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Woord vooraf
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te
helpen realiseren, namelijk het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen. Het m.e.r.proces is een juridisch-administratieve procedure waarbij vóór dat projecten of beleidsvoornemens zoals
plannen en programma's plaatsvinden, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde
wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. De achterliggende grondgedachte suggereert dat het
beter is om de voor het milieu schadelijke activiteiten vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te
ondervangen en bij te sturen.
Naar aanleiding van de bouw en exploitatie door NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en
verrijkte Splijtstoffen) van een oppervlakteberging voor laag- en middelactief kortlevend afval of categorie Aafval op het grondgebied van de gemeente Dessel dient er een project-MER opgemaakt te worden. Het
MER heeft tot doel om de milieu-impact van dit project te onderzoeken. Het hier voorliggende document is
het ontwerp van het project-MER. Het project-MER is verplicht voor het gewestelijke niveau in het kader van
het bekomen van een omgevingsvergunning en op het federale niveau in het kader van het bekomen van
een oprichtings- en exploitatievergunning voor een klasse I nucleaire inrichting.
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Leeswijzer
In dit MER worden zowel de nucleaire als de niet-nucleaire milieueffecten van de oppervlakteberging voor
laag- en middelactief kortlevend afval of categorie A-afval beschreven. Het laat toe om, geïnformeerd over
de milieu-impact van dit project, deel te kunnen nemen aan de verschillende publieke inspraakprocedures
die georganiseerd zullen worden in het kader van de aanvraag van de federale oprichtings- en
exploitatievergunning en de gewestelijke omgevingsvergunning.
Het is een lijvig document dat nogal wat technische informatie bevat.
Wie een beeld wil krijgen van het project en de mogelijke milieueffecten zonder het volledige document te
moeten doornemen, kan de niet-technische samenvatting lezen. Hierin worden het project en de mogelijke
milieueffecten op een voor de gemiddelde lezer verstaanbare wijze samengevat. Dit is een apart document.
Hoofdstuk 4 geeft een volledige technische projectbeschrijving en een bespreking van de ruimtelijke
aspecten. Wie vooral geïnteresseerd is in de beschrijving en beoordeling per discipline van de nucleaire en
niet-nucleaire milieueffecten moet zeker Hoofdstuk 7 van dit rapport lezen. In hoofdstuk 8 (nucleair
operationeel) en 9 (calamiteiten en referentieongevallen) worden specifieke aspecten besproken van lange
termijn veiligheid conform de vereisten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De
informatie over de radiologische impact die in dit document opgenomen werd, komt volledig uit de
verschillende hoofdstukken (H1-H17) die samen het voorwerp uitmaken van het veiligheidsdossier dat op
het federale niveau de aanvraag tot bouw en exploitatie van de berging onderbouwd. Deze hoofdstukken
bevatten nog meer gedetailleerde informatie.
In volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de inhoud van de verschillende hoofdstukken van dit
document.
Hoofdstuk 1: Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving en situering van het project, de initiatiefnemer van het project, de
toetsing aan de MER-plicht en de opstellers van het MER. In dit hoofdstuk wordt tevens duidelijk welke
disciplines in het MER behandeld zullen worden en welke procedures gevolgd worden.
Hoofdstuk 2: Een geïntegreerd project van oppervlakteberging in Dessel voor het Belgisch laag- en
middelactief kortlevend afval
Het project-MER wordt opgemaakt voor de bouw en exploitatie van een oppervlaktebergingsinstallatie voor
categorie A-afval te Dessel. In dit hoofdstuk wordt een globaal beeld gegeven van het geïntegreerd
bergingsproject en de verschillende onderdelen die hier deel van uitmaken. De voorgeschiedenis van het
project wordt geschetst en de doelstelling, planning en projectonderdelen worden beschreven.
Hoofdstuk 3: Ruimtelijke, administratieve, juridische en beleidsmatige situering van het project
In dit hoofdstuk wordt het project ruimtelijk gesitueerd en wordt de administratieve voorgeschiedenis
geschetst. Dit hoofdstuk geeft ook in tabelvorm een overzicht van de juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden, waarbij telkens wordt aangegeven wat de relevantie is voor het project en waar deze
randvoorwaarde verder bekeken of getoetst wordt.
Hoofdstuk 4: Projectbeschrijving
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het voorgestelde project. De verschillende projectingrepen worden
weergegeven, evenals de periodes en fases in de levensduur van een bergingsinstallatie en de timing van
het project.
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Hoofdstuk 5: Alternatieven
In hoofdstuk 5 worden het nulalternatief en de bestudeerde bergingsconcepten besproken.
Hoofdstuk 6: Referentiesituatie, geplande situatie en ontwikkelingsscenario’s
Hoofdstuk 6 geeft een definitie van wat er verstaan wordt onder referentiesituatie, geplande situatie en
ontwikkelingsscenario’s.
Hoofdstuk 7: Milieubeoordeling per discipline: niet-nucleair en nucleair
In Hoofdstuk 7 wordt de radiologische en niet-radiologische impact van het project besproken specifiek voor
elke discipline. Achtereenvolgens worden de disciplines mens – mobiliteit, bodem, water, lucht, geluid en
trillingen, biodiversiteit, landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, mens – ruimtelijke aspecten, mens –
gezondheid en klimaat behandeld.
Per discipline wordt voor het niet-nucleair deel een studiegebied afgebakend, wordt de methodologie
beschreven die zal gevolgd worden voor de beschrijving en de beoordeling van de milieueffecten, wordt de
referentiesituatie en geplande situatie beschreven en wordt aangegeven of er milderende maatregelen
noodzakelijk zijn.
Het nucleair deel bespreekt de radiologische effecten op de verschillende disciplines en verwijst naar
specifieke elementen van Hoofdstuk 8 die hiermee verband houden om tegemoet te komen aan de meest
recentste regelgeving ter zake.
Hoofdstuk 8: Nucleaire effecten (operationeel)
Hoofdstuk 8 omvat een bespreking van de radiologische effecten van de berging tijdens de operationele
periode die specifiek bestudeerd moeten worden in een federale context. De elementen die hier aan bod
komen zijn deze die zijn opgelijst in de richtlijnen van het FANC voor dit project-MER, alsook de aspecten
die moeten behandeld worden volgens de aanbevelingen van de Europese Commissie van 11 oktober 2010
betreffende de toepassing van Art. 37 van het Euratom verdrag.
Hoofdstuk 9: Milieubeoordeling: Calamiteiten en referentieongevallen incl. veiligheid op lange termijn
Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van mogelijke calamiteiten en referentieongevallen.
Hoofdstuk 10: Grensoverschrijdende effecten
Hoofdstuk 10 geeft aan of er grensoverschrijdende niet-nucleaire en nucleaire effecten verwacht worden.
Hoofdstuk 11: Informatie voor het uitvoeren van de watertoets
Hoofdstuk 11 vat de informatie samen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de watertoets.
Hoofdstuk 12: Monitoring en evaluatie (lange termijn)
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de monitoring tijdens de exploitatie en de opvolgingsmaatregelen
(monitoring) na het einde van de exploitatie.
Hoofdstuk 13: Leemten in de kennis
Hoofdstuk 13 geeft een overzicht van de leemten in de kennis en hoe daar mee werd omgegaan in het MER.
Hoofdstuk 14: Tewerkstelling en investering
Hoofdstuk 14 geeft aan hoe groot de tewerkstelling is die door het project wordt gecreëerd en welk
investeringsbedrag met het project gemoeid is.
Hoofdstuk 15: Integratie en eindsynthese
Dit hoofdstuk vat de conclusies van het milieuonderzoek samen.
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Hoofdstuk 16: Literatuur
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de literatuur die gebruikt is bij de opmaak van het project-MER.
Hoofdstuk 17: Bijlagen
Dit hoofdstuk bevat de bijlagen waaronder de handtekeningen van de verschillende deskundigen, de
kaartenbundel, de regeringsbeslissing van 23 juni 2006, de vuistregels voor de effectbespreking mobiliteit en
de meetresultaten van het recente geluidsonderzoek.
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Lijst met afkortingen
ALARA

As Low As Reasonably Achievable

ANDRA

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (France)

ARBIS

Algemeen Reglement op de Bescherming van de bevolking, van de werknemers en het
leefmilieu tegen het gevaar van de Ioniserende Stralingen

ASP

AvondSpitsuur

AWV

Agentschap Wegen en Verkeer

BAT

Best Available Techniques

BBRI

Belgian Building Research Institute

BDBE

Beyond Design Basis Earthquake

BGS

Belgian Geological Survey

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

BWK

Biologische Waarderingskaart

DBA

Design Basis Accident

DBE

Design Basis Earthquake

DFC

Dienst voor Fysische Controle

DI

Defence-In-Depth

DOV

Databank Ondergrond Vlaanderen

FANC

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

GEN

Grote Eenheden Natuur

GENO

Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling

GCL

Geosynthetic Clay Layer

GRS

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

IAEA

International Atomic Energy Agency

ICRP

International Commission on Radiological Protection

IMS

Integrated Management System

INBO

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

IPM

Installatie voor de Productie van Monolieten

IVON

Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk

m.e.r.

Milieueffectrapportage (m.a.w. het proces)

MER

Milieueffectenrapport

MINA

Milieu- en Natuurraad Vlaanderen

MONA

Mols Overleg Nucleair Afval

MOX

Mixed OXide, een brandstof voor kerncentrales die bestaat uit een mengsel van
verarmd uraniumoxide en plutoniumoxide

NIRAS

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen

NISD

NIRAS Site Dessel

OPN

Optimal Normal Proctor
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OVAM

Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij

PaLoFF

Partenariat Local Fleurus–Farciennes (Partnership between
ONDRAF/NIRAS and the municipality of Fleurus and Farciennes)

PGA

Peak Ground Acceleration

PSHA

Probabilistic Seismic Hazard Assessments

QMS

Quality Management System

QA/QC

Quality Assurance/Quality Control

RD&D

Research, Development and Demonstration

RSPA

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RUP

Ruimtelijk UitvoeringsPlan

SBZ

Speciale Beschermingszone

SCK

Studiecentrum voor Kernenergie

SERV

Sociaal Economische Raad Vlaanderen

SFP

Single Failure Proof

SLS

Serviceability Limit State

SSC

System, Structure and Component

STOLA

STudie- en Overleggroep Laagactief Afval

STORA

STudie- en Overleg Radioactief Afval Dessel

TAW

Tweede Algemene Waterpassing (Second General Levelling)

VEN

Vlaams Ecologisch Netwerk

VHA

Vlaamse Hydrografische Atlas

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

WCB

Water Control Building
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Verklarende woordenlijst
Alfastralen

Alfastralen zijn energierijke deeltjes die uitgestoten worden uit
onstabiele atoomkernen. Bij alfastralen zijn de energiedeeltjes
relatief groot en zwaar – het zijn kernen van heliumatomen
bestaande uit twee protonen en twee neutronen. Hierdoor zijn
alfastralen niet zeer doordringend en worden ze snel afgeremd. Een
blad papier of een luchtlaag van 3 cm volstaan al om ze tegen te
houden. Deze deeltjes worden met een snelheid van 16.000
km/seconde van de atoomkern weggeslingerd (bron: website
NIRAS).

Bètastralen

Bètastralen worden net zoals alfastralen uitgestoten uit onstabiele
atoomkernen. Bètastralen zijn lichtere energiedeeltjes (elektronen)
dan alfastralen. Zij worden van de atoomkern weggeslingerd met
een snelheid van 270.000 km/seconde. Ze worden bijvoorbeeld
tegengehouden door een aluminiumplaat van enkele millimeter of
door 3 meter lucht (bron: website NIRAS).

Categorie A-afval:

Laag- en middelactief kortlevend afval. Het afval van categorie A
is geconditioneerd afval dat radio-elementen bevat in activiteitsconcentraties en met een halveringstijd die voldoende gering zijn
opdat het afval in aanmerking zou komen voor oppervlakteberging.
Deze categorie omvat laag- en middelactief afval met korte
halveringstijd (30 jaar of minder), maar kan eveneens minieme
hoeveelheden radioactieve elementen met lange halveringstijd
bevatten

Gammastralen

Gammastralen hebben een groot doordringingsvermogen in de
omringende materie. Ze kunnen slechts afgeremd worden door
zware stoffen zoals ijzer, beton, lood van enkele centimeters tot
meters dikte, afhankelijk van de intensiteit. Gammastraling kan
honderden meters lucht doorkruisen zonder noemenswaardig te
verzwakken (bron: website NIRAS).
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1

Inleiding

1.1

Initiatiefnemer

De initiatiefnemer voor de opmaak van dit project-MER is:
NIRAS
Kunstlaan 14
1210 Brussel
Contactpersoon: Arne Berckmans
KBO: 0222.116.241
VE: niet relevant

1.2

Situering van het project

NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, is verantwoordelijk voor het
beheer van het radioactief afval in België.
Op 23 juni 2006 besliste de federale regering dat een deel van dit afval, het laag- en middelactief kortlevend
afval of categorie A-afval, in een oppervlaktebergingsinstallatie kan geborgen worden op het grondgebied
van de gemeente Dessel (provincie Antwerpen). De site bevindt zich vlak bij de grens met de gemeente Mol.
Deze beslissing was het gevolg van een lang voortraject waarin NIRAS de klassieke ingenieursbenadering
gekoppeld heeft aan een participatie- en overlegmodel met de inwoners van de gemeenten waar een
bergingsinstallatie zou kunnen komen.
In Dessel werd hiertoe STOLA (thans STORA) opgericht, een partnerschap tussen NIRAS en de gemeente
Dessel. Mol was ook bereid om de mogelijkheid van een berging en de daaraan verbonden voorwaarden te
bestuderen. In deze gemeente werd het partnerschap MONA opgericht.
Het partnerschap STOLA heeft samen met NIRAS een geïntegreerd voorontwerp van bergingsproject
ontwikkeld: een bergingsinstallatie gekoppeld aan een geheel van bijhorende voorwaarden die onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. De voorwaarden hebben betrekking op veiligheid, milieu, gezondheid, controle,
maatschappelijk meerwaardeprojecten en blijvende inspraak voor de huidige en toekomstige generaties. De
berging kan er enkel komen indien de voorwaarden van het partnerschap op voldoende wijze ingevuld zijn.
Ook het partnerschap MONA heeft, eveneens in samenwerking met NIRAS, een voorontwerp met
bijhorende voorwaarden uitgewerkt. De uiteindelijke keuze voor de inplanting van de site is op Dessel
gevallen, maar aangezien de bergingssite zich vlak bij de grens met de gemeente Mol bevindt, moet bij de
uitwerking van het project ook rekening gehouden worden met de voorwaarden van het partnerschap
MONA.
In de voorontwerpen van de partnerschappen STORA en MONA werden een hele reeks voorwaarden
opgenomen waaraan beantwoord diende te worden opdat de lokale belanghebbende gemeenschappen de
oppervlakteberging wilden aanvaarden. Hieronder worden de voorwaarden relevant voor het project-MER
hernomen en worden voor elk van hen de voorziene acties geformuleerd:


het bergingsconcept moet technisch en radiologisch veilig zijn (tijdens de exploitatie en erna) met de
veiligheid als prioritaire voorwaarde, met de beste garanties inzake veiligheid, gezondheid en milieu:
de radiologische impact van de berging op mens en milieu wordt uitvoerig beschreven voor de
verschillende disciplines in hoofdstuk 7. Deze beschrijving werd overgenomen uit het
vergunningsdossier dat ingediend werd bij het FANC.
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uitvoeren van metingen: allerlei lucht-, oppervlaktewater- en grondwatermetingen van radiologische
en niet-radiologische variabelen worden opgenomen in het monitoringsprogramma dat reeds
geactiveerd werd om nulmetingen uit te voeren en dat tijdens de exploitatie zal verder gezet worden;



communiceren van resultaten: de communicatie van de resultaten van die metingen naar de burgers
zal opgenomen worden in het communicatieprogramma van de berging dat verspreid zal worden
onder de lokale bevolking via de kanalen van TABLOO (bezoekers- en gemeenschapscentrum);



hinder beperken: de vraag om de hinder van wegtransport tot een minimum te beperken werd
beantwoord door de bouw van een kade waarlangs enerzijds een maximum van materiaal
aangevoerd wordt voor de bouw van de verschillende projecten (caisson, berging, IPM) en
anderzijds maximaal materiaal afgevoerd wordt zoals bijvoorbeeld het hout van de ontbossing;



ligging van de site: de site ligt niet in waardevol natuurgebied en de milieuschade die veroorzaakt
wordt door de ontbossing zal gecompenseerd worden door het uitvoeren van een
herbebossingsproject van 10 ha op terreinen van Dessel. Voor deze compensatie is een specifieke
werkgroep opgericht. De voorbereidende werken voor de herbebossingen zijn gestart in mei 2019
en worden begeleid door een werkgroep met lokale actoren;



impact milderen door installatie van infiltratiebekkens: op de site werden in het kader van de
voorbereidende werkzaamheden (ontbossen, verwijderen teelaarde) voldoende grote bassins
uitgegraven die moeten toelaten dat al het regenwater dat op de bergingssite valt lokaal infiltreert;



integreren van de berging in het landschap: in de strook gelegen ten zuiden van de caissonfabriek
en ten noorden van de kade zal het bestaande hoogstammig groenscherm maximaal verdicht
worden met bijkomende aanplantingen zodat de visuele impact van de berging en de andere
installaties (IPM, caissonfabriek) voor de bewoners van de toekomstig vernieuwde woonwijk SCKVITO net ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals maximaal beperkt wordt. De visuele impact
van de bergingsmodules is omwille van het feit dat deze gelegen is in bebost gebied zeer beperkt.

Al deze voorwaarden werden initieel opgenomen in het masterplan en zullen in 2019 hernomen worden in
het maatschappelijk contract dat door beide partnerschappen goedgekeurd zal worden.
Een verdere toelichting van het geïntegreerd bergingsproject volgt in Hoofdstuk 2.

1.3

Korte beschrijving van het project

Dit project-MER wordt opgemaakt voor de bouw en exploitatie van een oppervlaktebergingsinstallatie voor
categorie A-afval te Dessel. Dit afval zal in betonnen modules, die beschermd worden door een meerlagige
afdekking aan het aardoppervlak geborgen worden.
Het doel van oppervlakteberging is het radioactief afval in te sluiten en af te zonderen, zodat er geen risico’s
zijn voor mens of milieu. Dit wordt gerealiseerd door opeenvolgende barrières rondom het afval aan te
brengen. Zo valt of staat de veiligheid niet met de werking van één barrière. Als een barrière minder goed
zou functioneren dan voorzien, moeten de andere barrières ervoor zorgen dat de veiligheid toch verzekerd
blijft.
Kort samengevat verloopt de berging als volgt (zie ook Figuur 1-1). Radioactief afval van verschillende
herkomst wordt geconditioneerd in 200 l vaten of in 400 l vaten. Deze vaten worden per 5 (200 l vaten) of
per 4 (400 l vaten) in betonnen kisten (caissons) geplaatst, waarin ze met mortel worden ingekapseld om
een monoliet te vormen. Soms wordt er één enkel groot 600 l vat in een caisson geplaatst. Zo’n monoliet
houdt de radioactieve straling tegen en sluit de radioactieve stoffen in. Bulkafval wordt rechtstreeks met
mortel in de caissons ingekapseld. De productie van de monolieten zal plaatsvinden in de IPM, de Installatie
voor de Productie van Monolieten. De betonnen kisten of caissons zullen geproduceerd worden in de
caissonfabriek.
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Zowel de IPM als de caissonfabriek maken echter geen deel uit van het onderwerp van het voorliggend
project-MER. De gecumuleerde effecten (zijnde mobiliteit en verkeersgerelateerde effecten) worden wel
beschreven en beoordeeld. Voor de IPM werd een ontheffing project-MER bekomen en de caissonfabriek is
op zich niet MER-plichting.
De monolieten worden in bergingsmodules geplaatst, betonnen bunkers met dikke wanden van gewapend
beton. Elke module meet ongeveer 25 bij 27 meter en kan 780 of 936 monolieten bevatten in functie van het
type monoliet. Het opvultempo van de modules wordt bepaald door het tempo van de afvalproductie en de
tijdsplanning nodig voor het ontmantelen van de kerninstallaties. De modules worden na het vullen afgedicht
met een betonnen dekplaat. Over de eerste set van 20 modules komt een vast dak dat beschutting biedt
tegen de weersomstandigheden. Het vaste dak over de modules wordt op termijn vervangen door een
permanente afdekking die quasi waterondoorlatend is. De afdekking zal bestaan uit een systeem van een
vezelversterkte betonnen plaat, natuurlijke materialen en geotextielen. Ze moet ondermeer bescherming
bieden tegen indringende wortels en gravende dieren, en het doorsijpelen van water zoveel mogelijk
beperken. Na afdekking wordt een zogenaamde ‘tumulus’ gevormd.

Figuur 1-1 : Schema van de bergingscyclus

1.4

Toetsing aan de project-MER-plicht

De berging is een nucleaire inrichting die zowel een radiologische als een niet-radiologische impact kan
hebben.
Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
verplicht de Lidstaten de nodige maatregelen te treffen om te verzekeren dat projecten die een aanzienlijk
milieueffect kunnen hebben, onderworpen worden aan een beoordeling van die effecten, vooraleer een
vergunning kan worden verleend. De richtlijn vereist dat wanneer projecten onderworpen worden aan een
voorafgaande milieueffectbeoordeling, deze een globale beoordeling moet bevatten van het project op een
aantal factoren en op de interactie tussen die factoren. Zulke globale milieubeoordeling veronderstelt dat
daarbij de doelstellingen én van leefmilieu in het algemeen (met de aspecten van bescherming van het
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leefmilieu met inbegrip van de bescherming tegen ioniserende straling) én van stedenbouw en ruimtelijke
ordening betrokken worden.
De tenuitvoerlegging van de bepalingen van Richtlijn 2011/92/EU behoort voor nucleaire inrichtingen aldus
deels tot de federale (bescherming tegen ioniserende straling/radiologische impact) en deels tot de Vlaamse
bevoegdheid (niet-radiologische impact).
Een gecoördineerde en doeltreffende tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/92/EU enerzijds, en de noodzaak
de initiatiefnemers van de door die bepalingen beoogde nucleaire inrichtingen niet te confronteren met
onvoldoende op elkaar afgestemde of overlappende regelgeving anderzijds, vereist dat dit gebeurt door
middel van een samenwerkingsakkoord dat rechtstreeks van toepassing is. Alleen een
samenwerkingsakkoord biedt een voldoende garantie om voor het hele Vlaamse grondgebied een optimaal
gecoördineerde regelgeving te hebben. In afwachting van de inwerkingtreding van een dergelijk
samenwerkingsakkoord werd de samenwerking tussen de Federale Staat en het Vlaams Gewest voor wat
betreft de milieueffectrapportageprocedure van nucleaire inrichtingen geformaliseerd door middel van een
protocol van 12 augustus 2010: “Protocol tussen de Federale staat en het Vlaamse Gewest betreffende de
milieueffectrapportage van nucleaire inrichtingen”.
Overeenkomstig de bepalingen van dit protocol werd in overleg met het FANC en het Team MER beslist om
voor de oppervlakteberging één globaal MER op te stellen waarin zowel de te verwachten niet-radiologische
als de te verwachten radiologische impact wordt beschreven.
Volgens de Vlaamse regelgeving is de bergingsinstallatie MER-plichtig op basis van het Decreet tot
aanvulling van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid met een
titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002, gewijzigd door het Decreet
van 22 april 2005, en op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. De bouw en
exploitatie van de berging valt immers onder de volgende rubrieken van hogervermeld besluit:


Bijlage I, rubriek 3 b) “Installaties die ontworpen zijn uitsluitend voor de definitieve verwijdering
van radioactief afval”,



Bijlage II, rubriek 1 d) “Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander
bodemgebruik voor zover de oppervlakte 3 ha of meer bedraagt” en voor zover artikel 87 van
het Bosdecreet niet van toepassing is.

De berging is ontworpen voor de definitieve verwijdering van categorie A-afval en er moet meer dan 3 ha
ontbost worden.
Op federaal niveau wordt de project-MER-plicht met het oog op het bekomen van een oprichtings- en
exploitatievergunning geregeld in het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming
van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen (het
ARBIS).
Op basis van Artikel 3.1 van het ARBIS worden bergingsplaatsen van radioactieve afvalstoffen ingedeeld
binnen klasse I. Overeenkomstig Artikel 6 van het ARBIS moet de vergunningsaanvraag voor inrichtingen
van klasse I o.a. “een beschrijvend verslag, samen met een niet-technische samenvatting van de in het
verslag vermelde inlichtingen, van een onderzoek van het milieueffect dat de geplande inrichting kan
hebben, dit is een wetenschappelijk onderzoek dat het geheel beschrijft van de directe en indirecte effecten
op korte, middellange en lange termijn van het project op het leefmilieu, en dit meer bepaald de effecten die
verband houden met ioniserende stralingen …” bevatten. Er moet voor de berging dus ook een federaal
project-MER opgesteld worden.
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1.5

Vlaamse en federale m.e.r-procedure

1.5.1

Vlaamse procedure

Het voorliggend project-MER volgt de procedure van de omgevingsvergunning voorgeschreven door het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning die op 23 februari 2017 in werking trad.
Opmaak van de aanmelding
De Vlaamse procedure voor het opstellen van een project-MER start met de opmaak van een aanmelding.
De aanmelding omvat minimaal een voorstelling van het project, met inbegrip van de overwogen
alternatieven, de bestaande vergunningstoestand en aan te vragen vergunningen, het voorgestelde MERteam en taakverdeling en een beschrijving van het procesverloop (o.a. participatietraject) en er wordt
beschreven welke milieueffecten onderzocht zullen worden en hoe deze effecten beschreven en beoordeeld
zullen worden.
De aanmelding van het voorliggende project-MER omvatte eveneens een verzoek tot scopingsadvies en
was uitgewerkt tot een ontwerp project-MER. Dit betekent dat de aanmelding tevens een voorstel van de
inhoud van het project-MER en de methodologie omvatte.
Scopingsadvies
De aanmelding werd op 5 april 2019 ingediend bij het Team MER. Na de aanmelding werd het dossier door
het Team MER bezorgd aan de bevoegde adviesinstanties (administraties, overheidsinstellingen en
openbare besturen). De geraadpleegde adviesinstanties bezorgden hun advies aan het Team MER binnen
de 30 dagen. Er werden adviezen ontvangen van de Vlaamse Milieu Maatschappij, Landbouw & Visserij,
gemeente Mol, Mobiliteit en Openbare werken, Provincie Antwerpen. Daarnaast werden 2 inspraakreacties
van burgers ontvangen. Afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdomnne, FANC,
Fluxys, de Vlaamse Waterweg, en Departement Omgeving verklaarden zich akkoord met het project-MER.
Het Team MER nam op basis van de ontvangen adviezen een beslissing over de aanmelding. Het
scopingsadvies van het Team MER werd ontvangen op 18 juni 2019. De beslissing bevatte een advies over
de uitgevoerde effectbeoordeling. De aanmelding (incl. beslissing van het Team MER) wordt bekend
gemaakt op de website van het Team MER en wordt meegedeeld aan de geraadpleegde instanties.
Project-MER in omgevingsvergunningsprocedure
De vergunningsaanvraag zal worden ingediend, vergezeld van een ontwerp project-MER. De
vergunningverlenende overheid beschikt over 30 dagen om na te gaan of het dossier ontvankelijk en volledig
is. Zodra de vergunning ontvankelijk en volledig wordt bevonden, wordt er een adviesvraag over de
vergunningsaanvraag en het project-MER verstuurd naar de relevante adviesinstanties. De termijn voor
advies op het project-MER bedraagt 30 dagen na verzending van de adviesvraag (termijn voor advies over
vergunning bedraagt daarentegen 60 dagen). Er wordt binnen 10 dagen tevens een openbaar onderzoek
(O.O.) georganiseerd. Het publiek beschikt over 30 dagen om opmerkingen te geven op de vergunning en
eventueel op het project-MER.
Rekening houdend met de reacties tijdens het openbaar onderzoek en de ontvangen adviezen, beslist het
Team MER 60 dagen na de beslissing over de volledigheid en ontvankelijkheid over de goed- of afkeuring
van het project-MER. Het Team MER informeert de initiatiefnemer en de vergunningverlenende overheid en
in voorkomend geval de omgevingsvergunningscommissie over haar beslissing en heeft hiervoor 10 dagen.
Indien het project-MER wordt afgekeurd, stopt de vergunningsprocedure van rechtswege. Bij een
goedkeuring van het project-MER kan de procedure voortgezet worden.
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Het goedgekeurde project-MER en het project-MER-verslag (opgesteld door de administratie) liggen vanaf
de betekening van de beslissing ter inzage bij het Team MER en worden ter beschikking gesteld op haar
website.

1.5.2

Federale procedure

De federale procedure verloopt anders dan de Vlaamse.
Inrichtingen van klasse I, zoals de berging, moeten een oprichtings- en exploitatievergunning hebben, die
door de Koning wordt verleend en bevestigd. De vergunningsaanvraag moet aan het FANC gericht worden
en moet zoals reeds eerder werd aangehaald o.a. het volgende omvatten:
“een beschrijvend verslag, samen met een niet-technische samenvatting van de in het verslag vermelde
inlichtingen, van een onderzoek van het milieueffect dat de geplande inrichting kan hebben, dit is een
wetenschappelijk onderzoek dat het geheel beschrijft van de directe en indirecte effecten op korte,
middellange en lange termijn van het project op het leefmilieu, en dit meer bepaald de effecten die verband
houden met ioniserende stralingen, en dat wordt verricht op initiatief van de aanvrager door een of
verschillende door hem hiertoe aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen na goedkeuring door
het Agentschap op grond van een dossier dat volgende elementen bevat:


de namen en adressen van de personen die de studie uitvoeren;



een kopie van de statuten en de lijst van de bestuurders wanneer het gaat om een maatschappij of
vereniging;



de titels, bekwaamheden en referenties van de personen die met de studie zullen worden belast;



de technische bevoegdheden waarover die personen beschikken;



elke andere door het Agentschap geëiste inlichting.

De milieueffectbeoordeling omvat minstens:


gegevens analoog aan de “algemene gegevens” zoals ze zijn bepaald in de aanbevelingen van de
Europese Commissie van 6 december 1999 (1999/829/Euratom) betreffende de toepassing van
artikel 37 van het Euratom-verdrag;



de nodige gegevens om de voornaamste milieueffecten te kunnen bepalen en beoordelen die
verband houden met ioniserende stralingen;



een schets van de voornaamste alternatieven die werden onderzocht, met opgave van de
voornaamste motieven van de gemaakte keuze, met inachtneming van de milieueffecten.”

De milieueffectbeoordeling of het project-MER maakt dus eveneens deel uit van de vergunningsaanvraag.

1.5.3

Huidige stand van de procedure

1.5.3.1

Gewestelijke vergunningsprocedure (niet-radiologische effecten)

De gewestelijke vergunningsprocedure van het Omgevingsvergunningsdecreet vangt aan met de
aanmelding van het project-MER. NIRAS zal eveneens een scopingsadvies over het project-MER vragen.
Zodra de aanmelding plaatsvindt, het scopingsadvies is ontvangen en het niet-nucleair deel van het projectMER in het licht van het scopingsadvies is aangepast, zal een vergunningsaanvraag worden ingediend.
1.5.3.2

Federale vergunningsprocedure (radiologische effecten)

NIRAS heeft op 31 januari 2013 overeenkomstig artikel 6.3.1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001
houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen een vergunningsaanvraag bij het FANC ingediend.
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Het FANC heeft daarop met het oog op de volledig verklaring van het aanvraagdossier een aantal
bijkomende vragen aan NIRAS gesteld. Onder meer het nucleair deel van dit project-MER werd op basis van
deze vragen aangepast. Nadat het FANC de bijkomende informatie ontvangen zal hebben en de aanvraag
volledig verklaart, wordt de federale vergunningsprocedure verdergezet.

1.6

Team van Deskundigen

1.6.1

Deskundigen Vlaamse procedure

Volgens de Vlaamse wetgeving dient een MER opgesteld te worden door erkende MER-deskundigen. Naast
externe deskundigen bestaat het team van deskundigen ook uit interne deskundigen die optreden in naam
van de initiatiefnemer.
Volgend team van deskundigen en medewerkers zal instaan voor de uitwerking van het niet-radiologische
deel van het MER:
Hanne Carlens (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline Mens – deeldomein ruimtelijke aspecten
en Bodem (EDA-817, geldig voor onbepaalde duur) belast met:


de coördinatie van het MER met in het bijzonder de interrelaties tussen de disciplines



de discipline Bodem



de discipline Mens – ruimtelijke aspecten

Hilde De Lembre (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline bodem – deeldomein pedologie en
geologie en discipline water – deeldomein geohydrologie (EDA-282-V3, geldig voor onbepaalde duur) belast
met:
 de discipline Water
An Tombeur (Arcadis Belgium), erkend deskundige Mens – gezondheid (LNE/ERK/MER/2016/00001)
belast met:


de discipline Mens-gezondheid

Guy Putzeys (dBA-plan), erkend deskundige Geluid en trillingen (EDA/393, geldig voor onbepaalde duur),
belast met:


de discipline Geluid en Trillingen

Frank Van Daele (ARCADIS Belgium), erkend deskundige Lucht – deeldomein luchtverontreiniging
(EDA/481, geldig voor onbepaalde duur), belast met:


de discipline Lucht

Mieke Deconinck (Arcadis Belgium), erkend deskundige Biodiversiteit en discipline Landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie (EDA 590 V2, geldig voor onbepaalde duur vanaf 23/11/2012), belast met:


de discipline Biodiversiteit



de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Adel Lannau (Arcadis Belgium), erkend deskundige Mens – deeldomein mobiliteit (EDA/611, geldig voor
onbepaalde duur) belast met:


de discipline Mens – mobiliteit

De uitwerking van de discipline Klimaat is opgenomen door de MER-coördinator, Hanne Carlens.
Naast externe deskundigen werd deze project-MER voor de initiatiefnemer opgevolgd door Arne
Berckmans, NIRAS, Verantwoordelijke MER & Ruimtelijke Ordening, Geïntegreerd Bergingsproject
Categorie A.
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1.6.2

Deskundigen federale procedure

De volgende personen staan in voor de uitwerking van het radiologische deel van het project-MER:


Bradt Paul: TRACTEBEL ENGIE, Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel;



Tack Jean-Pierre: TRACTEBEL ENGIE, Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel.

Deze personen werden via een officieel schrijven van het FANC goedgekeurd als deskundige bevoegd voor
het uitvoeren van het radiologische deel van een milieueffectbeoordeling en –rapportering in het kader van
de aanvraag voor de bouw en exploitatie van het geïntegreerd bergingsproject voor categorie A afval te
Dessel (zie Bijlage 2).
De interne deskundige Wim Cool van NIRAS, ook geaccrediteerd door het FANC (zie bijlage 2), heeft de
(externe) deskundigen van Tractebel bijgestaan bij de opmaak van het radiologisch deel van het projectMER. De milieu- en veiligheidseffecten werden evenwel door de externe deskundigen beoordeeld.
Arne Berckmans van NIRAS coördineerde het rapport samen met Hanne Carlens van Arcadis.

1.7

Twee procedures, één globaal MER

Zoals uit hoofdstuk 1.5 blijkt, moet voor de bouw en exploitatie van de oppervlaktebergingsinstallatie te
Dessel een MER opgesteld en goedgekeurd worden met een eerste luik dat betrekking heeft op Vlaamse
bevoegdheden en tweede luik dat betrekking heeft op federale bevoegdheden. Zoals ook uit het voorgaande
afgeleid kan worden, verschillen de Vlaamse en de federale procedure. Om tot één globaal MER te komen,
werden in het licht van het “Protocol tussen de Federale staat en het Vlaamse Gewest betreffende de
milieueffectrapportage van nucleaire inrichtingen” afspraken gemaakt met de bevoegde instanties, het FANC
en het Team MER, over de manier waarop beide procedures op elkaar kunnen afgestemd worden. Er werd
voor de hierna uiteengezette aanpak gekozen.
De federale procedure start met de indiening bij het FANC van de aanvraag tot het bekomen van een
oprichtings- en exploitatievergunning, met als onderdeel het MER. Dit MER werd voorafgaand niet officieel
1
beoordeeld of goedgekeurd en kan bijgevolg als een ontwerp-MER beschouwd worden . Sinds de
omgevingsvergunningsprocedure moet op Vlaams niveau voor MER-plichtige projecten eveneens geen
goedgekeurd MER aan de vergunningsaanvraag toegevoegd worden. De Vlaamse MER-procedure start
eerst met een aanmelding.
De opmaak van het globale MER wordt aangevat met de opmaak van de aanmelding zoals vereist volgens
de Vlaamse procedure. Deze aanmelding heeft betrekking op de milieubeoordeling van de niet-radiologische
impact van de berging.
Het ontwerp-MER dat bij het Team MER en het FANC wordt ingediend, bevat zowel een radiologische en
niet-radiologische beoordeling. De betrokken overheden geven wel enkel een oordeel over de aspecten die
binnen hun bevoegdheden liggen.
Het Team MER beoordeelt de inhoud van de niet-radiologische impactbepaling. De beoordeling van de
radiologische aspecten gebeurt door het FANC en de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen.
De Vlaamse MER-procedure loopt af op het moment dat het project-MER is goedgekeurd door het Team
MER.
Dit zal gebeuren tijdens de omgevingsvergunningsaanvraag die nodig is voor de bouw en exploitatie van de
berging. Deze vergunningsprocedure gaat gepaard met een openbaar onderzoek.

1

Het veiligheidsrapport waaruit het federale deel van het MER wordt overgenomen werd wel onderworpen aan een

PEER-review door een internationaal review team onder leiding van het NEA (Nuclear Energy Agency).
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2

Een geïntegreerd project van oppervlakteberging in Dessel
voor het Belgisch laag- en middelactief kortlevend afval

Het project is een onderdeel van een geïntegreerd bergingsproject voor Belgisch laag- en middelactief
kortlevend afval. In dit hoofdstuk wordt een globaal beeld gegeven van alle onderdelen van dit geïntegreerd
project.

2.1

NIRAS

NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, werd opgericht in 1980. Deze
overheidsinstelling is verantwoordelijk voor het beheer van al het radioactieve afval dat zich op Belgisch
grondgebied bevindt en heeft hiervoor een samenhangend en gecentraliseerd beheersysteem uitgestippeld.
Een veilige oplossing vinden voor het beheer van het radioactief afval op lange termijn vormt hiervan het
sluitstuk.
Het radioactief afval wordt onderverdeeld in drie categorieën:


Afval van categorie A - laag- en middelactief kortlevend afval: Het afval van categorie A is
geconditioneerd afval dat radio-elementen bevat in activiteitsconcentraties en met een halveringstijd
die voldoende gering zijn opdat het afval in aanmerking zou komen voor oppervlakteberging. Deze
categorie omvat laag- en middelactief afval met korte halveringstijd (30 jaar of minder), maar kan
eveneens minieme hoeveelheden radioactieve elementen met lange halveringstijd bevatten.



Afval van categorie B - laag- en middelactief langlevend afval: Het afval van categorie B omvat laagen middelactief afval dat besmet is met radioactieve elementen met lange halveringstijd in
concentraties die te groot zijn om in categorie A ingedeeld te worden, maar dat niettemin te weinig
warmte afgeeft om deel uit te maken van categorie C.



Afval van categorie C - hoogactief kort- of langlevend afval: Het afval van categorie C groepeert al
het geconditioneerd hoogactief afval, dat grote hoeveelheden bèta- en gammastralers bevat met
korte halveringstijd alsook grote hoeveelheden alfastralers met lange halveringstijd. Door zijn hoge
activiteit geeft het grootste deel van dit afval veel warmte af (meer dan 20 Watt/m³).

Het geïntegreerd project van oppervlakteberging in Dessel gaat enkel over de berging van categorie A-afval.
Het afval zal gedurende 350 jaar onder nucleaire reglementaire controle beheerd worden. Voor de justificatie
van deze tijdsspanne, zie §4.4.12.2. Na deze tijdsspanne kan de bewaking van de site opgeheven worden
en zal de veiligheid voor mens en milieu gegarandeerd blijven zonder dat er nog actieve maatregelen
(toezicht, nazorg) nodig zijn. Enkel categorie A-afval komt in aanmerking voor oppervlakteberging.
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2.2

Voorgeschiedenis

2.2.1

1985-1997: verkennende studies

Al sinds het midden van de jaren ’80 wordt door NIRAS onderzoek uitgevoerd naar het langetermijnbeheer
van het categorie A-afval.
Aanvankelijk bestudeerde NIRAS de bergingsmogelijkheden enkel van uit wetenschappelijk en technisch
oogpunt. Het onderzoek spitste zich toe op de veiligheid en de haalbaarheid van een bergingssysteem en
resulteerde in de identificatie van 98 mogelijk gunstige zones voor de eventuele vestiging van een
oppervlaktebergingsinstallatie. Door de algemene tegenstand waarmee zij geconfronteerd werd, had NIRAS
echter geen enkel perspectief om ergens in België een bergingsinstallatie te kunnen bouwen.
Het NIRAS-rapport "Berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte levensduur
- Rapport ter voorbereiding van de overhandiging door NIRAS aan de federale regering van de dossiers van
de lokale partnerschappen" (NIROND 2005-07 N, maart 2005) geeft een historisch overzicht van de studies
die werden uitgevoerd tot 1998.

2.2.2

1998-2006: maatschappelijke benadering

Op 16 januari 1998 besliste de federale ministerraad om voor het beheer op lange termijn van het categorie
A-afval te kiezen voor een definitieve oplossing (berging) of voor een oplossing die definitief kan worden en
stapsgewijs, flexibel en omkeerbaar is. NIRAS kreeg de opdracht om zich bij het onderzoek te beperken tot
de bestaande nucleaire zones en tot zones waar de lokale autoriteiten interesse vertoonden. Ze moest ook
de nodige overlegstructuren ontwikkelen om een bergingsproject te integreren op lokaal vlak.
NIRAS herzag toen haar benaderingswijze. Ze deed afstand van de klassieke ingenieursbenadering die ze
tot dan toe had gevolgd en verving ze door een participatieve benadering. De bekommernissen over
veiligheid, milieu en gezondheid en de wensen van de inwoners van de gemeenten kwamen op de eerste
plaats.
In 1998 lanceerde NIRAS een oproep aan alle Belgische gemeenten, en in het bijzonder aan de ‘nucleaire
2
gemeenten’ , om samen met NIRAS te bekijken of een berging op hun grondgebied mogelijk was en onder
welke voorwaarden.
Deze vernieuwde aanpak leidde tot de oprichting van drie lokale partnerschappen tussen NIRAS en de
gemeenten die bereid waren om de mogelijkheid van een berging en de daaraan verbonden voorwaarden te
bestuderen:


STOLA-Dessel (Studie- en Overleggroep Laagactief Afval): partnerschap tussen de gemeente
Dessel en NIRAS



MONA (Mols Overleg Nucleair Afval categorie A): partnerschap tussen de gemeente Mol en NIRAS



PaLoFF (Partenariat Local Fleurus-Farciennes): partnerschap tussen de gemeenten Fleurus en
Farciennes en NIRAS

Elk partnerschap kreeg de opdracht een geïntegreerd voorontwerp van bergingsproject te ontwikkelen: een
bergingsinstallatie gekoppeld aan een geheel van bijhorende voorwaarden die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. De voorwaarden hebben betrekking op veiligheid, milieu, gezondheid, controle,
maatschappelijke meerwaardeprojecten en blijvende inspraak voor de huidige en toekomstige generaties.
De uiteindelijke beslissing over het aanvaarden of verwerpen van de voorstellen lag bij de gemeenteraad
van de betrokken gemeenten. De gemeenteraden van Fleurus en Farciennes verwierpen het voorstel van
PaLoFF en deze gemeenten trokken zich terug uit het project. De gemeenten Dessel (januari 2005) en Mol

2

Gemeenten die nucleaire installaties of nucleaire zone volgens het gewestplan op hun grondgebied hebben
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(april 2005) aanvaardden de voorontwerpen van hun partnerschappen, mits het vervullen van de
voorwaarden die aan de voorontwerpen verbonden zijn.
De geïntegreerde voorontwerpen van Dessel en Mol, die beiden zowel een ontwerp voor oppervlakteberging
als een voorontwerp voor diepe berging bevatten, werden aan de federale regering overhandigd.
De federale ministerraad besliste op 23 juni 2006 dat het laag- en middelactief, kortlevend afval in een
3
oppervlaktebergingsinstallatie zal geborgen worden op het grondgebied van de gemeente Dessel . Het
geïntegreerd voorontwerp van berging te Dessel vormt de basis van de onderhandelingen en besprekingen,
maar ook aan de voorwaarden van Mol moet voldaan worden.
Het NIRAS-rapport "De berging, op Belgisch grondgebied, van laag- en middelactief afval met korte
levensduur – Afsluitend rapport van NIRAS betreffende de periode 1985-2006, waarbij de federale regering
verzocht wordt te beslissen over het gevolg dat moet worden gegeven aan het bergingsprogramma"
(NIROND 2006-02 N, mei 2006) geeft een historisch overzicht van de studies die werden uitgevoerd in de
periode 1985-2006. Deze studie kan gedownload worden van de website van NIRAS (www.niras.be) in de
rubriek informatiecentrum onder publicaties (onderdeel beheer op lange termijn laagactief kortlevend afval).

2.2.3

Vanaf 2006: ontwerpfase

Sinds de regeringsbeslissing van juni 2006 werkt NIRAS aan de concrete uitwerking van het voorontwerp
van STOLA-Dessel. Aangezien de locatie van de berging zich vlak bij de gemeentegrens tussen Dessel en
Mol bevindt, wordt bij de uitwerking van het project ook rekening gehouden met de voorwaarden uit het
voorontwerp van MONA.
In de regeringsbeslissing werd niet alleen aan NIRAS opgedragen om het bergingsproject met alle
bijhorende voorwaarden verder uit te werken, maar ook om het lokale participatieproces in stand te houden:
met Dessel, maar ook met Mol, en bij uitbreiding met de omliggende gemeenten met een gewettigd belang.
De contacten tussen NIRAS en de gemeenten Dessel en Mol bleven ook na het indienen van de
eindrapporten van de partnerschappen behouden en de partnerschappen bleven operationeel. STOLADessel werd omgevormd tot een nieuwe vzw, STORA (Studie- en Overleggroep Radioactief Afval). MONA
bleef opereren onder dezelfde naam.
Om de samenwerking tussen NIRAS, STORA en MONA en de gemeenten te bestendigen, werd de
samenwerking op twee niveaus geconcretiseerd:


Bestuurlijk, door een geïntegreerde besluitvorming en projectsturing via een gemeenschappelijke
stuurgroep NIRAS-STORA-MONA;



Operationeel, waarbij de werkgroepen van de partnerschappen voorbereidende discussies, studies
en acties uitvoeren en opvolgen.

De verschillende aspecten van het geïntegreerd bergingsproject worden in detailstudies verfijnd: veiligheid,
technische, financiële en juridische elementen, veiligheids- en milieueffectrapporten, de aanvraag van de
nodige vergunningen, enz. Ook de maatregelen die bij de lokale leefgemeenschap voor een sociale,
economische en culturele meerwaarde op korte, middellange en lange termijn moeten zorgen, worden
verder uitgewerkt. De uitwerking stoelt op twee principes:


3

Projectmatige aanpak: een multidisciplinair projectteam in Dessel ziet erop toe dat alle
projectonderdelen tijdig gerealiseerd worden. Het team bestaat uit personeelsleden van NIRAS,
aangevuld met experts van lokale bedrijven en studiebureaus;

In Hoofdstuk 5.2.3 wordt verder ingegaan op de elementen die tot deze beslissing geleid hebben
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Co-design: de verschillende deelprojecten worden uitgewerkt in een open sfeer van “samen
ontwerpen”. Deze aanpak moet garanderen dat het uiteindelijke resultaat van de samenwerking door
de partnerschappen en de gemeenten wordt goedgekeurd.

Het projectteam in Dessel werkt in nauw overleg met de lokale partners STORA en MONA. Over de werking
van deze partnerschappen volgt hierna wat meer uitleg.

2.3

Partnerschappen

2.3.1

STORA

STORA staat voor ‘Studie- en Overleg Radioactief Afval Dessel’ en werd opgericht in april 2005. Het is een
partnerschap tussen de gemeente Dessel en NIRAS en is de opvolger van STOLA-Dessel, Studie- en
Overleggroep Laagactief Afval. Binnen STOLA-Dessel (opgericht in 1999) werd bekeken of het mogelijk en
voor de Desselse bevolking aanvaardbaar is om laag- en middelactief kortlevend afval te bergen binnen de
gemeentegrenzen, en tegen welke voorwaarden. 76 Desselaars hebben hier gedurende vijf jaar actief aan
meegewerkt. Het STOLA-eindrapport werd goedgekeurd in de Desselse gemeenteraad. In juni 2006 werd dit
Dessels STOLA-project, met al zijn voorwaarden, door de federale regering gekozen als oplossing voor het
categorie A-afval. Sindsdien volgt de vzw STORA de uitwerking van dit bergingsproject met een kritische blik
en van dichtbij op. Hiervoor werkt STORA samen met NIRAS. STORA blijft er dus over waken dat de
bijkomende voorwaarden die de Desselaars gesteld hebben, uitgevoerd worden. Naast de opvolging van het
bergingsproject, heeft STORA ook een ruimere taak om de Desselaars te informeren over alle nucleaire
zaken in de gemeente en de Desselse bevolking te betrekken bij de nucleaire problematiek. Dit gebeurt in
drie werkgroepen, waarin vele Desselse verenigingen en geïnteresseerde inwoners zetelen.

2.3.2

MONA

MONA vzw is het Mols Overleg Nucleair Afval, een partnerschap tussen de gemeente Mol en NIRAS,
waarvan verschillende verenigingen en inwoners uit Mol lid zijn. Zij werken samen om de Molse bevolking
een stem te geven in de nucleaire problematiek. Van 2000 tot 2005 onderzocht MONA vzw, toen Mols
Overleg nucleair Afval Categorie A genaamd, of het bergen van laag- en middelactief, kortlevend afval
technisch mogelijk en maatschappelijk wenselijk is in Mol. In 4 werkgroepen werd onderzocht wat de impact
van een berging zou zijn voor de Molse bevolking. Na 4 jaar onderzoek en debat werd een eindrapport
samengesteld, waarin MONA vzw zijn aanbevelingen formuleert aan de gemeenteraad van Mol. In april
2005 volgt de gemeenteraad van Mol het advies van MONA vzw: onder zeer bepaalde voorwaarden kan het
categorie A-afval in Mol geborgen worden. Sinds de federale regering in juni 2006 beslist heeft dat de
berging in buurgemeente Dessel zal komen, blijft Mol betrokken in de uitwerking van de berging, want de
gekozen locatie ligt vlakbij de grens tussen beide gemeenten. MONA vzw blijft daarom haar werk verder
zetten, door erover te waken dat de Molse bevolking geïnformeerd blijft over de uitwerking van de berging en
dat de voorwaarden uit haar eindrapport nageleefd worden. Ook andere nucleaire zaken in Mol en de regio
worden door MONA vzw van nabij gevolgd, met betrokkenheid van de lokale bevolking.

2.3.3

Werking van de partnerschappen

De partnerschappen zijn zodanig georganiseerd dat ze kunnen fungeren als open en onafhankelijke
discussie- en werkplatformen.
De partnerschappen zijn representatief voor de gemeenschap waaruit ze ontstonden. Er wordt nauwgezet
op toegezien dat alle belanghebbende lokale actoren vertegenwoordigd zijn: politieke, sociaal-culturele,
milieugerichte en economische. Daarnaast kunnen ook particulieren en vertegenwoordigers van buiten de
gemeente deelnemen. Aan elk partnerschap nemen zo’n 70 à 80 mensen deel, allemaal op vrijwillige en
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belangeloze basis. Per partnerschap zorgen twee betaalde medewerkers voor de coördinatie van de
werkzaamheden.
Elk partnerschap heeft een algemene vergadering, een raad van bestuur, een staf en meerdere
werkgroepen. Elke werkgroep wordt bijgestaan door een lid van NIRAS. Elke werkgroep kan ook een beroep
doen op externe deskundigen als zij dit nodig achten
Elk partnerschap kan op elk moment beslissen om een einde te maken aan zijn werkzaamheden. Elk
partnerschap beslist ook autonoom over het advies dat ze aan hun gemeenteraad geven.
Zowel om symbolische als om praktische redenen hebben de partnerschapen hun zetel in het hart van de
gemeenschap waaruit ze voorkomen.
De partnerschappen hebben ook elk een budget dat door NIRAS ter beschikking gesteld wordt en dat ze
volledig zelfstandig beheren.

2.4

Het geïntegreerd bergingsproject

Het geïntegreerde project voor oppervlakteberging in Dessel voor het laag- en middelactief kortlevend afval,
biedt een oplossing voor een gevoelig maatschappelijk probleem, namelijk het langetermijnbeheer van het
categorie A-afval in België. Het bergingsproject wordt geïntegreerd genoemd omdat de bergingsinstallatie
voor radioactief afval onlosmakelijk wordt verbonden met een geheel van projecten die een duurzame
meerwaarde zullen creëren voor de lokale leefgemeenschap van de gemeenten Dessel en Mol en van de
ruimere regio.
Deze meerwaarde wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze gemeenten, en in het bijzonder de bevolking
4
van Dessel, door het aanvaarden van de aanwezigheid van een bergingsinstallatie op hun grondgebied ,
een oplossing mogelijk maken voor het langetermijnbeheer van het categorie A-afval. Op die manier
bewijzen deze gemeenten, die nu maar ook in de toekomst psychologisch belast worden door de
aanwezigheid van de bergingsinstallatie, een belangrijke dienst aan de Belgische bevolking.
Het louter bergen van radioactief afval betekent een hypotheek zonder veel rechtstreekse baten voor de
lokale gemeenschap. Door de aard van het afval wordt voor een zeer lange termijn beslag gelegd op
terreinen die zouden kunnen gebruikt worden voor andere maatschappelijk nuttige bestemmingen.
Daarnaast heeft een oppervlakteberging een sterke visuele impact op de omgeving. Bovendien zullen
meerdere generaties geconfronteerd worden met de extra ‘belasting’ die de site met zich meebrengt.
Om tot een duurzame oplossing te komen, wordt daarom gestreefd naar een zo groot mogelijke integratie
van het bergingsproject in de lokale gemeenschap. Diverse projectonderdelen van sociaaleconomische,
sociaal-culturele, ecologische en bestuurlijke aard moeten het bergingsproject de nodige meerwaarde
bieden, opdat het geïntegreerd project een positieve impact op haar omgeving kan genereren, voor de
huidige en toekomstige generaties.
Het geïntegreerd bergingsproject stelt zich dan ook tot doel een veilige bergingsoplossing uit te werken voor
het categorie A-afval, gecombineerd met het creëren van meerwaarde voor de lokale leefgemeenschap van
Dessel en Mol en van de ruimere regio.

2.4.1

Concrete doelstellingen van het cAt-project

De doelstelling van het geïntegreerd bergingsproject is tweeledig:
4

De bergingsinstallatie komt strikt genomen op het grondgebied van de gemeente Dessel, maar wel op een terrein

grenzend aan Mol en met naar alle waarschijnlijkheid ook implicaties inzake grondgebruik
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Technisch gedeelte: het bieden van een veilige bergingsoplossing voor het categorie A-afval
NIRAS zal in co-design met de partnerschappen, op basis van het STOLA eindrapport, een sluitend
technisch concept van een oppervlakteberging en de nodige randinstallaties ontwikkelen en hiervoor
de benodigde conventionele en nucleaire vergunningen aanvragen.



Maatschappelijk gedeelte: het creëren van een meerwaarde voor de lokale leefgemeenschap van
Dessel en Mol en de ruimere regio
Concreet betekent dit de uitwerking en realisatie van maatschappelijke en sociaaleconomische
projecten die een duurzame meerwaarde creëren voor de lokale leefgemeenschap van Dessel en
Mol, alsook de ruimere regio, gebaseerd op de voorwaarden gesteld in de voorontwerpdossiers die
werden goedgekeurd door de gemeenten Dessel en Mol. De realisatie van deze projecten moet qua
timing gelijklopen met deze van de bergingsinstallatie.

Volgende meerwaardeprojecten werden opgenomen als integraal onderdeel van het bergingsproject:


De realisatie van een bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO (zie verder 2.4.3.2);



De ontwikkeling van een fonds om duurzame projecten te ondersteunen die de lokale
leefgemeenschap ten goede komen (zie verder 2.4.3.3);



Het maximaliseren van bijkomende tewerkstelling via de realisatie van het geïntegreerd
bergingsproject (zie verder 2.4.3.4);



Het bewaken van het behoud van de nucleaire know-how in de streek (zie verder 2.4.3.4);



Het in standhouden van het participatief proces tussen NIRAS en de gemeenten Dessel en Mol via
aangepaste structuren, zowel tijdens het projectontwerp, als tijdens de realisatie en exploitatie (zie
verder 2.4.3.5);



Het realiseren van bijkomende ruimtelijke kansen voor de betrokken gemeenten, in het bijzonder de
gemeente Dessel (zie verder 2.4.3.6).

2.4.2

Planning van het cAt-project

Een algemeen overzicht van de planning van het cAt-project is terug te vinden in onderstaande figuur.
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Figuur 2-1: Indicatieve Tijdslijn cAt-project

2.4.3

Deelprojecten cAt-project

Het cAt-project kan geschematiseerd worden door een puzzel die uit verschillende stukken bestaat die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (zie Figuur 2-2).
De verschillende deelprojecten en de projectonderdelen die hier deel van uitmaken worden in de hierna
volgende hoofdstukken verder besproken.
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Figuur 2-2: Schematische voorstelling deelprojecten cAt-project

2.4.3.1

Bergingsconcept en veiligheid

Bergingsmodules en randvoorzieningen
Bij oppervlakteberging als lange termijnoplossing wordt het afval via een systeem van verschillende
barrières ingesloten en, zolang de radioactiviteit een gevaar vormt, afgezonderd van mens en milieu. Het
afval zal gedurende 350 jaar onder nucleaire reglementaire controle beheerd worden. Voor de justificatie van
deze tijdsspanne zie §4.3. Na deze tijdsspanne kan de bewaking van de site opgeheven worden en zal de
veiligheid voor mens en milieu gegarandeerd blijven zonder dat er nog actieve maatregelen (toezicht,
nazorg) nodig zijn en toekomstige generaties zich nog om dit afval moeten bekommeren. Toezicht blijft
steeds mogelijk, en dit zolang toekomstige generaties dit zouden wensen.
Bij tijdelijke opslag moeten toekomstige generaties wel actief tussenkomen om de veiligheid te verzekeren.
Oppervlakteberging wordt dan ook gezien als een duurzame langetermijnoplossing voor categorie A-afval.
Het concept wordt al op verschillende plaatsen ter wereld toegepast, onder meer in Frankrijk, Spanje en
Japan.
Het categorie A-afval wordt, al dan niet eerst verpakt in stalen vaten van 200 of 400 liter, in een betonnen
kist (caisson) geplaatst en opgevuld met mortel. Het geheel wordt monoliet genoemd. De monolieten worden
aangemaakt in een speciaal daarvoor voorziene installatie: de IPM of installatie voor de productie van
monolieten. De monoliet heeft 2 functies: afscherming bieden tegen de radioactieve straling en insluiting van
de radioactieve elementen. De monolieten met het afval worden in grote betonnen modules of bunkers
geplaatst. Op basis van de huidige prognoses zijn er 34 dergelijke modules nodig om de volledige
hoeveelheid radioactief afval van categorie A te bergen. De bergingsinstallatie met bijhorende
randinfrastructuur neemt een totale oppervlakte in van ongeveer 25 ha en zal in verschillende fasen
gebouwd worden:


in een eerste fase zullen 20 modules gebouwd worden, in 2 rijen van 10. Hierin zal voornamelijk het
reeds bestaande afval en het courant geproduceerde operationeel afval worden geborgen;



nadien wordt de tweede fase uitgevoerd waarbij 14 modules worden gebouwd, in 2 rijen van 7. Het
te bergen afval voor deze tweede fase zal voor een groot gedeelte afkomstig zijn van de
ontmanteling van de kerncentrales.
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Ter bescherming tegen weersomstandigheden worden de modules tijdens de ganse periode van exploitatie
afgedekt door een vast stalen dak.
Na volledige vulling en na plaatsing van een betonnen afdekplaat boven op de modules, zal dit dak
vervangen worden door een permanente afdekking bestaande uit diverse natuurlijke en synthetische
beschermingslagen met een totale dikte van ongeveer 4,5 meter. Het tijdstip van de plaatsing van de
permanente afdekking zal in overleg met alle betrokken actoren gebeuren. Zo ontstaan er uiteindelijk 2
tumuli met een hoogte van ongeveer 20 meter.
Naast de modules, het vast dak, de inspectieruimten en –galerijen omvat de berging nog de volgende
elementen:


Infiltratiebekkens: de modules en het vast dak nemen een aanzienlijke oppervlakte in. De regen die
op deze oppervlakte valt, kan niet in de grond dringen. Daarom zal dit water afgeleid worden naar
infiltratiebekkens waar het in de grond kan infiltreren. Ook nadat de afdekking aangebracht is, zullen
de infiltratiebekkens in dienst blijven. Ook dan moet de regen die op de tumuli valt, kunnen
infiltreren;



Randinfrastructuur: er zijn een aantal extra voorzieningen nodig voor de berging zoals wegenis,
afsluiting, groenaanleg, nutsvoorzieningen, gebouw(en) voor diverse functies, wachtlokaal,
controlezaal, magazijn, onderhoud, …

IPM - Installatie voor de Productie van Monolieten
In de IPM zullen monolieten geproduceerd worden. De monoliet is de bergingseenheid voor het afval van
categorie A. Een monoliet is opgebouwd uit een betonnen caisson, afval en opvulmortel. Het radioactief
afval wordt in de caisson geplaatst en de caisson wordt afgesloten met een betonnen deksel. Doorheen
gaten in het betonnen deksel wordt de caisson gevuld met een mortel om het afval te immobiliseren in de
caisson.
De IPM wordt gedimensioneerd voor een productiecapaciteit van 1.000 monolieten per jaar. De IPM wordt
5
op het bedrijfsterrein van Belgoprocess gebouwd en zal ook door Belgoprocess geëxploiteerd worden. Om
een efficiëntie logistieke samenhang te creëren bevindt de IPM zich tussen de caissonfabriek en de huidige
opslaggebouwen van Belgoprocess waar het categorie A-afval wordt gestockeerd en in de onmiddellijke
nabijheid van de bergingsmodules. De monolieten worden vanuit de IPM per spoor naar de
bergingsmodules vervoerd.
Caissonfabriek (betonfabriek)
De caissons zijn lege, betonnen verpakkingen waarin het afval wordt geplaatst in de IPM. Om deze caissons
te vervaardigen dient een specifieke industriële installatie te worden gebouwd of kan beroep gedaan worden
op bestaande productiecapaciteit (bijvoorbeeld fabrikanten van prefab betonelementen). Om de lokale
tewerkstelling te verhogen alsook een zekerheid te bekomen op levering en kwaliteit zal NIRAS in eigen
beheer de fabricatie van de caissons bij de bergingssite doen.
Kade

5

Belgoprocess is een dochteronderneming van NIRAS, met vestiging in de Gravenstraat te Dessel, meer bepaald in de
nucleaire zone waar ook de berging zal gebouwd worden. Van NIRAS krijgt Belgoprocess de opdracht om de
radioactieve afvalstoffen te verwerken die in België worden geproduceerd en die niet door de producenten zelf worden
verwerkt. Tevens wordt al het geconditioneerd afval door Belgoprocess opgeslagen in afwachting van berging.
Daarnaast levert Belgoprocess diensten aan andere Belgische en buitenlandse klanten en kan Belgoprocess ook
buitenlands afval verwerken op de site te Dessel.
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Er werd een kade gebouwd langs het kanaal Bocholt-Herentals om de bergingssite te ontsluiten voor
toevoer van grondstoffen over het water. Hiermee wordt ook ingegaan op één van de voorwaarden van
STORA en MONA. De kade kan naast de ontsluiting van de bergingssite ook fungeren als ontsluiting voor
de KMO-zone Stenehei.
Ondanks een aantal beperkende randvoorwaarden met betrekking tot dit kanaal (beperkt tot schepen van
600 ton, afmetingen sluizen, beperkte beschikbaarheid van geschikte schepen, …) zal het transport per
schip het aantal bewegingen via de weg reduceren. Dit is voornamelijk het geval voor de aanvoer van
bulkmaterialen nodig voor de bouw van de berging en meer in het bijzonder het materiaal voor de afdeklaag
van de twee tumuli. De kade staat eveneens gratis ter beschikking van bedrijven uit de regio.
Proefopstellingen:
Proefafdekking
Na beëindiging van de operationele fase van de berging zullen – na verwijdering van het vast dak – de
betonnen bergingsmodules worden afgedekt met meerdere natuurlijke grondlagen en geomembranen. Het
voornaamste doel van de afdekking is het beperken van de waterinfiltratie en het verhinderen van intrusie
door mens, fauna en flora.
Om voldoende vertrouwen en kennis op te bouwen in de technische aspecten en in het gedrag van de
afdekking die uiteindelijk over de bergingsinstallatie zal aangebracht worden, zal een simulatie van de
afdekking op grote schaal gebouwd worden.
De proefafdekking zal nabij de voorziene inplanting van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO
op de hoek van de Gravenstraat en Kastelse Dijk gebouwd worden.
Zettingsproef
Het zettingsgedrag van de ondergrond, een zeer belangrijk aspect in het kader van de veiligheidsevaluaties,
werd rechtstreeks gemeten aan de hand van een grondophoging. Deze proef werd opgestart in 2010 op de
locatie waar de IPM gebouwd zal worden. Er werd een hoeveelheid grond opgehoogd (hoogte 20 meter) en
het zettingsgedrag van het onderliggende terrein werd gedurende verschillende maanden opgemeten. De
zettingsproef werd in 2011 beëindigd. Het aanwezige zand zal gebruikt worden voor de nivellering van het
terrein.
Demonstratieproef
In de demonstratieproef worden verschillende bouwstenen van de bergingsmodules nagebouwd:


de afwateringslaag onderaan;



de ophoging met zandcement;



de funderingsplaat, kolommen en bovenste vloerplaat die samen de inspectieruimte vormen;



een deel van de muren van de modules;



de inspectiegalerij.

De demonstratieproef beoogt verschillende objectieven:


Men kan de fasering en constructieprincipes gedetailleerd uitwerken en uittesten;



Verschillende parameters kunnen gemeten en opgevolgd worden, bv. krimp van het beton,
temperatuursevolutie in het beton tijdens de uitharding, …



Geeft een middel bij uitwerken en demonstreren van de verdere stappen in het ontwerpproces, bv.
testen van opvulmethoden voor de inspectieruimte, testen van de robotinspecties
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De demonstratieproef werd ook in de nabijheid van het bezoekers- en gemeenschapscentrum
TABLOO gebouwd.

Overige
Het deelproject ‘Bergingsconcept en veiligheid’ omvat de verdere detailuitwerking van het bergingsconcept,
de bergingsmodules en de dakstructuur van de installatie, de monolieten, de installatie voor de productie van
de monolieten (IPM), de afdekking en de proefafdekking, diverse bijgebouwen enz. Het omvat tegelijk alle
vormen van toezicht op en controle van de bergingsinstallatie. Ook alle nodige studies (milieu, gezondheid,
radiologische veiligheid, …) om vergunningsaanvragen voor te bereiden, behoren tot dit deelproject.
2.4.3.2

Bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO

Het bezoekers- en gemeenschapscentrum Tabloo wordt dé referentie voor al wie meer wil weten over
radioactief afval en de bredere context ervan. Vanaf 2022 komen bezoekers er alles te weten over het
beheer van radioactief afval. Het wordt een veelzijdig bezoekers- en gemeenschapscentrum.
Met Tabloo komt NIRAS tegemoet aan de vraag van de partnerschappen STORA en MONA naar duidelijke
informatie over het bergingsproject en de ruimere context ervan. Dat was een van de voorwaarden die de
partnerschappen formuleerden om het bergingsproject in Dessel te aanvaarden.
Voorgeschiedenis
Tabloo wordt naast de bergingssite gebouwd, op de hoek van de Gravenstraat en de Kastelsedijk. Omdat dit
gebied nog als nucleaire zone bestemd was, moest er eerst een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
opgemaakt worden, zodat de zone gebruikt kan worden voor niet-nucleaire activiteiten. Voordat het GRUP
kon worden opgemaakt, moesten eerst de milieueffecten van het plan zorgvuldig worden bestudeerd. Dat
gebeurde in een plan-MER.
In 2012 liet NIRAS een ontwerpwedstrijd voor het communicatiecentrum uitschrijven door de Vlaamse
Bouwmeester. Een consortium van de Antwerpse architectenbureaus ONO architectuur en Bovenbouw
architectuur sleepte in 2014 de opdracht in de wacht.
Co-design
Alle betrokkenen gingen met het winnende voorontwerp van het architectenconsortium aan de slag en
stemden het verder af op de plaatselijke wensen en verwachtingen. Die participatieve aanpak wordt ook bij
de inhoudelijke invulling van Tabloo aangehouden. Het bezoekers- en gemeenschapscentrum is zo een
mooi staaltje van co-design tussen NIRAS, de partnerschappen STORA en MONA en alle andere
betrokkenen.
Het ontwerp in een notendop
Het bergingsproject wordt gekenmerkt door een filosofie van openheid en transparantie. Die idee is
doorgetrokken in het ontwerp van TABLOO. De basisstructuur van het centrum wordt een tafel met poten
van 7,5 meter hoog. 350 jaar lang, gedurende de volledige duur van de berging, blijft die tafel staan.
Boven in de tafel komen de tentoonstellingsruimtes: een permanente belevingsexpo over het beheer van
radioactief afval en een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. De ruimte onder de tafel wordt flexibel
ingevuld met kleinere modules op twee niveaus die uitkijken op een centrumplein. Op de begane grond
komen onder meer een podiumzaal, polyvalente lokalen, een horecagelegenheid en een toeristisch infopunt.
De kantoor- en vergaderruimtes bevinden zich een verdieping hoger.
Belevingsexpo
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De hoofdattractie van TABLOO wordt een expo over radioactief afval en zijn ruime context. 4D-ervaringen,
interactieve proefjes en de nieuwste multimediale technieken maken van het bezoek aan de expo niet alleen
een leerrijke ervaring maar ook een hele belevenis.
In een eerste deel van de tentoonstelling wordt de bezoeker ondergedompeld in de wondere wereld van de
wetenschap. Waar komen sterrenstelsels vandaan? Hoe is een atoom opgebouwd? De bezoeker maakt
kennis met begrippen als ioniserende straling en halveringstijd. Gewapend met die bagage ontdekt hij de
rest van de tentoonstelling. Daarin maakt hij kennis met radioactief afval. Waar komt het vandaan, en wat
gebeurt ermee? Het is echter geen louter technisch-wetenschappelijk verhaal. Er wordt net zo uitgebreid stil
gestaan bij de maatschappelijke aspecten die met de kwestie verbonden zijn. Welke ethische vragen dienen
zich aan? Hoe evolueert ons denken doorheen de tijd? Hoe kunnen we het enorme tijdsperspectief van
radioactief verval begrijpelijk maken? Op welke manier wordt de gemeenschap betrokken bij dit verhaal?
Kortom, de expo vertelt een eerlijk verhaal waar ruimte is voor verschillende perspectieven. Een mix van
technisch-wetenschappelijke en ethisch-maatschappelijke thema’s. En dit alles op een interactieve en
geanimeerde manier.
Gemeenschapsleven
In de polyvalente lokalen en de podiumzaal is er ruimte voor wetenschappelijke congressen, workshops en
seminaries. Maar die ruimtes staan, net als de ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, ook ter beschikking
voor lokale activiteiten. Zo worden de inwoners en verenigingen van de omliggende gemeentes de
bevoorrechte medegebruikers van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO.
Het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO zal ook een aantal diensten samenbrengen, die tot nu
versnipperd lagen. Zo krijgen de partnerschappen STORA en MONA en de Stichting Lokaal Fonds er
kantoorruimtes.
Landschapspark met recreatieve troeven
TABLOO ligt middenin een mooi stukje natuur. Het totale gebied van het bergingsproject is 88 hectare groot,
waarvan 25 hectare zal omgevormd worden tot een landschapspark rondom het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO. Dit park vormt niet alleen een schitterend decor voor het gebouw, het
wordt een toeristische troef op zichzelf. Een netwerk van comfortabele verharde paden en meer natuurlijke
wandelpaadjes leiden de bezoeker het park in. Ook fietsers zullen aangezet worden om het landschapspark
binnen te rijden. Het park vormt een groene fietsverbinding tussen Dessel en het jaagpad langs het kanaal of
Provinciaal Domein Prinsenpark. De paden in het park zullen aansluiten op bestaande fietsroutes en het
knooppuntennetwerk.
Het landschap biedt een afwisseling van heide, bos, een bloemenrijk grasland en een grote vijver. Een
natuurleerpad leert meer over de aanwezige vegetatie, en het duurzame beheer dat er zal worden
toegepast. Op enkele plaatsen in het landschapspark worden wetenschappelijke testopstellingen opgesteld,
die het verhaal vertellen over het onderzoek dat voorafging aan het bouwen van de bergingsinstallatie.
Dé blikvanger van het landschapspark wordt de ‘strip’. Op een strook van 300 meter lang zetten
afwisselende topografieën aan tot verschillende spelvormen. Kinderen kunnen er rennen, klimmen,
verstoppertje spelen, … op een landschap van glooiingen, bergjes en natuurlijke speelobjecten. De
architectuur is geïnspireerd op het thema ‘radioactiviteit’, wat het geheel locatie gebonden maakt.
Het schrale grasland kan dienstdoen als evenementenweide. Voor een activiteit of evenement dient
eenvoudigweg een stuk van het terrein gemaaid te worden. Deze grote evenementenweide is een troef voor
zowel het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO, als de lokale gemeenschap.
In het gebouw wordt een gezellig café-restaurant geïntegreerd. Vanop het terras is er een uitkijk over het
landschapspark. Kinderen kunnen intussen spelen in de aanpalende speeltuin of op de strip.
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Figuur 2-3: Sfeerbeeld van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO

2.4.3.3

Lokaal Fonds

Met de oprichting van een Lokaal Fonds wordt ingespeeld op de veranderende noden van de samenleving.
Zo kunnen toekomstige generaties steeds eigen accenten leggen. Het fonds moet projecten ondersteunen of
realiseren die de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving van de lokale bevolking verbeteren. De
uitwerking is divers: sociaal, economisch, cultureel, gericht op milieu, gezondheid, welzijn, enz.
2.4.3.4

Behoud tewerkstelling en nucleaire knowhow

In de streek Dessel-Mol is heel wat nucleaire knowhow aanwezig. Die expertise wordt zowel in ons land als
internationaal erkend en gewaardeerd. Het is belangrijk die expertise te behouden en te ontwikkelen. Alleen
zo kunnen we de nucleaire activiteiten veilig beheren en jobs in de regio behouden. NIRAS zet daarom in op
het behoud van de nucleaire knowhow in de regio. Er wordt volop geïnvesteerd in onderzoek. Daarvoor
werkt NIRAS samen met lokale partners: Belgoprocess, de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO), het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) en het samenwerkingsverband
EURIDICE.
NIRAS zorgt ook met haar activiteiten voor rechtstreekse tewerkstelling in de regio. Zowel de bouw als de
exploitatie van de oppervlaktebergingsinstallatie leveren vele banen op. Bij Belgoprocess, de industriële
dochteronderneming van NIRAS werken ongeveer 300 mensen.
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2.4.3.5

Inspraak en participatie

De inwoners van Dessel en Mol worden via de lokale partnerschappen STORA en MONA van dichtbij
betrokken bij de realisatie van het bergingsproject in al zijn onderdelen. NIRAS streeft naar een evenwichtige
en stabiele relatie tussen het bergingsproject en zijn omgeving.
De relatie met de omgeving bepaalt hoezeer het project zijn primaire doelstelling (het veilig bergen van
categorie A-afval) zal kunnen waarmaken. Een partnerschap tussen NIRAS, de betrokken gemeenten en
hun bevolking is dan ook onmisbaar tijdens de hele levensloop van het bergingsproject.
Zowel STORA als MONA heeft het behoud van inspraak en participatie geuit als een voorwaarde voor het
aanvaarden van de bergingsinstallatie. Het uitgangspunt van de partnerschappen blijft in de toekomst, net
zoals vandaag, een onafhankelijke lokale participatiestructuur, met een permanent karakter en een
representatieve samenstelling, die actief streeft naar een nauwe betrokkenheid van de bevolking.
2.4.3.6

Ruimtelijke ordening en mobiliteit

Dit deelproject heeft als concrete doelstelling om de nodige initiatieven te nemen m.b.t. de ruimtelijke
inplanting van de verschillende projectonderdelen, de milieueffectrapportage en het bekomen van de nodige
vergunningen voor volgende onderdelen van het geïntegreerd bergingsproject: de bergingsinstallatie, het
bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO, de kade, het IPM-gebouw, de caissonfabriek, toegangs- en
ontsluitingswegen en de uitbreiding van de KMO-zone Stenehei.
Met betrekking tot ruimtelijke ordening vraagt STORA ook om in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Antwerpen opgewaardeerd te worden tot hoofddorp type 2. In het oorspronkelijke RSPA was Dessel
aangeduid als hoofddorp type 3. Bij de recente herziening van het RSPA werd de piste van de hoofddorpen
verlaten waardoor deze voorwaarde niet meer van toepassing is.
Dessel vraagt ook aansluiting bij het zuidelijk deel van het kleinstedelijk gebied Mol. Net zoals de
opwaardering tot hoofddorp type 2 heeft deze laatste vraag tot doel de nodige KMO-zones en bouwgronden
te kunnen ontwikkelen. Omzetting van onbenutte gronden met nucleaire bestemming naar KMO-gronden
wordt in het STOLA rapport ook nog eens specifiek vermeld als één van de randvoorwaarden. De uitbreiding
van de KMO-zone Stenehei met ca. 10 ha kadert hierin.
Op vlak van mobiliteit vraagt STORA om de N118 uit te rusten als ontsluitingsweg voor algemeen verkeer,
voor transport van en naar de KMO-zone, de nucleaire zone en de bergingssite, voor vlotte evacuatie bij een
nucleair incident en voor de bereikbaarheid en ontsluiting van het bezoekers- en gemeenschapscentrum
TABLOO.
2.4.3.7

Controle veiligheid, milieu & gezondheid

Dit deelproject omvat de volgende aspecten:


3xG gezondheidsstudie: Op verzoek van de lokale gemeenschappen onderzocht NIRAS op welke
manier een langdurige gezondheidsopvolging georganiseerd kan worden. Voor deze studie heeft
NIRAS de handen in elkaar geslagen met universiteiten en onderzoekscentra. De onderzoekers van
de 3xG-studie (Gezondheid – Gemeenten – Geboorten) bestuderen de blootstelling aan
milieuvervuilende stoffen, effecten van beweging, voeding, binnenhuismilieu en luchtvervuiling bij
300 pasgeboren baby’s en hun moeders in Dessel, Mol en Retie. Ze analyseren ook de ziekte- en
sterftecijfers in de regio. Op basis van de resultaten stellen de onderzoekers algemene adviezen
voor preventiecampagnes op. De kinderen worden opgevolgd tot ze 18 jaar zijn. Het project legt ook
een regionaal biologisch archief aan, waarin urine- en (navelstreng)bloedstalen van de deelnemers
voor lange tijd bewaard blijven. Noodplanning: De verbetering van de nucleaire noodplanning van de
regio Dessel-Mol was een voorwaarde van de lokale partnerschappen om de bergingsinstallatie te
aanvaarden. Samen met de Universiteit Antwerpen hebben NIRAS en de partnerschappen de lokale
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bezorgdheden en verbeterpunten rond de nucleaire noodplanning in kaart gebracht. Via contacten
met beleidsverantwoordelijken volgen NIRAS en de partnerschappen de evoluties op dit vlak. Door
lokale intiatieven – zoals informatiecampagnes – trachten we bovendien bij te dragen aan een
betere nucleaire noodplanning.


Monitoring en toezicht: Binnen dit projectonderdeel wordt enerzijds een monitoring- en toezichtplan
opgesteld en geïmplementeerd in het kader van de (nucleaire vergunningen). Anderzijds zal ook een
globaal monitoringplan voor de nucleaire zone opgesteld worden in samenwerking met de overige
nucleaire bedrijven. De resultaten van deze monitoring zouden dan vervolgens publiek
gecommuniceerd worden om tegemoet te komen aan de bezorgdheden qua open en transparante
communicatie van de nucleaire sector.
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3

Ruimtelijke, administratieve, juridische en beleidsmatige
situering van het project

3.1

Ruimtelijke situering

Het projectgebied situeert zich op de grens van de gemeenten Dessel en Mol, in de Antwerpse
zuiderkempen. Dessel ligt op ongeveer 60 km ten oosten van Antwerpen en op 15 km ten zuidoosten van
Turnhout. De buurgemeenten van Dessel zijn Retie (noorden en westen) en Mol (zuiden en oosten).
De kern van Dessel ligt op ongeveer 1 km ten noordoosten van de nucleaire zone. Dessel is een landelijke
gemeente die anno 2019 ca. 9520 inwoners telt. De gemeente is grotendeels bestemd met agrarische
gebieden en woongebieden.
Het projectgebied ligt in het zuidwesten van de gemeente, in de nucleaire zone ten noorden van het kanaal
Bocholt-Herentals en ten oosten van de N118 Geel-Retie die de gemeentegrens tussen Dessel en Retie
vormt. Binnen de nucleaire zone zijn momenteel nog 2 bedrijven met nucleaire activiteiten gevestigd:
Belgoprocess (dochterbedrijf NIRAS) en Transnubel (nucleaire transporten). Het bedrijf Belgonucleaire
(ingenieursbureau en fabricage van MOX) en het nucleair bedrijf FBFC zijn momenteel ontmanteld. De
bodem van FBFC wordt gesaneerd. In het noordwesten grenst de nucleaire zone aan de KMO-zone
Stenehei. Stenehei is een regionaal bedrijventerrein waarin ook het intergemeentelijk containerpark van
Dessel en Retie gevestigd is.
Kaart 1: Situering van het projectgebied op topografische kaart
Kaart 2: Situering van het projectgebied op stratenplan
Kaart 3: Gewestplan
Kaart 4: Situering van het projectgebied op orthofoto

Deze kaarten zijn terug te vinden in Bijlage 3.
De kantoren van het NIRAS projectteam te Dessel bevinden zich net buiten het bedrijfsterrein van
Belgoprocess. Hier bevindt zich ook Isotopolis, een informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen dat door
NIRAS en Belgoprocess werd ingericht en dat jaarlijks ongeveer 13.000 bezoekers (vnl. scholen en
verenigingen) ontvangt. Isotopolis kan enkel op afspraak bezocht worden.
In het westen wordt de nucleaire zone begrensd door de N118, met daarachter landschappelijk waardevol
agrarisch gebied en het Prinsenpark. De noordelijke grens van de nucleaire zone is de Kastelsedijk, die
grotendeels bebouwd is (westelijk deel bedrijven, oostelijk deel woningen binnen een smalle strook
woongebied met landelijk karakter). De zone ten noorden van de Kastelsedijk wordt ingenomen door
landbouwgebied. Ten oosten ligt een zandontginningsgebied geëxploiteerd door Sibelco. De zuidoostelijke
grens van het projectgebied wordt gevormd door het kanaal Bocholt-Herentals. Ten zuiden hiervan loopt de
nucleaire zone verder op het grondgebied van Mol en Geel. Binnen deze zone zijn o.a. het Studiecentrum
voor Kernenergie (SCK) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) gevestigd. Aan
zuidwestelijke zijde vormt de Hooibeek de overgang tussen de nucleaire zone en landschappelijk waardevol
landbouwgebied.
Het projectgebied ligt niet in een zone die gevoelig is voor overstroming, wat overigens een belangrijke
voorwaarde is voor de inplanting van een bergingssite. Ten noordoosten van het projectgebied en ten zuiden
van het kanaal Bocholt-Herentals komen wel overstromingsgevoelige zones voor.
Kaart 5: Overstromingsgebieden
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In de nabije omgeving van het projectgebied komen geen beschermde natuurgebieden voor. Het dichtst
bijgelegen Vogelrichtlijngebied is ‘De Ronde Put’ op meer dan 3 km ten noordoosten, het dichtst bijgelegen
Habitatrichtlijngebied het ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ op ca.
800 m ten noorden Het meest nabijgelegen VEN-gebied is ‘De vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’
op ca. 600 meter ten noorden van het projectgebied.
Kaart 6: Vlaams Ecologisch Netwerk
Kaart 7: Natura 2000-gebieden

Binnen het projectgebied is geen beschermd onroerend erfgoed aanwezig. In de omgeving is de hoeve
Boeretang (met omwalling en omgeving) een beschermd cultuurhistorisch landschap en beschermd
monument. De hoeve is ook opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, net zoals enkele andere
hoeves in de omgeving (Hoeven Reinaerthof en Heilicht, Braselhoeve, …) en het studiecentrum voor
Kernenergie en bijhorende woonwijk en Kasseiweg Heide. Aan de overzijde van de N118 is de kasseiweg
Heide beschermd als monument.
Kaart 8: Landschapsatlas

3.2

Administratieve voorgeschiedenis

Het project omvat de bouw en exploitatie van bergingsmodules voor Categorie A afval.
Volgende projectonderdelen werden reeds vergund en gebouwd:


de zettingsproef;



de demonstratieproef;



de kade;



de ontsluitingsweg.

Daarnaast werden er vergunningen afgeleverd voor volgende projecten die nu in bouwfase zijn:


de IPM;



de caissonfabriek;



het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO;



de toegangscluster (bestaande uit het administratie- en controlegebouw en de werkplaats/garage);



de
voorbereidende
terreinwerken
voor
de
bergingsmodules:
In
het
onderdeel
“terreinvoorbereidingen” zit de ontbossing van 10 ha en de boscompensatie op den Diel, het afzeven
en apart stockeren van alle teelaarde en het uitgraven van de 2 infiltratiebekkens.

Bij de aanvang van het project werd er reeds een plan-MER opgemaakt in het kader van de realisatie van de
maatschappelijke randvoorwaarden van het geïntegreerd bergingsproject. De concrete aanleiding voor de
opmaak van dit plan-MER is de bouw van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO. Voor de
bouw van het centrum werd door NIRAS en het partnerschap STORA een locatie op de hoek van de
Gravenstraat en de Kastelsedijk geselecteerd. Deze locatie was op het gewestplan bestemd als nucleaire
zone en deze bestemming is niet verenigbaar met de functie van het bezoekers- en gemeenschapscentrum
TABLOO. Er was dus een bestemmingswijziging noodzakelijk en aangezien het centrum een MER-plichtig
project is, diende het RUP waarmee deze bestemmingswijziging gerealiseerd zal worden, voorafgegaan te
worden door een plan-MER. In dit plan-MER werd niet enkel de impact van het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO bekeken, maar ook de impact van de andere projectonderdelen die binnen
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de nucleaire zone gebouwd zullen worden (bergingsmodules, IPM, caissonfabriek, kade) en de impact van
de uitbreiding van de KMO-zone Stenehei. In het plan-MER werden twee locatiealternatieven bekeken voor
de inplanting van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO. Op basis van de conclusies van het
plan-MER is er op milieuvlak geen duidelijke voorkeur voor één van beide locaties. Het plan-MER met
referentie PL105 werd goedgekeurd op 05/04/2012. Daarna werd gestart met de opmaak van een GRUP
voor de inplanting van het centrum op deze locatie. Het besluit tot goedkeuring van het GRUP door de
Vlaamse Regering werd genomen op 21 november 2014. Het GRUP werd gepubliceerd in het staatsblad op
10/12/2014 en is van kracht sinds 24/12/2014.
Voor de bepaling van de mobiliteits- en afgeleide (vnl. lucht en geluid) effecten werd in het plan-MER
gewerkt met 7 scenario’s, die telkens de verkeersgeneratie van de berging, de IPM en de caissonfabriek
omvatten en waarin voor het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO rekening gehouden wordt met
verschillende mogelijke invullingen van activiteiten en evenementen zoals omschreven in hoofdstuk 6.3.2.
In april 2011 werd ook een gemotiveerd verzoek tot ontheffing ingediend voor de bouw van de IPM. De
reden hiervoor is dat de bouw van de IPM moeten kunnen starten vooraleer de bouw van de
bergingsmodules wordt aangevat en er bijgevolg niet gewacht kon worden op het MER voor de berging. De
IPM valt onder Bijlage II rubriek 3 g) ‘installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval voor
langer dan drie jaar (niet onder bijlage I vallende projecten)’ van het Besluit van 2004. Voor bijlage II
projecten kan een gemotiveerd verzoek tot ontheffing ingediend worden. Dit dossier werd bij het Team MER
(vroeger genoemd “dienst Mer”) behandeld onder het referentienummer OHPR0427 en op 10/06/2011 werd
de ontheffing verleend voor het niet-radiologische deel van de ontheffing. In een schrijven van 10/06/2011
heeft ook de Minister van Binnenlandse Zaken haar goedkeuring verleend aan de ontheffing van de MERplicht van de IPM.
In juni 2014 werd ook een gemotiveerd verzoek tot ontheffing ingediend voor de ontbossing in het kader van
de voorbereidingswerken voor de bouw van de bergingsmodules. NIRAS wenste de mogelijkheid te voorzien
om al van start te gaan met de voorbereidende werken (van niet nucleaire aard) voor de constructie van de
bergingsmodules. De ontbossing valt onder Bijlage II rubriek 1d) ‘Ontbossing met het oog op de
omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover
artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is’ van het Besluit van 2004. Voor bijlage II projecten kan
een gemotiveerd verzoek tot ontheffing ingediend worden. Dit dossier werd bij het Team MER behandeld
onder het referentienummer PR2064 en op 23/10/2014 werd de ontheffing verleend.
In april 2015 werd ook een gemotiveerd verzoek tot ontheffing ingediend voor de bouw van het bezoekersen gemeenschapscentrum TABLOO. Het centrum valt onder Bijlage II rubriek 12a) ‘vakantiedorpen,
hotelcomplexen buiten stedelijke zone, permanente kampeercaravanterreinen, themaparken, skiliften en
kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen met een terreinoppervlakte van 5 ha of meer.’ van het
Besluit van 2004. Voor bijlage II projecten kan een gemotiveerd verzoek tot ontheffing ingediend worden. Dit
dossier werd bij het Team MER behandeld onder het referentienummer PR2199 en op 29/06/2015 werd de
ontheffing verleend.

3.3

Verdere besluitvorming en procedures

Het voorliggend project-MER volgt de procedure van de omgevingsvergunning die op 23 februari 2017 in
werking trad. Dit betekent dat er eerst een aanmelding opgemaakt wordt. Vervolgens wordt het ontwerp
project-MER bij de (gewestelijke) aanvraag van een omgevingsvergunning gevoegd waarin zowel de
stedenbouwkundige handeling als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit zal vervat zitten.
De MER-procedure en vergunningsprocedure verlopen dus geïntegreerd.
De vergunningsprocedure gaat gepaard met een openbaar onderzoek. Tijdens dit onderzoek zal ook het
ontwerp project-MER ter inzage gelegd worden van het publiek.
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In het kader van de aanvraag van de federale exploitatie- en oprichtingsvergunning voor de
bergingsinstallatie is er eveneens een openbaar onderzoek. Het is de bedoeling om de verschillende
openbare onderzoeken die zullen plaatsvinden te laten samenvallen.
De procedure voor de aanvraag van de federale oprichtings- en exploitatievergunning werd reeds opgestart
in 2013. Het ontwerp project-MER destijds opgemaakt was daar een onderdeel van het aanvraagdossier.
Na de eerste aanvraag in 2013 werd het dossier door het FANC “onvolledig verklaard” en dienden een reeks
vragen beantwoord te worden. Deze antwoorden werden geïntegreerd in een volledige revisie van de
vergunningsaanvraag die in 2019 samen met het ontwerp-MER (versie volgens regelgeving
omgevingsvergunning) terug werd ingediend. Nadat de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende
Stralingen een eerste advies gegeven heeft zal de federale en gewestelijke vergunningsaanvraag samen
met het ontwerp-MER in Openbare Onderzoek gebracht worden. De gewestelijke omgevingsvergunning en
federale oprichtings- en exploitatievergunning worden vervolgens afgeleverd.

3.4

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

De juridische randvoorwaarden, inclusief een korte omschrijving en relevantie voor het project, zijn terug te
vinden in Tabel 3-1.
De beleidsmatige randvoorwaarden, ook met een korte omschrijving en relevantie voor het project, zijn terug
te vinden in Tabel 3-2.
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Tabel 3-1: Juridische randvoorwaarden
Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

De bergingsinstallatie zal in een zone gebouwd worden die wordt aangeduid als “gebied

Ja

Kaart 3: Gewestplan

Nee

Geen verdere bespreking

Ja

Bespreking

in

de

Vlaanderen.

disciplines

bodem

en

De constructiefase geeft aanleiding tot grondverzet en mogelijk tot enkele beperkte

water.

Niet-nucleair
Gewestplan

voor de vestiging van kerninstallaties”, ook wel nucleaire zone genoemd.
In de gebieden die aangeduid zijn “als gebieden voor de vestiging van kerninstallaties" zijn
slechts toegelaten nucleaire centrales, onderzoekscentra, inrichtingen die gebruik maken
van radioactieve straling of daarmee verband houden. Voor zover zulks in verband met de
veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de
huisvesting van het bewakings- en het onderhoudspersoneel omvatten, met dien verstande
dat deze huisvesting aan de buitenkant van de groene gordel rond de installatie ingeplant
wordt. Die gebieden worden omzoomd met een gordel van hoog- en laagstammig groen
waarvan de breedte afhankelijk is van de grootte van de inrichting en de bezettingsgraad
van het terrein, maar in elk geval niet minder mag bedragen dan 200 m wanneer hij de
scheiding vormt tussen het bedoelde gebied en een woonkern en niet minder dan 100 m
overal elders, van de grens van het gebied voor de vestiging van kerninstallaties. In de
reeds beboste gedeelten dient de inplanting van de installaties met de zorg te worden
gekozen, rekening houdend met de bestaande beplanting: die beplanting mag alleen
worden gekapt op de plaatsen waar de gebouwen ingeplant, of de parkeerplaatsen en
toegangen zullen aangelegd worden...
OVR-plicht

Een

omgevingsveiligheidsrapport

hogedrempelinrichting

moet

(OVR)

is

opgemaakt

een

worden

document
in

het

dat

voor

kader

van

een
de

milieuvergunningsprocedure.
De bergingsinstallatie is geen hogedrempelinrichting en bijgevolg niet OVR-plichtig. De
veiligheidsaspecten van de berging worden besproken bij de radiologische impact.
Bodemdecreet

(27/10/2006)

en

uitvoeringsbesluit Vlarebo (14/12/2007)

Het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan regelen de bodemwetgeving in

bemalingen.

Constructie

en

exploitatie

kunnen
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aanleiding

geven

tot

mogelijke

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

Nee

Geen verdere bespreking

Nee

Geen verdere bespreking

Ja

Bespreking

bodemverontreiniging in geval van calamiteiten.
Materialendecreet

(01/06/2012)

en

Vlarema (17/02/2012)

Het Materialendecreet verankert het duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen.
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,
het VLAREMA, bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen,
grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.
De bouw en exploitatie van de berging zal aanleiding geven tot slechts beperkte
hoeveelheden afvalstoffen.

Beschermingszone

rond

Duiden de zones aan die ter bescherming van de waterwinningen aangeduid zijn.

waterwingebieden (24/01/1984)

In de nabije omgeving van de site komen geen waterwingebieden voor.

Milieukwaliteitsnormen

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21/05/2010 wijzigt het Besluit van de Vlaamse

oppervlaktewateren, waterbodems en

Regering van 06/02/1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de

grondwater (21/05/2010)

milieuvergunning en het Besluit van de Vlaamse Regering van 01/06/1995 houdende de
algemene

en

sectorale

bepalingen

inzake

milieuhygiëne,

voor

wat

betreft

in

de

elementen

die

discipline water.

de

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater.
De meest nabijgelegen waterlopen zijn de Hooibeek en het kanaal Bocholt-Herentals. Voor
de Hooibeek geldt de basiskwaliteitsdoelstelling en voor het kanaal Bocholt-Herentals de
viswater en productie drinkwaterkwaliteitsdoelstelling.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende
het

integraal

waterbeleid,

Regelt het integraal waterbeleid. Enkele van de doelstellingen van dit decreet zijn:


gecoördineerd op 15 juni 2018’ (het
‘Waterwetboek’)


Ja

De

De bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en

noodzakelijk zijn voor de

grondwaterlichamen op zo’n wijze dat uiterlijk tegen 22/12/2015 een goede

uitvoering

toestand van de watersystemen wordt bereikt;

watertoets worden in het

Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat overtollig
hemelwater bij voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet
wordt afgevoerd en dat verdroging wordt voorkomen;

MER

in

hoofdstuk

van
een

de
apart

‘watertoets’

gebundeld.

Een van de instrumenten om deze doelstellingen te bereiken is de ‘watertoets’, waarin
moet nagegaan worden of een plan of activiteit een schadelijk effect heeft op
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Kaart

32:

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

watersystemen. Voor MER-plichtige activiteiten dienen in het MER de nodige elementen

Verwijzing
Overstromingskaart

aangereikt te worden voor de uitvoering van de watertoets. Het in werking getreden
uitvoeringsbesluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een
vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.
De site waar de bergingsinstallatie gebouwd zal worden, ligt niet in risicozone voor
overstroming of een overstromingsgevoelig gebied. Het hemelwater dat op de installatie
valt, zal opgevangen worden in een infiltratiebekken en geïnfiltreerd worden in de
ondergrond.
Gewestelijke

stedenbouwkundige

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening bevat minimale voorschriften voor de

verordening inzake hemelwaterputten,

lozing van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het

Ja

Verdere bespreking in de
discipline

infiltratievoorzieningen (05/07/2013)

algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk

oppervlaktewater

gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater
worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet
vertraagd wordt afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de
infiltratie-voorziening dient aan dit principe te beantwoorden
Als gevolg van de bouw van de bergingsinstallatie zal de verharde oppervlakte toenemen
waardoor er een bijkomende hoeveelheid hemelwater zal moeten afgevoerd worden.
Hierbij moet voldaan worden aan de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening.
Decreet betreffende het natuurbehoud

Het decreet Natuurbehoud legt de algemene doelstellingen van het natuurbeleid in

en het natuurlijk milieu (21/10/1997)

Vlaanderen uit. Basisprincipes zijn het stand-still-principe en het voorzorgsprincipe. In het

Ja

Bespreking

in

de

discipline Biodiversiteit

decreet wordt het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) toegelicht.
Het projectgebied zelf maakt geen deel uit van een Vogel- of Habitatrichtlijngebied of VEN-

Kaart

gebied. Het dichtst bijgelegen Vogelrichtlijngebied is ‘De Ronde Put’ op meer dan 3 km ten

Ecologisch Netwerk

noordoosten. Het dichtst bijgelegen Habitatrichtlijngebied is het ‘Valleigebied van de Kleine
Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ op ca. 800 m ten oosten. Het meest
nabijgelegen VEN-gebied is ‘De vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’ op ca. 600 m
ten noorden van de nucleaire zone.
Specifieke aandacht wordt besteed aan de zorgplicht, het stand-still beginsel en het
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6:

Vlaams

Kaart 7: Natura 2000gebieden

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

Nee

Eventuele impacten op

voorkomen van vermijdbare schade aan VEN-gebieden.
Volgens een eerste inschatting en rekening houdend met de resultaten van het plan-MER
moet in het MER geen passende beoordeling opgenomen worden aangezien geen impact
op

speciale

beschermingszones

(SBZ=

Vogel-

en

Habitatrichtlijngebieden

wordt

beschreven (cf. Art.36ter)) verwacht wordt.
Besluit

van

de

Vlaamse

regering

houdende maatregelen ter uitvoering

Het maatregelenbesluit omvat o.a. algemene bepalingen betreffende natuurrichtplannen en
speciale beschermingsvoorschriften voor VEN-gebieden.

VEN-gebieden

van het gebiedsgericht natuurbeleid of

Volgens een eerste inschatting en rekening houdend met de resultaten van het plan-MER

besproken in discipline

het ‘Maatregelenbesluit’ (21/11/2003)

wordt geen impact verwacht op VEN-gebieden.

Biodiversiteit.

Erkende en Vlaamse natuurreservaten

Vlaamse of erkende reservaten zijn terreinen die van belang zijn voor het behoud en de

Nee

worden

Eventuele impacten op

ontwikkeling van het natuurlijk milieu. Deze gebieden zijn aangewezen of erkend door de

natuurreservaten worden

Vlaamse regering.

besproken in discipline

Het meest nabijgelegen erkende natuurreservaat, het Buitengoor, ligt op meer dan 3 km

Biodiversiteit.

ten zuidoosten van het projectgebied. Volgens een eerste inschatting en rekening houdend
met de resultaten van het plan-MER wordt geen impact verwacht op natuurreservaten.
Bosdecreet (13/06/1990)

Regelt het behoud, de bescherming, aanleg en het beheer van bossen. Geeft tevens

Ja

bepalingen in het kader van kappingen, vergunningsvoorwaarden en compensatieregeling.

Bespreking

in

de

discipline Biodiversiteit

Binnen het projectgebied moeten verschillende hectaren bos gekapt worden.
Ramsar Conventie ter bescherming

De Conventie van Ramsar betreft de bescherming van watervogels.

van

Er komen in de nabije omgeving van het projectgebied geen Ramsargebieden voor.

voor

watervogels

belangrijke

Nee

Geen verdere bespreking

Ja

Bespreking

gebieden (1971)
Conventie

(20/04/1989)

De Bern Conventie behandelt het behoud van wilde flora en fauna en hun natuurlijke

(behoud van wilde dieren en planten en

van

Bern

habitats, in het bijzonder de soorten waarvan het behoud een samenwerking tussen

hun natuurlijk milieu)

verschillende landen vereist.
Binnen de discipline fauna en flora wordt nagegaan of binnen of in de nabije omgeving van
het projectgebied bedreigde wilde planten- en dierensoorten voorkomen.
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in

discipline Biodiversiteit

de

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

Bonn verdrag inzake bescherming van

Het Verdrag van Bonn stelt bepalingen inzake de bescherming van bepaalde trekkende

Ja

Verdere bespreking in de

trekkende wilde diersoorten

wilde diersoorten

Soortenbesluit (15/05/2009)

In het Soortenbesluit wordt bepaald welke soorten dieren en planten beschermd zijn in het

discipline Biodiversiteit
Ja

Vlaamse Gewest en welke wettelijke gevolgen verbonden zijn aan die beschermde status.

Verdere bespreking in de
discipline Biodiversiteit

In de eerste plaats wordt een reeks handelingen vermeld die verboden zijn ten aanzien van
beschermde soorten.
De vogels die in Bijlage 1 van het Soortenbesluit opgenomen zijn, betreft alle inheemse
vogelsoorten die van nature in het wild leven op het Europese grondgebied van de
Lidstaten van de Europese Unie.
Het gaat in eerste instantie om soorten die op regelmatige basis in dit gebied tot broeden
komen, doortrekken of overwinteren, maar ook om dwaalgasten die slechts zeer
sporadisch en op toevallige wijze in de Europese Unie terecht komen. Vermits alle
Europese vogelsoorten beschermd moeten worden, worden alle inheemse vogelsoorten
ondergebracht onder categorie 2 van Bijlage 1 van het Soortenbesluit.
Er zal nagegaan worden of er soorten aanwezig zijn die onder het soortenbesluit vallen.
Omgevingsvergunning

De

procedure

voor

de

omgevingsvergunning

zit

vervat

in

het

Ja

Zie §3.3

Ja

Bespreking

Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en het bijhorende uitvoeringsbesluit van
27 november 2015. De omgevingsvergunning in Vlaanderen vervangt de milieuvergunning,
de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de meldingsprocedure.
In tegenstelling tot de milieuvergunning die een tijdelijk karakter had, krijgt de
omgevingsvergunning een permanent karakter.
Voor de bouw en exploitatie van de bergingsmodules zal een omgevingsvergunning
aangevraagd worden.
Onroerenderfgoeddecreet (12/07/2013)

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet 4 mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd

in

de

monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of

discipline

dorpsgezicht en een beschermde archeologische site.

bouwkundig erfgoed en

De hoeve Boeretang (met onmiddellijke omgeving), net ten noordoosten van de nucleaire

archeologie
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landschap,

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

Ja

Milieubeoordeling:

zone, is beschermd als landschap en als monument. Aan de overzijde van de N118 is de
kasseiweg Heide beschermd als monument.
Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet in 6 vastgestelde inventarissen. Hierin worden
erfgoedobjecten opgenomen die niet beschermd zijn maar wel waardevol zijn. Er is een
inventaris voor bouwkundig erfgoed (gehelen en relicten), landschapsatlas, houtige
beplantingen met erfgoedwaarde, historische tuinen en parken, archeologische zones. Er
zijn een aantal rechtsgevolgen voor vastgelegd.
De hoeve Boeretang is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, net zoals enkele
andere hoeves in de omgeving (Hoeven Reinaerthof en Heilicht, Braselhoeve, …) en het
studiecentrum voor Kernenergie en bijhorende woonwijk en Kasseiweg Heide.
Tot slot zijn er nog de erfgoedlandschappen. Een erfgoedlandschap is een groter ruimtelijk
geheel van erfgoedelementen en –waarden, afgebakend in een RUP. Daarbij worden de
maatregelen voor het behoud van de erfgoedwaarden en -kenmerken ingeschreven in de
stedenbouwkundige voorschriften.
In het projectgebied of in de omgeving zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig.
Nucleair
22/06/1960

Internationale

overeenkomst

betreffende

de

Beveiligingsmaatregelen voor arbeiders die tijdens de arbeid aan ioniserende stralingen
worden blootgesteld

Radiologische effecten

beveiliging arbeiders tegen ioniserende
stralen
15/01/1965

Wet

houdende

goedkeuring van het Verdrag (nr. 115)
betreffende

de

beveiliging

Aangenomen op 22 juni 1960, te Genève, door de Internationale Arbeidsconferentie,

Ja

tijdens haar vierenveertigste zitting

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

van

arbeiders tegen ioniserende stralen
03/03/1980 Verdrag inzake de fysieke

Internationaal verdrag dat beveiliging van nucleair materiaal tijdens gebruik, opslag en

bescherming van nucleair materiaal

vervoer (internationaal en nationaal) volgens vastgelegde veiligheidsniveaus reguleert.

03/04/2005 Verdrag betreffende de

Internationaal verdrag betreffende bestrijding van nucleair terrorisme dat samenwerking
57

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

Ja

Milieubeoordeling:

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

bestrijding van nucleair terrorisme

tussen lidstaten mogelijk maakt.

05/07/1994 Verdrag inzake nucleaire

Internationaal verdrag dat gebruik van kernenergie op veilige en milieuverantwoorde

veiligheid

manier reguleert: veiligheid als topprioriteit in alle faciliteiten met kernenergie,

Verwijzing
Radiologische effecten

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

stralingsbescherming van bewoners en werknemers, voorbereiding op ongevallen.
24/12/1997

Verdrag

De verplichtingen van de partijen zijn gebaseerd op de fundamentele principes inzake

inzake de veiligheid van het beheer

afvalbeheer zoals beschreven in de 'Safety Fundamentals' publicatie van het Internationaal

van bestraalde splijtstof en inzake de

Atoomenergieagentschap (IAEA)

veiligheid

Gezamenlijk

van

het

beheer

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

van

radioactief afval
Verdrag ter oprichting van de Europese

Artikel 37 van dit verdrag vereist dat elke Lidstaat de Europese Commissie op de hoogte

Gemeenschap

moet brengen van elke intentie om radioactief afval te bergen.

voor

Atoomenergie

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

(Euratom-verdrag), 1957
Aanbeveling 2010/635/Euratom

Aanbeveling 2010/635/Euratom handelt over de toepassing van artikel 37 van het Euratom-

Ja

Verdrag. Art. 37 van het Euratom-verdrag roept verplichtingen met betrekking tot

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

radioactieve afvalstoffen in het leven. Het artikel luidt als volgt: “Iedere lidstaat is gehouden,
aan de Commissie de algemene gegevens te verstrekken van elk plan voor de lozing van
radioactieve afvalstoffen, in welke vorm ook, om vast te kunnen stellen of de uitvoering van
dat plan een radioactieve besmetting van het water, de bodem of het luchtruim van een
andere lidstaat ten gevolge zou kunnen hebben”.
08/06/2000

Aanbeveling

2000/473/Euratom

inzake

de

toepassing van artikel 36 van het
Euratom-Verdrag

betreffende

controle

de

van

Aanbevelingen van Euratom inzake meetnetten, meetparameters en meetstrategieën om

Ja

controle uit te oefenen op de inachtneming van de basisnormen, alsook procedures voor

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

rapportage aan de Commissie.

de

omgevings-

radioactiviteit ter beoordeling van de
blootstelling van de bevolking
Wet betreffende de bescherming van

Deze wet bevat bepalingen voor een doeltreffende bescherming van de bevolking,
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Ja

Milieubeoordeling:

Randvoorwaarde

Toelichting

de bevolking en van het leefmilieu

werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen. Deze

tegen de uit ioniserende stralingen

bepalingen hebben betrekking op de voorwaarden verbonden aan het invoeren, het

voortspruitende gevaren en betreffende

uitvoeren, het produceren, het vervaardigen, het bezit, het vervoeren, het doorvoeren, het

het

te koop aanbieden, het verkopen, het afstand doen onder bezwarende titel of om niet, het

Federaal

Agentschap

voor

Nucleaire controle (15/04/1994)

Relevant

Verwijzing
Radiologische effecten

verdelen en het gebruiken met commercieel, industrieel, wetenschappelijk, medisch of enig
ander oogmerk, van apparaten, installaties of stoffen die ioniserende stralingen kunnen
verspreiden.
De wet regelt tevens de oprichting van een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid:
het “Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle”, afgekort FANC. dat belast wordt met
het toezicht op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.

Regeringsbeslissing 16/01/1998

Op 16 januari 1998 besliste de federale ministerraad om voor het beheer op lange termijn

Ja

van het categorie A-afval te kiezen voor een definitieve oplossing (berging) of voor een

Zie

hoofdstuk

2.2

en

5.2.3

oplossing die definitief kan worden en stapsgewijs, flexibel en omkeerbaar is. NIRAS kreeg
de opdracht om zich bij het onderzoek te beperken tot de bestaande nucleaire zones en tot
zones waar de lokale autoriteiten interesse vertoonden. Ze moest ook de nodige
overlegstructuren ontwikkelen om een bergingsproject te integreren op lokaal vlak.
Regeringsbeslissing 23/06/2006

Op 23 juni 2006 besliste de federale regering dat een deel van het radioactief afval, het
laag-

en

middelactief

kortlevend

afval

of

categorie

A-afval,

in

Ja

Zie hoofdstuk 2.2, 5.2.3

Ja

Milieubeoordeling:

een

oppervlaktebergingsinstallatie kan geborgen worden op het grondgebied van de gemeente
Dessel (provincie Antwerpen). De site bevindt zich vlak bij de grens met de gemeente Mol
Koninklijk besluit houdende algemeen

Dit Koninklijk besluit, dat kortweg ARBIS genoemd wordt, is van toepassing op alle

reglement op de bescherming van de

handelingen die een risico kunnen inhouden ten gevolge van de blootstelling aan

bevolking, van de werknemers en het

ioniserende stralingen die worden uitgezonden, hetzij door een kunstmatige, hetzij door

leefmilieu

een natuurlijke stralingsbron, wanneer de natuurlijke radionucliden worden bewerkt of zijn

tegen

het

gevaar

ioniserende stralingen (20/07/2001)

van

bewerkt geweest omwille van hun radioactieve eigenschappen, hun splijtbaarheid of
omwille van hun kweekeigenschappen, in het bijzonder:
• Op de productie, de bewerking, de hantering, het gebruik, het voorhanden hebben, het
opslaan, het vervoer, de doorvoer het te koop aanbieden, de verkoop, de overdracht tegen
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Radiologische effecten

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

Ja

Milieubeoordeling:

vergoeding of gratis, de invoer en de uitvoer – of het nu, voor elk van deze praktijken, voor
commerciële, industriële, wetenschappelijke, medische of andere doeleinden is -, de
verwijdering en de recyclage van radioactieve stoffen of van toestellen of installaties die er
bevatten;
• op het gebruik en op het in bezit houden, voor industriële, wetenschappelijke, medische of
andere doeleinden, het te koop aanbieden, de verkoop en de overdracht tegen vergoeding
of gratis van toestellen of elektrische installaties die ioniserende stralingen kunnen
voortbrengen en waarvan de elementen werken met een potentiaalverschil dat hoger is dan
5 kV;
• op elke andere handeling die een risico kan inhouden ten gevolge van ioniserende
stralingen
Koninklijk

Besluit

houdende

Dit Koninklijk besluit richt zich tot de exploitanten van de kerninstallaties van klasse I. Er

veiligheidsvoorschriften

voor

wordt een reeks van veiligheidsvoorschriften in afgekondigd die de exploitant moet

kerninstallaties (30-11-2011)

Radiologische effecten

toepassen. Deze aanpak, die wijdverbreid is door de internationale normen en regels
inzake nucleaire veiligheid, is deze van een regelgeving door doelstellingen.

Koninklijk Besluit tot vaststelling van

Het koninklijk besluit van 1 maart 2018 legt het nucleair en radiologisch noodplan voor het

het nucleair en radiologisch noodplan

Belgische grondgebied vast. Dat plan strekt ertoe de coördinatie te verzekeren van de

voor

maatregelen ter bescherming van de bevolking en het milieu in geval van radiologische

het

Belgisch

grondgebied

(01/03/2018)

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

noodsituaties die het Belgische grondgebied rechtstreeks of onrechtstreeks bedreigen. Het
plan legt de uit te voeren opdrachten en de bevoegdheden van elkeen vast.

Koninklijk Besluit van 31 mei 2016

Koninklijk Besluit van 31 mei 2016 legt de (radiologische) kwaliteitsvoorwaarden van water

betreffende de beschemring van de

bestemd voor menselijke consumptie vast.

volksgezondheid

tegen

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

radioactieve

stoffen in voor menselijke consumptie
bestemd water (31/05/2016)
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Tabel 3-2: Beleidsmatige randvoorwaarden
Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

De ruimtelijke structuurplannen vormen een basis voor de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur,

Ja

Bespreking

Niet-nucleair
Ruimtelijk

Structuurplan

Vlaanderen (RSV)

die geleidelijk aan wordt gerealiseerd door ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de gewestplannen

in

de

discipline mens

vervangen.
De gemeente Dessel en de nucleaire zone van Dessel liggen in de nabijheid van het geselecteerde
stedelijk netwerk op Vlaams niveau ‘De Kempische As’ (bron: RSV p. 351). De rol van dit gebied ligt vooral
in zijn industrieel-economische functie en in de ontwikkeling van de elkaar aanvullende (intensieve)
toeristisch-recreatieve activiteiten die door landschappelijke troeven kunnen worden gevaloriseerd.
Over de nucleaire zone zelf zijn geen bepalingen opgenomen in het RSV.
Ruimtelijk

Structuurplan

Provincie Antwerpen (RSPA)

Over de nucleaire zone zelf worden geen bepalingen opgenomen in het RSPA.

Ja

Bespreking

in

de

discipline mens

In het oorspronkelijke RSPA was Dessel aangeduid als hoofddorp type III wat een beperking inhield met
betrekking tot het realiseren van bijkomende woningen en lokale bedrijventerreinen. Eén van de
voorwaarden voor de berging was dan ook een opwaardering tot hoofddorp type II om de mogelijkheden
met betrekking tot wonen en werken uit te breiden. Bij de recente partiële herziening van het RSPA
(04/05/2011) werd de piste van de hoofddorpen evenwel verlaten waardoor deze voorwaarde niet meer van
toepassing is. In deze partiële herziening is ook de opwaardering van de N118 als secundaire weg type II
opgenomen, ook één van de voorwaarden van het partnerschap STORA.

Gemeentelijk

Ruimtelijk

Structuurplan Dessel

Het GRS Dessel werd op 02/09/2010 definitief goedgekeurd door de Provincieraad.

Ja

Bespreking

in

de

discipline mens

In het GRS Dessel wordt melding gemaakt van de berging van het categorie A-afval in de nucleaire zone te
Dessel en de bijhorende randvoorwaarden. Het document vermeldt dat dit project binnen het
structuurplanningsproces

wel

wordt

opgevolgd

maar

niet

‘wettelijk’

gekaderd,

omdat

de

bevoegdheidsverdeling tussen de gemeente, de provincie en het Vlaams Gewest dat niet voorziet.
Gemeentelijk
Structuurplan Mol

Ruimtelijk

Het GRS Mol werd op 24/08/2006 definitief goedgekeurd door de Provincieraad.
Voor de zone voor nucleaire en milieutechnologiebedrijvigheid ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals
wordt in het GRS Mol het volgende ontwikkelingsscenario vooropgesteld: in het noordwesten van de
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Ja

Bespreking

in

discipline mens

de

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

Nee

Geen

gemeente op de grens tussen Mol en Dessel bevindt zich een 650 ha groot gebied dat op het gewestplan
staat ingekleurd als ‘zone voor de vestiging van kerninstallaties’. Op gemeentelijk niveau wordt hiervoor als
suggestie aan de hogere overheden een ruimtelijke visie ontwikkeld die bestaat in het verder clusteren van
kernenergie gerelateerde activiteiten bij de bestaande concentraties. De gemeente suggereert aan de
hogere overheden de uitbouw te voorzien in twee clusters: de oostelijke concentratiezone van VITO en
SCK en de westelijke site ter hoogte van VITO en JRC-Geel.
Ten aanzien van de activiteitenzones ten noorden van het kanaal wordt gesteld dat deze binnen hun
huidige oppervlakte kunnen blijven functioneren opdat de natuurverbindingen niet worden doorgeknipt en
er voldoende ruimte overblijft voor de berging van nucleair afval.
Landinrichting

Het projectgebied ligt niet in de nabijheid van een landinrichtingsproject.

verdere

bespreking
Ruilverkaveling

Het projectgebied ligt niet in de nabijheid van een ruilverkavelingsproject.

Nee

Geen

verdere

bespreking
Landschapsatlas

In de landschapsatlas worden gebieden aangeduid met een hoge waarde aan gaafheid (ankerplaatsen) of

Ja

Bespreking

in

de

grote concentratie aan relicten (relictzones). Deze zones genieten geen wettelijke bescherming, maar op

discipline landschap,

termijn worden beheersplannen opgesteld. Daarnaast worden ook lijn- en puntrelicten aangeduid.

bouwkundig

Het projectgebied behoort grotendeels tot de relictzone ‘Ontginningsblok Kievitheide, Hooibeekheide,

en archeologie

erfgoed

Steenheide en Stoktse Heide’.

Regionaal landschap

Het kanaal Bocholt-Herentals en de Witte Nete ten noorden van het projectgebied worden aangeduid als

Kaart

lijnrelicten. Het enige nabijgelegen puntrelict is Hoeve De Boeretang.

Landschapsatlas

Dessel en Mol maken deel uit van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw dat op 10 maart

Ja

2009 werd opgericht

Geen

8:

verdere

bespreking

Europese Conventie van Malta

Het archeologieluik uit het Onroerenderfgoeddecreet (2013) is gebaseerd op de Europese standpunten uit

(La Valetta, 1992)

het Verdrag van La Valletta en steunt op de zorgplicht, die impliceert dat de eigenaar of de gebruiker zijn

discipline landschap,

verantwoordelijkheid moet opnemen om de archeologische erfgoedwaarden die zich op zijn gronden

bouwkundig

bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.

en archeologie

Er wordt in de eerste plaats gestreefd naar het behoud van de sites in situ, wat een inschakeling van
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Ja

Bespreking

in

de

erfgoed

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

Nee

Geen

archeologie in de vroegste fasen van de ruimtelijke planning vereist. Daar waar behoud in situ niet mogelijk
is, is het enige mogelijke alternatief een preventief archeologisch onderzoek van de bedreigde sites.
Dit is algemeen van toepassing.
Natuurinrichting

In de nabije omgeving van het project is geen natuurinrichtingsproject lopende of uitgevoerd.

verdere

bespreking
Mobiliteitsplan

Vlaanderen

(17/10/2003)

In dit plan wordt de toekomstvisie op mobiliteit geschetst. Dit wordt weergegeven aan de hand van 5

Ja

basisdoelstellingen:


Bespreking
discipline

in

de

mens-

mobiliteit

Het vrijwaren van de bereikbaarheid: op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de
economische knooppunten en poorten waarborgen.



Het garanderen van de toegankelijkheid: op een selectieve manier iedereen in Vlaanderen de
mogelijkheden bieden zich te verplaatsen; daardoor moet iedereen volwaardig kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk leven.



Het verzekeren van de verkeersveiligheid: de verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder
terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.



Het

verbeteren

van

de

verkeersleefbaarheid:

ondanks

de

toenemende

mobiliteit

de

verkeersleefbaarheid verbeteren.


Het terugdringen van de schade aan milieu en natuur: schade aan milieu en natuur terugdringen,
zelfs al neemt de mobiliteit toe.

Voor deze doelstellingen wordt een concrete beleidsstrategie uitgezet bestaande uit een set van dragende
maatregelen met als doel de geconcretiseerde beleidsambities te realiseren. De concrete doorvertaling en
uitdetaillering van deze algemene doelstellingen dient te gebeuren via de lokale mobiliteitsplannen in het
kader van het mobiliteitsconvenant.
Mobiliteitsplan Dessel

Het mobiliteitsplan van Dessel is conform verklaard in 2006.

Ja

Bespreking

Het mobiliteitsplan vertaalt de visie van het toekennen van de bovenlokale wegencategorisering aan de

discipline

N118 als het in relevante mate afbouwen van de verkeersdruk op Dessel-centrum. Het koppelen van de

mobiliteit

N18 aan de N118 in het zuiden van de gemeente kan een extra bijdrage leveren aan de
verkeersleefbaarheid in Dessel-centrum. De N118 wordt bij voorkeur als doorgangsas gezien tussen Mol
63

in

de

mens-

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

Verwijzing

Ja

Bespreking

en Geel enerzijds en de E34 anderzijds. Voor de geconcentreerde bedrijvigheid van Stenehei vormt de
N118 de belangrijkste ontsluitingsas. Deze ontsluiting wordt voornamelijk gezien richting Geel, omdat hier
de aantakking op de primaire wegenstructuur het vlotst kan worden voorzien.
Mobiliteitsplan Geel

Het mobiliteitsplan van de stad Geel werd in 2012 door de gemeenteraad definitief aanvaard. Daarbij
werden nieuwe thema’s aan het bestaande mobiliteitsplan toegevoegd en bestaande thema’s uitgediept.

discipline

Met betrekking tot de bestaande verkeersstructuur op regionaal niveau verwijst het mobiliteitsplan naar het

mobiliteit

in

de

mens-

gezamenlijk voorstel dat werd geformuleerd met de gemeenten Mol, Dessel, Retie en Kasterlee. In dit
voorstel wordt de bereikbaarheid van de kernen tussen de E34 en de N71 georganiseerd aan de hand van
een kamstructuur waarbij Retie naar de E34 ontsluit, en Geel en Mol via de N71 – R14 – N19 naar de
E313. Dessel en de bedrijventerreinen ten noorden van Mol en Dessel worden ontsloten via de N118.
Hiertoe dient een nieuwe verbinding naar de N19 of N71 te worden gerealiseerd.
De kernen van Mol, Geel, Dessel, Retie en Kasterlee dienen indien mogelijk door infrastructurele
maatregelen of tonnagebeperkingen gevrijwaard te worden van doorgaand vrachtverkeer.
Mobiliteitsplan Mol

Het mobiliteitsplan van Mol vermeldt o.a. het volgende:



Ja

Bespreking

Industriële activiteiten zorgen voor verkeersoverlast, door onvoldoende gebruik te maken van

discipline

watergebonden transport

mobiliteit

in

de

mens-

Bedrijventerreinen langs het kanaal worden best gereserveerd voor bedrijven met watergebonden
activiteiten



Er dient te worden gezocht naar een alternatieve verbinding tussen N18 en N118 als ontsluiting
voor bedrijven

Mobiliteitsplan Retie



De bergingssite wordt ontsloten via N118, Kastelsedijk, Gravenstraat



N18-Vaartstraat wordt weerhouden als ontsluitingsweg vanuit Mol



Infrastructuur aan de Z-zijde van het kanaal wordt aangeduid als fiets- en voetgangersweg



Zwaar verkeer wordt verondersteld te ontsluiten via N118-Kastelsedijk-Gravenstraat

In de periode 2010-2011 werd er een actualisatie van het mobiliteitsplan uitgevoerd zodat de gemeente
over een conform verklaard mobiliteitsplan beschikt. Dit plan legt de krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid
dat de gemeente wil voeren. De maatregelen die moeten opgenomen worden, zijn opgenomen in een
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Ja

Bespreking
discipline

in

de

mens-

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant

actieprogramma. Ze zijn gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne.

Verwijzing
mobiliteit

Met betrekking tot de streefbeeldstudie N118 – Doortrekken ring – uitbreiding KMO-zone vermeldt het
mobiliteitsplan van Retie het volgend:
De uitbreiding van de KMO- zone, en daaraan gekoppeld het doortrekken van de ring, zijn thema´s die al in
het actieplan vermeld staan en na al die jaren nog steeds actueel zijn. Ze zijn wel noodzakelijk om de
leefbaarheid van het centrum te garanderen.
Uit de mobiliteitsstudie voor de rol van de N118 (Geel-Mol-Dessel-Retie) (eindrapport november 2007) is
een actieplan gegroeid met een samenhangend pakket van maatregelen voor de ontsluiting van de
kleinstedelijke gebieden Geel en Mol. Een van de verkeerskundige strategische projecten in deze studie is
de doortrekking van de ringstructuur tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de N118 (Europalaan) in Retie,
samen met de herinrichting van de bestaande ringweg en de herinrichting van het centrumgebied
(masterplan – zie verder) De provincie Antwerpen heeft in dit kader een voorontwerpstudie opgemaakt van
de ringweg van Retie in samenwerking met de gemeente en de Vlaamse overheid.
Nucleair
FANC-leidraden

m.b.t.

berging van radioactief afval

de

Het FANC heeft leidraden (guidances) ontwikkeld betreffende de veiligheidsevaluaties van de

Ja

In

de

milieu-

bergingsinstallatie.

beoordeling van de



AFCN, Dépôts définitifs de déchets radioactifs – Note stratégique et politique d’instruction des

radiologische

demandes d’autorisation.

effecten



AFCN, Guide technique « Dépôt définitif en surface sur le territoire belge de déchets de faible et
moyenne activité à vie courte ».



FANC, leidraad over de stralingsbescherming tijdens de operationele periode van een inrichting voor de
eindberging van radioactief afval.



AFCN, Dépôt définitif en surface sur le territoire belge de déchets radioactifs de faible et moyenne
activité et de courte demie-vie – Guide relatif à la prise en compte du risque d’intrusion humaine pour
les dépôts définitifs en surface de déchets radioactifs.



FANC, Dépôts définitifs en surface sur le territoire belge de déchets radioactifs de faible et moyenne
activité et courte demi-vie – Guide technique « Analyse de sûreté : aspects liés à l’eau souterraine »
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wordt

uiteraard

rekening

gehouden

met

FANC-leidraden

de

Randvoorwaarde

Toelichting

Relevant



FANC, Veiligheidsevaluatie biosfeer.



FANC, Oppervlakteberging, op Belgisch grondgebied, van kortlevend laag-en middelradioactief afval –
leidraad over de beschouwing van gebeurtenissen met een externe oorsprong bij het ontwerp van de
bergingsinstallatie



FANC, Oppervlakteberging, op Belgisch grondgebied, van kortlevend laag-en middelradioactief afval –
leidraad “aardbeving”.



FANC, veiligheidsvoorschriften voor de inrichtingen voor eindberging van radioactief afval.



AFCN, Acceptabilité des expositions potentielles dues à des événements initiateurs d’origine externe
ou interne visant des établissements de dépôt de déchets radioactifs – Proposition par le service
IAABA de mise en application d’une relation (courbe) entre la probabilité annuelle d’occurrence d’un
événement initiateur et son impact radiologique associé pour les établissements de dépôt de déchets
radioactifs.



FANC, Aanpak met betrekking tot de toekomstige periodieke veiligheidsherzieningen van inrichting van
klasse I.



FANC, Richtlijn van het FANC voor de behandeling van aangiften van wijzigingsontwerpen in het kader
van artikel 12 van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen (ARBIS), voor inrichtingen van klasse I.



FANC, Melding en verslaggeving van significante gebeurtenissen die betrekking hebben op de
nucleaire veiligheid, de bescherming van personen en het leefmilieu in de nucleaire inrichtingen van
klasse I.
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Verwijzing

4

Projectbeschrijving

Het voorwerp van het voorliggend project-MER zijn de bergingsmodules en de randvoorzieningen. De
bergingsmodules zijn de betonnen constructies waarin de monolieten geborgen worden en die finaal zullen
worden afgewerkt tot twee heuvels in het landschap. De randvoorzieningen op de bergingssite hebben zelf
geen veiligheidsfunctie, maar faciliteren de bergingsinstallatie. Hieronder vallen het administratief gebouw,
de opslagzone, de garage… Om het proces van oppervlakteberging tot stand te brengen, omvat de
bergingsinstallatie in Dessel echter ook nog andere onderdelen:


een kade, waar de grondstoffen en materialen voor de bergingsinstallatie aangevoerd worden van
over het kanaal;



de caissonfabriek waar de caissons geproduceerd worden;



de installatie voor de productie van monolieten (IPM), waar het afval wordt ingekapseld in de
caissons ter vorming van monolieten;



de randvoorzieningen of toegangscluster: deze randvoorzieningen op de bergingssite hebben zelf
geen veiligheidsfunctie, maar faciliteren de bergingsinstallatie. Hieronder vallen het administratief
gebouw, de opslagzone, de werkplaats/garage, infiltratiebekkens, treinsporen van IPM naar de
modules…;



Een bezoekers- en gemeenschapscentrum dat TABLOO werd genoemd.

Deze onderdelen maken geen deel uit van het onderwerp van het voorliggend project-MER. De
gecumuleerde effecten (zijnde mobiliteit en verkeersgerelateerde effecten) worden wel beschreven en
beoordeeld.
De inplanting van de verschillende projectonderdelen wordt visueel weergegeven op onderstaande figuur.

Figuur 4-1: Inplanting projectonderdelen
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4.1

Beschrijving van de onderdelen van de oppervlakteberging

4.1.1

Kade

Tijdens de bouw en uitbating van de bergingssite moeten goederen en grondstoffen worden aan- en
afgevoerd. Om de impact van de bergingssite op het wegverkeer in de omgeving te minimaliseren, heeft
NIRAS ervoor gekozen een kade aan te leggen aan het nabijgelegen kanaal Bocholt-Herentals.
De verwachte transportvolumes zijn niet constant over de jaren heen. De eerste pieken worden verwacht bij
de bouw van de bergingssite. Dan moeten gedurende enkele jaren belangrijke hoeveelheden
bouwmaterialen aangevoerd worden zoals zand, grind, cement… Een tweede activiteit die een piek teweeg
zal brengen is het plaatsen van de afdekking. Dan moeten immers grote hoeveelheden materialen worden
aangevoerd.
De kade zorgt niet enkel voor de ontsluiting van de bergingssite. Ze vervult ook een toeristische functie, en
kan de bedrijven uit de omtrek via het water ontsluiten.
De kade werd gebouwd op de noordelijke oever van het kanaal Bocholt-Herentals, tussen sas V en sas VI.
Op deze plaats sluit de kade nauw aan bij de te bouwen caissonfabriek, de IPM en de bergingsinstallatie. De
capaciteit van het kanaal is beperkt tot schepen van 600 ton. Zolang de nodige scheepstypes beschikbaar
blijven, kan de kade echter zijn rol spelen en het aantal transporten over de weg helpen beperken.
De kade bestaat uit verschillende onderdelen:


de kademuur zelf, die ongeveer honderd meter lang is;



voorzieningen voor het lossen en laden van de goederen. Dit zal gebeuren met mobiele loskranen.
Die zijn flexibeler in te zetten dan vaste kranen, wat gezien de variabele aanvoer via de kade een
plus is;



een zone voor de overslag en tijdelijke opslag van goederen.

Om de kade vlot bereikbaar te maken via de weg werd door NIRAS een nieuwe toegangsweg aangelegd.
Deze weg zorgt tevens voor de ontsluiting van de caissonfabriek en loopt vanaf de Europalaan langsheen de
bergingsinstallatie. De verbindingsweg ligt net buiten de omheining rond de bergingsinstallatie met
aansluiting op de Europalaan. Daarnaast werd ook het bestaande, druk gebruikte jaagpad plaatselijk
omgelegd. Dat zorgt ervoor dat het fietsverkeer veilig langsheen de kade geleid wordt.
De kade werd op gelijkgronds niveau gebouwd. De aanleg van gekoppelde schepen is mogelijk. Met
inbegrip van de overslag van goederen werd een oppervlakte van ca. 0,85 ha voorzien.
De kade werd in 2013 opgeleverd en is sinds 2018 in gebruik.

Figuur 4-2: Kade
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4.1.2

Caissonfabriek

De caissonfabriek heeft tot doel om betonproducten te realiseren voor het bergingsproject. Het gaat om
caissons, deksels voor de caissons en prefab afdekplaten voor het afdekken van de modules.
NIRAS heeft een studie laten uitvoeren om de productie van de caissons op de site te vergelijken met het
uitbesteden van de fabricage van de caissons. Beide alternatieven bleken met elkaar vergelijkbaar. NIRAS
koos voor een lokale productie-eenheid, omwille van de verschillende voordelen die deze optie biedt:


de caissons zijn een barrière om de radioactieve straling tegen te houden en de radioactieve stoffen
in te sluiten. Ze zijn dus een essentiële voorwaarde voor een veilige berging. Een nauwgezet
toezicht op de samenstelling en de duurzaamheid van de caissons is dus ontzettend belangrijk. De
nabijheid van de caissonfabriek vergemakkelijkt de kwaliteitscontrole op de productie en op de
technische voorwaarden van de caissons. Door de nabijheid is ook de bevoorrading van de IPM met
caissons zekerder;



de nabijheid van alle onderdelen zorgt ervoor dat het proces logisch en efficiënt georganiseerd kan
worden. Transportketens worden tot een minimum beperkt en materialenstromen geoptimaliseerd;



een on site productie van de caissons levert een bijdrage aan de lokale tewerkstelling.

Alhoewel de productie van betonnen elementen niet behoort tot de kernactiviteiten van NIRAS en
Belgoprocess zal NIRAS toch de exploitatie van de caissonfabriek voor eigen rekening uitvoeren.
Voor het hele project van de caissonfabriek werden meerdere overheidsopdrachten uitgeschreven, die het
ontwerpen en het realiseren van de fabriek omvatten. Gedurende 30 jaar zullen ongeveer 1.000 caissons
per jaar gemaakt worden, wat overeenkomt met een productie van ca. 4.800 ton/jaar. Deze caissons worden
overgebracht naar de IPM waar ze gebruikt zullen worden voor de productie van de monolieten.
De caissonfabriek wordt ingeplant ter hoogte van het kanaal.
Door de ligging in de nabijheid van het kanaal kan maximaal ingezet worden op de aanvoer van goederen
via het water. Er is rekening gehouden met een veiligheidsperimeter van 100 meter tussen de caissonfabriek
en de nucleaire installaties. Een hekwerk zal de nucleaire zones afsluiten van de niet nucleaire.
Voor de fabriek zelf is een oppervlakte van ca. 0,3 ha nodig.
De bouw van de caissonfabriek startte in 2018. Begin 2021 zal de caissonfabriek opgeleverd worden en
begint de opstartfase met prototyping en erkenningsprocedure. Later worden dan de nodige caissons
afgeleverd bij de start van de exploitatie van de IPM.

Figuur 4-3: Caissonfabriek met een illustratie van lege caissons
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4.1.3

IPM

In de IPM, de installatie voor de productie van monolieten, worden monolieten geproduceerd.
Een monoliet bestaat uit een caisson (een betonnen kist met een wand van ongeveer 12 cm dik en voorzien
van een deksel), waarin het afval wordt ingekapseld met behulp van immobilisatie-mortel. De monolieten
worden in de IPM opgeslagen totdat ze naar de bergingsmodules kunnen worden afgevoerd. Jaarlijks zullen
zo’n 1.000 monolieten geproduceerd worden in de IPM.
De monolieten vergemakkelijken de exploitatie van de berging doordat ze:


een verregaande standaardisatie van de machines van de IPM en de bergingsinstallatie mogelijk
maken (er zijn immers maar drie types van monolieten);



het aantal verschillende afvalrecipiënten beperken, wat efficiënt stapelen in de modules mogelijk
maakt;



toelaten om het afval te recupereren mocht dat ooit nodig zijn;



een veilig transport van het afval mogelijk maken.

De monolieten verhogen de veiligheid van de bergingsoperatie doordat ze:


de mechanische duurzaamheid tijdens het transport verzekeren;



de noodzakelijke barrière tijdens het hele bergingsproces verzekeren, vanaf de opslag in de IPM tot
de plaatsing in de bergingsmodules.

De monolieten garanderen de veiligheid op lange termijn doordat:


beton en mortel met hun chemische en fysische eigenschappen de radioactieve stoffen vasthouden;



ze stabiele mechanische en chemische condities voor het afval en voor de berging verzekeren;



ze de infiltratie van water beperken, wat op zijn beurt de uitloging van radioactieve stoffen naar de
omgeving tegenhoudt;



ze het afval beschermen tegen verstoring uit de omgeving.

NIRAS heeft drie verschillende types monolieten ontwikkeld:


Type I, geschikt voor het inkapselen van standaard vaten (200 liter – 5 vaten per monoliet en 400
liter – 4 vaten per monoliet). De buitenafmetingen van dit type monoliet zijn 1,95 x 1,95 x 1,35 m;



Type II, geschikt voor niet-standaard vaten (verschillende volumes – één enkel vat per monoliet). De
buitenafmetingen zijn dezelfde als die van type I, behalve dat de hoogte 1,62 m is;



Type III voor bulkafval, voornamelijk afkomstig van de ontmanteling van de kerninstallaties. De
buitenafmetingen van type III zijn identiek als die van type II. In dit type is een stalen korf voorzien
om het bulkafval vast te houden. De deksels zijn zo ontworpen dat de caisson veilig vervoerd kan
worden.

De samenstelling van de basismaterialen – beton en mortel – is zo gekozen dat de duurzaamheid van de
monolieten gegarandeerd is en dus de veiligheid op lange termijn verzekerd is.
De IPM is vergelijkbaar met de bestaande conditioneringsinstallaties bij Belgoprocess. De voornaamste
onderdelen zijn:


een inputbuffer om de afvalvaten en de lege caissons op te slaan in afwachting van hun verwerking
tot monoliet;



een zone voor de aanmaak van de mortel;



een vul- en conditioneringszone. In de vulzone wordt een caisson gevuld met afvalvaten. Daarna
wordt hij met mortel gevuld in een van de twee conditioneringslijnen. Conditioneringslijn 1 is
uitgerust om caissons met afvalvaten te behandelen. In conditioneringslijn 2 kunnen ook caissons
met bulkafval behandeld worden;



een zone waar de monolieten uitharden;
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een outputbuffer om de monolieten op te slaan in afwachting van de berging in een van de modules.
De monolieten worden vanuit de IPM per spoor vervoerd naar de bergingsmodules.

De grondstoffen en de productieprocessen in de IPM moeten aan strenge eisen voldoen. De afgeleverde
monolieten moeten immers beantwoorden aan de aanvaardingscriteria die zullen opgesteld worden voor
afval dat de bergingsinstallatie binnenkomt. Naast de kwaliteitscontrole worden uiteraard ook maatregelen
getroffen om een veilige uitbating van de IPM te verzekeren.
De plaatsing van de monolieten in de bergingsmodules gebeurt niet willekeurig. Afhankelijk van hun
eigenschappen worden de monolieten bij voorkeur in bepaalde zones in de modules geplaatst. Zo worden
de monolieten met het hoogste stralingsniveau onderaan en aan de binnenzijde van de modules geplaatst.
Opdat de monolieten in de juiste zone in de modules geplaatst kunnen worden, is het belangrijk ze in de IPM
ook in een bepaalde volgorde aan te maken. Ook de positie van de bestaande afvalvaten in de
opslaggebouwen van Belgoprocess is daarbij van belang. Om de nodige flexibiliteit te behouden bij het
leeghalen van de opslaggebouwen, het vervaardigen van de monolieten en het selecteren van de
monolieten die naar de bergingsinstallatie afgevoerd worden, is de IPM uitgerust met een voldoende ruime
in- en outputbufferopslag. Alle caissons en monolieten worden voorzien van een eenduidige nummering.
Datzelfde nummer maakt een permanente opvolging van het afval mogelijk.
Het concept van de IPM heeft NIRAS samen met Belgoprocess ontwikkeld. Belgoprocess zal ook instaan
voor de exploitatie van de IPM. Het bedrijf heeft immers een jarenlange praktische ervaring met de
conditionering van radioactief afval.
De IPM (ca. 0,65 ha, ongeveer 14 m hoog) wordt ingeplant op het bedrijfsterrein van Belgoprocess, waar de
tijdelijke opslag (in vaten) van het reeds geproduceerde categorie A-afval plaatsvindt. De inplanting wordt
gemotiveerd vanuit bedrijfstechnisch en logistiek oogpunt. De IPM sluit aan bij de bestaande
verwerkingsinstallaties en opslaggebouwen van Belgoprocess en de caissonfabriek.
De bouw van de IPM startte in 2018. De start van de exploitatie is voorzien voor in 2021.

Figuur 4-4: IPM met illustratie van vaten in een caisson die daarna tot een monoliet gecementeerd wordt

4.1.4

Bergingsmodules

De bergingsmodules zijn zo ontworpen dat de berging van het afval op een robuuste en veilige manier kan
gebeuren en de nucleaire veiligheid ook op de lange termijn verzekerd is.
De bergingsmodules zijn betonnen constructies waarin de monolieten geborgen worden. Elke module meet
ongeveer 25 bij 27 meter en kan 780 of 936 monolieten bevatten in functie van het type monoliet. De
modules zijn opgebouwd uit wanden en vloerplaten in gewapend beton en werden ontworpen om te kunnen
weerstaan aan accidentele belastingen, zoals een aardbeving met grote intensiteit. De modules zijn uitgerust
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met een inspectiegalerij. Iedere module heeft onderaan ook een inspectieruimte (over de volledige
oppervlakte) en een drainagesysteem. Deze voorzieningen laten toe om eventuele scheuren of insijpelend
water tijdig vast te stellen zodat indien nodig de vereiste maatregelen kunnen getroffen worden. Aangezien
de inspectieruimte niet mantoegankelijk is, zullen de inspecties gebeuren met robottoestellen.
Om ze te beschermen tegen de weersomstandigheden worden de modules afgedekt met een vast stalen
dak tijdens de hele periode van exploitatie. Het dak is bevestigd op de zijwanden van de modules. De
rolbrug om de monolieten op de juiste plaats in de modules te plaatsen, is bevestigd aan de dakconstructie.
Deze rolbrug zal ook gebruikt worden bij de afdichting van de modules.

Figuur 4-5: Bergingsmodules

De modules worden gebouwd op een pakket dat bestaat uit 3 lagen:


een 40 cm dikke laag zand waarin niet-zwellende bentoniet (4%) wordt ingefreesd;



uit een 60 cm dikke grindlaag;



tenslotte daarboven een mengsel van zand en cement (5%) van 2 m.

De grindlaag vermijdt dat vocht opstijgt. De ophoging zorgt ervoor dat de modules te allen tijde boven het
waterniveau staan, ook na bijvoorbeeld een extreem hevige regenbui. De zand-bentonietlaag is een extra
buffer met sorptiecapaciteit indien nucleïden zouden uitlogen (defence in depth).
De monolieten die in de outputbuffer van de IPM opgeslagen zijn, worden per spoor naar de
bergingsinstallatie gebracht. Ze worden op een speciaal hiervoor ontworpen trolley geplaatst en tot tussen
de modules gereden. Daar worden de monolieten met behulp van een rolbrug in een module geplaatst. Er
worden steeds 4 modules tegelijk opgevuld. De rolbrug en grijper zijn zo ontworpen dat het zo goed als
uitgesloten is dat een monoliet zou vallen. Alle operaties worden van op afstand bediend vanuit de
controlekamer. Lokaal worden ook bedieningspanelen voorzien die bij onderhoud of in uitzonderlijke
situaties gebruikt kunnen worden.
Op basis van de huidige prognoses zijn er 34 modules nodig om de volledige hoeveelheid radioactief afval
van categorie A te bergen. Deze zijn verdeeld over 2 zones – één van 20 en één van 14 modules – die op
termijn elk afgedekt zullen worden tot een tumulus. De bergingsmodules worden in verschillende fasen
gebouwd:
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in een eerste fase zullen de 20 modules gebouwd worden die het dichtst bij de IPM liggen. Dit
gebeurt in twee rijen van 10.



Wanneer voldoende modules zijn gebouwd (bijvoorbeeld 8) en alle andere noodzakelijke
voorzieningen en voorwaarden zijn vervuld, kan de exploitatie starten. Vervolgens worden de
overige modules van de eerste tumulus gerealiseerd. De operationele zone en de werfzone zullen
fysiek van elkaar gescheiden worden. De modules zullen 4 per 4 opgevuld worden, eerst degene die
het dichtst bij de IPM liggen;



wanneer een groep van vier modules volledig gevuld is, worden deze voorzien van een betonnen
afdekplaat.



wanneer de 20 eerste modules bijna opgevuld zijn, zal de bouw van de volgende set (14 modules)
beginnen. De exacte timing en duur van deze fase hangt af van de toekomstige afvalproductie en
het scenario voor de ontmanteling van de kerninstallaties.

Een beperkte bemaling zal nodig zijn voor de bouw van de kelder (~ 10 m op 10 m) van het Water Collecting
Building (WCB), waarbij het grondwater gedurende een periode van een aantal maanden verlaagd dient te
worden tot een niveau van ongeveer 21,50 mTAW. Het onttrokken debiet wordt geraamd op ca. 800 m³/dag.
Het bemalingswater zal geloosd worden in het reeds uitgegraven zuidelijk infiltratiebekken (zie verder). Het
infiltratiebekken heeft een overloop naar het zuidelijk gelegen rabattenbos.
Tijdens de constructiefase zal er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt worden van de kade voor de aan- en
afvoer van materialen. Bij aanbestedingsfase is Milieu en Mobiliteit een belangrijk gunningscriterium voor de
inschrijvers. Het vermijden van wegtransport door de dorpskernen en de aanvoer per schip worden
gehonoreerd. Voor de bouw van de caissonfabriek en IPM, die reeds in uitvoering zijn, wordt er met een
“kade-agenda” gewerkt waarin de verschillende aannemers de kade kunnen reserveren.
Alle transporten per schip worden in een elektronisch kadeboek geregistreerd. Materialen die aan- en
afgevoerd worden per schip zijn o.a.:


granulaten voor fundering en onderfundering (aanvoer);



granulaten voor ophoging (aanvoer);



prefab elementen en constructies (aanvoer);



het massief en geschredderd hout van de ontbossing van 10 ha voor de bouw van de modules
(afvoer).

Midden 2019 werden er reeds 27 transporten uitgevoerd per schip (ca. 5.160 ton geladen en ca. 5.480 ton
gelost). Het type dat hiervoor gebruikt wordt is de “Kempenaar” die een laadvermogen heeft van 600 ton of
een equivalent volume van 30 vrachtwagens. Tot midden 2019 werden er zo dus ongeveer 810
wegtransporten vervangen door transport per schip.
In functie van de werkzaamheden voor de bergingsmodules zal er een mobiele betoncentrale opgericht
worden. Deze zal ongeveer 4 jaar aanwezig zijn op de werf, waarschijnlijk ten westen van de eerste reeks
modules.
De totale benodigde hoeveelheid beton wordt geraamd op ongeveer 50.000 m³, d.w.z. zo’n 30.000 ton/jaar.
Per module zijn er 4 stort-fases. Voor 20 modules komt dit neer op 80 stortfases (gemiddeld 2 à 3 storten
per maand). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere stortdagen voor andere producten.
De betonsamenstelling is als volgt:


cement (CEM I);



kalksteengranulaten (maten 0/4; 2/6; 6/14; 6/20);
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water, superplastificeerder, kalksteenmeel.

De aanvoer van de granulaten zal gebeuren via het kanaal. De rest van het materiaal zal via wegtransport
aangevoerd worden. De granulaten worden deels op de kade en deels op de werf opgeslagen. De
granulaten dienen droog opgeslagen te worden (voor de komende stort). De rest van het materiaal wordt
opgeslagen in silo’s.
De betoncentrale zal overdekt zijn en zal uitgerust zijn met 2 mengers, elk ongeveer 4 m³. Het afvalwater
(spoelwater) zal niet gerecycleerd worden in de betonproducten. Het bestek zal een installatie opleggen voor
de behandeling van het spoelwater. Het gezuiverd afvalwater wordt ofwel aangesloten op de riolering ofwel
afgevoerd.
Er wordt een noodaggregaat voorzien om bij stroomuitval toch door te kunnen werken (op halve capaciteit).
De randvoorzieningen van de beringsmodules omvatten:


het administratie- en controlegebouw: dit gebouw wordt de exploitatiezetel van de bergingssite.
Naast administratieve ruimtes en kleedruimtes omvat dit gebouw ook de controle- en
bedieningskamer van de berging, dataopslaglokalen voor het toezicht, de bewakingspost van de site
en de archiefruimte (reeds vergund onder “toegangscluster” (zie §3.2));



de werkplaats/garage (reeds vergund onder “toegangscluster” (zie §3.2));



sporen en wegen voor het transport van monolieten en materialen (onderdeel van de “berging” en
nog niet vergund);



infiltratiebekken(s) (reeds vergund onder “terreinvoorbereidingen”): de modules en het vast dak
nemen een aanzienlijke oppervlakte in. Het hemelwater dat op deze oppervlakte valt, kan niet in de
grond dringen. Het wordt daarom afgeleid naar 2 infiltratiebekkens waar het in de grond kan
infiltreren. Ook nadat de afdekking is aangebracht, zullen de bekkens in dienst blijven om de
neerslag die op de tumuli valt, te laten infiltreren.
o

Het kleine, noordelijke bekken heeft een oppervlakte van 530 m² op niveau instroom en een
volume van 50 m³ tussen in- en uitstroom. Het niveauverschil tussen inlaat en uitlaat (op
24,8 mTAW) bedraagt 10 cm. De bodem ligt echter op 24,3 mTAW, wat samenvalt met het
gemiddeld grondwaterpeil. Bijgevolg mag de gehele oppervlakte van de taluds tussen
bodem en uitlaat in rekening genomen worden als infiltratieoppervlak (zie Figuur 4-7 extract
uit ‘Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
hemelwater’, 2016). De infiltratieoppervlakte voor dit noordelijk bekken bedraagt bijgevolg
ongeveer 145 m².

o

Het grote, zuidelijke bekken heeft op het niveau van de instroom een oppervlakte van
4.330 m² en heeft een volume van 5.680 m³ tussen inlaat en uitlaat. De uitlaat bevindt zich
op 25,3 mTAW. De bodem van het bekken ligt op 23 mTAW en bevindt zich onder de
gemiddelde grondwaterstand (24,3 mTAW). Als infiltratieoppervlakte mogen enkel de
hellingen boven de gemiddelde grondwaterstand in rekening gebracht worden (zie Figuur
4-7). Om voldoende infiltratieoppervlakte te realiseren, is het bekken uitgetekend als taluds,
lokale poeltjes en flauwe hellingen (zie Figuur 4-6). De schuine oppervlakte (oppervlakte van
de flanken) tussen uitlaat (op 25,3 mTAW) en gemiddelde grondwaterstand (24,3 mTAW)
bedraagt ongeveer 4560 m².
Daarenboven kunnen ook de horizontale poelen als infiltratiekommen in rekening genomen
worden, voor zover ze boven de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand liggen (24,7 à 24,8
mTAW). De horizontale zones op 25 mTAW (30 cm tussen deze zones en de overloop op
25,3 mTAW) hebben een totale oppervlakte van zo’n 760 m².
Dit brengt de totale infiltratieoppervlakte van het zuidelijke bekken op zo’n 5320 m².
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Figuur 4-6: Detailtekening van het zuidelijke infltratiebekken met aanduiding van de hoogtelijnen

Figuur 4-7: Aanduiding van de infiltratieoppervlakte die in rekening gebracht mag worden

De uitlaat van het zuidelijk infiltratiebekken is voorzien op 25,3 mTAW en brengt het water via de
grachten van de ontsluitingsweg naar het rabattenbos (lager gelegen gebied) ten zuiden en westen
van de bergingsmodules. Dit gebied bestaat uit bos of heide waarin perfect evenwijdige rabatten
uitgegraven werden met een tussenafstand van 4 m. De orïentatie van deze rabatten is NO-ZW en
deze worden met tussenafstanden van ongeveer 100 m gekruist op 90° door een rabat die NW-ZO
loopt. Zo ontstaat een netwerk van infiltratie dat een eventuele overloop van de infiltratiebekkens kan
verwerken.
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Figuur 4-8: De rabatstructuur ten zuiden en westen van de ontsluitingsweg en de infiltratiebekkens. De rabatten zijn goed
zichtbaar in het heidegebied, minder in de beboste zones.

Berekeningen, volgens de Schneebeli relatie, tonen echter aan dat de overloop, zelfs voor retourperiode van
100 jaar en klimaatopwarming, niet nodig zal zijn.
Het noordelijke infiltratiebekken heeft een overloop die uitkomt in het zuidelijke bekken. Die overloop werkt
met een knijpconstructie: op 24,8 mTAW is er een diameter 180 mm als uitlaat, op 25,15 mTAW is er een
grotere overloop (DN 500). Dit zorgt voor wat extra buffering in dat bekken in geval van hevige regenval.
De begroeiing van de flanken van de infiltratiebekkens, welke op dit moment voorzien is als gras- en
kruidachtige vegetatie, zal op regelmatige tijdsstippen (minstens 1 maal per jaar) onderhouden worden.
Hierbij zullen onkruid en planten die niet geschikt zijn als oeverbeplating verwijderd worden en worden te
hoge struiken bijgewerkt.
De bergingsmodules zijn een installatie zonder kantoren. Er is bijgevolg geen nood aan het hergebruik van
gerecupereerd regenwater. Alle regenwater afkomstig van de bergingsmodules zal terug infiltreren.
NIRAS zal de bergingsinstallatie zelf exploiteren.
De bergingsmodules worden ten zuiden van en evenwijdig met de Europalaan ingeplant. De bijhorende
randinstallaties (administratieve gebouwen, controlezaal, wegenis, spoor, infiltratiebekkens…) worden in de
nabijheid van de bergingsmodules voorzien (zie Figuur 4-9).
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Figuur 4-9: Ontwerp van de bergingsinstallatie

De inplanting van de bergingsmodules zoals weergegeven op Figuur 4-1 wordt gemotiveerd vanuit de
randvoorwaarden van het STOLA-eindrapport, de sindsdien uitgevoerde voorstudies en
6
veiligheidsoverwegingen . Er is geopteerd voor een locatie binnen de nucleaire zone op het grondgebied van
Dessel, goed aansluitend bij de bestaande infrastructuur van Belgoprocess en in de nabijheid van het kanaal
Bocholt-Herentals waardoor aan- en afvoer van materiaal per schip tot vlak bij de bergingssite mogelijk is.
Zoals al eerder werd aangehaald bestaat de bergingsinstallatie uit modules van ongeveer 25 bij 27 meter en
11 m hoog. De bergingsinstallatie met bijhorende randinfrastructuur neemt een totale oppervlakte in van
ongeveer 25 ha en zal in verschillende fasen gebouwd worden:


In een eerste fase zullen 20 modules gebouwd worden, in 2 rijen van 10.



Nadien wordt de tweede fase uitgevoerd waarbij 14 modules worden gebouwd, in 2 rijen van 7.

De eerste fase van 20 modules neemt een oppervlakte in van 1,76 ha (320 x 55 meter) en is (incl.
dakstructuur) ongeveer 26 meter hoog. Na afdekking neemt deze oppervlakte toe tot 8,37 ha (460 x 182
meter). De afgedekte modules of tumuli zullen ongeveer 20 m hoog zijn. De tweede reeks van 14 modules
neemt aanvankelijk een oppervlakte in van ca 1,2 ha die na afdekking toeneemt tot ca. 6,5 ha.
De totale hoeveelheid categorie A-afval die in de installatie in Dessel zal geborgen worden, wordt geraamd
op 50.000 m³, rekening houdend met een levensduur van de kerninstallaties van 40 jaar met uitzondering
van de kernreactor Tihange 1, waarvoor een levensduur van 50 jaar verondersteld wordt (wet van 18
december 2013).
Daarnaast is bij de bepaling van de bergingscapaciteit (aantal modules) beslist om een reserve te nemen
van 20 % op het totaal aantal Type I en Type II/III monolieten uit de huidige inventaris 'Inventaris 2013 V2'.
Deze reserve wordt gehanteerd als een preventieve maatregel om de plausibiliteit van de contextuele
onzekerheid te reduceren.
Er moet immers rekening gehouden worden met de mogelijkheid van:

6

Modellering van de grondwaterstroming in het gebied heeft aangetoond dat de grondwaterstroming ter hoogte van de

bergingssite in noordelijke richting verloopt. Door de modules in horizontale (oost-west) richting in te planten wordt
vermeden dat de pluimen met stoffen die eventueel zouden kunnen uitlogen uit de berging elkaar overlappen, wat wel
zou kunnen gebeuren indien de ene reeks modules ten noorden van de andere zou ingeplant worden. In dat geval treedt
er een grotere concentratie op van mogelijk verontreinigende stoffen.
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Een eventuele verlenging van de levensduur van de huidige kerncentrales;



Onzekerheden op de exacte volumes afval resulterend uit ontmantelingsactiviteiten (46 % van het
afval bestaat uit vast gecementeerd ontmantelingsafval);



Wijzigingen in de regelgeving, zoals aanpassingen van vrijgaveniveaus;



Incidenten of ongevallen in bestaande nucleaire installaties;



Herconditionering van bestaand geconditioneerd afval;



Nieuwe nucleaire installaties (bv. MYRRHA, RECUMO, nieuwe onderzoeksreactoren,…)

Dat categorie A-afval kan verschillende vormen aannemen:


het geconditioneerd afval, waarvan nu al een deel is opgeslagen in de speciale gebouwen van
Belgoprocess;



het bulkafval, dat in de toekomst zal ontstaan door de ontmanteling van de nucleaire installaties, en
dat rechtstreeks in monolieten geconditioneerd zal worden.



Het bergbaar geconditioneerd afval dat nu opgeslagen is bij Belgoprocess zal worden verwerkt aan
een ritme van ongeveer 1000 monolieten per jaar.

De totale periode van exploitatie en afdekken van de installatie wordt actueel geschat op 50 jaar. Nadien
worden verdere controles (monitoring, toezicht en eventuele nazorg) uitgevoerd.
Na plaatsing van de afdekking en na een fase van toezicht en controle van enkele honderden jaren (ca. 250
jaar) kan de bewaking van de site opgeheven worden en zal de veiligheid voor mens en milieu
gegarandeerd blijven zonder dat er nog actieve maatregelen (toezicht, nazorg) nodig zijn.

Figuur 4-10: Te bouwen bergingsinstallatie
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Figuur 4-11: Impressie na het aanbrengen van de afdekking

4.1.5

Bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO

Het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO wordt dé referentie voor al wie meer wil weten over
radioactief afval en de bredere context ervan. Vanaf 2020 komen bezoekers er alles te weten over het
beheer van radioactief afval. Het wordt een veelzijdig bezoekers- en gemeenschapscentrum.
Met TABLOO komt NIRAS tegemoet aan de vraag van de partnerschappen STORA en MONA naar
duidelijke informatie over het bergingsproject en de ruimere context ervan. Dat was een van de voorwaarden
die de partnerschappen formuleerden om het bergingsproject in Dessel te aanvaarden.
Voorgeschiedenis
TABLOO wordt naast de bergingssite gebouwd, op de hoek van de Gravenstraat en de Kastelsedijk. Omdat
dit gebied nog als nucleaire zone bestemd was, moest er eerst een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
opgemaakt worden, zodat de zone gebruikt kan worden voor niet-nucleaire activiteiten. Voordat het GRUP
kon worden opgemaakt, moesten eerst de milieueffecten van het plan zorgvuldig worden bestudeerd. Dat
gebeurde in een plan-MER.
In 2012 liet NIRAS een ontwerpwedstrijd voor het communicatieparcours uitschrijven door de Vlaamse
Bouwmeester. Een consortium van de Antwerpse architectenbureaus ONO architectuur en Bovenbouw
architectuur sleepte in 2014 de opdracht in de wacht.
Co-design
Alle betrokkenen gingen met het winnende voorontwerp van het architectenconsortium aan de slag en
stemden het verder af op de plaatselijke wensen en verwachtingen. Die participatieve aanpak wordt ook bij
de inhoudelijke invulling van TABLOO aangehouden. Het bezoekers- en gemeenschapscentruim is zo een
mooi staaltje van co-design tussen NIRAS, de partnerschappen STORA en MONA en alle andere
betrokkenen.
Het ontwerp in een notendop
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Het bergingsproject wordt gekenmerkt door een filosofie van openheid en transparantie. Die idee is
doorgetrokken in het ontwerp van TABLOO. De basisstructuur van het centrum wordt een tafel met poten
van 7,5 meter hoog. 350 jaar lang, gedurende de volledige duur van de berging, blijft die tafel staan.
Boven in de tafel komen de tentoonstellingsruimtes: een permanente belevingsexpo over het beheer van
radioactief afval en een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. De ruimte onder de tafel wordt flexibel
ingevuld met kleinere modules op twee niveaus die uitkijken op een centrumplein. Op de begane grond
komen onder meer een podiumzaal, polyvalente lokalen, een horecagelegenheid en een toeristisch infopunt.
De kantoor- en vergaderruimtes bevinden zich een verdieping hoger.
Belevingsexpo
De hoofdattractie van TABLOO wordt een expo over radioactief afval en zijn ruime context. 4D-ervaringen,
interactieve proefjes en de nieuwste multimediale technieken maken van het bezoek aan de expo niet alleen
een leerrijke ervaring maar ook een hele belevenis.
In een eerste deel van de tentoonstelling wordt de bezoeker ondergedompeld in de wondere wereld van de
wetenschap. Waar komen sterrenstelsels vandaan? Hoe is een atoom opgebouwd? De bezoeker maakt
kennis met begrippen als ioniserende straling en halveringstijd. Gewapend met die bagage ontdekt hij de
rest van de tentoonstelling. Daarin maakt hij kennis met radioactief afval. Waar komt het vandaan, en wat
gebeurt ermee? Het is echter geen louter technisch-wetenschappelijk verhaal. Er wordt net zo uitgebreid stil
gestaan bij de maatschappelijke aspecten die met de kwestie verbonden zijn. Welke ethische vragen dienen
zich aan? Hoe evolueert ons denken doorheen de tijd? Hoe kunnen we het enorme tijdsperspectief van
radioactief verval begrijpelijk maken? Op welke manier wordt de gemeenschap betrokken bij dit verhaal?
Kortom, de expo vertelt een eerlijk verhaal waar ruimte is voor verschillende perspectieven. Een mix van
technisch-wetenschappelijke en ethisch-maatschappelijke thema’s. En dit alles op een interactieve en
geanimeerde manier.
Gemeenschapsleven
In de polyvalente lokalen en de podiumzaal is er ruimte voor wetenschappelijke congressen, workshops en
seminaries. Maar die ruimtes staan, net als de ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, ook ter beschikking
voor lokale activiteiten. Zo worden de inwoners en verenigingen van de omliggende gemeentes de
bevoorrechte medegebruikers van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO.
Het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO zal ook een aantal diensten samenbrengen, die tot nu
versnipperd lagen. Zo krijgen de partnerschappen STORA en MONA en de Stichting Lokaal Fonds er
kantoorruimtes.
Landschapspark met recreatieve troeven
TABLOO ligt middenin een mooi stukje natuur. Het totale gebied van het bergingsproject is 88 hectare groot,
waarvan 25 hectare zal omgevormd worden tot een landschapspark rondom het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO. Dit park vormt niet alleen een schitterend decor voor het gebouw, het
wordt een toeristische troef op zichzelf. Een netwerk van comfortabele verharde paden en meer natuurlijke
wandelpaadjes leiden de bezoeker het park in. Ook fietsers zullen aangezet worden om het landschapspark
binnen te rijden. Het park vormt een groene fietsverbinding tussen Dessel en het jaagpad langs het kanaal of
Provinciaal Domein Prinsenpark. De paden in het park zullen aansluiten op bestaande fietsroutes en het
knooppuntennetwerk.
Het landschap biedt een afwisseling van heide, bos, een bloemenrijk grasland en een grote vijver. Een
natuurleerpad leert meer over de aanwezige vegetatie, en het duurzame beheer dat er zal worden
toegepast. Op enkele plaatsen in het landschapspark worden wetenschappelijke testopstellingen opgesteld,
die het verhaal vertellen over het onderzoek dat voorafging aan het bouwen van de bergingsinstallatie.
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Dé blikvanger van het landschapspark wordt de ‘strip’. Op een strook van 300 meter lang zetten
afwisselende topografieën aan tot verschillende spelvormen. Kinderen kunnen er rennen, klimmen,
verstoppertje spelen, … op een landschap van glooiingen, bergjes en natuurlijke speelobjecten. De
architectuur is geïnspireerd op het thema ‘radioactiviteit’, wat het geheel locatiegebonden maakt.
Het schrale grasland kan dienstdoen als evenementenweide. Voor een activiteit of evenement dient
eenvoudigweg een stuk van het terrein gemaaid te worden. Deze grote evenementenweide is een troef voor
zowel het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO, als de lokale gemeenschap.
In het gebouw wordt een gezellig café-restaurant geïntegreerd. Vanop het terras is er een uitkijk over het
landschapspark. Kinderen kunnen intussen spelen in de aanpalende speeltuin of op de strip.

Figuur 4-12: Sfeerbeeld van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO

4.2

Bestaande installaties Belgoprocess

4.2.1

Beschrijving van de basisactiviteiten van Belgoprocess

Belgoprocess is een naamloze vennootschap die in 1984 opgericht werd in Dessel, waar al een aantal
nucleaire bedrijven gevestigd waren. Het is een dochteronderneming van NIRAS. Van NIRAS krijgt
Belgoprocess de opdracht om al de radioactieve afvalstoffen te verwerken die in België worden
geproduceerd en die niet door de producenten zelf worden verwerkt.
De installaties van Belgoprocess zijn verspreid over twee sites:


site 1, de vroegere opwerkingsfabriek Eurochemic, gelegen te Dessel;
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site 2, de site van de vroegere afvalverwerkingsafdeling “Waste” van het SCK, gelegen op het
grondgebied van Mol.

De operationele activiteiten van Belgoprocess kunnen opgesplitst worden in drie groepen:


de verwerking en conditionering van radioactief afval;



de tussentijdse opslag in afwachting van de berging van radioactief afval;



de ontmanteling van stilgelegde nucleaire installaties en de sanering van gecontamineerde
gebouwen en terreinen.

Daarnaast levert Belgoprocess diensten aan andere Belgische en buitenlandse klanten. Belgoprocess voert
deze activiteiten momenteel uit met behulp van ca. 300 werknemers.

4.2.2

Verwerking en conditionering van radioactief afval

4.2.2.1

De behandeling van radioactieve vaste afvalstoffen

Op site 1 zijn twee installaties bestemd voor de behandeling van vaste afvalstoffen: CILVA en PAMELA.
Het laag actief vast afval wordt verwerkt in de CILVA-installatie. CILVA staat voor “Centrale Infrastructuur
voor de verwerking van Laagactief Vast Afval”. Naargelang de aard van het afval wordt het verbrand,
samengeperst waarna de residu’s geïmmobiliseerd worden in cementmortel. Sommige van deze afvalstoffen
ondergaan een voorbehandeling bij de producenten: dit is hoofdzakelijk het geval bij de grote producenten
(kerncentrales).
Dit laag actief vast afval omvat vooral bèta-gammastralers, maar in mindere mate ook alfastralers. In de
CILVA-installatie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:


ontvangst van het afval;



opslag en verdeling van het afval;



voorbehandeling van het afval (sorteren, voorpersen, drogen);



verbranding van het afval;



samenpersing van het afval;



immobilisatie van het afval;



karakterisatie, controle en afvoer van het geconditioneerd afval.

Een tweede installatie voor de verwerking van vast afval op site 1 van Belgoprocess is de PAMELAinstallatie. In oorsprong was de PAMELA-installatie actief voor de verglazing van hoogactief vloeibaar afval
afkomstig van de Eurochemic-opwerkingsinstallatie. Sinds 2006 is een gedeelte van de installatie zodanig
gerenoveerd dat ze nu de nieuwe verwerkingsinstallatie is voor de behandeling en conditionering van
handschoenkasten, alfahoudend afval en middel en hoogradioactief vast afval.
Naargelang de aard van het afval, die zeer divers kan zijn qua radiologische kenmerken, chemische
samenstelling, verpakkingsvorm en fysische toestand, wordt het afval voorgesorteerd, al of niet geperst, en
geïmmobiliseerd in cementmortel om een aanvaardbaar eindproduct te bekomen.
In de PAMELA-installaties worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:


ontvangst van het afval;



verdeling van het afval;



voorbehandeling van het afval;



behandeling van het afval;



immobilisatie van het afval;



karakterisatie, controle en afvoer van het geconditioneerd afval.
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4.2.2.2

De behandeling van radioactieve vloeibare afvalstoffen

Men maakt een onderscheid tussen de behandeling van hoogactief, middelactief en laagactief afvalwater.
Het hoogactief afvalwater wordt behandeld in gebouw 108 op site 1 van Belgoprocess. Het afvalwater wordt
daar ingedampt in een nucleaire verdamper (NCP) en als concentraat op site 1 opgeslagen. Het destillaat
wordt verder verwerkt in de waterbehandeling op site 2 van Belgoprocess.
Het middelactief afvalwater wordt behandeld in de BRE-installatie op site 2 van Belgoprocess. BRE staat
voor de “Behandeling van Radioactieve Effluenten”. Het afvalwater wordt in behandelingstanks chemisch
behandeld, waar na behandeling de slibbezinking plaatsvindt. Het lauw slib dat hierbij ontstaat wordt
gesolidifieerd tot geconditioneerd afval. Het water wordt achteraf afgescheiden en opgevangen in tanks
vanwaar het naar de Netekuipen verpompt wordt om uiteindelijk te lozen in de Molse Nete.
Het laagactief afvalwater wordt behandeld in de KWB op site 2 van Belgoprocess. KWB staat voor de
“Koude Water Behandeling”. De waterzuivering wordt bekomen door chemische en biologische behandeling
van het water en door neerslaan van vaste bestanddelen in het afgescheiden slib. Het koud slib dat hierbij
ontstaat wordt verder behandeld in een nucleaire verwerkingsinstallatie.
De behandeling van het water gebeurt via statische mengers in een continue lijn om vervolgens buiten in de
bezinkingstanks de neerslag van het slib toe te laten. Het bovenstaande water loopt gravitair over de
bacteriënbedden in de Netekuipen van waaruit het batchgewijs geloosd wordt in de Molse Nete.

4.2.3

Opslag van geconditioneerd afval in afwachting van berging

Belgoprocess bewaart in afwachting van berging al het geconditioneerd afval dat in België wordt
geproduceerd. Dit betekent dat behalve het laag-, middel- en hoogactief afval dat door Belgoprocess zelf is
geconditioneerd, ook het afval dat door andere Belgische producenten is geconditioneerd door Belgoprocess
wordt opgeslagen.
Het laagactief geconditioneerd afval wordt opgeslagen in de gebouwen 150 en 151 op site 1 van
Belgoprocess. Het radiumhoudend en alfahoudend geconditioneerd afval wordt opgeslagen in gebouw 155
op site 1.
Het middelactief geconditioneerd afval wordt opgeslagen in gebouw 127.
Het hoogactief geconditioneerd afval wordt opgeslagen in de gebouwen 129 en 136 (het verglaasde afval
dat van La Hague in Frankrijk terugkeert naar België wordt opgeslagen in gebouw 136).

4.2.4

Ontmanteling van stilgelegde nucleaire
gecontamineerde gebouwen en terreinen

installaties

en

de

sanering

van

Nucleaire installaties die niet meer worden gebruikt, moeten op een veilige en verantwoorde manier worden
ontsmet en afgebroken. Dit betekent dat alle radioactieve materialen worden weggehaald. Indien nodig
worden betonnen muren zorgvuldig afgeschraapt. Bij het ontmantelen stelt Belgoprocess zich tot doel het
overgrote deel van de ontsmette gebouwen en installaties als niet-radioactieve grondstof te recycleren en de
geringe hoeveelheden radioactieve afvalstoffen om te vormen tot een zo klein mogelijk volume radioactief
afval. Wanneer gebouwen van radioactiviteit gezuiverd zijn, kunnen ze op conventionele wijze worden
afgebroken. Belgoprocess is momenteel bezig met de ontmanteling van de installaties van de vroegere
opwerkingsfabriek Eurochemic. Naast Eurochemic ontmantelt Belgoprocess nog andere stilgelegde
installaties, welke zich vooral bevinden op de eigen Belgoprocess site te Mol/Dessel.
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4.3

Periodes en fases in de levensduur van een bergingsinstallatie

Onderstaande figuur geeft zeer summier de verschillende periodes en fases in de levensduur van een
bergingsinstallatie weer.
Operationele Periode
Constructiefase

Exploitatiefase

Ia

Periode na Sluiting
Sluitingsfase

Nucleaire
Reglementaire
Controlefase

II

III

Ib

Fase IV

Fase Va: geleidelijke degradatie
Fase Vb: bergingssysteem overal
gedegradeerd

Fase VI

IV

V a/b

VI

t0 + …

t0

~50 a

~95 a

~100 a

~350 a

~1000 a

enkele duizenden jaren
(~ 2 000 a)

Figuur 4-13: Overzicht van fasen en tijdsschalen voor oppervlakteberging, alsook mogelijke activiteiten en de 2 types van
veiligheidsevaluaties. De tijdsschalen zijn indicatief.

Er worden twee periodes onderscheiden:


de operationele periode omvat:
o

de constructiefase:
 in een eerste fase zullen de 20 modules gebouwd worden die het dichtst bij de IPM
liggen. Dit gebeurt in twee rijen van 10.
 Wanneer voldoende modules zijn gebouwd (bijvoorbeeld 8) en alle andere
noodzakelijke voorzieningen en voorwaarden zijn vervuld, kan de exploitatie starten.
Vervolgens worden de overige modules van de eerste tumulus gerealiseerd. De
operationele zone en de werfzone zullen fysiek van elkaar gescheiden worden. De
modules zullen 4 per 4 opgevuld worden, eerst degene die het dichtst bij de IPM
liggen;
 wanneer een groep van vier modules volledig gevuld is, worden deze voorzien van
een betonnen afdekplaat.
 wanneer de 20 eerste modules bijna opgevuld zijn, zal de bouw van de volgende set
(14 modules) beginnen. De exacte timing en duur van deze fase hangt af van de
toekomstige afvalproductie en het scenario voor de ontmanteling van de
kerninstallaties

o

fase I (exploitatie) wordt onderverdeeld in twee subfases:
 in een eerste subfase (Ia) wordt het afval in de bergingsmodules geplaatst (geschatte
tijdsduur ongeveer 50 jaar). Tijdens deze fase wordt het categorie A-afval
geconditioneerd in de IPM en vervolgens, onder de vorm van monolieten, via het
interne spoornet naar de bergingsmodule vervoerd en gestapeld.
 de tweede subfase (Ib) start wanneer de dakstructuur verwijderd wordt en de
multilaag grondafdekking aangebracht wordt (geschatte tijdsduur ongeveer 45 jaar).
De plaatsing van de afdekking zal naar schatting 50 jaar na de start van de exploitatie
van de bergingsinstallatie gestart worden. Voor de eerste reeks van 20 modules zou
hiervoor naar schatting 650.000 m³ natuurlijke materialen nodig zijn, die normaal
gezien hoofdzakelijk per schip zullen kunnen aangevoerd worden.
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o


In fase II (sluiting), die ongeveer 5 jaar zal duren, worden alle inspectieruimtes, galerijen en
drainagesystemen opgevuld;

de periode na sluiting volgt op de operationele periode en bestaat uit:
o

fase III (nucleaire reglementaire controle): gereglementeerde nucleaire controle waarbij
monitoring en toegangscontrole gewaarborgd blijft (ca. 250 jaar);

o

fase IV: tijdens deze fase wordt waterinfiltratie en contact van water met het afval in hoge
mate beperkt: het uitlogen van radionucliden gedomineerd door diffusie (tot ongeveer 1000
jaar en behoudens lokale afwijkingen aan de beoogde performantie van het
bergingssysteem);

o

fase V: het uitlogen van radionucliden gedomineerd door diffusie (tot ongeveer 1000 jaar en
behoudens lokale afwijkingen aan de beoogde performantie van het bergingssysteem).
Vanaf ongeveer 1 000 jaar verdwijnt de beperking van waterinsijpeling in de verschillende
barrières van het bergingssysteem geleidelijk, en treedt een transiënt op waarin de
kunstmatige barrières traag beginnen degraderen. Tijdens fase V is er sprake van een
gedegradeerd bergingssysteem, maar is het bergingssysteem nog eenduidig af te lijnen.;

o

fase VI: post-insluitingsfase. In deze fase is het bergingssysteem niet meer eenduidig af te
lijnen, wegens de groeiende onzekerheden over de evolutie, geometrie en configuratie van
het bergingssysteem. Het geheel van afval, monolieten, modules en afdekking zal
uiteindelijk verworden tot een vermenging van brokstukken met een onzekere configuratie
en heterogene chemische toestand.

In de hiernavolgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op de verschillende fases.

4.4

Gedetailleerde beschrijving van de bergingsinstallatie/fasering

4.4.1

Inplanting van de site

4.4.1.1

Geografische ligging

De bergingssite voor categorie A-afval ligt in de zuidwestelijke hoek van het grondgebied van Dessel, net ten
noorden van de grens met Mol, op een plaats die als ‘Zandbergen’ wordt aangeduid (Figuur 4-14 en Figuur
4-15). Het geografisch zwaartepunt van de eerste bergingsmodules bevindt zich ter hoogte van 51°13’23”
NB 5°4’24” OL. De gemeenten gelegen in een straal van 5 km rondom de bergingssite omvatten Dessel,
Mol, Retie, Geel en Kasterlee. De N118, gelegen tussen Geel en het oprittencomplex van de autoweg E34 in
Retie, zal mogelijk een belangrijke ontsluitingsweg voor de bergingssite vormen (Figuur 4-14). Deze weg
geeft verder aansluiting op de E313 en de E34. Een tweede belangrijke weg is de N18 Retie-Mol ten oosten
ervan.
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Figuur 4-14: Situering van de bergingssite ten opzichte van de omliggende gemeenten en aanduiding van het gebied dat
binnen een straal van 5 km valt rondom de bergingssite. Ligging N118 aangeduid met blauwe pijl, N18 met rode pijl.

Het cAt-project met zijn verschillende onderdelen situeert zich in het gebied begrensd door het kanaal
Bocholt-Herentals in het zuiden, de baan Geel-Retie in het westen, de Kastelsedijk in het Noorden en de
Gravenstraat in het oosten (Figuur 4-15).
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Figuur 4-15: Inplanting van de oostelijke en westelijke tumulus en de afbakening van de bergingssite (rode vijfhoek) op
topografische kaart 1:10 000.

Grondeigenaars in dit gebied zijn en waren o.a. de Belgische staat, Umicore (ex-Union Minière), FBFC
International, Belgonucleaire, Electrabel, NIRAS en diverse particulieren in een kmo-zone (noordwest) en in
een landbouwzone (zuidwest; Figuur 4-16).
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Figuur 4-16: Huidige eigendomsstructuur van het gebied rond de bergingssite (aangegeven door een vijfhoek in een
dunne groene lijn). BN: Belgonucleaire; FBFC: FBFC International.

4.4.1.2

Ligging ten opzichte van de buurlanden

Op Kaart 9 zien we de omliggende EU-lidstaten van de projectsite:


In het noorden: Nederland;



In het oosten: Bondsrepubliek Duitsland;



In het zuiden: Frankrijk en Luxemburg;



In het westen: Groot-Brittannië.

Kaart 9: Omliggende EU-staten

De afstand tot de hierboven vermelde landen is:
Land

Afstand tot de bergingsinstallatie (km)

Nederland

11 km

Duitsland

58 km

Luxemburg

130 km

Frankrijk

114 km

Groot-Brittannië

250 km
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De afstand tot de kernen van de dichtstbij gelegen Nederlandse grensdorpen en hun inwonersaantallen is in
onderstaande tabel gegeven:
Gemeente

Afstand tot bergingsinstallatie (km)

Inwoners

Reusel-De Mierden

16

13.011

Bladel

18

20.140

Eersel

22

18.886

Bergeijk

22

18.399

Hilvarenbeek

29

15.350

Valkenswaard

29

30.745

Goirle

32

23.562

De afstanden tot de meest bevolkte stedelijke agglomeraties zijn:
Land

Stad

Afstand tot bergingsinstallatie (km)

Inwoners

Amsterdam

127

859.732

Rotterdam

86

641.326

Utrecht

96

349.234

Nijmegen

87

176.162

Breda

45

150.640

Tilburg

37

195.535

Eindhoven

36

229.637

Keulen

135

1,061 miljoen

Bonn

153

318.809

Duisburg

119

491.231

Dusseldorf

118

612.178

Aken

86

245.885

Luxemburg (anno 2017)

Luxemburg

194

114.303

Frankrijk (anno 2016)

Parijs

327

2,2 miljoen

Verenigd

Londen

362

8,7 miljoen

Nederland (anno 2018)

Duitsland (anno 2016)

Koninkrijk

(anno 2016)

4.4.1.3

Reliëf en geomorfologie

De bergingssite is gelegen op het interfluvium tussen de Kleine Nete/Witte Nete in het noorden en de
Breiloop, -een bijrivier van de Kleine Nete-, in het zuiden (Figuur 4-17 en Figuur 4-18). De absolute hoogte
van het interfluvium daalt van om en bij +27 m TAW ten zuidoosten van het kanaal Bocholt-Herentals, naar
ongeveer +20 m in het noordwesten, waar het geleidelijk overgaat in de vallei van de Kleine Nete. Ten
noorden en ten zuiden van het interfluvium zijn duidelijk de valleitjes van de Kleine Nete (+20 m) en de
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Breiloop (+ 23 m) te zien (Figuur 4-18). De Kleine Nete heeft zich duidelijk reeds dieper ingesneden in deze
noordelijke uitloper van de Rug van Geel dan de Breiloop (Figuur 4-19). Ter hoogte van de bergingssite
benadert de gemiddelde hoogte +25 m, met vooral ten oosten ervan talrijke ophogingen van één tot twee
meter ten gevolge van historische zandverstuivingen (stuifzanden).
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Figuur 4-17: Topografie van het oostelijk deel van het Netebekken en aangrenzende gebieden. De zwarte lijnen geven
grenzen tussen verschillende bekkens weer (Netebekken als deel van het Scheldebekken), de blauwe stippellijn is de
zone van het lokale grondwatermodel en het gearceerde gebied omvat de zone voor nucleaire activiteiten van MolDessel-Geel met aanduiding van de bergingssite (tumuli in het paars). Verder zijn enkele morfologische entiteiten (het
Kempisch Plateau, het Glacis van Beringen-Diepenbeek, de Rug van Lichtaart en de Rug van Geel) en een aantal
waterlopen aangeduid. Deze kaart toont duidelijk de dominante morfologie van het Kempisch Plateau tegenover de
westelijk gelegen depressie. De rode lijn A-B geeft de locatie van het profiel in Figuur 4-20 weer.
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Figuur 4-18: Gedetailleerde topografie van het interfluvium tussen de Kleine Nete/Witte Nete en Molse Nete/Grote Nete.
Het interfluvium waarop de bergingssite (rode vijfhoek) zich bevindt, sluit aan bij de Rug van Geel, die zelf overgaat in
het Glacis van Beringen-Diepenbeek. De blauwe volle lijn geeft de waterscheiding aan tussen de bekkens van Kleine
Nete (Noorden) en Grote Nete (Zuiden). De rode pijl geeft de plaats aan waar de Witte Nete, na samenvloeiing met de
Looiendse Nete, de Kleine Nete wordt (topografische kaart 17 1-2, schaal 1:20 000, NGI)

Het verband tussen de geomorfologie, hydrologie en hydrostratigrafie is weergegeven in Figuur 4-20. De
hoogteligging van de infiltratiezone op het Kempisch Plateau zorgt voor een hoge hydrostatische druk in de
lagergelegen depressie en voor een belangrijke kwel. De depressie verlaagt stapsgewijs in westelijke
richting, met een afwisseling van interfluvia en ondiepe alluviale vlaktes. De interfluvia fungeren als
infiltratiegebied, hun bijdrage aan de grondwaterstroming neemt af in westelijke richting. Ook zijn er nog de
diepere grondwaterstromingen die vanaf het Kempisch Plateau rechtstreeks bijdragen tot het debiet van bv.
de Kleine Nete, en daarbij de hydraulische barrière van de Kasterlee Klei moeten overwinnen. In westelijke
richting neemt de bijdrage van deze diepe grondwaterstromingen toe ten opzichte van de ondiepe
stromingen die steeds minder belangrijk worden in die richting.
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Witte Nete

Breiloop

Kanaal

Figuur 4-19: Gedetailleerde topografie van het interfluvium tussen de Witte Nete en de Breiloop. Structuren ten gevolge
van menselijke ingrepen in het landschap zijn duidelijk zichtbaar (landbouwpercelen, ontginningsputten, kanalen, wegen,
gebouwen etc.). De bergingssite (aangeven door rode vijfhoek) is op een topografisch hoog gelegen van +25m TAW
tussen de valleien van de Witte Nete (noorden) en de Breiloop (zuiden). Witte vlekken zijn wateroppervlakken.
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Figuur 4-20: Verband tussen de hydrostratigrafie, hydrologie en geomorfologie van het oostelijk Netebekken. De
onderverdeling van de bovenste aquifer is onzeker in het westelijk gedeelte. De relatieve bijdrage van de verschillende
stromingstrajecten aan kwel is weergegeven door de dikte van de stromingslijnen. De basis van de Neogenee aquifer
(top Boomse Klei) – niet getoond op deze figuur – bevindt zich op minstens -150 m ten westen van de breuken en dieper
ten oosten ervan (zie Figuur 4-17 voor de locatie van het profiel).

Bodemerosie kan het gevolg zijn van waterstroming en windwerking. Regenwater dat langsheen een helling
omlaag stroomt, kan erosie veroorzaken over een groot oppervlak ('sheet erosion'), gelokaliseerd ('rill
erosion') of in de vorm van een geul ('gully erosion'). De volgende factoren zijn determinerend voor het type
erosie:


intensiteit, frequentie en duur van de regenval;



lengte, ruwheid en de hellingsgraad;



vegetatie-type en densiteit ervan; cohesie van de bodempartikels;



infiltratie-capaciteit van de bodem en structurele stabiliteit van de bodem.

De hoeveelheid erosie wordt dus bepaald door de erosiviteit van de regen en de erodeerbaarheid van de
bodem. De erosiviteit hangt af van de fysische karakteristieken van de neerslag, terwijl de erodeerbaarheid
bepaald wordt door de interne weerstand van de bodem tegenover externe krachten.
Algemeen kan gesteld worden dat de watererosiegevoeligheid van de regio, i.e., het interfluvium waar de
site gelegen is, en het ruimere bekken van de Nete, zeer laag is. Gemeenten in het Netebekken zijn allemaal
gekenmerkt door de laagste gevoeligheidsgraad met betrekking tot erosie. Dit valt te verklaren door de
relatief lage reliëfsintensiteit van de regio (zwakke hellingen), de relatief permeabele ondergrond die
7
voornamelijk uit zand bestaat, en de stabiliteit van de bodem door podzolisatie en begroeiing .
7

Ter vergelijking vermelden we dat intensief bewerkte leemgronden op steile hellingen in de leemstreek zeer sterk
erosiegevoelig zijn.
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Simulaties van erosie door neerslag die valt op een zandig substraat met 3:1 helling en die
achtereenvolgens begroeid is met zaadlingen (1 jaar), gras (299 jaar) en bos (9700 jaar) suggereren dat het
totale verlies aan bodemmateriaal door 'sheet erosion' minder dan 1 m in 10 000 jaar bedraagt. Dit is
consistent met de gemiddelde geobserveerde erosiesnelheid in België, die 0,1 mm per jaar bedraagt.
Voornamelijk

extreme

gebeurtenissen

wat

betreft

neerslag

kunnen

voor

een

redistributie

van

bodemmateriaal en oppervlakkige sedimenten zorgen. Erosie vindt plaats op interfluvia en hellingen, en het
geërodeerde materiaal wordt afgezet in rivierbeddingen of overstromingsvlakten. Bij piekdebieten kan de
rivier de eigen bedding eroderen, en spreekt men van rivierinsnijding. In de huidige klimatologische
omstandigheden zijn insnijdingen niet significant op lange termijn, en bedragen ze niet meer dan 1 m in
8
10 000 jaar .
Het is belangrijk te vermelden dat de snelheid van deze processen kan veranderen bij andere
randvoorwaarden, zoals een klimaatsverandering ('global warming' of de terugkeer van periglaciale
omstandigheden) of een opheffingspuls indien langere tijdsperioden worden beschouwd (enkele 10 000
jaren). Het effect van bepaalde processen is eveneens afhankelijk van de tijdschaal waarop men de
processen beschouwt. Terwijl rivierinsnijding nu op een tijdschaal van enkele decennia niet significant is,
heeft het tijdens de vorige ijstijd wel tot een verdieping van de vallei van de Grote Nete geleid van meer dan
10 m nabij Westerlo, en dit over een periode van enkele 10 000 jaar. Zelfs bij een geschatte toename van
50% van de erosiviteit door neerslag als gevolg van klimaatsveranderingen in de volgende eeuw(en), zal de
totale erosie op langere tijdschaal nog steeds beperkt blijven.
Ook erosie door wind is functie van de erosiviteit van de wind en de erodeerbaarheid van de bodem.
Windwerking bestaat uit drie processen: het losmaken en wegblazen van een partikel uit het substraat,
transport en afzetting. De gevoeligheid van een oppervlak voor winderosie is afhankelijk van het
vochtgehalte, de ruwheid, de textuur (korrelgrootte) en de cohesie van de bodem. Vooral onbegroeide, en
bovendien droge en weinig cohesieve oppervlakken zijn gevoelig voor winderosie. De transportcapaciteit
van lucht is evenredig met de derde macht van de windsnelheid en omgekeerd evenredig met de
vierkantswortel van de korrelgrootte. De windsnelheid is op zijn beurt afhankelijk van de microtopografie.
De relatief droge en onsamenhangende zandgronden van de Kempen met een onverzadigde zone van één
tot 2 m diepte kunnen gemakkelijk geërodeerd worden door windwerking indien ze niet gestabiliseerd zijn
door vegetatie en/of bodemvorming. Dit was o.a. het geval in de periode tussen A.D. 1400 en 1700 toen
ingebruikname van bos- en heidegronden voor landbouwdoeleinden en plaggencultuur tezamen met
overbegrazing aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van uitwaaiingskommen en duinophogingen
e

e

e

(stuifzanden). Vanaf de 18 eeuw, maar vooral tijdens de 19 en 20 eeuw werden de kale zandgronden
beplant met dennen, wat tot een stabilisering van het landschap heeft geleid.

4.4.1.4

Bodems in en rond de bergingssite

Een fragment van de bodemkaart van de regio rond de bergingssite is gegeven in Figuur 4-21. Een lijst met
de meest voorkomende bodemtypes in die regio is gegeven in Tabel 4-1. Profielen van een aantal in de
regio voorkomende bodemtypes zijn weergegeven in Figuur 4-22.
De geplande site ligt op de grens tussen twee veel voorkomende bodemtypes op het interfluvium tussen
Kleine Nete en Breiloop. Deze zijn duingronden (X) en matig natte zandbodems met duidelijke ijzer- en/of

8

Tijdens het Holoceen (laatste 10 000 jaar) hebben de waterlopen zich in feite niet of nauwelijks ingesneden.
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humus-B horizont (Zdg). Zeer natte (Zfg), natte (Zeg), en matig droge (Zcg) zandbodems met
profielontwikkeling komen vooral ten westen van de site voor.
Duingrond is een zandig bodemtype zonder duidelijke bodemprofielontwikkeling. Deze bodems zijn het
gefixeerde oppervlak van stuifzanden, gevormd tijdens de laatste honderden jaren. De andere bodems met
profielontwikkeling zijn podzol-bodems die gevormd zijn in een substraat van dekzanden afgezet tijdens de
laatste ijstijd. Ter hoogte van de site is dit type bodem begraven door recente stuifzanden. Ze zijn
gekenmerkt door een duidelijke profielontwikkeling ten gevolge van uitspoeling en inloging van organisch
materiaal en ijzeroxiden. De stuifzanden zijn, buiten de ontwikkeling van al dan niet begraven strooisellagen,
niet aangetast door bodemvorming. Ten noorden van de site, ter hoogte van de alluviale vlakte van de
Kleine Nete/Witte Nete, worden andere bodemtypes aangetroffen. De zandbodems domineren (Zbm, Zcm,
Zdm, Zem) maar zijn gekenmerkt door een diepe antropogene humus-A horizont. Verder verandert de
textuur soms naar lemig zand (S-textuur), en is er niet altijd een profiel-ontwikkeling aanwezig (p).
Tabel 4-1: Lijst van meest belangrijke bodemtypes in de regio.
Bodemtype

Beschrijving

X

Duingrond

Zcg

Matig droge zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizon

Zdg

Matig natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizon

Zeg

Natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizon

Zfg

Zeer natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizon

Zcm

Matig droge zandgronden met diepe antropogene A horizon

Zdm

Matig natte zandgronden met diepe antropogene A horizon

Zem

Natte zandgronden met diepe antropogene A horizon

Sem

Natte lemige zandgronden met diepe antropogene A horizon

vPfg

Zeer natte bodems op lichte zandleem met ondiep veensubstraat

sPfg

Zeer natte bodems op lichte zandleem met humus en/of ijzer B horizon en ondiep zandsubstraat

v

Venige bodems
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Figuur 4-21: Detail van de bodemkaart in de omgeving van de bergingssite. Z = textuur zand; b, c, d, e, f =
drainageklassen van droog naar nat; g = profiel met humus-B horizont, m = profiel met antropogene A-horizont, p = geen
profielontwikkeling; v = veensubstraat. De nummers verwijzen naar de locaties van de afgebeelde bodemprofielen in
Figuur 4-22.

Van verschillende bodemprofielen (locaties aangeduid in Figuur 4-21) zijn voorbeelden weergegeven in
Figuur 4-22. Het eerste bodemprofiel (locatie 1) is een typische podzol in relatief droge zandgrond
(placohumod), met duidelijke profielontwikkeling en de vorming van horizonten A1 (humus-horizont), E
(uitlogingshorizont), Bh1 (humus B horizont), Bh2 (ijzer B horizont), B/C (overgang tussen B en C) en C
(moedermateriaal). Dit bodemtype is typisch voor droge zandgronden onder bos- en/of heidevegetatie. De
vorming van deze bodem vergt enkele duizenden jaren. Het tweede bodemprofiel (locatie 2) toont dezelfde
bodem, maar gevormd onder nattere omstandigheden (aquod). Het derde en vierde bodemprofiel (locatie 3)
zijn twee antropogene bodems die ontstaan zijn door plaggencultuur. Tot de introductie van kunstmatige
meststoffen in de 20

ste

eeuw gebruikte men afgestoken heide-zoden (plaggen) om het land te bemesten,

nadat alle humusrijke gronden reeds afgestoken waren. Het vijfde bodemprofiel (locatie 4) toont een goed
ontwikkelde droge podzolbodem die begraven is door de accumulatie van stuifzanden. Van dit bodemprofiel
kunnen enkele natuurlijke en antropogene processen afgelezen worden die cruciaal zijn geweest in de
recente vormingsgeschiedenis van het landschap: (1) bodemvorming onder bos en nadien eventueel heide
tussen ongeveer 11 000 en 1 000 jaar geleden (podzol); (2) erosie en/of afsteken van bovenste humushorizonten

van

deze

podzol

ongeveer

600

jaar

geleden;

(3)

afwisselende

periodes

van

landschapsinstabiliteit (duinvorming) en stabiele fasen tussen ongeveer 600 en 300 jaar geleden, ten
gevolge van plaggencultuur, overbegrazing en mogelijk klimaatschommelingen; (4) finale fixatie van het
duinoppervlak ongeveer 300 jaar geleden – de vorming van een micropodzol – dennenaanplant vanaf de 18de
19 eeuw.
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Op basis van bodemeigenschappen van een reeks belangrijke bodems in de omgeving van de bergingssite
kunnen chemische, fysische en hydraulische parameters berekend worden, zoals de bulkdensiteit en de ‘van
Genuchten’ parameters. De bovenste horizonten (A1, Ap en A2 (E)) vertonen de grootste variabiliteit, zowel
wat dikte, textuur en organisch koolstof betreft. Ook de accumulatiehorizonten Bh en Bi vertonen verschillen
in dikte en gehalte aan organisch koolstof. De diepere horizonten B/C en C zijn zeer gelijkaardig voor de drie
verschillende bodemtypes en zijn gekenmerkt door de quasi volledige afwezigheid van organisch koolstof.
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Figuur 4-22: Bodemprofielen volgens nummering in Figuur 4-21. De bodemhorizonten zijn aangeduid met hun
respectievelijke code. A: humus horizont, Ap: plaggen horizont, E: uitlogingshorizont, B: inspoelingshorizont (humus,
ijzer- en aluminiumoxiden), Bh1: humus B-horizont, Bh2: ijzer B-horizont, Bh/C: overgangszone tussen B- en C-horizont,
C: moedermateriaal, Cg1: moedermateriaal. (1): Typisch profiel voor een droge tot matig natte podzolbodem onder heide
vegetatie (Zcg/Zdg); (2) Natte podzolbodem onder heide vegetatie (Zeg); (3): Humusrijke plaggenbodem ontwikkeld
onder landbouwgrond (Zdm); (4): Chronosequentie met aan de top droge zandgronden (stuifzanden) met drie fossiele
premature bodemhorizonten (O), en onderaan de uitlogings- en inspoelingshorizonten (E, Bh1 en Bh2) van een droge
podzolbodem.
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Tabel 4-2: Bodemeigenschappen van verschillende horizonten bodemseries Zcg, Zdg en Zeg rondom de site (kaartblad
31W). OC: organisch koolstof; Standaarddeviaties staan tussen haakjes.
Bodemtype

Zcg

Zdg

Zeg

Horizont

Dikte (cm)

Zand (%)

Silt (%)

Klei (%)

OC (%)

A1

17 (12)

96 (2)

4 (2)

1 (0)

2,5 (0,1)

A2 (E)

8 (2)

99 (0)

1 (0)

0 (0)

0,2 (0,0)

Bh

6 (3)

97 (2)

3 (1)

1 (1)

2,7 (0,4)

Bi

15 (5)

98 (1)

2 (1)

1 (1)

0,4 (0,1)

BC

40 (10)

99 (0)

1 (0)

0 (0)

0,1 (0,0)

C

35 (9)

98 (1)

2 (1)

0 (0)

0,0 (0,1)

Ap

32 (10)

90 (6)

9 (5)

2 (1)

1,9 (0,6)

A1

15 (5)

98 (0)

0 (0)

2 (0)

1,1 (0,0)

A2 (E)

15 (5)

97 (0)

2 (0)

1 (0)

0,2 (0,0)

Bh

12 (4)

96 (5)

3 (4)

1 (1)

1,2 (0,7)

Bi

16 (6)

95 (5)

4 (4)

1 (1)

0,5 (0,3)

BC

58 (22)

96 (5)

3 (4)

2 (2)

0,2 (0,1)

C

37 (26)

96 (3)

3 (3)

1 (1)

0,0 (0,1)

Ap

23 (5)

96 (3)

2 (1)

3 (2)

1,7 (0,9)

Bh

4 (2)

94 (4)

5 (3)

2 (1)

2,2 (1,5)

Bi

9 (6)

99 (2)

1 (1)

1 (1)

0,5 (0,1)

BC

49 (18)

97 (2)

2 (2)

1 (1)

0,2 (0,1)

C

75 (25)

99 (0)

0 (0)

1 (0)

0,1 (0,0)

4.4.2

Geotechnische karakteristieken

4.4.2.1

Context

4.4.2.1.1

Doelstelling

De geotechnische karakteristieken van de ondergrond van de site zijn een belangrijke factor in het ontwerp
van de bergingsinstallatie. In eerste instantie bepalen zij de draagkracht van de ondergrond, samen met de
eigenschappen van de onderlaag (i.e. grindlaag, zand-cement en zand-bentoniet ophoging) van de
bergingsinstallatie. Dit is een essentiële parameter aangezien de hoge belasting ten gevolge van de berging
een aanzienlijke draagkracht vergt. Vervolgens hebben ook de zettingen die optreden ten gevolge van het
gewicht van de bergingsinstallatie, en die in directe relatie staan tot de geotechnische karakteristieken van
de ondergrond, een grote invloed op het ontwerp van de installatie. Immers, de werking van verschillende
componenten, zoals de rolbrug en het drainagesysteem, is zeer gevoelig aan differentiële zettingen.
Het is fundamenteel om een zeer grondige kennis van de geotechnische parameters te vergaren.
Daarenboven is een gedetailleerde evaluatie van de draagkracht en vooral van de zettingen noodzakelijk.
Ook de invloed van seismische belastingen dient nagegaan te worden, waarbij de mogelijkheid tot
liquefactie9 en dynamische zettingen onderzocht worden. Deze aspecten worden besproken in [HS-8] van
het veiligheidsdossier.

9

Het verschijnsel waarbij de bodem een aanzienlijk verlies van sterkte en samenhang ondervindt in reactie op een
toegebrachte spanning, gewoonlijk door een aardbeving, en zich hierdoor als een vloeistof gaat gedragen.
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4.4.2.1.2

Historiek

Om inzicht te krijgen in de geotechnische karakteristieken werd een trapsgewijze aanpak gevolgd, die zich
vertaalt in meerdere terreinverkenningscampagnes. Wegens het belang van deze parameters in het ontwerp
van de installatie en wegens de strikte veiligheidseisen voor de berging, werden in de loop van de jaren
extra inspanningen geleverd op het gebied van de geotechniek. Volgende stappen werden doorlopen:


Bibliografische studie van 1999: In deze studie werd in de eerste plaats nagegaan in welke mate één
of meer werkzones binnen het gebied Mol-Dessel voor vestiging van kerninstallaties voldoen aan de
vereisten “beschikbaarheid van terrein” en “veiligheidsgebonden indicatoren”. Deze laatste zijn het risico
voor overstromingen, de grondmechanische stabiliteit, de seismische activiteit, het voorkomen van
minerale

rijkdommen

en

de

kennis

van

de

hydrogeologie.

Hieruit

bleek

dat

bijkomende

terreinverkenningen en studies nodig waren om de geomechanische en hydrogeologische geschiktheid
van de zone beter te beoordelen.


De terreinverkenningen van 1999: De eerste aanvullende terreinverkenningen hadden tot doel
enerzijds de geologische opbouw en daaruit voortvloeiend de grondmechanische stabiliteit te bepalen en
anderzijds meer kennis te verwerven over de lokale hydrogeologische situatie. De verkenningen
bestonden uit een reeks boringen, diepsonderingen (Cone Penetration Tests of CPT’s) en een
zelfborende pressiometerproef uitgevoerd ten zuiden van het kanaal.



Analytische zettingsberekeningen: Op basis van de gegevens van de eerste geotechnische
campagne en het bestaande generiek voorontwerp van de bergingsinstallatie, werd een analytische
geotechnische studie uitgevoerd. Daaruit bleek dat maximale absolute zettingen tot 40 cm mogelijk
waren.



De terreinverkenningen van 2002: Het aanvullend grondonderzoek had tot doel bijkomende informatie
te verwerven over de ondiepe ondergrond en de hydrogeologische opbouw van de nucleaire site
Mol/Dessel/Geel, voornamelijk ten noorden van het kanaal. Hierbij werd in het bijzonder getracht extra
informatie te krijgen over de aanwezigheid van een kleiige overgangslaag tussen de Formaties van
Kasterlee en Diest. Vervolgens werd ook meer kennis verzameld over de geotechnische eigenschappen
van de ondergrond aan de hand van CPT’s, boringen, pressiometer- en laboratoriumproeven.



3D zettingsberekening met eindige differentie software FLAC3D: In deze berekeningen werden de
zettingen van de bergingsinstallatie bepaald gedurende de verschillende constructiefasen en
exploitatiefasen aan de hand van een driedimensionaal model met de eindige differenties software
FLAC3D. Met de parameters die op een conservatieve manier bepaald werden uit de beschikbare
gegevens van de terreincampagnes, werden absolute zettingen van ongeveer 42 cm berekend, een
overschatting van de werkelijke zettingen.



De terreinverkenningen van 2008: Bij het uitvoeren van deze campagne was de locatie van de
oppervlakteberging bekend, en werden daarom specifiek op die plaats bijkomende terrein- en
laboratoriumproeven gedaan. Door het gebruik van een ander type conus bereikten de CPT’s een
grotere diepte, wat een completere evaluatie van alle ondergrondse lagen tot aan de top van de Diest
Fm toeliet.



Geotechnische campagne in 2010: Deze terreincampagne bestond uit twee series van proeven. Een
eerste serie omvatte een groot aantal CPT’s uitgevoerd volgens een regelmatig patroon op de locatie
van de eerste tumulus om de ruimtelijke continuïteit in de geotechnische karakterisering te verifiëren. De
tweede serie kwam overeen met een aantal terreinproeven uitgevoerd op het terrein van de
zettingsproef en van het toekomstige IPM-gebouw.
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Zettingsproef: Hoewel de voorgaande terreincampagnes een grote hoeveelheid aan invoergegevens
voor de geotechnische berekeningen beschikbaar maken, moet er rekening gehouden worden met het
feit dat klassieke zettingsberekeningen de werkelijke zettingen overschatten. Om het werkelijke
zettingsgedrag van de ondergrond op de bergingssite te testen werd een grootschalige testopstelling
voorzien. Deze zettingsproef bestond uit een volledig geïnstrumenteerde zandophoging die de
belastingssituatie van één gevulde module simuleert. Het doel was een nauwkeurige validatie van de
geotechnische karakteristieken te verkrijgen door een terugkoppeling tussen de proefresultaten en de
3D model resultaten.



Finale 3D zettingsberekening met eindige elementen software Plaxis 3D: Deze zettingsberekening
maakt gebruik van alle beschikbare geotechnische gegevens en werd uitgevoerd voor de uiteindelijke
geometrie en het effectieve belastingsschema van de berging. In het bijzonder de gegevens van de
zettingsproef waren hier van belang, aangezien deze het werkelijke zettingsgedrag op de site
weergeven.

4.4.2.2

Geotechnische aspecten

4.4.2.2.1

Omvang van de beschouwde zone

De geotechnische karakteristieken die hier besproken worden, hebben betrekking op de installaties en zijn
dus beperkt tot de bergingssite. Dit omvat ook de zone van de IPM, de caissonfabriek en de kade,
aangezien deze componenten zich vlak naast de eigenlijke berging bevinden. De beschouwde zone is
aangeduid op Figuur 4-23.
De zettingsberekeningen zijn uitgevoerd voor de oostelijke tumulus. Deze bestaat uit meer bergingsmodules
dan de westelijke tumulus en zal bijgevolg meer zettingen vertonen. Aan de hand van het gebruikte 3D
model wordt nagegaan wat de invloedzone is van de eerste tumulus.
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Figuur 4-23: Beschouwde zone (rode rechthoek) wat betreft de geotechnische karakteristieken. 1: oostelijke tumulus; 2:
westelijke tumulus; 3: zone van de IPM; 4: zone van de caissonfabriek en 5: zone van de kade.

4.4.2.2.2

Classificatie van de ondergrond

De ondergrond ter hoogte van de bergingssite bestaat, althans wat betreft de diepte die relevant is voor de
verificatie van de stabiliteit van de installaties, voornamelijk uit zandlagen. Enkel op de overgang tussen de
Kasterlee en Diest Formaties wordt een kleiige laag aangetroffen.
De karakterisatie van de ondergrond van de bergingssite gebeurde op basis van een groot aantal proeven,
verdeeld over meerdere geotechnische campagnes zoals aangehaald in §4.7.1.2. CPT’s maken een
belangrijk deel uit van deze proeven, maar rekening houdend met de omvang en de eigenschappen van het
project, werden de sondeercampagnes aangevuld met andere proeven, zowel in situ als in het laboratorium.
CPT’s laten toe om op één punt op het terrein een beeld te verkrijgen van de ondergrond, door met een klein
meetinterval (typisch om de 2 cm) de conusweerstand en wrijvingsweerstand op te meten van een stang die
in de grond wordt geduwd. De meetreeks bestaande uit deze twee waarden in functie van de diepte, laat toe
de ondergrond op te delen in verschillende lagen met een zekere laagdikte en aan elke laag een grondsoort,
bijmenging en pakkingsdichtheid toe te kennen (bijvoorbeeld “dicht kleihoudend zand”). Daarnaast kunnen
aan de hand van correlatietabellen (zoals deze in de Nationale Bijlage aan Eurocode 7) karakteristieke
waarden voor de belangrijkste grondparameters (densiteit, cohesie, wrijvingshoek) gedefinieerd worden
uitgaande van de gemeten conusweerstand (qc) en het wrijvingsgetal (Rf)10. Door het uitvoeren van
meerdere CPT’s op dezelfde site, wordt bovendien een idee verkregen van de variabiliteit van de
ondergrond.

10

Het wrijvingsgetal wordt bepaald als de verhouding tussen wrijvingsweerstand en conusweerstand.
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Vanuit geotechnisch oogpunt kan de ondergrond onderverdeeld worden in vijf eenheden, waarvan sommige
verder opgedeeld zijn in kleinere subeenheden. Deze komen niet noodzakelijkerwijs eenduidig overeen met
de lithostratigrafische indeling. Het onderscheid tussen formaties is immers niet altijd bepalend voor de
geotechnische berekeningen, waarbij enkel de geomechanische parameters een rol spelen. In Figuur 4-24 is
bij wijze van voorbeeld een CPT weergegeven waarop de verschillende hieronder beschreven
(sub)eenheden zijn aangeduid.
De vijf geotechnische eenheden ter hoogte van de bergingssite zijn:


Eenheid QS: Losse tot matig dichte zanden met organisch materiaal (bodemmateriaal, Quartaire fijne,
gele tot geelbruine dekzanden). Deze laag heeft een gemiddelde dikte van 1,2 m. Ze zal samen met de
aanwezige vegetatie geheel of gedeeltelijk uitgegraven worden voor de start van de constructiewerken.



Eenheid MS: Middelmatig-grove tot grove witte en witgele zanden. De gemiddelde diepte onder het
oppervlak loopt van 1,2 m tot 5,7 m en omvat Quartaire en Mol zanden.



Eenheid BS1, BS2, BS3: Dichte, fijne zanden behorende tot de Mol en Kasterlee Formaties. De
subeenheid BS1 wordt aangetroffen op een gemiddelde diepte van 5,7 m tot 10 m onder het maaiveld.
De subeenheden BS2 (gemiddelde diepte van 10 m tot 22,9 m) en BS3 (gemiddelde diepte van 22,9 m
tot 28,3 m) zijn licht glauconiethoudend. Subeenheid BS3 is kleiiger dan de andere twee subeenheden.



Eenheid TL1, TL2: Afwisseling van lenzen van zandige klei en matig dicht tot dicht, kleiig zand. Deze
laag vormt de overgangslaag tussen de bovenliggende Kasterlee zanden en de onderliggende Diest
Formatie. De subeenheid TL1 is zandiger dan subeenheid TL2 en is niet op elke locatie waargenomen.
De gemiddelde diepte van TL1 is van 26,9 m tot 30,2 m onder het maaiveld. Subeenheid TL2 wordt
teruggevonden op een gemiddelde diepte van 30,2 m tot 35,4 m onder het oppervlak.



Eenheid DS1, DS2: Dicht, glauconiethoudend zand van de Diest Formatie. Subeenheid DS1 bestaat uit
middelmatig tot fijn zand en stopt op een gemiddelde diepte van 57,7 m onder het maaiveld. De zanden
van subeenheid DS2 hebben over het algemeen een grovere korrelverdeling. Deze laag loopt door tot
een diepte van meer dan 125 m onder het oppervlak.
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Figuur 4-24: Aanduiding van de verschillende geotechnische (sub)eenheden op basis van een CPT (08-CPTU-09)
gelegen op de bergingssite. qc: puntweerstand (Mpa); Rf: wrijvingsgetal (kleef/puntweerstand).

De bepaling van de dieptes en diktes van de eenheden gebeurt voornamelijk op basis van de talrijke
diepsonderingen (CPT’s) uitgevoerd tijdens de vier terreincampagnes. De CPT’s geven aan dat de dieptes
en diktes licht variëren van locatie tot locatie.
De sondeercampagne van 2010 had tot specifiek doel om de lokale variabiliteit van de ondergrond ter
hoogte van de eerste set modules te onderzoeken. Hierbij werden 78 CPT’s uitgevoerd op een raster van
ongeveer 30 m x 30 m, dit is ongeveer op de vier hoeken van elke module. Deze campagne gekenmerkt met
een hoge densiteit aan sonderingen heeft geen specifieke anomalieën aan het licht gebracht en bevestigt de
homogene opbouw van de ondergrond.
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Figuur 4-25: Locatie van de meetpunten van de sondeercampagne op de oostelijke tumulus.

Op basis van deze uitgebreide geotechnische studie werd een karakteristieke lagenopbouw bepaald voor de
zone van de oostelijke tumulus. Gezien het grote aantal sonderingen die in rekening worden genomen, kan
gesteld worden dat de laagindeling een nauwkeurig beeld geeft van de ondergrond. Er wordt in deze
karakteristieke lagenopbouw aangenomen dat de lagen een nagenoeg horizontaal verloop hebben in de
zone van de oostelijke tumulus (Figuur 4-26). Dit wordt bevestigd door de geotechnische profielen en door
de geologische context van de site en zijn omgeving.
Aan elke laag werden voor de verschillende grondparameters karakteristieke waarden toegekend, waarbij
telkens werd uitgegaan van het principe dat de gekozen karakteristieke waarde van elke geotechnische
parameter een voorzichtige schatting moet zijn. De gemeten waarden werden ook vergeleken met
literatuurwaarden voor dergelijke grondsoorten, waarbij eventuele afwijkingen werden verklaard.
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Figuur 4-26: West – Oost profiel op basis van de terreinverkenningen van 2008. Deze terreinverkenningen werden
uitgevoerd over het hele gebied van het Lokaal Hydrogeologisch model. Het hierboven gegeven W-E profiel situeert zich
aan de zuidrand van de bergingssite. De zwarte lijn is de puntweerstand (qc), de rode lijn het wrijvingsgetal (Rf).

Een bijkomende proef ter karakterisering van de ondergrond bestond uit de zettingsproef. Alle
geotechnische proeven werden verder statistisch geïnterpreteerd:


Wat betreft de in situ proeven (CPT’s, boringen, pressiometerproeven en peilbuizen) werd voor elke
individuele proef een lagenopbouw gedefinieerd en per laag werden karakteristieke waarden
toegekend aan de opgemeten parameters. Vervolgens werd de variabiliteit van de ondergrond
bestudeerd door de proeven onderling te vergelijken en gemiddelde, minimale en maximale waarden
te berekenen voor elke parameter, zoals onder andere laagdikte, conusweerstand, wrijvingsgetal,…



Voor de laboproeven werd eveneens een statistische interpretatie toegepast, zoals opgelegd in
Eurocode 7. Voor de onderkenningsproeven, oedometerproeven en triaxiaalproeven werden
gemiddelde, minimale en maximale waarden berekend. Daarnaast werd voor de triaxiaalproeven
ook de methode van het 95% betrouwbaarheidsinterval toegepast (dit wil zeggen dat met 95 %
betrouwbaarheid de werkelijke gemiddelde waarde niet ongunstiger zal zijn dan de gekozen
waarde).

Op basis van de terreinmetingen en de laboratoriumproeven zijn vervolgens representatieve waarden
bepaald voor de geotechnische parameters van de verschillende (sub)eenheden (Tabel 4-3). De
voornaamste parameters zijn het volumegewicht γ (onder en boven de grondwatertafel), de effectieve
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wrijvingshoek φ’, de effectieve cohesie c’, de elasticiteitsmodulus E en de glijdingsmodulus G. Deze zijn
noodzakelijk voor de verdere stabiliteitsberekeningen.
Tabel

4-3:

Representatieve

waarden

voor

de

geotechnische

parameters

noodzakelijk

voor

de

verdere

stabiliteitsberekeningen ter hoogte van de bergingssite. Voor elke eenheid is eveneens een beschrijving van de
grondsoort gegeven.

Eenheid

Grondsoort

qc

Rf

(Mpa) (%)

γ onv erz

γ v erz

(kN/m³)

(kN/m³)

φ'

c'

E

G

Emax

(°) (kPa) (MPa) (MPa) (MPa)

Gmax
(MPa)

QS

Los tot matig dicht, fijn zand met organisch materiaal, weinig siltig,
bruin

7

1.1

17

19

30

0

20

7.7

44

17

MS

Matig dicht, middelmatig grof tot grof zand met locaal fijn grind,
witgrijs/witgeel

13

1.0

18

20

35

0

25

9.6

200

75

BS1

Dicht, fijn zand met silt en/of dunnenkleilaagjes,
witgrijs/geel/grijsbruin

40

1.6

18

20

38

0

70

27

490

190

BS2

Dicht, fijn zand, weinig tot zeer kleiig, licht glauconiethoudend, licht
groen/grijsgroen

50

2.5

18

20

38

0

90

35

585

225

BS3

Dicht, fijn zand, kleiig, licht glauconiethoudend, locaal met dunne
zandsteenlaagjes, grijs/groen

40

2.2

18

20

38

0

80

31

325

125

TL1(1)

Matig tot dicht, fijn zand, siltig of kleiig, met zandige kleilaagjes, licht
groen

18

1.7

17

19

26

0

35

13.5

585

225

TL2

Vaste klei, zandig, glauconiethoudend, met dunne laagjes kleiig
zand, groenbruin/grijsgroen

7

3.9

19

19

25

8

14

5.4

415

160

DS1

Dicht, middelmatig tot fijn zand, kleiig, glauconiethoudend, locaal met
grind of zandsteenlaagjes, donkergroen

23

3.7

18

20

33

2

90

35

750

290

DS2

Dicht, middelmatig tot grof zand, weinig kleiig, glauconiethoudend,
locaal met fijn grind of dunne zandsteenlaagjes, donkergroen

/ (2)

/ (2)

18

20

33

0

190

73

2160

830

(1)

Deze subeenheid wordt niet overal waargenomen

(2)

De diepte van CPT's is niet voldoende om deze subeenheid te bereiken

Twee bijkomende belangrijke parameters, eveneens opgenomen in Tabel 4-3, zijn de dynamische
elasticiteitsmodulus Emax en de dynamische glijdingsmodulus Gmax. Deze beschrijven het vervormingsgedrag
van de ondergrond bij zeer kleine rekken. Ze zijn bijgevolg essentieel in de seismische ontwerpstudies van
de structurele componenten van de berging. Uit de zettingsproef is echter gebleken dat zij ook een
belangrijke rol spelen bij de bepaling van de zettingen.
4.4.2.3

Bijkomende relevante parameters

4.4.2.3.1

Topografie

De topografische hoogte van de site werd nauwkeurig opgemeten in een uitgebreide meetcampagne in
2009. Het gemiddelde topografische niveau van de bergingssite is ongeveer 25,7 m TAW (range van 24,5 m
TAW tot 28,5 m TAW). De variatie in hoogte is beperkt tot enkele meters in de beschouwde zone, waarbij
voornamelijk in het westelijke deel iets hogere niveaus van gemiddeld 26,2 m TAW opgemeten worden.
4.4.2.3.2

Grondwaterniveau

Hoewel de hoogte van de grondwatertafel strikt gezien geen geomechanische parameter is, speelt deze een
belangrijke rol in alle stabiliteitsberekeningen. Tijdens de verschillende terreincampagnes werden meerdere
piezometers geïnstalleerd op de bergingssite. De filterelementen situeren zich zowel in de bovenste
freatische laag (Formaties van Mol en Kasterlee) als in de watervoerende lagen onder de kleiige

107

overgangslaag (Formatie van Diest). Voor de stabiliteitsberekening is echter voornamelijk de diepte van de
grondwatertafel van belang.
De gegevens van de piezometers worden op regelmatige tijdstippen uitgelezen en hieruit blijkt een duidelijke
seizoensgebonden invloed op het grondwaterniveau. Op de bergingssite wordt gemiddeld een verschil van
0,85 cm geobserveerd tussen het winter- en zomerniveau (zie ook Figuur 4-87:). Uit deze figuur blijkt ook
dat een gemiddeld grondwaterniveau van 24,3 m TAW kan aangehouden worden in de
stabiliteitsberekeningen. Dit komt overeen met een diepte van ongeveer 1,4 m onder het maaiveld.
4.4.2.3.3

Karakterstieken van de onderlaag

De onderlaag van de berging bestaat uit een zand-bentonietlaag aan de basis, gevolgd door een 60 cm
dikke grindlaag (anticapillaire barrière), bedekt door een ophoging van 2 m uit zand-cement (onder de
modules) of verdicht zand (naast de modules). Meer gedetailleerde informatie kan gevonden worden in H8
“Ontwerp en Constructie” van het veiligheidsdossier.
Bovenstaande componenten bestaan allemaal uit aangevoerde materialen, waarvan de eigenschappen en
de kwaliteit van de uitvoering opgelegd en gecontroleerd zullen worden. Ze maken bijgevolg geen deel uit
van de natuurlijke ondergrond van de site, maar spelen wel een rol in de stabiliteitsberekeningen (Tabel 4-4).

Tabel 4-4: Representatieve waarden voor de geotechnische parameters van de onderlaag, bepaald op basis van
ervaringsgegevens en literatuurgegevens. y: volumegewicht droog en nat; φ’: effectieve wrijvingshoek; c’: effectieve
cohesie; E: Young’s modulus.
Dikte

γonv erz

γv erz

φ'

c'

E

G

Emax

Gmax

Grindlaag (anti-capillaire barrière)

(m)
0.6

(kN/m³)
20

(kN/m³)
22

(°)
35

(kPa)
0

(MPa)
140

(MPa)
60

(MPa)
430

(MPa)
180

Zand-cement ophoging

2.0

19.5

21.5

39

220

135

55

410

165

Ophoging van verdicht zand

2.0

18.5

20.5

32.5

0

20

7.7

44

17

Component

4.4.2.3.4

Liquefactie

Het optreden van liquefactie kan door een lokaal verlies aan draagkracht en/of door vervormingen van de
ondergrond (zettingen of zijdelingse uitvloeiing) grootschalige deformaties veroorzaken aan structuren.
Naast postliquefactiezettingen in verzadigde gronden kunnen ook dynamische zettingen optreden in
gedeeltelijk verzadigde of droge gronden. Beide zijn een gevolg van aardbevingsgerelateerde trillingen.
De vergelijking van de weerstand van de grond met cyclische belastingen die door de aardbevingen
geïnduceerd zijn, werd verricht op een deterministische alsook een probabilistische manier. In beide
gevallen werden een aantal correcties toegepast op de proefresultaten van de grond (correctie voor dunne
lagen, correctie voor fijne fractie ...) en op de waarde van Cyclic Resistance Ratio om bepaalde specifieke
condities in rekening te brengen (eigenlijke grootte van de aardbevingen, de aanwezigheid van belasting aan
de oppervlakte …). De beschouwde aardbevingen zijn de vooraf gedefinieerde referentie-aardbevingen.
De resultaten, bekomen door de deterministische en de probabilistische aanpak, zijn volledig vergelijkbaar.
De berekeningen tonen aan dat, hoewel het risico op liquefactie niet nul is, ondiepe liquefactie niet zal
optreden onder de eerste tumulus voor de vooropgestelde retourperiodes. De kans op het voorkomen van
diepe liquefactie ter hoogte van de berging is groter, maar dit heeft geen impact op de structuren aan de
oppervlakte. Dynamische zettingen (postliquefactie en in de niet-verzadigde gronden) zijn verwaarloosbaar.
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4.4.2.4

Algemeen geologisch kader van de Kempen

De sokkel van de Kempen is opgebouwd uit drie geotektonische eenheden, zijnde het Londen-Brabant
Massief in het zuidwesten, de Roerdalslenk in het noordoosten en daartussen zachthellende Varistische
gesteenten.
Ook stratigrafisch kunnen de Kempen in drie eenheden opgedeeld worden: een geplooide Caledonische
eenheid aan de basis (Londen-Brabant Massief), door normaalbreuken verstoorde Varistische gesteenten
en de dekterreinen die het geheel bedekken. De grens tussen de eenheden wordt gemarkeerd door een
hoekdiscordantie, die bijvoorbeeld een tijdshiaat van bijna vijftig miljoen jaar omvat tussen de Varistische
gesteenten en de dekterreinen.
Periodes waarbij sedimenten werden afgezet wisselen af met korte en langere sedimentatie-onderbrekingen
of erosiefasen. Op de Caledonische sokkel werden tijdens het Midden-Devoon-conglomeraten en zand
afgezet, die de erosieproducten zijn van het zuidelijk gelegen Caledonisch Massief. Deze worden bedekt
door ondiep mariene kalkrijke kleien en door fluviatiele zanden, beiden van Boven-Devoon ouderdom. Na
een korte sedimentatieonderbreking worden tijdens het Boven-Dinantiaan in subtropische omstandigheden
carbonaten afgezet. Afhankelijk van de paleogeografie die bepaald wordt door breukwerking, vindt men
riffen, lagunaire kalkstenen of open ondiep-mariene kalkstenen. Op het einde van het Viseaan treedt door
een algemene regressie ten westen van Turnhout intense karstvorming op. De kalksedimentatie wordt
opgevolgd door een siliciklastische sedimentatie tijdens het Silesiaan. Het milieu evolueert van ondiep
mariene condities tijdens het Namuriaan naar een uitgestrekte delta tijdens het Westfaliaan. Dit geeft
aanleiding tot de afzetting van een meer dan 2000 m dikke afwisseling van zanden en fijnkorrelige
sedimenten, en steenkoollagen.
Na een sedimentatieonderbreking van 40 miljoen jaar die volgt op de Varistische gebergtevorming, wordt op
een transgressief conglomeraat een ondiep mariene kalkrijke klei tijdens het Perm afgezet. De hierop
liggende rode conglomeraten en zandstenen van het Buntsandstein, met wat kleirijker sediment aan de
basis en top, zijn tot 600 m dik. De top van het Trias is gekenmerkt door ondiep mariene afzettingen:
lagunaire kalksteen, kleien en mergels met evaporietlaagjes. De zwarte kalkhoudende kleistenen en grijze
kalkstenen van Jura-ouderdom werden afgezet in een diepere zee. Al deze sedimenten zijn van een latere
erosie gespaard in het noordoosten van de Kempen door een zich ontwikkelend slenksysteem, de voorloper
van de Roerdalslenk. De oudste Krijtsedimenten zijn van Santoniaan-ouderdom en bestaan uit lagunaire
kleien en zand. Ze worden enkel in de Limburgse Kempen aangetroffen en vertegenwoordigen het
erosieproduct van de geïnverteerde Roerdalslenk. Ze worden bedekt door silten en dunne kleilagen en
mergels van het Campaniaan. Op dezelfde tijd worden mergels en ‘schrijfkrijt’ afgezet in de Antwerpse
Kempen. Wanneer de inversiebewegingen uitstierven op het einde van het Maastrichtiaan, werd zuiver krijt
over de hele Kempen afgezet.
Het Tertiair in het Bekken van de Kempen vangt aan met sedimenten, ondergebracht in de Houthem Fm
(Daniaan), die lithologisch niet te onderscheiden zijn van die van het Maastrichtiaan, maar hun fossielinhoud
is echter typisch Tertiair. De zuivere kalkzee maakt plaats voor lagunes met aanvoer van puin tijdens het
Thanetiaan. In de lagunes worden zwart- en roodgevlekte kleien met lignietresten en fijne brakwaterzanden
afgezet (Opglabbeek Fm) met hierop het transgressieve Zand van Orp en de mariene Mergels van Gelinden
die tot 80% kalkmateriaal afkomstig van de erosie van het omliggende krijtlandschap bevatten. Na een
kortstondige regressie zet een opnieuw stijgend zeepeil een forse transgressie in, die de Noordzee tot aan
Parijs brengt. Aan de bekkenrand vindt men de Tuffeau van Lincent (Haspengouw), dieper in het bekken de
vette Klei van Waterschei die bedekt wordt door het kleiige Silt van Halen. Hierna treedt een continentale
fase op die ingedeeld wordt bij de Tienen Fm.
Het Eoceen begint met een opvallende transgressie die de Noordzee niet enkel tot voorbij Parijs brengt,
maar die eveneens naar het westen uitdijt tot voorbij Londen. Meer dan 100 m klei wordt afgezet tijdens het
Ieperiaan. Oostwaarts, dichter bij de kust, worden de sedimenten zandiger, verder naar de Limburgse
Kempen komt geen Ieperiaan meer voor. Het bekken raakt stilaan opgevuld en de sedimenten worden
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alsmaar zandiger tot ze uiteindelijk een continentaal karakter vertonen. Onder invloed van de Pyreneese
orogenese wordt de as Weald-Artesië-Ardennen opgetild en langs het laagste punt ervan stroomt warm
Atlantisch water naar de Noordzee. Hierdoor wordt een diepe geul uitgeschuurd die opgevuld wordt met
grote zandbanken (Brussel Fm, Lutetiaan). De verdere opheffing van Artesië verbreekt de verbinding en in
het kalmere water wordt het Zand van Lede afgezet.
Een schommelende zeespiegel veroorzaakt een afwisseling van zanden en kleien (Maldegem Fm). De
Noordzee trekt zich stilaan terug waardoor de transgressies steeds minder ver reiken en het bekken
opgevuld geraakt.
Aan het begin van het Oligoceen zakt het Rijns Bekken in als gevolg van de eerste pulsen van de Alpiene
orogenese, waardoor het afzettingszwaartepunt zich terug meer oostwaarts verplaatst. De Noordzee breidt
zich uit tot aan Keulen en overspoelt Ardennen en Condroz. Centraal in het bekken wordt nog steeds een
afwisseling van zand en klei afgezet (Zelzate Fm: Zanden van Bassevelde en Ruisbroek, Klei van
Watervliet). Dichter tegen de kust vindt men strandzanden (St. Huibrechts Hern Fm) bedekt door
moerasafzettingen gevormd met lagunaire kleien, brakwatermergels en kalkzanden, en estuariene zanden
(Borgloon Fm).
Een nieuwe zeepuls brengt een belangrijke kleisedimentatie teweeg. Centraal in het bekken resulteert dit in
de afzetting van de meer dan 100 m dikke Boomse Klei. Het Eigenbilzen Glauconietzand kondigt het
ondieper worden van de zee aan en is het begin van een grote regressie.
Na een sedimentatieonderbreking van 3,5 miljoen jaar komt een nieuwe transgressie op gang, deze keer
vanuit het noordoosten. De zee bedekt Noord-Duitsland en vult de zakkende slenken op, waaronder de
Roerdalslenk. In het noordoosten van de Kempen wordt het Zand van Voort afgezet, in de diepere delen de
siltige Klei van Veldhoven.
Het Mioceen-tijdperk is voor ons land overwegend continentaal. Een zee-intrusie die ongeveer drie miljoen
jaar duurt, brengt een zandsedimentatie teweeg. In de Limburgse Kempen wordt 50 m Zand van Bolderberg
afgezet. Het is een zuiver kleiloos zand, gewassen onder invloed van golven en stromingen in een ondiepe
zeegolf. In de Antwerpse Kempen worden ondertussen mariene zanden met een zo hoog gehalte aan
glauconiet afgezet, dat ze bijna zwart zijn (Berchem Fm: Zanden van Antwerpen en Kiel). Op het einde van
het Mioceen treedt een spectaculaire transgressie op. De Diest Zanden vullen een diepe geul op, en vormen
nu de heuvels van het Hageland die zich verderzetten in de heuvels van Zuid-Vlaanderen. Het is een grof
glauconiethoudend zand, later meestal tot ijzersteen verweerd, typisch afgezet in schuine gelaagdheden
door sterke stromingen.
De Pliocene sedimenten worden in ondiepe mariene omstandigheden afgezet en bepalen de ondergrond ten
noorden van de lijn Antwerpen-Herentals-Bree. Het betreft in hoofdzaak glauconiet- en fossielrijke zanden.
Tot deze afzettingen behoren de Formaties van Kattendijk en Lillo in het Antwerpse en de Formaties van
Kasterlee, Mol en Poederlee in de Noorderkempen. De Zanden van Mol zijn delta-afzettingen van de MaasMoezel die in de Noorderkempen in de toenmalige Noordzee uitmondde.
4.4.2.5

Geologie van de bergingssite en zijn omgeving

Door het decennialange onderzoek in de streek door NIRAS en SCK CEN is de geologie van de streek goed
gekend, waarbij de kennis enerzijds geconcentreerd is rond de Oligocene Boomse Klei, anderzijds rond de
top van het Neogeen en het Quartair.
De gedeeltelijk gekernde boring ON-Mol-1, in het zuidelijk deel van de nucleaire zone van Mol - Dessel
gesitueerd, is één van de referentieboringen voor het Oligoceen. Hiernaast is de ON-Dessel-2, een 50 m
diepe gekernde boring uit de terreinverkenningen van 2002 een referentieboring voor de ondiepe geologie.
Tijdens de verkenningen van 2008 werden in het noordelijk deel van de nucleaire zone nog drie bijkomende
gekernde boringen uitgevoerd.
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Een NW-SE georiënteerde geologische sectie, met als ankerpunten de boringen ON-Dessel-1 en ON-Mol-1,
maakt de geologische opbouw, tot bijna aan het Krijt, onder de bergingssite duidelijk (Figuur 4-27).
Vooreerst toont de sectie dat de lagen een zeer lichte helling vertonen naar het noorden toe:
overeenkomende formaties bevinden zich iets dieper in ON-Dessel-1 dan in ON-Mol-1. De eerste ongeveer
175 m bestaat uit een dik pakket zanden. Alleen al de kleur verraadt dat dit geen homogeen pakket betreft:
achtereenvolgens zal men bleekwitte, groenige, roestbruine, donkergroen tot zwarte, en grijsgroene zandige
sedimenten waarnemen. De kleur wordt bepaald door de hoeveelheid glauconiet dat aanwezig is in het
sediment.
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Figuur 4-27: Zuidoost– Noordwest georiënteerd geologisch profiel doorheen de omgeving van de bergingssite tussen de
boringen ON-Mol-1 en ON-Dessel-1. Zandige sedimenten zijn in het geel aangegeven, siltige in oranje en kleirijke in het
paars. Groen zijn mergels/krijt afzettingen. Linkse diepteschaal in TAW, rechtse diepteschaal in meters onder maaiveld.

Wanneer men op de bergingssite een boring opstart, zal men eerst gele Quartaire zanden aanboren, tot
enkele meters dikte. Dan volgt wit tot bleekgrijs, matig tot goed gesorteerd, middelmatig tot grof kwartszand
met grindniveau’s. Dit gaat over in grijze tot bleekgroene fijne zanden. Beiden behoren tot de Mol Fm, en
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worden ten oosten van de bergingssite door SIBELCO ontgind. Bij verder boren treft men dan grijsgroen,
micahoudend, licht glauconiethoudend, goed gesorteerd fijn zand met plaatselijk een kleilensje aan. Het
onderscheid kan gemaakt worden doordat het Onder-Mol Zand een belangrijke fractie aan korrels groter dan
500 µm bevat ten opzichte van het Kasterlee Zand. De daaropvolgende afwisseling van grijsgroene, matig
tot licht glauconiethoudende, slecht gesorteerde zandlenzen en kleilenzen die soms paarskleurig zijn, is de
Kasterlee Klei. De dikte ervan varieert van enkele meters nabij de Witte Nete in Kasterlee tot een zevental
meter in boring ON-Dessel-2 (Figuur 4-28). Daarna treft men roestbruine zanden aan, behorende tot de
Diest Fm, waarvan de top kleirijker is.

Figuur 4-28: Lithologische beschrijving en stratigrafische indeling van boring ON-Dessel-2

4.4.3

Meteorologie en klimatologie

4.4.3.1

Klimaat België

Het huidige klimaat in België is een gematigd zeeklimaat ('DO' volgens de indeling van Trewartha). De
geografische ligging van België op de gemiddelde breedtegraad van het noordelijk halfrond, breedtegraad
50°48'N (Koninklijk Meteorologisch Instituut te Ukkel) en de nabijheid van de Atlantische oceaan, bepalen de
grote lijnen van het klimaat. Op deze gemiddelde breedtegraad ontmoeten koude luchtmassa’s van
noordelijke oorsprong de warme luchtmassa’s van subtropische origine. Het scheidingsoppervlak tussen
deze twee luchtmassa’s wordt het poolfront genoemd. De wisselende positie van het poolfront doet het weer
veranderen. De twee luchtmassa's zijn voortdurend in conflict en kunnen elk tijdelijk het gebied domineren,
maar geen van beide heeft exclusieve controle.
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Lagedrukgebieden verbonden met het poolfront leiden tot overheersende westelijke winden die vocht uit de
Atlantische Oceaan aanvoeren. De windrichting bepaalt ons weer door de aanvoer van verschillende
luchtmassa's: milde, vochtige luchtmassa's door de overheersende zuidelijke tot westelijke winden en
onstabiele, koele luchtmassa's door de westelijke tot noordelijke winden. Minder vaak voeren oostelijke tot
noordelijke winden of zelfs nog zeldzamer oostelijke tot zuidelijke winden droge, koude/warme lucht in de
winter / zomer aan. Algemeen genomen zijn de zomers relatief koel en regenachtig, de winters relatief mild
en nat.
Tabel 4-1 geeft de maandgemiddelden voor de weervariabelen over de periode 1981-2010 (1901-2000 voor
sommige variabelen) te Ukkel, dat het referentiestation voor België is. Isothermen en isohyeten voor België
zijn weergegeven in Figuur 4-29 en Figuur 4-30.
†

‡

Tabel 4-5: Huidige klimaatkarakteristieken van het KMI station te Ukkel. periode 1981-2010; periode 1901-2000
Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jaar

3,3

3,7

6,8

9,8

13,6

16,2

18,3

18,0

14,9

11,1

6,8

3,9

10,5

Gemiddelde
max.
5,7
temperatuur (°C)†

6,6

10,4

14,2

18,1

20,6

23,0

22,6

19,0

14,7

9,5

6,1

14,2

Gemiddelde
min.
0,7
temperatuur (°C)†

0,7

3,1

5,3

9,2

11,9

14,0

13,6

10,9

7,8

4,1

1,6

6,9

Gemiddelde
neerslag (mm)†

63,1

70,0

51,3

66,5

71,8

73,5

79,3

68,9

74,5

76,4

81,0

852,4

Max. neerslag (mm)‡ 143,6

149,0

138,1

130,4

145,6

153,7

196,5

231,2

198,8

227,1

174,6

171,9

1088,5†

Min. neerslag (mm)‡ 2,6

5,9

4,2

6,0

9,3

12,1

5,9

10,4

4,7

5,2

18,8

10,0

406,4
(639,5†)

Gemiddeld
aantal
19,2
neerslagdagen†

16,3

17,8

15,0

16,2

15,0

14,3

14,5

15,7

16,6

18,8

19,3

198,7

Gemiddeld
aantal
4,2
sneeuwdagen†

5,1

3,2

1,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

4,0

19,2

Gemiddelde
relatieve
†
vochtigheid (%)

83

79

73

73

74

74

76

79

82

86

89

78,3

Gemiddelde
temperatuur (°C)†

76,1

87

Gemiddelde
atm.
luchtdruk
op 1017,5 1017,4 1015,7 1014,4 1015,3 1016,6 1016,3 1015,9 1016,4 1015,2 1015,1 1016,5 1016,0
†
zeeniveau (hPa)
Gemiddelde
wind
4,1
snelheid (m/s)†

3,8

3,8

3,4

3,2

3,0

2,9
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2,8

3,0

3,4

3,6

3,7

3,4

Figuur 4-29: Isothermen voor België, voor (a) winter en (b) zomer, gebaseerd op KMI waarnemingen over de periode
1981-2010. De locatie van de site is weergegeven met een gele ruit.
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Figuur 4-30: Isohyeten voor België, gebaseerd op waarnemingen over de periode 1981-2010. De locatie van de site is
weergegeven met een gele ruit.

4.4.3.2

Klimaat in de Kempen

4.4.3.2.1

Temperatuur en neerslag

Vergeleken met het gemiddelde klimaat beschreven voor België, heeft de Kempen (en dus de omgeving van
de bergingssite) een meer continentaal karakter dan wat verwacht mag worden op deze hoogte en afstand
van de zee. Het wordt gekenmerkt door relatief warmere zomers en koudere winters, hetere dagen en
koudere nachten, in vergelijking met Ukkel. Zo zijn de gemiddelde maximale/minimale temperaturen meer
dan een halve graad warmer/kouder in vergelijking met Ukkel. Dit verschil met de rest van het land kan
worden verklaard door de grofkorrelige zanderige bodems. Het zand absorbeert de warmte overdag erg
snel, maar tijdens de nacht wordt die warmte ook weer snel afgegeven.
Tabel 4-6 geeft de maandelijkse neerslag- en temperatuurstatistieken voor het gebied Mol-Dessel voor de
periode 1990-2009. De onzekerheid op de jaarlijkse gemiddelde neerslag wordt geschat op ± 10 mm/a.
4.4.3.2.2

Luchtdruk en winden

De luchtdruk varieert tussen de 950 en 1050 hPa. Het jaargemiddelde voor de windsnelheid in de regio
varieert tussen 2 en 7 m/s en extreme windsnelheden van 23 tot 30 m/s komen slechts eens in de twee jaar
voor.
De windroos in Figuur 4-31 werd opgesteld op basis van twee series metingen uitgevoerd door het SCK•CEN
in de nabijheid van de bergingssite (Tabel 4-7).
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Tabel 4-6: Huidige klimaatkarakteristieken voor de bergingssite (Geel KMI (1990-1998), Mol SCK•CEN (1999-2009);
neerslag: Geel KMI (1990-04/2005), Mol SCK•CEN (05/2005-2009), bron. † maximum/minimum over een gegeven jaar.
Jan

Feb

Apr

Mei

Jun

Jul

74,3

71,2

65,2

48,0

58,1

79,2

95,5

Max. neerslag (mm) 159,0

153,5

144,4

132,1

118,6

158,2

Min. neerslag (mm)

5,4

17,2

6,8

0,0

16,0

Gemiddelde
temperatuur (°C)

3,6

4,2

6,8

9,9

Gemiddelde max.
5,7
temperatuur (°C)

6,7

10,6

Gemiddelde
min.
-0,2
temperatuur (°C)

-0,4

2,3

Gemiddelde
neerslag (mm)

Maa

Aug

Sep

Okt

74,5

76,5

75,3

192,0

224,3

247,8

28,7

36,6

16,6

13,9

16,3

18,3

14,1

19,1

21,0

4,1

8,3

11,4

Nov

Dec

Jaar

84,9

87,5

890,3

184,0

148,1

189,3

1169,4

9,1

15,8

40,0

34,8

616,4

18,1

14,8

11,0

6,7

3,6

10,6

23,7

23,8

19,6

15,5

9,6

7,1

14,7

13,4

12,7

9,9

7,0

3,1

1,6

6,1

†

†

Tabel 4-7: Jaargegevens met betrekking tot de windrichting.
Sector

Windrichting

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

345° - < 15°
15° - < 45°
45° - < 75°
75° - < 105°
105° - < 135°
135° - < 165°
165° - < 195°
195° - < 225°
225° - < 255°
255° - < 285°
285° - < 315°
315° - < 345°

Frequentie [%]
N
NNE - NE
NE - ENE
E
ESE - SE
SE - SSE
S
SSW - SW
SW - WSW
W
WNW - NW
NW - NNW

5,54
5,84
7,99
6,53
4,42
7,12
12,90
17,41
13,63
7,65
6,15
4,82

Wat betreft windsnelheid en atmosferische stabiliteit zijn er lokaal gegevens beschikbaar van de site SCK
voor de periode 2015-2017. De windsnelheden op een hoogte die overeenkomt met die van de toekomstige
tumuli kan lokaal worden afgeleid uit gegevens afkomstig van de site SCK•CEN en opgemeten op een
hoogte van 69 m (Tabel 4-8). Om de conversie te kunnen maken van 69 m hoogte naar 24 m hoogte werd
m
de volgende relatie gebruikt: u(h1) = u(h2). (h1/h2) (met “u” als de snelheid). De gebruikte m-waarden zijn
in Tabel 4-9: gegeven. De gemiddelde windsnelheid voor alle Bultynck-Malet stabiliteitscategorieën bedraagt
3,3 m/s. In Tabel 4 - 24 wordt ook de correspondentie tussen de Pasquill stabiliteitsklassen en de BultynckMalet stabiliteitsklassen gegeven.
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Figuur 4-31: De windroos geeft de meest overheersende windrichting weer in de omgeving van Dessel op een hoogte
van 24 m (waarnemingsperioden 1964-1983 en 1998-2008). De frequentie is per 1000 (‰) weergegeven

Tabel 4-8: Atmosferische stabiliteits- en windsnelheidsgegevens op de SCK•CEN-site voor de periode 2015-2017 op een
hoogte van 24 m. Omdat er geen Pasquill equivalent bestaat voor de klasse ‘sterke wind’, wordt hieraan de
stabiliteitscategorie ‘D’ toegekend omdat deze categorie met de hoogste windsnelheden overeenkomt.

Bultynck-Malet
stabiliteitscategorie

Beschrijving

E1

Frequentie
[%]

Gemiddelde

Equivalente

windsnelheid
[m/s]

Pasquill
stabiliteitscategorie

Zeer stabiel

25,9

2,2

G, F

E2

Licht stabiel

34,3

3,5

F, E

E3

Neutraal

18,4

4,6

E, D

E4

Licht onstabiel

13,7

3,6

D

E5

Matig onstabiel

6,4

2,3

C

E6

Zeer onstabiel

0,8

1,6

B, A

E7

Sterke wind

0,6

8,9

‘D’

Gemiddelde windsnelheid

3,3
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Tabel 4-9: Coëfficiënten gebruikt voor de omrekening van de windsnelheid op 69 m hoogte naar 24 m hoogte.
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

0,53

0,40

0,33

0,23

0,16

0,16

0,33

De zes door Pasquill voorgestelde klassen zijn gebaseerd op gegevens van de windsnelheid op 10 m
hoogte, de zonnestraling en de bewolkingsgraad. De zonnestraling wordt geschat op basis van de
bewolkingsgraad gedurende dag en nacht. Indien de bedekkingsgraad van de hemel niet kan worden
waargenomen (mist), wordt de stabiliteit van de mistlaag beschreven als neutraal, die van de luchtlagen
erboven als stabiel.
Afhankelijk van de stabiliteitscategorie kunnen verschillende empirisch afgeleide parameters gebruikt
worden om de horizontale en verticale dispersiecoëfficiënten van een atmosferisch dispersie model, in dit
geval Pasquill of Bultynck-Malet systeem te bepalen. De dispersiecoëfficiënten worden gebruikt om
pollutieconcentraties in dispersiepluimen te determineren. Zo zal in een onstabiele atmosfeer de
dispersiecoëfficiënt groter zijn waardoor de pollutieconcentratie lager zal zijn maar de verspreiding hoger.
4.4.3.2.3

Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve vochtigheid in de Kempen wordt geschat op basis van waarnemingen van het station te KleineBrogel, ongeveer 25 km ten oosten van de bergingssite. De gemiddelde maandwaarden (Tabel 4-10) zijn
zeer vergelijkbaar met de waarden van het station te Ukkel. Merk op dat de gemiddelde maandwaarden van
Kleine-Brogel in Tabel 4 - 26 slechts over 6 jaar werden berekend. Figuur 4-32 geeft de cumulatieve
dichtheidsfuncties van 5 en 6 jaar dagwaarnemingen, respectievelijk te Ukkel en Kleine-Brogel. Er lijken iets
meer waarnemingen te zijn voor de onderste en bovenste extremen in de Kempen (Klein-Brogel), maar de
hypothese van statistisch verschillende populaties werd verworpen door een tweevoudige steekproef
volgens de Kolmogorov-Smirnov test. Zo is de kans F(x) dat de relatieve vochtigheid kleiner of gelijk is aan
67% (Kleine Brogel) of 68% (Ukkel), gelijk aan 0,1.
Tabel 4-10: Relatieve vochtigheid op maand- en jaarbasis voor Kleine-Brogel (periode 1999-2004).
Gemiddelde
relatieve
vochtigheid (%)

Jan

Feb

87,7

83,6

Maa
79,6

Apr

Mei

Jun

Jul

72,0

72,8

72,6

76,2
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Aug
77,4

Sep

Okt

81,4

84,8

Nov
90,0

Dec
89,9

Jaar
80,6

Figuur 4-32: Cumulatieve dichtheidsfuncties van de relatieve vochtigheid van dagwaarnemingen in Ukkel en KleineBrogel.

4.4.3.2.4

Evaporatie en transpiratie

Dit onderwerp wordt behandeld in §4.4.5.2.1.

4.4.3.2.5

Bodemtemperatuur

Voor zover de effecten van vriezen worden beschouwd, ligt de maximum vriesdiepte in de Kempen op
ongeveer 0,50 m onder het maaiveld. Dit is gebaseerd op een tijdserie van 7 jaar (1985-1991).

4.4.3.2.6

Extreme weersomstandigheden

Extreme neerslaghoeveelheden werden door het KMI geraamd voor de regio Mol – Dessel. Intensiteitduurtijd-frequentiecurves (IDF-curves) werden specifiek voor Dessel opgesteld. De daarbij gebruikte
methodologie is beschreven in. IDF-curves laten toe om de terugkeerperiode in te schatten van een
bepaalde neerslaghoeveelheid. Zo wordt er bijvoorbeeld aangetoond dat 215 mm neerslag of meer over een
periode D van 30 dagen om de T = 10 jaar kan optreden.
e

Tijdens de 20 eeuw heeft de maximale sneeuwdikte nooit meer dan 35 cm bedragen. Op basis van
waarnemingen voor België over de periode 1900 tot 2008 is de frequentie van hagelschade op kleine, lokale
schaal ongeveer 1 gebeurtenis per 2 jaar.
In België komen af en toe tornado’s voor, maar dit zijn zwakke tornado’s, die meestal windhozen worden
genoemd. Voor windhozen die schade veroorzaken, op basis van waarnemingen over de periode 19822000, is de frequentie voor België 3 tot 4 per jaar op basis van een telling bij het KMI. Hun uitgestrektheid is
echter beperkt (enkele tientallen tot enkele honderden meter) en ze blijven dus een zeer zeldzame
gebeurtenis op lokale schaal. De meest verwoestende tornado’s die in ons land in de 20ste eeuw zijn
geregistreerd, zijn deze van Oostmalle (1967) en L’église (1982) waar de windstoten zouden zijn opgelopen
tot om en bij de 70 m/s (~250 km/u). De probabiliteit om getroffen te worden door een dergelijke tornado ligt
-7
in de grootte orde van 10 per jaar.
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T
D

2m

3m

6m

1a

2a

5a

10 a

20 a

30 a

50 a

100 a

200 a

10

min

3,0

4,3

6,4

8,6

10,7

13,5

15,6

17,7

18,9

20,4

22,4

24,4

20

min

4,4

6,0

8,9

11,7

14,5

18,2

20,9

23,6

25,2

27,2

29,9

32,6

30

min

5,3

7,2

10,4

13,6

16,8

21,0

24,1

27,3

29,1

31,3

34,4

37,4

1

uur

6,9

9,2

13,1

16,9

20,7

25,7

29,5

33,2

35,3

38,0

41,7

45,3

2

uren

8,6

11,2

15,6

20,0

24,3

30,0

34,2

38,4

40,9

43,9

48,1

52,2

6

uren

11,3

14,3

19,4

24,4

29,4

35,9

40,8

45,7

48,5

52,1

56,8

61,6

12

uren

13,3

16,6

22,1

27,6

33,0

40,1

45,5

50,8

53,8

57,7

62,9

68,1

1

dag

16,0

19,7

25,8

31,9

38,0

45,9

51,9

57,8

61,2

65,5

71,3

77,1

2

dagen

20,0

24,2

31,4

38,5

45,6

54,8

61,7

68,6

72,6

77,6

84,3

91,0

3

dagen

23,3

28,1

36,1

44,1

52,0

62,3

70,1

77,8

82,3

87,9

95,4

102,9

4

dagen

26,4

31,5

40,4

49,1

57,8

69,1

77,7

86,1

91,0

97,2

105,5

113,7

5

dagen

29,2

34,8

44,3

53,8

63,2

75,5

84,7

93,9

99,2

105,9

114,9

123,8

7

dagen

34,4

40,8

51,7

62,5

73,2

87,3

97,8

108,3

114,4

122,0

132,3

142,5

10

dagen

41,5

49,1

61,8

74,5

87,0

103,5

115,8

128,1

135,2

144,1

156,1

168,0

15

dagen

52,5

61,7

77,3

92,7

108,0

128,1

143,1

158,1

166,7

177,6

192,3

206,8

20

dagen

62,8

73,5

91,6

109,6

127,5

150,9

168,4

185,8

195,9

208,6

225,7

242,7

25

dagen

72,6

84,7

105,3

125,7

146,0

172,5

192,4

212,1

223,6

238,0

257,4

276,6

30

dagen

82,1

95,6

118,5

141,2

163,7

193,3

215,4

237,4

250,1

266,1

287,7

309,1

4.4.3.2.7

Conclusie

De site is niet onderhevig aan extreme meteorologische omstandigheden die een effect zouden kunnen
hebben op factoren zoals verwering of een algemene toenemende instabiliteit van de biosfeer.

4.4.3.3

Klimaatevolutie

4.4.3.3.1

Verwachte evolutie

Op basis van klimaatmodellering verwacht IPCC tegen 2100 een globale temperatuurstijging in de range van
1,8 °C tot 4 °C (onzekerheidsrange 1,1 °C – 6,4 °C). Voor Europa zouden de temperaturen sterker
toenemen dan het globale gemiddelde, met in Noord-Europa (48° N – 75° N dus met inbegrip van België)
vooral een opwarming van de winters. Onder het A1B scenario wordt een temperatuurstijging gesimuleerd
tussen 2,3 °C en 5,3 °C. De gesimuleerde temperatuurstijging per seizoen wordt gegeven in Tabel 4-11.

Tabel 4-11: Regionaal gemiddelde voor Noord-Europa van temperatuur- en neerslagvoorspellingen op basis van 21
globale modellen onder het A1B scenario. Er worden waarden gegeven voor de minimale en maximale voorspelde
ste

respons alsook voor het 25 , 50

Seizoen

Winter
(DJF)
Lente

ste

en 75

ste

percentiel.

Temperatuurrespons [°C]

Neerslagrespons [%]

min

25

50

75

max

min

25

50

75

max

2,6

3,6

4,3

5,5

8,2

9

13

15

22

25

2,1

2,4

3,1

4,3

5,3

0

8

12

15

21
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Seizoen

Temperatuurrespons [°C]

Neerslagrespons [%]

min

25

50

75

max

min

25

50

75

max

1,4

1,9

2,7

3,3

5,0

-21

-5

2

7

16

1,9

2,6

2,9

4,2

5,4

-5

4

8

11

13

2,3

2,7

3,2

4,5

5,3

0

6

9

11

16

(MAM)
Zomer
(JJA)
Herfst
(SON)
Jaar

Ook de jaarlijkse neerslaghoeveelheid zou zeer waarschijnlijk toenemen (0 – 16%) in het grootste deel van
Noord-Europa. De grootste toename van de neerslaghoeveelheid wordt verwacht in de winter. In de zomer
wordt niet systematisch door alle modellen een toe- of afname gesimuleerd – wel is het zo dat de meeste
modellen ten zuiden van 55° N een vermindering in de neerslag verwachten.
Verder zijn er indicaties voor wijzigingen in de windcirculatie, die een invloed zullen hebben op de
neerslaghoeveelheden: in de winter wordt een toename van de neerslag verwacht (onder invloed van
toenemende westenwinden), in de zomer veelal een afname (meer oostenwinden).
Met uitzondering van de laagste waarden in Tabel 4 - 29 betekenen deze verwachtingen met betrekking tot
klimaatsverandering een vrij snelle (i.e. tegen het einde van deze eeuw) transitie naar een (subtropische) Cr
of – rekening houdend met het feit dat de modellen ten zuiden van 55° N een afname van de neerslag
verwachten in de zomermaanden – Cs klimaattoestand.
De opwarming heeft tot gevolg dat een deel van de ijskappen gaat afsmelten, het zomer zee-ijs aan de
poolkappen zal waarschijnlijk verdwijnen tijdens de 2e helft van deze eeuw, en dat een temperatuurtoename
tot thermische expansie gaat leiden van de oceanen met een zeespiegelstijging tot gevolg. Deze stijging
wordt op 0,18 tot 0,59 m geschat tegen 2090.
Ook na het eind van de eeuw wordt verwacht dat de klimaatopwarming zich doorzet; waarbij de
temperaturen aan het aardoppervlak zich wel stabiliseren na een tijdschaal van enkele honderden tot
duizenden jaren indien de stralingsforcing gestabiliseerd is
Coherent met de ontwikkeling van een Cs klimaat in de regio’s in Centraal Engeland en Noordoost Frankrijk
11
zoals voorspeld door BIOCLIM op basis van de B3 en B4 scenario’s , verwachten we dan ook een
instandhouding van een dergelijke klimaattoestand, – warmer dan vandaag en met drogere zomers –,
gedurende de volledige periode van ongeveer 10 000 jaar.

4.4.3.3.2

Onzekerheden

De belangrijkste drijvende krachten voor klimaatsverandering zijn variaties in zonnestraling en
broeikasgassen zoals CO2 (natuurlijke variaties en verhoogde concentraties door menselijke activiteit). De
komende 50.000 jaar worden relatief beperkte variaties in de amplitude van de zonnestraling verwacht,

11

Natuurlijke CO2-variaties en lage dan wel hoge bijdrage van fossiele brandstoffen. Beide scenario’s leiden tot een
vergelijkbare klimaatevolutie.
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waardoor de verhoogde CO2-concentratie in de atmosfeer en de lange verblijftijd ervan een grote invloed
zullen hebben op het klimaat.
Binnen BIOCLIM worden 15 CO2-scenario’s voorgesteld, waarvan er enkele naar voren worden geschoven
als meest relevant. Dit wordt schematisch samengevat in Figuur 4-33:


In een eerste set simulaties worden enkel natuurlijke variaties in de CO2-concentratie
beschouwd (A3, A4a en A4b). Onder deze omstandigheden wordt de klimaatevolutie sterk
gestuurd door de zonnestraling, maar de CO2-concentratie kan de effecten hiervan op de
variaties in ijsvolumes versterken dan wel beperken. Uit deze simulaties blijkt dat een
klimaattoestand vergelijkbaar met de hedendaagse (DO) gedurende meerdere tienduizenden
jaren standhoudt, waarna een afkoeling zich doorzet (zie Figuur 4-33).



In een tweede set simulaties wordt de natuurlijke CO2-variatie gecombineerd met
verschillende bijdragen door menselijke activiteit (fossiele brandstof, scenario’s B1, B3 en
B4). Door deze menselijke invloed te beschouwen, wordt een opwarming verwacht in
vergelijking met het huidige klimaat, die gedurende meer dan 100.000 jaar standhoudt
(Figuur 4-33). Hoewel de jaargemiddelde beschikbare hoeveelheid water ongeveer constant
zou blijven, worden drogere zomers voorspeld.

Extreme event –
early
glaciation
(A3 & A4b)

Figuur 4-33: Mogelijke klimaatevoluties voor de site van Dessel op basis van BIOCLIM. DO is het huidige gematigde
zeeklimaat; Cs en Cr zijn subtropische klimaattypes al dan niet met droge zomers; EO en FT zijn koude toendraklimaten
zonder en met permafrost. De relevante tijdschalen voor de evaluatie van de oppervlaktebergingsinrichting in Dessel zijn
beperkt tot 10.000 jaar.

Over de relevante tijdschalen voor de evaluatie van de oppervlaktebergingsinrichting in Dessel worden drie
mogelijke klimaattoestanden beschouwd:
 een Cs-klimaat (subtropisch met droge zomers),
 een Cs-klimaat met stijging van de zeespiegel,
 een DO-klimaat.
Er zijn indicaties dat een stijging van de zeespiegel met 20-25 m niet kan worden uitgesloten in de komende
10.000 jaar, hoewel er grote onzekerheden verbonden zijn aan een dergelijk scenario. In dat geval zou de
kustlijn opschuiven tot in de buurt van de bergingsinrichting in Dessel.
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4.4.3.3.3

De CCI-HYDR studies

De aanwezige onzekerheden op klimaatsvoorspellingen hebben niet zozeer betrekking op de aard van de
klimaattoestand dan wel op de grootte van de temperatuur- en neerslagrespons (Tabel 4-12). Om een range
van mogelijke klimaatomstandigheden te definiëren op basis van de beschikbare voorspellingen, met
bijzondere aandacht voor de temperatuur, neerslaghoeveelheid en verdeling van de neerslag en
temperaturen doorheen de seizoenen, wordt gebruikt gemaakt van de CCI-HYDR studies. Hierin worden, op
basis van zgn. perturbatiefactoren voor het huidige klimaat, drie scenario’s gedefinieerd:


een 'hoog/nat' scenario met natte winters en droge zomers;



een 'laag/droog' scenario met droge winters en droge zomers;



een 'gemiddeld' scenario.

Een 'nat' (of hoog) scenario resulteert in de grootste toename van neerslag tijdens de winter ( Tabel 4-12). Dit
leidt tot een hoog debiet van waterlozingen, hoge rivierwaterstanden, overstromingen, en hoge bodem- en
grondwaterniveaus in de winter. Een 'droog' (of laag) scenario wordt gekenmerkt door lage rivierdebieten,
lage bodem- en grondwaterniveaus tijdens droge zomerperioden. In het voorjaar kunnen er iets hogere
grondwaterstanden zijn. Een derde (gemiddelde) scenario leidt tot gematigde resultaten, zowel voor hoge en
lage rivierdebieten en natte en droge perioden. Het 'gemiddelde' scenario vertegenwoordigt gemiddelde
omstandigheden, en vormt in die zin niet noodzakelijk een 'beste schatting' voor de toekomst.
Zelfs onder het 'hoge/natte' scenario neemt de totale neerslaghoeveelheid af in vergelijking met het huidige
klimaat. Wel is er onder dat scenario een sterk uitgesproken seizoenseffect met nattere winters en drogere
zomers: tijdens de droogste maand (augustus) valt er slechts 18 mm neerslag, wat veel minder is dan in de
natste maand (december; 137,5 mm).
Om tot een range van toekomstige maandelijkse neerslaghoeveelheden in Dessel te komen, werden
perturbatiefactoren toegepast op de huidige gemiddelde maandelijkse neerslaghoeveelheden in Dessel
(1990-2009). De resultaten hiervan zijn weergegeven in Tabel 4-12.
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Tabel 4-12: Geprojecteerde maandelijkse neerslaghoeveelheid P [mm/maand] voor Dessel, op basis van waarnemingen
voor de periode 1990-2009 en perturbatiefactoren voor de 'lage', 'gemiddelde' en 'hoge' CCI-HYDR scenario’s.

Neerslag P [mm/maand]
Maand

Dessel

'Laag/

'Gemiddeld'

'Hoog/Nat'

Droog'
1

74,3

72,9

90,0

122,0

2

71,2

63,2

88,6

119,9

3

65,2

77,7

77,7

77,7

4

48

47,5

47,5

47,5

5

58,1

51,2

51,2

51,2

6

79,2

36,8

58,2

36,8

7

95,5

27,5

58,4

27,5

8

74,5

18,0

42,6

18,0

9

76,5

58,4

58,4

58,4

10

75,3

70,1

70,1

70,1

11

84,9

83,6

83,6

83,6

12

87,5

78,9

100,4

137,5

Jaarlijks [mm/a]

890,3

685,9

826,8

850,2

Dezelfde oefening kan gemaakt worden voor de temperatuur (Tabel 4-13). Het ‘lage’ scenario wordt
gekenmerkt door meer dan 4 maanden met een temperatuur < 10 °C en stemt dus strikt genomen niet
overeen met een ‘subtropisch’ klimaat, hoewel er ook onder dit scenario een belangrijke opwarming wordt
genoteerd. Wel kan het als representatief beschouwd worden voor de mogelijke doch niet verwachte
instandhouding van een DO-klimaat (zie Figuur 4-33).
De ‘gemiddelde’ en ‘hoge’ scenario’s stemmen wel overeen met de classificatie ‘subtropisch’. In het
‘gemiddelde’ scenario is er geen uitgesproken seizoenseffect van de neerslag (Tabel 4-13): het wordt
geclassificeerd als een Cr klimaat, terwijl het ‘hoge’ scenario een Cs klimaat vertegenwoordigt.

125

Figuur 4-34: CCI-HYDR scenario’s voor de nabije toekomst (AD 2100).

Tabel 4-13: Geprojecteerde maandelijkse temperatuur [°C] voor Dessel, op basis van waarnemingen voor de periode
1990-2009 en perturbatiefactoren voor de 'lage', 'gemiddelde' en 'hoge' CCI-HYDR scenario’s.

Temperatuur T [°C]
Maand

Dessel

'Laag/

'Gemiddeld'

'Hoog/Nat'

Droog'
1

3,6

5,1

6,8

7,8

2

4,2

4,9

6,5

8,1

3

6,8

7,9

9,0

9,0

4

9,9

11,4

12,5

12,5

5

13,9

15,4

16,8

16,8

6

16,3

17,9

19,7

21,7

7

18,3

20,8

22,7

25,6

8

18,1

20,9

23,4

27,0

9

14,8

17,8

19,5

19,5

10

11,0

13,4

14,8

14,8

11

6,7

8,8

10,0

10,0

12

3,6

5,1

6,6

8,3

Jaarlijks [°C]

10,6

12,5

14,0

15,1

126

4.4.4

Seismologie van de streek

4.4.4.1

Definitie van de Ontwerpaardbevingen en van de Aardbeving Buiten Ontwerp

In dit deel tonen we aan dat de site wordt gekenmerkt door een stabiele geologie en een laag niveau van
seismische activiteit vertoont. De seismische gevarenkans is voldoende nauwkeurig bestudeerd om een
robuuste berging te kunnen ontwerpen. De seismische gevarenkans wordt berekend als de combinatie van
de kans op een aardbeving met een bepaalde magnitude en de kans op het bereiken van een bepaald
grondversnellingsniveau in functie van de afstand tot en de magnitude van de aardbeving.
Volgens de richtlijnen van het FANC dienen er twee Ontwerpaardbevingen (Eng. Design Basis Earthquake
of DBE) en één Aardbeving Buiten Ontwerp (Eng. Beyond Design Basis Earthquake of BDBE) gedefinieerd
te worden, met als uiteindelijk doel de berekening van de overeenkomstige responsspectra aan het
aardoppervlak op de plaats waar de bergingsinstallatie gebouwd zal worden.
De kans op een optreden van een aardbeving, een gebeurtenis die volkomen willekeurig optreedt, wordt
beschreven door een Poissonverdeling, met de levensduur van de beschouwde constructie, de
overschrijdingskans en de terugkeerperiode of herhalingstijd als inputparameters.
De leidraad specificeert dat de kans op het optreden van de ontwerpaardbevingen gerelateerd aan de
exploitatiefase (Ia) en aan de fases tot en met de opheffing van de nucleaire reglementaire controle, niet
groter mag zijn dan een paar procent voor de duur van deze fases, respectievelijk 50 en 350 jaar. In verband
met de Aardbeving Buiten Ontwerp stelt de leidraad dat deze significant groter dient te zijn dan de
Ontwerpaardbeving. De overschrijdingskans ( , Eng. probability of exceedance) in een bepaalde tijdspanne
( TL , Eng. life time) staat in verband met de gemiddelde terugkeerperiode ( TR , Eng. return period) volgens
de formule:

TR 

TL
ln(1  P)

Er wordt een overschrijdingskans van 4% beschouwd. Dit is equivalent met terugkeerperiodes van 1225 jaar
voor de operationele fase (Ia), en 8575 jaar voor de fases tot en met de opheffing van de nucleaire
reglementaire controle. De Aardbeving Buiten Ontwerp definiëren we aan de hand van een terugkeerperiode
van 20 000 jaar.

4.4.4.2 Methodologie voor de bepaling van de seismische gevarenkans
De methodologie bestaat uit volgende stappen:
1. De eerste stap bestaat uit een probabilistische evaluatie van de seismische gevarenkans (Eng.
seismic hazard) om de responsspectra te bepalen voor de twee DBE’s en de BDBE op het niveau
van de seismische sokkel.
2. De tweede stap omvat de bepaling van de spectrale transferfunctie voor de sedimentaire deklagen.
Deze transferfunctie karakteriseert het site-effect, dit is het effect waarbij seismische golven bij hun
doorgang door losse sedimentlagen versterkt of gedempt worden bij bepaalde frequenties.
3. De derde en laatste stap bestaat uit de berekening van de responsspectra aan het aardoppervlak
voor de twee DBE’s en de BDBE, door convolutie van de respectievelijke responsspectra op het
niveau van de harde sokkel met de spectrale transferfunctie.
Deze drie stappen, worden beschreven in de volgende secties.
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4.4.4.2.1

Aardbevingscatalogus

Compilatie
De basisgegevens voor de evaluatie van de seismische gevarenkans zijn afkomstig uit de
aardbevingscatalogus van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB). Deze gegevens beïnvloeden de
definitie van de verschillende seismotektonische bronzones en bepalen de seismische activiteit (MFD’s) van
elke bronzone. De catalogus is opgebouwd uit een heterogene dataset van oorsprongtijd, locatie van epien/of hypocentrum, magnitude en maximale intensiteit, afkomstig van historische (1350-1910) en
instrumentele gegevens (na 1911).
Van de historische gegevens zijn enkel beschrijvingen beschikbaar zijn van de manier waarop ze gevoeld
werden door de mens, en van de schade die ze eventueel berokkenden. Aan deze waarnemingen kan dan
een zgn. macroseismische intensiteit toegekend worden. De instrumentele gegevens bestaan uit
magnitudebepalingen (op basis van metingen door het Belgisch netwerk of door andere Europese
observatoria), als intensiteitsgegevens (op basis van enquêtes bij lokale autoriteiten en sinds 2000 ook via
internet).
De aardbevingscatalogus van de KSB wordt continu aangevuld en bijgewerkt. Enerzijds worden regelmatig
nieuwe aardbevingen geregistreerd. Anderzijds wordt ook actief gezocht naar nieuwe historische bronnen en
andere informatie om de bronparameters van aardbevingen uit het verleden beter te kunnen bepalen.
Zo werd in het kader van deze studie ook specifiek gezocht naar historische bronnen die de effecten
beschrijven van aardbevingen in de 14e tot en met de 19e eeuw in de omgeving van Dessel.

Selectie
Voor deze studie zijn de aardbevingen geselecteerd in de catalogus van de KSB die beantwoorden aan de
volgende criteria:


Tijd: tussen 01/01/1350 (jaar vanaf wanneer KSB-catalogus verondersteld wordt compleet te zijn
voor M ≥ 5.0) en 31/12/2012



Locatie: gelegen binnen rechthoekig gebied tussen de lengtegraden 1,25 °W en 8,75 °E, en tussen
de breedtegraden 49,15 °N en 53,30 °N. Dit gebied komt ongeveer overeen met de uiterste grenzen
van de geselecteerde bronzoneringsmodellen (zie §4.4.4.2.4);



Magnitude: M ≥ 0,1 (om aardbevingen zonder magnitudebepaling uit te sluiten).

De ruwe catalogus die op deze manier werd verkregen bevat 1710 aardbevingen. Figuur 4-35 toont een
kaart met de epicentra van deze aardbevingen.
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Figuur 4-35: Kaart met de aardbevingsepicentra in de ruwe aardbevingscatalogus. Epicentra zijn gekleurd volgens
magnitudeschaal: Momentmagnitude (MW, rood), oppervlaktegolfmagnitude (MS, groen) en lokale magnitude (ML,
blauw).

Bewerking
Het aantal aardbevingen in een bepaalde zone en een bepaalde tijdspanne vertoont een loglineair verband
met de magnitude (Gutenberg-Richter-relatie). Vooraleer de magnitude-frequentieverdelingen kunnen
berekend worden, is het nodig om een aantal bewerkingen toe te passen op de ruwe catalogus, in deze
volgorde:

Omzetting naar een homogene magnitudeschaal
In Figuur 4-35 is te zien dat er drie verschillende magnitudeschalen voorkomen in de ruwe catalogus. Voor
historische aardbevingen is de oppervlaktegolfmagnitude (MS) afgeleid uit macroseismische intensiteitsdata.
Voor instrumentele aardbevingen gaat het overwegend om lokale magnitude (ML) en in een paar gevallen
ook om momentmagnitude (MW). Indien we alle aardbevingen willen meenemen in de analyse moeten deze
magnitudes naar een gemeenschappelijke schaal omgezet worden. Aangezien de meeste GMPE’s
gedefinieerd zijn voor MW en dat ruptuurdimensies in de PSHA software ook volgens MW geschaald
worden, is het logisch om MW te hanteren doorheen de volledige analyse. De relatie om ML om te zetten
naar MW,en één relatie om MS om te zetten naar MW werden gebruikt.
Ontclusteren
Ontclusteren omhelst het verwijderen van afhankelijke aardbevingen (voorschokken, naschokken,
seismische zwermen) uit de catalogus om te verzekeren dat de catalogusactiviteit overeenkomt met een
Poissonproces. Afhankelijke aardbevingen kunnen onderscheiden worden op basis van hun nabijheid in

129

ruimte en tijd t.o.v. andere aardbevingen en/of op basis van een hogere activiteit dan het
langetermijngemiddelde. De meeste algoritmen maken hiervoor gebruik van spatiale en temporele 'vensters'
waarbinnen alle kleinere aardbevingen als afhankelijk aangeduid worden. In deze studie werd het
Uhrhammer-venster, en het Grünthal-venster gebruikt.

Compleetheidsanalyse
Dit is een analyse om voor verschillende drempelmagnitudes de compleetheidsdatum te bepalen. Dit is de
datum vanaf wanneer geen enkele aardbeving met een magnitude groter dan of gelijk aan de beschouwde
drempelmagnitude ontbreekt in de catalogus. De drempelmagnitude is in de loop van de geschiedenis
veranderd door evoluties in de historische archivering en in seismische netwerken. De meeste methodes
berusten op de detectie van veranderingen in de seismische activiteit, met andere woorden afwijkingen van
een constante Poisson-activiteit. De catalogus moet hiervoor eerst ontclusterd worden, aangezien
seismische sequenties ook gepaard gaan met een verandering van de activiteit. De methode die werd
toegepast, is de zogenaamde CUmulatieve VIsuele (CUVI) methode. Dit is een grafische methode waarin de
compleetheidsdatum voor een bepaalde drempelmagnitude visueel bepaald wordt door middel van een
grafiek van het aantal aardbevingen groter dan of gelijk aan deze magnitude in functie van de tijd.
Veranderingen in compleetheid zijn dan zichtbaar als veranderingen in de helling (normaal gezien een
toename), wat resulteert in divergerende curves voor opeenvolgende drempelmagnitudes. De data van deze
veranderingen kunnen in verband gebracht worden met gekende veranderingen in de historische archivering
of in het seismisch netwerk. Voor elke compleetheidsdatum is vervolgens de overeenkomende
compleetheidsmagnitude geëvalueerd.
Na toepassing van deze drie stappen bevat de bewerkte catalogus nog 382 aardbevingen.
4.4.4.2.2

Principe van een probabilistische seismische gevarenkansevaluatie (PSHA)

Berekening
Een probabilistische evaluatie van de seismische gevarenkans (Eng. probabilistic seismic hazard
assessment, of PSHA) omvat de volgende drie basiselementen:


Afbakening van één of meer seismische bronzones waar toekomstige aardbevingen
verondersteld worden te zullen optreden. Deze bronzones kunnen ofwel gekende actieve breuken
zijn, ofwel seismotektonische zones, indien aardbevingen niet eenduidig met individuele breuken in
verband gebracht kunnen worden. Een seismotektonische zone is een gebied met min of meer
homogene geologische, geofysische en seismologische karakteristieken, waar de kans op
aardbevingen verondersteld wordt uniform te zijn. Voor elke seismische bron dienen de mogelijke
ruptuurgeometrieën gedefinieerd te worden. Dit omvat de oriëntatie, helling en mechanisme van een
breuk of van de belangrijkste breuken binnen een seismotektonische zone, de boven- en ondergrens
van de seismogene zone en (enkel voor seismotektonische zones) de diepteverdeling van
aardbevingshypocentra. Daarnaast moet ook het aardkorst-type gekend zijn, dit is van belang voor
de selectie van geschikte grondbewegingsmodellen (zie verder in punt 3).



Bepaling van de seismische activiteit van elke seismische bronzone. Deze wordt
gekarakteriseerd door een magnitude-frequentieverdeling (Eng. magnitude-frequency distribution,
MFD), bepaald op basis van de catalogus van instrumenteel en historisch waargenomen
aardbevingen. Een MFD beschrijft de overschrijdingsfrequentie voor een interval van magnitudes
tussen een mimimale (Mmin) en een maximale magnitude Mmax die door de bron geproduceerd kan
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worden. Deze laatste parameter is zeer moeilijk te bepalen, vooral in intraplaatzones zoals België,
omdat Mmax zeer zelden wordt waargenomen. Schattingen zijn meestal gebaseerd op
paleoseismologische informatie of op analogie met tektonisch gelijkaardige gebieden. De
ondergrens Mmin is een bouwkundige parameter en vertegenwoordigt de laagste magnitude die
schade zou kunnen veroorzaken. De drempelmagnitude Mmin is de laagste magnitude waarmee
rekening gehouden wordt in een PSHA-analyse: in deze studie wordt een Mmin van 4,5 gehanteerd.


Selectie van een geschikt grondbewegingsmodel (ook dempingswet genoemd) voor de regio.
Grondbewegingsmodellen beschrijven de variatie van grondbewegingen door aardbevingen, meer
bepaald de afname van de amplitude van seismische golven in functie van bron-, pad- en
siteparameters, onder andere de magnitude van een aardbeving en de afstand tot het epicentrum
ervan. Meer recente modellen bevatten dikwijls ook termen voor andere bronzoneparameters (bv.
hypocentrale diepte, breukmechanisme, snelheid in de harde sokkel, grondtype, spanningsval, ...).
De meeste grondbewegingsmodellen zijn zgn. GMPE’s (Eng. ground-motion prediction equations)
die de grondbewegingsintensiteit uitdrukken in (horizontale) grondversnelling (piekgrondversnelling
of spectrale versnelling). GMPE’s worden afgeleid uit registraties door accelerometers, soms
gecombineerd met stochastische modellering. Er bestaat een hele waaier van GMPE’s in de
literatuur, die van elkaar verschillen op het vlak van herkomstgebied van de gebruikte gegevens,
magnitudebereik, afstandsbereik, metriek waarin de afstand uitgedrukt wordt, frequentiebereik, enz.
Een belangrijk onderscheid is de snelheid in de harde sokkel, die gerelateerd is aan het type van
aardkorst in het herkomstgebied: algemeen worden intraplaatzones gekenmerkt door koudere korst
met hogere schuifgolfsnelheden ('hard rock', VS > 1500 m/s), waardoor seismische energie
efficiënter wordt doorgestuurd dan in tektonisch meer actieve zones, gekenmerkt door een warmere
en meer heterogene korst met lagere schuifgolfsnelheden ('standard rock', VS ~ 550 – 1200 m/s).
Het gevolg is dat aardbevingen met eenzelfde magnitude over een groter gebied worden gevoeld in
intraplaatzones. Wegens de lagere activiteit zijn er echter minder gegevens beschikbaar voor deze
zones. Bij gebrek aan voldoende gegevens is het daarom tot nog toe niet mogelijk gebleken een
specifieke GMPE te ontwikkelen voor België, waardoor we aangewezen zijn op GMPE’s voor andere
gebieden.

Op basis van deze elementen kan dan de maximaal verwachte piekgrondversnelling in een bepaalde
tijdspanne of terugkeertijd worden berekend. Die terugkeertijd is 1225 jaar voor de exploitatiefase (Ia), en
8575 jaar voor de fases tot en met de opheffing van de nucleaire reglementaire controle, wat overeenkomt
met een overschrijdingskans van 4% in 50 jaar (exploitatiefase (Ia) en 350 jaar voor de volgende fases tot en
met de opheffing van de nucleaire reglementaire controle) zoals beschreven in §4.4.4.1. Voor de
onderzochte site wordt de ‘hazard-integraal’ berekend, onder de vorm van de overschrijdingsfrequentie. Het
eindresultaat is een ‘gevarenkanscurve’ die de overschrijdingsfrequentie weergeeft in functie van de
maximaal verwachte grondbewegingsparameter (versnelling, snelheid of verplaatsing).

Onzekerheden in PSHA
Het doel van PSHA is om alle onzekerheden in rekening te brengen. Deze onzekerheden kunnen opgedeeld
worden in epistemische onzekerheden (te wijten aan onvolledige kennis waardoor we niet kunnen
onderscheiden welk model juist is) en willekeurige of aleatoire onzekerheden (te wijten aan de
onvoorspelbaarheid van de natuur). Epistemische onzekerheden kunnen gereduceerd worden door verder
onderzoek of door nieuwe gegevens, maar dit is niet het geval voor aleatoire onzekerheden omdat deze de
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intrinsieke natuurlijke variabiliteit beschrijven. Deze twee verschillende klassen van onzekerheden vereisen
een verschillende aanpak in PSHA. Aleatoire onzekerheden worden opgenomen in de hazard-integraal,
terwijl epistemische onzekerheden worden ondergebracht in een logische boom (Eng. logic tree).

4.4.4.2.3

Afbakening van seismische bronzones

Zoals in eerdere PSHA-studie voor België, is er gewerkt met seismotektonische zones i.p.v. met individuele
breuken. De belangrijkste reden hiervoor is dat tot op heden enkel in de Roerdalslenk actieve breuken
gekend zijn, en dat zelfs voor deze breuken de frequentie-magnituderelatie moeilijk te bepalen is. De
afbakening van seismotektonische zones in gebieden met een relatief lage seismische activiteit is dikwijls
een subjectieve oefening. In deze studie beschouwen we twee zeer uiteenlopende bronzoneringsmodellen
die allebei specifiek voor België werden ontwikkeld: het Seismotektonisch model en het Tweezonemodel.

Seismische bronzonering
De grenzen van de zones werden aangepast om zoveel mogelijk overeen te stemmen met gekende
geologische structuren en geofysische contrasten. Het Seismotektonisch model bestaat uit 14 zones. De
ligging van deze zones is weergegeven in Figuur 4-36. De bergingssite in Dessel situeert zich in de Oostelijke
Kempenzone (ECZ), dicht bij de grens met het Anglo-Brabantmassief.

Figuur 4-36: Kaart van het Seismotektonisch bronzoneringsmodel. Gele bol geeft de locatie aan van de bergingssite.

Het Tweezonemodel is een minimalistisch model dat, zoals de naam aangeeft, uit slechts twee zones
bestaat. De verantwoording voor dit model berust op de waarneming dat de Roerdalslenk gekenmerkt wordt
door een eerder continue seismische activiteit, terwijl het seismiciteitspatroon daarbuiten zeer diffuus is in
ruimte en tijd. We onderscheiden twee zones: de Roerdalslenk en de zogenaamde 'Single Large Zone'
(grote ééngemaakte zone). De buitengrenzen van deze laatste werden zo dicht mogelijk omheen het gebied
met de meeste historische en instrumentele seismische activiteit getrokken. De ligging van de zones van dit
132

model is weergegeven in Figuur 4-37. In het Tweezonemodel situeert de onderzochte site in Dessel zich in de
'Single Large Zone', relatief dicht bij de grens met de Roerdalslenk.

Figuur 4-37: Kaart van het Tweezonemodel (RVG: Roerdalslenk; SLZ:'single large zone').

Seismische karakteristieken
Voor toepassing in PSHA moeten de seismische karakteristieken van de verschillende bronzones in deze
modellen op een uniforme manier bepaald worden. Deze karakteristieken worden hieronder besproken en
zijn samengevat in Tabel 4-14 en Tabel 4-15.

Ruptuurkarakteristieken
Hoewel de geselecteerde bronmodellen geen actieve breuken bevatten, worden ook voor seismotektonische
zones aardbevingen gemodelleerd in de PSHA-software als breukrupturen met een bepaalde strekking,
helling en haardmechanisme. We bepalen daarom voor elke zone twee of vier strekkingen overeenkomend
met de belangrijkste breukrichtingen in die zone, en een procentuele verdeling van de verschillende
breuktypes (normale, inverse en laterale breuken). Voor de helling wordt slechts één waarde (45°)
aangenomen. Op deze manier bekomen we een verdeling van maximaal 12 combinaties die de aleatoire
onzekerheid op de ruptuurkarakteristieken vertegenwoordigt.

Hypocentrale diepte
In eerdere studies werd een vaste hypocentrale diepte beschouwd voor bronzones, 5 km voor zones LGZ
(Liège-Gulpenzone) en MOB (Mons-Orchiesbekken) in het Seismotektonisch model, en 10 km voor alle
andere zones. Dit lijkt echter een te simpele benadering in vergelijking met de variabiliteit van hypocentrale
dieptes in de aardbevingscatalogus. Voor GMPE’s met een diepteterm kan dit het eindresultaat in
belangrijke mate beïnvloeden. Op basis van een analyse van histogrammen van de hypocentrale diepte voor
de KSB-catalogus en voor enkele relevante internationale aardbevingscatalogi werd beslist om voor deze
133

parameter een discrete normale verdeling te beschouwen met een ondergrens van 5 km voor alle zones en
een variabele bovengrens (15, 20 of 25 km). Ook deze verdeling vertegenwoordigt een aleatoire
onzekerheid. In de PSHA-software definiëren deze hypocentrale dieptes het centrum van de gemodelleerde
rupturen.

Boven- en ondergrens van de seismogene zone
Deze parameter beschrijft hoe ver naar boven en naar onder de gemodelleerde rupturen zich kunnen
uitstrekken vanuit hun hypocentrum. Wat de bovengrens betreft nemen we aan dat alle rupturen het
aardoppervlak (= 0 km diepte) kunnen bereiken, zoals gedemonstreerd door paleoseismologisch onderzoek
in de Roerdalslenk. De ondergrens van de seismogene zone valt normaal gezien samen met de ondergrens
van de seismiciteit en werd vastgelegd door 5 km toe te voegen aan de maximale waarde van de
hypocentrale diepteverdeling.

Maximale magnitude (Mmax)
In het Tweezone model zijn vier verschillende Mmax waarden gebruikt, afhankelijk of de zone als 'stabiele
continentale regio' (SCR) dan wel als 'extentionele SCR' of actieve korst (SCR-ext) gecatalogeerd wordt.
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Tabel 4-14: Belangrijkste parameters van bronzones in het Seismotektonisch bronmodel (L – laterale breuken, N –
normale breuken, I – inverse breuken).

ID

ABM

EAM

Naam

Anglo-Brabantmassief

Oostelijk

Hypocentrale

Aardkorst

Oppervlakte

Strekking

Breuktype

(km2)

min/max (°)

(L / N / I) (%)

52300

025 / 360

25 / 25 / 50

5 / 25

6,0

SCR

5300

025 / 360

50 / 35 / 15

5 / 25

6,3

SCR

diepte

Waargenomen

min/max

Mmax (MS)

(km)

domein

Ardennenmassief
ECZ

Oostelijke Kempenzone

2250

145 / 325

30 / 70 / 00

5 / 20

4,3

SCR

EZ

Eifelzone

3000

000 / 360

34 / 33 / 33

5 / 20

2,9

SCR

7600

045 / 360

34 / 33 / 33

5 / 20

4,8

SCR

HTM

HunsrückTaunusmassief

LGZ

Liège-Gulpenzone

1350

070 / 360

50 / 15 / 35

5 / 20

4,7

SCR

MOB

Mons-Orchiesbekken

2300

000 / 360

45 / 10 / 45

5 / 15

4,3

SCR

NB

Neuwiedbekken

1550

045 / 360

50 / 50 / 00

5 / 20

3,5

SCR

PVZ

Peel-Venlozone

3900

145 / 325

30 / 70 / 00

5 / 20

3,4

SCR

RVG

Roerdalslenk

6700

145 / 325

30 / 70 / 00

5 / 20

5,7

SCR-ext

TG

Trierslenk

4950

000 / 360

34 / 33 / 33

5 / 20

1,4

SCR

15250

000 / 360

34 / 33 / 33

5 / 20

3,4

SCR

24600

125 / 305

50 / 00 / 50

5 / 20

6,0

SCR

21250

125 / 305

30 / 70 / 00

5 / 20

-

SCR

WAM

Westelijk
Ardennenmassief

WAZ

WNB

Weald-Artois-zone

West-Nederlands
Bekken
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Tabel 4-15: Belangrijkste parameters van bronzones in het Tweezonemodel (L – laterale breuken, N – normale breuken,
I – inverse breuken).
Breuktype
ID

Naam

Oppervlakte

Strekking

(km2)

min/max (°)

Hypocentrale

(L / N / I)

diepte min/max

(%)

(km)

Aardkorst
Waargenomen
Mmax (MS)

domein

RVG

Roerdalslenk

6700

145 / 325

30 / 70 / 00

5 / 20

5,7

SCR-ext

SLZ

Single

149800

000 / 360

34 / 33 / 33

5 / 25

6,3

SCR

Large

Zone

Bepaling van MFD’s
De tweede stap in de probabilistische evaluatie van de seimische gevarenkans bestaat uit het berekenen
van de magnitude-frequentieverdeling (MDF) voor elke bronzone van de geselecteerde bronmodellen.Voor
voldoende grote zones en voldoende lange tijdsintervallen volgt de MFD meestal een Gutenberg-Richter
relatie, waarin een loglineair verband bestaat tussen het aantal aardbevingen groter dan een bepaalde
magnitude en de magnitude:

log N  a  bM
Waarin:

N : aantal aardbevingen met magnitude >

a

: intercept met de y-as (

voor

;
), geeft aan hoe actief de zone is;

b : helling van de curve, geeft de verhouding tussen kleine en grote aardbevingen weer.
In plaats van slechts één MFD te bepalen per zone voeren we een uitgebreidere analyse uit waarbij we
rekening houden met onzekerheden in de aardbevingscatalogus (epicentrale locatie, magnitudebepaling) en
in de verschillende bewerkingsstappen (twee relaties voor conversie van ML naar MW, twee
ontclusteringsvensters en twee methodes om de Gutenberg-Richter-relatie te berekenen). De gemiddelde aen b-waarden en hun standaarddeviatie worden voor elke bronzone opgelijst in Tabel 4-16 en Tabel 4-17.

Tabel 4-16: Gutenberg-Richter a- en b-waarden bepaald voor de bronzones in het Tweezonemodel. Sigma-waarde is de
standaardafwijking.

ID

gemiddelde a-waarde

sigma a-waarde

gemiddelde b-waarde

sigma b-waarde

RVG

2,501

0,249

0,938

0,071

SLZ

2,977

0,130

0,947

0,038

136

Tabel 4-17: Gutenberg-Richter a- en b-waarden bepaald voor de bronzones in het Seismotektonisch model. Voor
bronzones gemarkeerd met * waren er te weinig gegevens om de MFD te berekenen en werd de gemiddelde waarde
voor stabiele continentale regio’s genomen, geschaald volgens oppervlakte. Sigma-waarde is de standaardafwijking.

ID

Gemiddelde a-waarde

sigma a-waarde

gemiddelde b-waarde

sigma b-waarde

ABM

1,425

0,146

0,760

0,041

EAM

2,052

0,281

0,938

0,086

ECZ

1,505

0,187

0,934

0,054

EZ

1,592

0,209

1,068

0,075

HTM

2,468

0,209

1,068

0,075

LGZ

1,856

0,281

0,938

0,086

MOB

1,757

0,252

0,854

0,067

NB

3,162

0,356

1,196

0,141

PVZ

1,355

0,187

0,934

0,054

RVG

2,512

0,187

0,934

0,054

TG*

1,158

0,03

0,975

0,047

WAM

1,552

0,281

0,938

0,086

WAZ

1,250

0,146

0,760

0,041

WNB*

1,768

0,03

0,975

0,047

4.4.4.2.4

Selectie van een geschikt grondbewegingsmodel (GMPE)

De keuze van een geschikt grondbewegingsmodel of dempingswet is een kritische factor in een PSHAanalyse. De geselecteerde GMPE’s moeten geldig zijn voor het type aardkorst in de verschillende bronzones
en voor de karakteristieken van de sokkel onder de site waarvoor de berekening wordt uitgevoerd.

Sitekarakterisatie
Het Krijt vormt de grens vormt tussen de harde sokkel en losse sedimentlagen. In boring ON-Dessel-1, op
slechts 500 m van de bergingssite bevindt het Krijt zich op een diepte van 608,7 m. Deze grens komt
overeen met de grootste sprong in de drukgolfsnelheid (van ~1900 m/s naar 2800 – 3200 m/s), zoals
aangetoond door intervalsnelheden op basis van reflectieseismische exploratieprofielen en verticale
seismische profilering in de Kempen. De schuifgolfsnelheid (VS) in de top van het Krijt kon dankzij recente
metingen in een boorgat in de omgeving van de bergingssite bepaald worden op ongeveer 1800 m/s. Om de
sokkel te karakteriseren is er daarnaast ook een analyse uitgevoerd om een andere belangrijke parameter
(kappa of κ0) te bepalen die de demping van hoge frequenties van de grondbeweging beschrijft. De
gevonden waarde van κ0 bedraagt 0,027 s.
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Figuur 4-38: Schuifgolfsnelheid in functie van de diepte in de 'Smet-Fish' boring te Dessel. Blauw: VS afgeleid op basis
van boring te Merksplas; rood: in situ gemeten VS)

GMPE-selectie
Aangezien de VS-waarde van 1800 m/s gemeten in de sokkel onder de site beduidend hoger is dan het
interval overeenkomend met standaardrotscondities (Eng. standard rock), zijn we genoodzaakt om zgn.
hardrock-GMPE’s toe te passen. Het probleem hierbij is dat de meeste gepubliceerde hardrock-GMPE’s
ontwikkeld zijn voor het oosten van Noord-Amerika, meestal gebaseerd zijn op stochastische modellering
door gebrek aan gegevens, en een bijkomende aanpassing vereisen om het verschil in VS en kappa tussen
het herkomstgebied (gebied waarvoor de GMPE ontwikkeld werd) en het doelgebied (gebied waar de GMPE
wordt toegepast) te compenseren. Omwille van deze beperkingen en van het experimentele karakter van
deze zgn. host-to-target aanpassingsmethode is er gekozen voor een mix van standaardrots-GMPE’s en
hardrock-GMPE’s die deels gebaseerd is op de selectie in het kader van het SHARE-project:


GMPE’s gedefinieerd voor standaardrotscondities: Dit zijn bijgewerkte versies van GMPE’s die in
SHARE geselecteerd werden voor zowel actieve als stabiele korst. Beide GMPE’s werden
ondersteund door alle geconsulteerde experten en sluiten ook goed aan bij de beschikbare
Europese gegevens.



GMPE’s gedefinieerd voor zowel standaardrots- als hardrockcondities: dit is een bijgewerkte
versie van een GMPE die weliswaar niet werd geselecteerd in het SHARE-project, maar wel
ondersteund werd door de meeste geconsulteerde experten. Deze GMPE is geldig voor een VSbereik van 800 tot 2000 m/s. Dit gebeurt op basis van interpolatie en vereist geen aanpassingen.



Hardrock-GMPE’s: Beide GMPE’s zijn oorspronkelijk gedefinieerd voor zeer harde rots met
VS=2800 m/s en κ0=0.007 s en vereisen daarom aanpassingen van VS en κ0 naar sitespecifieke
condities. Beide GMPE’s werden in het SHARE-project geselecteerd voor stabiele korst, maar de
gehanteerde aanpassingscoëfficiënten zijn ontoereikend voor de sitekarakteristieken in Dessel. Het
was daarom noodzakelijk om zelf een procedure voor aanpassing te ontwikkelen op basis van
gepubliceerde procedures. Hardrock-GMPE’s voorspellen beduidend hogere acceleraties bij hoge
spectrale frequenties, zelfs na de aanpassingen.

De voornaamste parameters van de geselecteerde GMPE’s worden samengevat in Tabel 4-18. Merk onder
meer op dat de selectie een mix bevat van GMPE’s met een afstandsmetriek die afhankelijk is van de
hypocentrale diepte (Rrup = kortste afstand tot het ruptuurvlak of ‘ruptuurafstand’) en GMPE’s met een
diepte-onafhanklijke afstandsmetriek (RJB = kortste horizontale afstand tot de oppervlakteprojectie van het
ruptuurvlak of ‘Joyner-Boore afstand). Aan ieder van de GMPE’s is er een gewicht toegekend in de
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onzekerheidsdanalyse. Een verhouding 0,6 en 0,4 tussen 'hard rock'- en standaardrots-GMPE’s is gebruikt.
Daarna is voor iedere GMPE aan de hand van een aantal parameters nagegaan hoe representatief de
GMPE is voor gebruik in dit specifieke geval.

Tabel 4-18: Belangrijkste parameters van de geselecteerde GMPE’s en de respectieve gewichten die hen toegekend
werden. RJB – Joyner-Boore afstand; Rrup – ruptuurafstand; PGA – piekgrondversnelling; PGV – piekgrondsnelheid

GMPE

AfstandsAfstandsMagnitude- Periodebereik
metriek
bereik
bereik (s)
(km)

AkkarEtAl2013

RJB

0 - 200

4,0 – 7,6

AtkinsonBoore2006’

Rrup

1 - 1000

3,5 – 8,0

Campbell2003

Rrup

0 - 1000

5,0 – 8,2

FaccioliEtAl2010

Rrup

1 - 150

4,5 – 7,6

ToroEtAl2002

RJB

1 - 1000

5,0 – 8,0

1 - 150

5,0 – 7,6

Overlap

4.4.4.2.5

0,025 – 5 s +
PGA, PGV

VS (m/s)

Type
korst

750

Actief

0,025 – 5 s +

800

PGA, PGV

(interpolatie)

0,02 – 4 s +
PGA
0,05 – 20 s +
PGA
0,03 – 2 s +
PGA

–

2000

Stabiel

2800

Stabiel

800

Actief

2800

Stabiel

Gewicht
in PSHA

0,26

0,21

0,25

0,14

0,14

0,05 – 2 s +
PGA

Definitie van de 'logic tree'

Zoals beschreven in §4.5.4.2.1 worden logische bomen toegepast in PSHA om epistemische onzekerheden
in rekening te brengen. De logische boom in deze studie bestaat uit vier aftakkingsniveaus:


Bronmodel: de twee bronmodellen (seismotektonisch- en tweezonebronmodel) beschreven in
§4.4.4.2.4, met elk een gewicht van 0,5.



Mmax: voor elke bronzone worden 4 mogelijke waarden voor de maximale magnitude beschouwd
om rekening te houden met onzekerheden.



MFD: Voor elke bronzone zijn 25 MFD’s beschouwd op basis van een uitgebreide analyse waarin
verschillende onzekerheden werden meegenomen (zie §4.4.4.2.4).



Grondbewegingsmodel: dit aftakkingsniveau omvat de 5 geselecteerde GMPE’s in §4.4.4.2.5. Op
deze manier verkrijgen we dus 500 verschillende eindtakken (4 Mmax-modellen × 25 MFD-modellen
× 5 GMPE-modellen) voor elke bronzone. Het bemonsteren van de logische boom bestaat dus uit de
willekeurige selectie van een bronzoneringsmodel, gevolgd door willekeurige selectie van één van
de 500 verschillende mogelijkheden voor elke bron in dat bronzoneringsmodel, en tenslotte het
berekenen van de gevarenkans voor deze specifieke combinatie. Voor elk bronzoneringsmodel zijn
n

er bijgevolg 500 mogelijke uitkomsten, met n het aantal bronzones in het bronzoneringsmodel. In
139

14

totaal zijn er dus 500

2

(voor het seismotektonisch model) + 500 (voor het tweezonemodel) = 6x10

37

mogelijke uitkomsten, wat onmogelijk is om allemaal te berekenen. Om de percentielen te
berekenen kunnen eindtakken van de logische boom samengesteld worden door combinatie van
willekeurige monsters voor elke bronzone. Een gevoeligheidstest geeft aan dat 10 000 willekeurige
monsters voldoende zijn om betrouwbare percentielen te berekenen.
Het volledige PSHA-model werd opgebouwd en berekend met Python-code die door de KSB zelf werd
ontwikkeld bovenop de kernmodule oq-hazardlib van de open-source PSHA-software OpenQuake.

4.4.4.2.6

Resultaten

4.4.4.2.6.1

Gevarenkanscurves

In een eerste stap werden gevarenkanscurves berekend die de overschrijdingsfrequentie weergeven in
functie van de acceleratie voor de verschillende spectrale periodes. De gemiddelde curves voor PGA en vijf
bijkomende spectrale periodes zijn weergegeven in Figuur 4-39. Tabel 4-19 toont de gemiddelde PGAwaarden die uit de PGA-curve werden geïnterpoleerd voor de terugkeerperiodes van 1225, 8575 en 20 000
jaar. Deze percentielen vertegenwoordigen dus de epistemische onzekerheid.

Figuur 4-39: Links: Gemiddelde gevarenkanscurves berekend voor PGA (T=0 s) en 5 andere spectrale periodes; rechts:
PGA-gevarenkanscurves voor 10 000 individuele eindtakken van de logische boom, samen met hun gemiddelde en
geselecteerde percentielen

Tabel 4-19: Gemiddelde en geselecteerde percentielen van de PGA voor verschillende terugkeerperiodes

Terugkeer-periode (a)

Gemiddelde (g)

P5 (g)

P16 (g)

P50 (g)

P84 (g)

P95 (g)

1225

0,072

0,039

0,046

0,070

0,098

0,112

8575

0,204

0,116

0,131

0,178

0,275

0,337

20000

0,301

0,170

0,195

0,262

0,409

0,515
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4.4.4.2.6.2

Uniforme-gevarenkansspectra

Wanneer we de gevarenkanscurves voor alle beschouwde spectrale periodes interpoleren bij een bepaalde
terugkeerperiode verkrijgen we uniforme-gevarenkansspectra. De responsspectra die op deze manier
werden bekomen voor de beschouwde terugkeerperiodes zijn weergegeven in Figuur 4-40. Deze spectra
beschrijven dus de respons (piekversnelling) voor verschillende spectrale periodes die gemiddeld éénmaal
overschreden wordt tijdens de overeenkomende terugkeerperiode, in het geval dat de harde sokkel zou
dagzomen. Vooral bij korte spectrale periodes (T < 0,1 s) is de variatie zeer groot. De eindtakken met hogere
acceleraties zijn deze waarin hardrock-GMPE’s worden gebruikt.

Figuur 4-40: Uniforme-gevarenkansspectra (UHRS) voor 10 000 individuele eindtakken van de logische boom, samen
met

hun

gemiddelde

en

geselecteerde

percentielen.

Linksboven:

terugkeerperiode

1225

a;

rechtsboven:
0

terugkeerperiode 8575 a; onder: terugkeerperiode 20 ka. Zo bedraagt de versnelling voor een frequentie van 1Hz (10 s)
voor de respectieve terugkeerperiodes 0.03 g, 0.08 g en 0.13 g.

4.4.4.3

Modellering en experimentele bepaling van de spectrale transferfunctie

De uniforme-gevarenkansspectra uit §4.4.4.2.6 houden geen rekening met site-effecten en hebben
betrekking op het geval waarbij de harde sokkel dagzoomt aan het aardoppervlak. Om het responsspectrum
te bepalen aan het oppervlak van een site waar de sokkel bedekt wordt door sedimentlagen, wordt de
zogenaamde transferfunctie berekend. Een transferfunctie geeft de verhouding weer tussen de
verplaatsingsamplitudes van seismische golven aan de top van twee verschillende lagen. In ons geval
moeten we dus de transferfunctie bepalen tussen de top van de sedimentkolom en de dagzomende harde
sokkel (respectievelijk 'free surface' en 'outcropping bedrock' in Figuur 4-41). Merk op dat dit niet hetzelfde is
als tussen het oppervlak en de top van de begraven sokkel ('baserock' in Figuur 4-41). Het verschil tussen
beide transferfuncties wordt geïllustreerd in Figuur 4-42.
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Figuur 4-41: Schematische weergave van een siteresponsanalyse (Bardet, Ichii and Lin, 2000). Em, Fm: amplitude van de
invallende en van de gereflecteerde golf in laag m; Laag N: harde sokkel; Laag 1: oppervlaktelaag. Aan elk vrij oppervlak
moet de schuifspanning gelijk zijn aan nul, wat impliceert dat de amplitudes van de invallende en de gereflecteerde golf
er gelijk zijn (i.e., EN=FN en E1=F1)

Figuur 4-42: Transferfuncties tussen verschillende niveaus in een 1D-lagenmodel.

De transferfunctie wordt op twee verschillende manieren bepaald: door modellering op basis van een 1Dlagenmodel en op een experimentele manier met behulp van een boorgatseismometer en een seismometer
aan het oppervlak. De experimentele transferfunctie komt overeen met de transferfunctie tussen 'baserock'
en oppervlak maar wordt daarnaast ook verstoord door oppervlakteruis. Toch is de bepaling ervan zinvol om
de gemodelleerde transferfunctie te valideren. Het is deze laatste die gebruikt zal worden om finaal de
oppervlakteresponsspectra te berekenen in §4.4.4.4.
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Lineaire versus equivalent-lineaire modellering
Er bestaan verschillende methoden om de respons van een horizontaal gelaagd systeem op verticaal
propagerende schuifgolven te berekenen. De eenvoudigste methode bestaat erin het sediment als een
lineair (visco)elastisch materiaal te modelleren. Elke laag wordt dan, naast dikte en dichtheid,
gekarakteriseerd door een invariabele schuifmodulus (of schuifgolfsnelheid) en demping (of kwaliteitsfactor)
voor schuifgolven. De respons van dergelijk lineair systeem kan worden berekend met de zogenaamde
reflectiviteitstheorie waarbij alle mogelijke reflecties, transmissies, modeconversies enz. in rekening gebracht
worden.
Een meer geavanceerde methode is equivalent-lineaire modellering, waarbij rekening gehouden wordt met
niet-lineair gedrag van losse sedimentlagen. Niet-lineair gedrag impliceert dat de schuifmodulus en demping
onder cyclische belasting afhangen van het niveau van deformatie dat het sediment ondergaat. Naarmate de
deformatie toeneemt, vertoont sediment typisch een verslapping (afname van de schuifmodulus) en een
toenemende demping, wat zich manifesteert in een toenemende hysterese in de relatie tussen spanning en
deformatie.
Vergelijking tussen beide benaderingen voor de site te Dessel heeft aangetoond dat lineaire modellering
eerder conservatief is, d.w.z. dat hogere amplificaties worden voorspeld dan wanneer men rekening zou
houden met niet-lineair gedrag (op basis van approximatieve degradatiecurves uit de literatuur). Daarom
beschouwen we verder alleen lineair-elastische modellering op basis van een ééndimensionaal lagenmodel.

Lagenmodellen
De constructie van elastische lagenmodellen voor de sedimentaire deklagen boven de Krijtsokkel op een
diepte van 608,7 m is grotendeels gebaseerd op twee diepe boringen in de omgeving van de bergingssite:
ON-Dessel-1 op 500 m van de bergingssite, en ON-Mol-1 op ongeveer 1,5 km. Boring ON-Dessel-1 reikt tot
aan de top van de Paleocene Formatie van Houthem, die lithologisch bij het Krijt wordt gerekend; ON-Mol-1
reikt iets minder diep, tot aan de top van de Paleocene Formatie van Heers. Boven dit niveau kunnen alle
lagen gecorreleerd worden tussen de twee boringen. Meer bepaald werd gebruik gemaakt van de volgende
geotechnische gegevens:


Schuifgolfsnelheid (VS): afhankelijk van de diepte werden hiervoor verschillende gegevens gebruikt:
o

Ondiepe lagen (tot 17,5 m diepte): gegevens afkomstig van metingen met seismische arrays
op de bergingssite door TNO;

o

Interval 38,2 – 608,7 m: schuifgolfsnelheden gemeten op basis van VSP-metingen in
boorgat ON-Dessel-1 en ON-Mol-1; voor elk stratigrafisch niveau in de boorbeschrijving
werd het gemiddelde van de twee boorgatmetingen genomen;

o

Voor de ontbrekende intervallen: extrapolatie uit andere boringen in het Kempens Bekken,
o.a. de boring van Merksplas op basis van lithostratigrafie.

o

Voor de sokkel: nieuwe VS-metingen verricht in opdracht van NIRAS (zie §4.4.4.2.4).



Dichtheid: bij gebrek aan voldoende gegevens is deze parameter gebaseerd op een empirische
relatie op basis van VS en diepte;



Kwaliteitsfactor voor schuifgolven: deze parameter is het moeilijkst te bepalen, maar kon toch
achterhaald worden voor verschillende intervallen:
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o

Op basis van het hoogfrequente deel van de experimenteel bepaalde transferfunctie voor de
volledige sedimentkolom en voor twee intervallen: tussen top sokkel en HADES-URF (op
een diepte van 223 m in het Putte Lid van de Boomse Klei) en tussen HADES-URF en het
oppervlak;

o

Op basis van VSP-metingen (Vertical Seismic Profiling) in boorgat Dessel-1 tussen het
oppervlak (eigenlijk in een put met een diepte van 1,5 m) en vier verschillende dieptes (35,
250,5, 335,5 en 605,5 m).

Op basis van deze gegevens zijn er drie verschillende elastische lagenmodellen opgesteld voor de
bergingssite te Dessel, aangeduid als modellen A, B en C. Model A (Tabel 4-20) is een vereenvoudigd model
met slechts vijf lagen. Deze lagen komen overeen met de vier intervallen waarvoor de kwaliteitsfactor kon
worden bepaald op basis van VSP-metingen, aangevuld met een toplaag van 1,5 m. De grenzen van deze
lagen zijn arbitrair en komen niet overeen met belangrijke stratigrafische grenzen, met uitzondering van de
top van de seismische sokkel. Lagenmodellen B en C (Tabel 4-21) zijn meer gedetailleerde modellen waarin
de lagen overeenkomen met de verschillende stratigrafische eenheden (formatie of lid) in boorgat ONDessel-1. De dikte van deze lagen is vrij nauwkeurig bekend. De twee modellen verschillen enkel in de
manier waarop de kwaliteitsfactor (die enkel voor grotere intervallen gekend is) verdeeld werd over de
verschillende lagen. Dikte, schuifgolfsnelheid en dichtheid zijn dus identiek in beide modellen.

Tabel 4-20: Elastische parameters voor lagenmodel A. Legende: ρ – dichtheid; QS – kwaliteitsfactor voor schuifgolven

Stratigrafie

VS (km/s)

ρ (kg/dm²)

Dikte (m)

Qs ( )

Quartair (droog)

200,0

1,537

1,5

1,9

Quartair - Diest

307,6

1,941

34,0

26,8

Diest - Boom, Putte

575,5

1,988

215,0

29,4

Boom, Putte - Maldegem,Wemmel

576,6

1,960

85,0

33,7

Maldegem, Wemmel - Heers, Orp

752,3

2,018

270,0

15,4

Danian, Houtem (sokkel)

1813,0

2,305

30,0

18,4

Relatieve standaard-deviatie

0,08

0,02

0,05

0,20
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Tabel 4-21: Elastische parameters voor lagenmodellen B en C. Legende zoals in Tabel 4 - 40.
Model B

Model C

Stratigrafie

VS (km/s)

ρ (kg/dm²)

Dikte (m)

Qs ( )

Qs ( )

Quartair (droog)

200,8

1,537

0,8

5,5

3,1

Quartair

199,5

1,922

1,4

5,5

3,0

Mol, Maatheide

246,6

1,946

2,0

7,2

4,6

Mol, de Maat

240,6

1,902

2,0

6,9

4,4

Mol, Donk2

268,4

1,919

2,0

8,0

5,4

Mol, Donk1

325,3

1,948

9,4

10,2

7,8

Mol, Donk0

321,9

1,918

2,4

10,1

7,7

Kasterlee

338,4

1,919

8,0

10,7

8,5

Diest

602,2

2,051

90,7

22,5

26,2

Dessel

618,2

2,021

21,0

23,2

27,6

Berchem

680,7

2,045

24,0

26,3

33,3

Voort

634,2

2,012

6,0

24,0

29,0

Eigenbilzen

574,7

1,970

19,5

21,2

23,9

Boom, Boeretang

500,0

1,911

24,5

17,7

18,2

Boom, Putte

511,6

1,908

48,0

18,2

19,0

Boom, Terhagen

590,2

1,951

15,0

21,9

25,2

Boom, Belsele-Waas

583,3

1,943

13,0

21,6

24,6

Zelzate, Ruisbroek

658,6

1,985

14,5

25,2

31,2

Maldegem, Zomergem

655,7

1,981

1,5

25,1

30,9

Maldegem, Onderdale

654,0

1,978

16,5

25,0

30,8

Maldegem, Asse

603,3

1,946

9,5

22,5

26,3

Maldegem, Wemmel

682,9

1,989

8,0

26,4

33,5

Lede

775,6

2,034

16,0

31,1

42,9

Brussel

832,0

2,057

12,0

34,0

49,3

Tielt, Egem

606,8

1,939

7,0

22,7

26,6

Tielt, Kortemark

638,2

1,956

9,5

24,2

29,3

Kortrijk, Aalbeke

560,3

1,906

8,5

20,5

22,7

Kortrijk, Mons-en-Pévèle

702,9

1,985

37,5

27,4

35,4

Kortrijk, St-Maur

641,5

1,946

35,0

24,4

29,6

Hannut, Grandglise

629,4

1,934

33,5

23,8

28,5

Hannut, Halen

811,0

2,021

54,5

32,9

46,9

Hannut, Waterschei

889,1

2,049

29,5

37,0

56,1

Heers, Gelinden

1613,5

2,266

15,5

79,5

180,0

Heers, Orp

1201,8

2,156

10,5

54,5

101,1

Danian, Houthem (sokkel)

1813,0

2,305

30,0

18,4

18,4

Relatieve standard deviatie

0,14

0,03

0,04

0,29

0,29

145

Implementatie van de berekeningen
De lineair-elastische modellering werd uitgevoerd met Transfer1D, een programma dat werd ontwikkeld aan
de KSB op basis van het FORTRAN-programma ERZSOL3. Transfer1D berekent de transferfunctie tussen
het oppervlak en de dagzomende sokkel voor een 1D-lagensysteem. Als invoerparameters moeten voor elke
laag in het model de dikte, de densiteit, de schuifgolfsnelheid en de kwaliteitsfactor voor schuifgolven
opgegeven worden. Om rekening te houden met onzekerheden op deze parameters voert Transfer1D een
Monte-Carlosimulatie uit met de opgegeven waarde als gemiddelde en een vaste relatieve standaarddeviatie
voor elke parameter. De relatieve standaarddeviaties zijn vermeld in Tabel 4 - 40 en Tabel 4 - 41. Op deze
manier werden 100 verschillende lagenmodellen gegenereerd, waarvan voor elk de spectrale transferfunctie
werd berekend.
Het resultaat van de berekeningen bestaat uit 100 spectrale transferfuncties (in complexe getallen). De
complexe getallen bevatten informatie over zowel de absolute waarde of magnitude

A( ) en de fase

( ) in functie van de frequentie  . In de meeste applicaties is men enkel geïnteresseerd in de
magnitude en wordt het gemiddelde en de percentielen berekend op basis van de magnitudes van de
individuele transferfuncties. De procedure die wordt gevolgd om het oppervlakteresponsspectrum te
berekenen (§4.4.4.4) vereist echter dat de transferfunctie in complexe getallen gegeven wordt. Hoewel het
mathematisch mogelijk is om het gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie van een reeks van
complexe getallen te berekenen, blijken deze echter geen echte fysische betekenis te hebben. Dit is vooral
e

het geval voor de fase. De oplossing bestaat er daarom in om eerst de mediaan of het 84 percentiel van de
magnitudes van de gemodelleerde transferfuncties te berekenen, en daarna de overeenkomende fase te
reconstrueren. Voor een algemeen systeem kan de fase niet op een unieke manier worden achterhaald op
basis van de magnitude alleen. Dit kan echter wel indien we veronderstellen dat we te maken hebben met
een zogenaamd minimum-fasesysteem. Voor dergelijke systemen is er een verband tussen fase en
magnitude:

()   H ln A() 
In deze formule staat

H F ( x ) voor de Hilbert-transformatie van functie F ( x ) . Een minimum-

fasesysteem kan worden beschouwd als een systeem dat het snelst vervalt, of ook een systeem waarbij de
initiële energie het grootst is. Dit is een realistische aanname voor de respons van een sedimentkolom bij de
propagatie van elastische golven.

Resultaten
e

Als eindresultaat tonen we het 84 percentiel van de transferfuncties berekend op basis van de drie
beschouwde lagenmodellen in Figuur 4-43. Alle transferfuncties vertonen een eerste piek met een
amplificatie > 3 bij een frequentie van 0,28 Hz. Deze piek wordt bepaald door het impedantiecontrast tussen
sokkel en sedimentaire lagen. Verder vertonen ze een vijftal pieken tussen 0,8 en 3 – 4 Hz met iets lagere
amplificaties (2,5 – 3). Bij de transferfunctie voor lagenmodel A wijken de posities van deze pieken af t.o.v.
de twee andere modellen. Tot slot zakt de amplificatie onder 1 tussen 5 en 9 Hz.
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Figuur 4-43: Lineair-elastische transferfuncties berekend op basis van de drie lagenmodellen: 84e percentiel van 100
berekeningen waarbij de elastische parameters van elke laag willekeurig gevarieerd werden binnen de respectievelijke
onzekerheden

4.4.4.4

Bepaling van de responsspectra aan het aardoppervlak

De responsspectra van de horizontale versnelling aan het grondoppervlak en de procedure om het te
bepalen zijn hieronder in het kort weergegeven. De responsspectra van de verticale versnelling worden
bekomen door de corresponderende ordinaten van de horizontale responsspectra te herschalen naar tweederde over het volledige frequentiebereik.

4.4.4.4.1

Convolutieproces

Responsspectra aan de seismische sokkel
De beschouwde sokkel-responsspectra voor elke terugkeerperiode met een dempingsverhouding van 5%
worden gegeven door het gemiddelde van de logische boom zoals bepaald in ‘resultaten’ van §4.4.4.2.6.

Synthetisch accelerogram
Op basis van elk sokkel-responsspectrum met 5% demping worden drie synthetische accelerogrammen a b(t)
gegenereerd.

Fourier spectra aan de seismische sokkel
Het Fourier spectrum âb() van ieder synthetisch accelerogram aan de sokkel wordt vervolgens berekend.
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Fourier spectra aan de oppervlakte
Frequentie per frequentie wordt de complexe waarde van de Fourier spectra â b() aan de sokkel
vermenigvuldigd met de complexe waarde van iedere site-transferfunctie om aldus een Fourier spectrum
aan de oppervlakte âs() te bekomen.

Synthetisch accelerogram aan de oppervlakte
De inverse Fourier transformatie van elk Fourier spectrum aan de oppervlakte âs() wordt berekend. De
reële delen van het complexe resultaat geven een synthetische accelerogram a s(t) aan de oppervlakte dat
overeenkomt met het beschouwde synthetische accelerogram aan de sokkel a b(t) en de beschouwde site
transferfunctie.

Oppervlakte responsspectra
Als laatste wordt het responspectrum van elk synthetisch accelerogram aan de oppervlakte berekend voor
een demping van 5% (zelfde waarde als de sokkel-responsspectra).

4.4.4.4.2

Ontwerp oppervlakte responsspectra

Voor elke aardbeving wordt een 'Ontwerp oppervlakte responsspectrum' met 5% demping gedefinieerd die
een enveloppe vertegenwoordigt bestaande uit 4 lineaire segmenten (op log-log schaal), van de
gemiddelden van de drie oppervlakte responsspectra die berekend werden voor elke site specifieke
transferfunctie en het responsspectrum op de sokkel.
Voor dempingen verschillend van 5% wordt het ontwerp oppervlakte responsspectrum bekomen door de
knikpunten van de segmenten met de 5% demping te vermenigvuldigen met de omrekeningsfactoren uit
Tabel 4-22.

Tabel 4-22: Correctiefactoren voor verschillende dempingen

Demping

Correctie factoren voor de controlepunten

(%)

33 Hz

9 Hz

2,5 Hz

0,25 Hz

0,5

1,00

1,90

1,90

1,56

2

1,00

1,36

1,36

1,22

7

1,00

0,87

0,87

0,92

10

1,00

0,73

0,73

0,83

De ontwerp oppervlakte responsspectra voor de verschillende terugkeerperiodes zijn gegeven in Tabel 4-23,
Tabel 4-24 en Tabel 4-25, en in Figuur 4-44, Figuur 4-45 en Figuur 4-46.
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Tabel 4-23: Waarden van de ontwerp oppervlakte responsspectra bij verschillende dempingen voor een
terugkeerperiode van 1225 jaar

Demping (%)

Spectrale waarden voor de controlepunten [g]
33 Hz

9 Hz

2,5 Hz

0,25 Hz

0,5

0,090

0,399

0,532

0,022

2

0,090

0,286

0,381

0,017

5

0,090

0,210

0,280

0,014

7

0,090

0,183

0,244

0,013

10

0,090

0,153

0,204

0,012

Figuur 4-44: Ontwerp oppervlakte responsspectra voor verschillende dempingen voor een terugkeerperiode van 1225
jaar.
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Tabel 4-24: Waarden van de ontwerp oppervlakte responsspectra bij verschillende dempingen voor een
terugkeerperiode van 8575 jaar.

Demping (%)

Spectrale waarden voor de controlepunten [g]
33 Hz

9 Hz

2,5 Hz

0,25 Hz

0,5

0,240

1,026

1,368

0,086

2

0,240

0,734

0,979

0,067

5

0,240

0,540

0,720

0,055

7

0,240

0,470

0,626

0,051

10

0,240

0,394

0,526

0,046

Figuur 4-45: Ontwerp oppervlakte responsspectra voor verschillende dempingen voor een terugkeerperiode van 8575
jaar.
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Tabel 4-25: Waarden van de ontwerp oppervlakte responsspectra bij verschillende dempingen voor een
terugkeerperiode van 20 000 jaar

Spectrale waarden voor de controlepunten [g]

Demping (%)

33 Hz

9 Hz

2,5 Hz

0,25 Hz

0,5

0,350

1,520

1,995

0,140

2

0,350

1,088

1,428

0,110

5

0,350

0,800

1,050

0,090

7

0,350

0,696

0,914

0,083

10

0,350

0,584

0,767

0,075

Figuur 4-46: Ontwerp oppervlakte responsspectra voor verschillende dempingen voor een terugkeerperiode van 20 000
jaar.

4.4.4.5

Conclusie

De site en zijn omgeving vertonen een stabiele geologie. De nabijheid van de Roerdal Slenk brengt de
stabiliteit van de regio niet in gevaar over de beschouwde tijdspannes. Onderzoek naar de breuk van Rauw
toont aan dat de breuk zich in een ‘slapende periode’ bevindt. De seismische activiteit in de regio is beperkt,
en als deze zich zou voordoen zal dit in hoofdzaak gebeuren langs de randbreuken van de slenk, en dan
vooral de oostelijke hoofdrandbreuk (Peel). De ondergrond van de bergingssite bestaat uit de dichtgepakte
zanden van Mol die een voldoende draagkracht garanderen voor de bergingsinstallatie en de zettingen
beperken. De ondiepe geologie (Neogeen) werd in kaart gebracht, de diepte en dikte van de verschillende
formaties is rond de bergingssite vrij constant.
De niveaus van aardbevingen zijn voldoende nauwkeurig bestudeerd om een robuuste berging te kunnen
ontwerpen.
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4.4.5

Hydrologie en hydrogeologie

4.4.5.1

Hydrologie (oppervlaktewater)

4.4.5.1.1

Regionale hydrologie

4.4.5.1.1.1

Algemene karakteristieken van het Netebekken

De belangrijkste hydrologische eenheden van het Netebekken zijn opgesomd in Figuur 4-47. De totale
oppervlakte van het Netebekken bedraagt 1 673 km2 (inclusief de Beneden-Nete) en situeert zich in het
noordoosten van Vlaanderen. Het grootste deel van het Netebekken ligt in de provincie Antwerpen, het
zuidoosten van het bekken ligt in de provincie Limburg en het zuiden is voor een fractie gelegen in de
provincie Vlaams-Brabant. Hydrografisch wordt het Netebekken in het noorden en het oosten begrensd door
het Maasbekken, in het zuiden door het Demerbekken, in het zuidwesten door het Dijlebekken en in het
westen door het Beneden-Scheldebekken. Het volledige Netebekken watert af in zuidwestelijke richting naar
het Beneden-Scheldebekken en behoort zo tot het stroomgebied van de Schelde.
Het Netebekken bestaat voornamelijk uit twee grote deelstroomgebieden: dat van de Kleine Nete (812 km2)
en dat van de Grote Nete (726 km2). De Kleine Nete en de Grote Nete vloeien in Lier samen en vormen dan
de Beneden-Nete, die op haar beurt in de Rupel uitmondt. Belangrijke zijwaterlopen van de Grote Nete zijn
de Molse Nete, de Grote Laak en de Wimp. De Bollaak en de Aa zijn de voornaamste zijwaterlopen van de
Kleine Nete.
Een aantal kanalen doorkruisen het Netebekken. Het Albertkanaal verbindt de Antwerpse haven met de
Maas in Luik. Het kanaal Bocholt-Herentals, het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen, het Kanaal DesselSchoten en het Netekanaal zijn verbonden met het Albertkanaal. Voor de bergingssite is het kanaal BocholtHerentals van belang. Dit kanaal heeft een gebetonneerde bedding, maar verliest toch water ter hoogte van
de site. Deze verliezen hebben een niet onbelangrijke invloed op de lokale grondwaterstand (zie ook
§4.4.5.3).
Belangrijke stilstaande waters zijn de al dan niet afgewerkte zandontginningsplassen in Mol, Dessel en
Lommel. Daarnaast telt het Netebekken verscheidene zwem- en recreatievijvers en een groot aantal
visvijvers, waarvan er vele in de valleien liggen.
Het Netebekken kent een vrij vlak reliëf. De hoogte binnen het bekken varieert van 0 tot ongeveer 70 m
TAW. De hoogste gebieden situeren zich in het oostelijke deel op de grens met het Maasbekken.
Door het vlakke reliëf en de zandige bodems - het Netebekken ligt grotendeels in de zandstreek - worden de
waterlopen in het bekken gekenmerkt door brede valleien. De van nature overstroombare gebieden zijn dan
ook zeer uitgestrekt. De zandige bodem en het kleine verval maken bovendien dat het aandeel van de
basisafvoer van de waterlopen in het Netebekken in de totale afvoer relatief groot is (zie ook §4.4.5.5). Dit
resulteert onder meer in kleinere piekdebieten, langere hoogwaterperiodes en een hydrogram dat
gekenmerkt wordt door een dalende tak met een minder steil verloop (Figuur 4-48). Voor het Netebekken is
de basisafvoer gemiddeld bijna 30% van het piekdebiet.
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Figuur 4-47: Regionale oppervlaktewaterlichamen in het Netebekken met in het noordoosten het stroomgebied van de
Kleine Nete tot Grobbendonk in het groen. Oranje ruit geeft de locatie weer van de bergingssite.

153

Figuur 4-48: Voorbeeld van een hydrogram van de Grote Nete te Hulshout.

4.4.5.1.1.2

Stroomgebied van de Kleine Nete tot Grobbendonk

Geografisch behoort het stroomgebied van de Kleine Nete tot de Antwerpse Noorder- en Zuiderkempen. Het
stroomgebied strekt zich uit van Ravels en Rijkevorsel in het noorden tot Mol en Geel in het zuiden, en van
Grobbendonk in het westen tot Arendonk en Retie (Postel) in het oosten. Dit gebied beslaat een oppervlakte
van ongeveer 812 km2. De Kleine Nete ontstaat aan de samenvloeiing van de Witte Nete en de Looiendse
Nete. De Witte Nete ontsprong oorspronkelijk in het noorden van de gemeente Mol, op de zuidwestelijke
helling van de Kempense microcuesta. De eigenlijke bovenloop, de Waterstraalloop, is nu door
zandwinningsputten van de rest van de rivier afgesneden. De Kleine Nete/Witte Nete ontspringt nu in de
omgeving van de ‘Miramar’ zandput op een hoogte van ongeveer 25 m TAW. De meeste zijlopen van de
Kleine Nete, waaronder de Aa en de Wamp, ontstaan op de steile zuidwestelijke tot zuidelijke helling van de
Kempense microcuesta en zijn dus ten noorden van de Kleine Nete gelegen. Zij lopen meestal parallel en in
zuidwestelijke richting. Kenmerkend voor de waterlopen gelegen ten zuiden van de Kleine Nete is het
geringe afvoerdebiet.
De waterlopen van het Netebekken zijn laaglandbeken. Ze zijn van nature ondiep ingesneden, hebben een
klein verval en een geringe stroomsnelheid. Hierdoor zullen ze reeds van in hun bovenloop een sterk
meanderend verloop kennen. Deze waterlopen ontstaan zelden uit echte bronnen, maar worden gevoed
door afvloeiing van neerslagwater en oppervlakkig grondwater (kwel), dat via een netwerk van grachten en
sloten uiteindelijk samenvloeit in grotere waterlopen. Van nature is het beekwater dan ook relatief zuur (arm
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aan kalk), arm aan mineralen en weinig voedselrijk voor levende organismen. Er is wel voedselaanrijking
door agrarische lozingen zoals uitspoeling en insijpeling van drijf- en kunstmest uit landbouwgronden.
Bovendien wordt het stroomgebied van de Kleine Nete doorkruist door de Kempische Kanalen, die voor
aanrijking met kalkrijk Maaswater zorgen.
In de zomer groeien er heel veel waterplanten in de Kleine Nete. Hierdoor daalt de stroomsnelheid en stijgen
de waterstanden niet alleen over de begroeide trajecten, maar ook verder stroomopwaarts.
Het stroomgebied van de Kleine Nete vertoont een vrij homogeen afvoergedrag (zie ook §4.4.5.5.2). Het
ganse gebied wordt gekenmerkt door redelijk constante waarden voor de afvoercoëfficiënten (die de
verhouding geven van het volume van de snelle afvoer op de totale neerslag) gaande van 20 tot 25%. Wel
blijkt dat er een (lichte) oost-west gradiënt is in het afvoergedrag: opwaartse gebieden worden gekenmerkt
door een hogere waarde voor de specifieke basisafvoer12 en een hoger aandeel van basisafvoer in de
totale afvoer (of een lagere waarde voor de run-off) in vergelijking met afwaartse gebieden.

4.4.5.1.2

Lokale hydrologie

4.4.5.1.2.1

Inleiding

De lokale hydrologie in de buurt van de bergingssite te Dessel is weergegeven in Figuur 4-49.
De site is gelegen nabij de waterscheiding tussen het stroomgebied van de Breiloop en van de Witte
Nete/Kleine Nete. Langs de zuidelijke grens van de site loopt de Hooibeek. Deze bevloeit de grachten en
vijvers van het Provinciaal domein Prinsenpark met water van het Kanaal Bocholt-Herentals. De voeding
wordt gestuurd met een schuifconstructie aan het kanaal. Stroomafwaarts de Geelsebaan treedt een
verdeling op tussen water dat afgevoerd wordt naar het Prinsenpark en water dat een aantal vijvers voedt en
vervolgens afgevoerd wordt naar de Breiloop. In het Prinsenpark wordt vanuit de Gertryvijver overtollig water
afgevoerd langs een overlaatconstructie. Het water wordt langs een grachtenstelsel afgevoerd naar de
Kleine Nete stroomopwaarts van de monding van de Breiloop. Vanuit de overige vijvers zijn er ook
overlaatconstructies aanwezig naar de Breiloop. Deze treden echter pas in werking bij uitzonderlijke
hoogwaterafvoer.
Langs de Witte/Kleine Nete zijn talrijke kleine vijvers aanwezig (Figuur 4-49). Deze vijvers worden gevoed
door het grondwater. Een deel van de vijvers is in het verleden ontstaan door het steken van turf, maar
anderen werden (soms illegaal) aangelegd in ‘weekendzones’. De algemene interesse in weekendhuisjes
neemt ondertussen sterk af, waardoor overheden en terreinbeherende verenigingen (i.h.b. Natuurpunt VZW)
de gelegenheid krijgen om het landschap te herstellen, door vervallen constructies af te breken, vijvers te
dempen en het oorspronkelijk reliëf te herstellen. De invloed van deze waterlichamen in de
hydrogeologische berekeningen is besproken in §14.4.4.2.3.1 van HS14. Drie vijvers zijn ook opgenomen in
het monitoringsprogramma (§16.4.5.6 van HS16).

12

basisafvoer per eenheid van oppervlakte
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Looiendse Nete

Breiloop

Figuur 4-49: Lokale oppervlaktewaterlichamen met locatie van de meetpunten waar de waterhoogte in de rivieren wordt
gemeten.

4.4.5.1.2.2

Zandwinningen

Ten oosten van de bergingssite liggen er verschillende zandontginningen, waarvan sommigen nog actief
zijn. De eerste officiële exploitatie van het kwartszand van Mol zou reeds van 1862 dateren. Het oudste
ontginningsgebied situeert zich tussen Boeretang en het Zilvermeer en uit zich als een langgerekte
aaneenschakeling van grote vijvers (Figuur 4-50). In deze zone is het voorkomen van de formatie beperkt
door een scherpe zuidelijke en deels noordelijke begrenzing, in het centrale deel bedraagt de dikte ongeveer
25 m. Een tweede ontginningszone bevindt zich ten oosten van de breuk van Rauw, waar het zand dieper
voorkomt en bedekt wordt door een tweede zandlaag. (Maatheide zand) In de derde onginningszone,
oostwaarts van de breuk van voor de ligging van de vermelde breuken), wordt ontginning bemoeilijkt door de
steeds dikkere deklagen.
In Dessel, tegenover de site van Belgoprocess, zou de zandwinning volgens planning lopen tot 2049. Op dat
ogenblik zal de maximale grootte van de zandput worden bereikt. Om de ontginning van deze put mogelijk te
maken werd de Witte Nete noordwaarts verlegd en werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan
hermeandering te doen (Figuur 4-51).
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Figuur 4-50: Locatie van het ontginningsgebied van het kwartszand van Mol. 1: Boeretang; 2: Zilvermeer; 3: Rauw; 4:
ligging breuk van Reusel. De locatie van de site is weergegeven met een gele ruit.

Figuur 4-51: Verplaatsing van de Witte Nete ten gevolge van zandontginning inclusief hermeandering

4.4.5.1.2.3

Debiet- en waterstandmetingen

In het gebied rond de site zijn zes meetpunten beschikbaar die driemaandelijkse gegevens verstrekken
aangaande waterpeilen en/of debieten (zie Figuur 4-49):


overlaatconstructie op de Hooibeek aan de inlaat nabij het Kanaal;



waterstandmeting op de vijver aan de Hooibeek ter hoogte van het Kanaal;
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overlaatconstructie op de Hooibeek aan de Geelsebaan aan inlaat van Prinsenpark;



overlaatconstructie op irrigatie/drainagekanaal van Hooibeek naar Braselhoeve (‘Geelse Baan’);



peil- en debietmeting op de Kleine Nete aan de Schaapsgoorbrug (limnigraaf SCK);



peil- en debietmeting op de Witte Nete aan de Geelsebaan (limnigraaf VMM).

In feite wordt op deze plaatsen overal het peil gemeten, dat dan via een vast QH-verband

13

wordt omgezet

naar een debietmeting. Voor de metingen op de Hooibeek werden speciale V-vormige overlaatconstructies
gebouwd. Deze werden in het laboratorium gecalibreerd om tot een vast QH-verband te komen. De
meetplaats op de Kleine Nete bevindt zich opwaarts van de Schaapsgoorbrug. Hier werden verschillende
calibratiemetingen uitgevoerd om tot een vast QH-verband te komen.
Voor de gemeten debieten op de Kleine Nete aan de Schaapsgoorbrug schatten we de onzekerheid groot in
omwille van opstuwing door plantengroei in het groeiseizoen en door andere onvolkomenheden aan de
meetplaats.
Voor het meetpunt van de VMM op de Witte Nete is het QH-verband in de zomer eveneens onbetrouwbaar
als gevolg van opstuwing door planten in de waterloop. Er zijn hier geen andere onvolkomenheden aan de
meetplaats, zodat we ervan kunnen uitgaan dat de debieten gemeten in de winter betrouwbaar zijn.
De metingen op de Hooibeek zijn voorlopig gevalideerd tot en met november 2009. Deze resultaten zijn
gebruikt in de analyses. In Tabel 4-26: en Tabel 4-27: worden voor de beschikbare meetpunten op de
Hooibeek en de Kleine Nete de belangrijkste karakteristieken van debiet en waterstand gegeven sinds het
begin van de metingen. Voor de Hooibeek beschouwen we de metingen vanaf november 2009 niet voor de
berekeningen van de gemiddelde waterpeilen en debieten gezien de steeds groter wordende onzekerheid
14

van de gegevens .

Tabel 4-26: Gemiddelde, minimale en maximale waterstand (TAW) voor de meetpunten op de Hooibeek en de Kleine
Nete.
Gemiddelde

Minimale

waterstand (m)

(m)

(m)

Kleine Nete (Schaapsgoorbrug)

16,51

16,03

17,74

Witte Nete (Retie, VMM)

19,50

19,34

20,16

Hooibeek (inlaat,opwaarts)

24,84

24,42

25,05

Hooibeek (inlaat, afwaarts)

24,41

24,06

24,62

Hooibeek (drainagekanaal)

24,07

23,96

24,16

Hooibeek (Prinsenpark)

24,07

23,95

24,15

Meetplaats

13
14

waterstand

Maximale

Verband tussen het debiet en de waterstand in de rivier.
Door technische problemen aan het meetpunt worden grotere fluctuaties van de metingen genoteerd.
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waterstand

Tabel 4-27: Gemiddeld, minimaal en maximaal debiet voor de meetpunten op de Hooibeek en de Kleine Nete.
Gemiddeld debiet

Minimaal debiet

Maximaal debiet

(m³/s)

(m³/s)

(m³/s)

Kleine Nete (Schaapsgoorbrug)1

1,73

0,026

9,26

Witte Nete (Retie, VMM) (1993 – 2010)

0,672

0,09

8,87

Hooibeek (inlaat)

0,08

0

0,155

Hooibeek (drainagekanaal)

0,021

0

0,084

Hooibeek (Prinsenpark)

0,044

6,5 10-5

0,116

Meetplaats

1

debieten zijn berekend voor winterperiode (1/11 – 30/04), gedurende de periode 12/2007-05/2011

2

debieten zijn berekend voor de periode 1993 – 2003

4.4.5.1.2.4

Tijdsafhankelijke evolutie van de waterstand en het debiet

Voor de lokale hydrologie is er één meetpunt aanwezig met continue waterstand- en debietgegevens,
namelijk het meetpunt van de VMM op de Witte Nete te Retie.
Figuur 4-52 toont de gemiddelde jaarlijkse waterstand op de Witte Nete te Retie vanaf 1993, samen met de
gemiddelde waarden voor de zomerperiode (1 mei – 30 oktober) en de winterperiode (1 november – 30
april). Vanaf 2004 liggen de gemiddelde jaarlijkse waterstanden beduidend hoger dan ervoor. Een
belangrijke reden hiervoor is de opkomende aanwezigheid van planten aangezien de gemiddelde
waterstand voor de zomerperiode vanaf 2004 systematisch hoger ligt dan de gemiddelde waterstand in de
winterperiode. Een tweede reden voor de verhoogde waterstand is de verlegging en hermeandering van de
Witte Nete stroomafwaarts van het meetpunt in 2005 ten gevolge van de zandontginning (Figuur 4-51).

Figuur 4-52: Gemiddelde waterstand (jaarlijks, zomer, winter) op de Witte Nete te Retie. Vanaf 2004 is de opstuwing
door plantengroei zichtbaar.
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Omwille van de plantengroei is het niet mogelijk om betrouwbare gemiddelde jaarlijkse debieten te geven
van het station op de Witte Nete te Retie vanaf 2004. De debieten gemeten gedurende de wintermaanden
kunnen wel nog als representatief worden beschouwd.
Voor de stations op de bevaarbare Kleine Nete te Grobbendonk en Herentals zijn er via het Hydrologisch
Informatiecentrum wel volledige en gevalideerde debietmetingen beschikbaar voor het recente verleden. Op
de zomerdebieten werd een plantengroeicorrectie toegepast. De gemiddelde jaarlijkse debieten voor de
periode 1983-2010 zijn in Figuur 4-53 weergegeven. Er is op het eerste zicht wel een relatie met het
neerslagoverschot, maar dit verband is niet altijd even duidelijk.

Figuur 4-53: Gemiddeld jaarlijks debiet (m³/s) op de Kleine Nete te Herentals en Grobbendonk in relatie tot het
neerslagoverschot (P-ET0) (mm/a). P : neerslag (mm/a); ET0 : potentiële evapotranspiratie (mm/a). De metingen voor het
station te Grobbendonk werden onderbroken van 1989-1992 en in 1997 en voor het station te Herentals van 2003 tot
2004. Hier beginnen de metingen pas in 1988.

4.4.5.1.2.5

Evolutie van het lokale waterlopenstelsel op korte termijn ten gevolge van menselijke
ingrepen

De geometrie van het huidige rivierennetwerk is het resultaat van menselijke activiteit. Oorspronkelijk
meanderden de rivieren in de buurt van de site, waardoor de grondwatertafels in hun stroomgebieden hoger
waren.
In de bekkenbeheerplannen en deelbekkenbeheerplannen wordt de beleidsvisie op het integraal waterbeleid
ontwikkeld en beschreven. Het vormt de leidraad voor een vernieuwd waterbeleid, waarbij men tracht om zo
dicht mogelijk terug bij het natuurlijke watersysteem aan te sluiten. Een belangrijke bron bij de reconstructie
van de oorspronkelijke waterloop zijn de Ferraris kaarten (zie Figuur 4-54). De bekkenbeheerplannen
vormen de aanzet voor werken op het terrein. Deze werken kunnen lokaal van invloed zijn op de afvoer, de
waterstand in de rivieren en ook de grondwaterstand.
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Figuur 4-54: Ferraris kaart in de omgeving van de bergingssite.

Recent hebben de Provinciale Dienst Waterbeleid en de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen in een
gezamenlijk project werken aan de Breiloop uitgevoerd. Het ging hier om het wegwerken van
vismigratieknelpunten en de aanleg van paaiplaatsen en meanders.
Een toekomstig project volgens het deelbekkenbeheerplan van de provincie Antwerpen is het rivierherstel
van de Witte Nete tussen de Boeretanghoeve en de weg Retie-Geel in de gemeente Dessel. De
voorgestelde werken zijn de volgende:


habitatverbeterende constructies in de waterloopbedding (stroomdeflectoren, stroomvernauwers, lage
dammetjes en zandbanken);



oeverbeplanting die voor meer schaduw zorgt en minder planten in de waterloop;



hermeandering van de waterloop.

Hieraan dient te worden toegevoegd dat de bergingssite zal worden voorzien van een infiltratiebekken.

4.4.5.1.3

Overstromingen

4.4.5.1.3.1

Kaart met effectief en mogelijk overstroombare gebieden

Figuur 4-55 geeft de kaart met de effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden weer voor de lokale
schaal zoals geïdentificeerd in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit zijn die gebieden die
overstromingsgevoelig zijn gebaseerd op de van nature overstroombare gebieden, de potentiële
overstromingsgebieden en de mijnverzakkingsgebieden.
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De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebaseerd op de recent overstroomde gebieden (1988 tot
2005) en op de gemodelleerde overstromingsgebieden (met een terugkeerperiode van 100 jaar) langsheen
de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (AWZ, VMM, sommige provinciebesturen).
Volgens deze kaart is de bergingssite te Dessel niet gelegen in effectief noch in mogelijk
overstromingsgevoelig gebied.

Figuur 4-55: Overzicht van de lokaal effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden.

4.4.5.1.3.2

Recente overstromingen

Tabel 4-28 geeft de hoogst gemeten waterstanden van de limnigraaf op de Kleine Nete te Retie aan Tijdens
de overstromingen van november 2010 werd het hoogste peil opgetekend sinds het begin van de metingen.
Dit peil was nog eens 15 cm hoger dan het hoogste peil ooit gemeten. Er werden geen overstromingen
waargenomen nabij de bergingssite.

Tabel 4-28: Hoogst gemeten waterstanden (m TAW) aan de limnigraaf op de Kleine Nete te Retie sinds het begin van de
waarnemingen.
Datum

Waterstand (m TAW)

13/11/2010

20,16

28/07/2008

20,01

22/12/1982

19,99

19/11/2004

19,99

14/08/2006

19,94
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4.4.5.1.3.3

Modellering van het overstromingsrisico ter hoogte van de site voor berging van
radioactief afval te Dessel

Om de overstromingskans ter hoogte van de bergingssite in te schatten, werd door IMDC een hydraulisch en
hydrologisch oppervlaktewatermodel opgesteld. In dit model zijn het stroomgebied van de Breiloop en de
Hooibeek opgenomen. Overstromingen werden gesimuleerd bij het huidige klimaat en bij een extreem
klimaatscenario (Figuur 4-56 en Figuur 4-57). Uit de modelstudie blijkt dat de overstromingsfrequentie ter
-7
hoogte van de site kleiner is dan 10 per jaar.
Belangrijke onzekerheden van deze studie zijn onder andere:


Zowel het hydrologisch als hydraulisch model konden slechts beperkt gecalibreerd worden bij gebrek
aan lange reeksen van debietgegevens. De parameters voor het hydrologisch model zijn overgenomen
van het model van de Kleine Nete (VMM).



De onzekerheid op klimaatscenario's is groot.

In Figuur 4-58 wordt het berekende waterstandsverloop weergegeven in functie van de tijd op basis van
huidige hydrologische parameters en op basis van meer conservatieve parameters bij het afvoerhydrogram
met het hoogste debiet. De toename van de maximale waterstand als gevolg van de conservatieve
parameters is beperkt tot minder dan 5 cm. De gesimuleerde waterpeilen blijven onder 24,80 m TAW, wat
aanzienlijk lager is dan het vloerpeil van de installatie dat 28 m TAW bedraagt.
Als bijkomend scenario werd een simulatie uitgevoerd om de gevolgen van een mogelijke dijkdoorbraak van
het kanaal Bocholt-Herentals opwaarts van sluis 6 te evalueren. Er werd uitgegaan van een initieel
kanaalpeil van 25,5 m TAW, zijnde het huidige peil van het kanaal. De gesimuleerde dijkbreuk veroorzaakt
slechts een beperkte overstroming op de rechteroever van de Hooibeek (Figuur 4-59). Het maximaal
gesimuleerde waterpeil bij een dijkbreuk op deze oever is gelijk aan 25,2 mTAW, wat ruimschoots lager is
dan het vloerpeil van de installaties.
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-7

Figuur 4-56: Gesimuleerde overstromingen met een overschrijdingsfrequentie van 10 per jaar voor het huidige klimaat
(eenheden in meter).

Figuur 4-57: Gesimuleerde overstromingen met een overschrijdingsfrequentie van 10
klimaatscenario (zie §4.4.3.3.3, eenheden in meter).
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-7

per jaar voor het hoog/nat

Figuur 4-58: De gesimuleerde waterpeilen (in m TAW) voor knooppunt HB_032 op de Hooibeek in functie van de tijd
voor het afvoerhydrogram met het hoogste debiet met ‘normale’ hydrologische parameters (blauwe lijn) en met meer
conservatieve parameters (rode lijn). Knooppunt HB_032 situeert zich ter hoogte van de site .

Figuur 4-59: De gesimuleerde overstromingen bij een dijkbreuk van het kanaal Bocholt-Herentals (eenheden in meter).

4.4.5.2

Hydrogeologie

4.4.5.2.1

Infiltratie, evapotranspiratie en run-off

De infiltratie naar het grondwater en de actuele evapotranspiratie zijn parameters die niet rechtstreeks
kunnen worden gemeten. Beide parameters, die afgetrokken moeten worden van de gemeten neerslag,
werden geschat in de omgeving van Dessel door middel van neerslaggegevens en een numeriek model voor
waterstroming in een onverzadigde bodem met een grasvegetatie en met typische bodemprofielen in de
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omgeving van de site. Dit model is geïmplementeerd in HYDRUS 1D. De onzekerheid op de jaarlijkse
gemiddelde neerslag (Tabel 4-6) is geschat op ± 10 mm/a).
De meest voorkomende bodemtypes rond de site zijn van het type Zdg en X. In de ruimere omgeving zijn
dat bijkomend, bodems aangeduid als Zcg en Zeg

15

die representatief zijn voor respectievelijk droge en

natte zandige bodems met een goed ontwikkelde Bh horizon (i.e. podzols). De berekeningen werden verricht
voor deze bodems (Zcg en Zeg), en de onderstelde hydraulische eigenschappen ervan zijn opgesomd in
Tabel 4-29.

Tabel 4-29: Hydraulische parameters (Van Genuchten - Mualem model) ondersteld voor de Zcg en Zeg bodems. Theta r:
residueel watergehalte; Theta s: gesatureerd watergehalte; Alfa is gerelateerd aan de inverse van de ‘air-entry suction’ ;
ƞ: poriëngrootteverdeling; Ks: hydraulische geleidbaarheid; l: poriënconnectiviteit.

Zcg

Materiaal Dikte [cm]

Theta_r
[cm³/cm³]

Theta_s
[cm³/cm³]

Alfa
[1/cm]

n
[-]

Ks
[cm/d]

l
[-]

1

6

0,06

0,47

0,013

1,68

203

0,5

2

3

0,03

0,40

0,016

1,75

203

0,5

3

2

0,05

0,45

0,014

1,62

38,9

0,5

4

3

0,03

0,40

0,016

1,75

38,9

0,5

5

4

0,02

0,38

0,015

1,71

1120

0,5

6

82

0,02

0,38

0,016

1,75

1120

0,5

Zeg

Materiaal

Dikte [cm]

Theta_r
[cm³/cm³]

Theta_s
[cm³/cm³]

Alfa
[1/cm]

n
[-]

Ks
[cm/d]

l
[-]

1

10

0,06

0,46

0,013

1,63

402

0,5

2

6

0,02

0,38

0,017

1,86

402

0,5

3

6

0,03

0,41

0,015

1,68

52,7

0,5

4

22

0,03

0,4

0,016

1,73

52,7

0,5

5

56

0,02

0,39

0,015

1,71

142

0,5

De bovenste randvoorwaarde voor de waterstroming in het bodemprofiel wordt berekend op basis van de
volgende inputs: dagwaarden van de hoeveelheid water die de bodem onder de planten effectief bereikt
(throughfall), de potentiële evaporatie vanuit de bodem, de potentiële transpiratie uit planten. Die
dagwaarden worden berekend uitgaande van plantkarakteristieken en dagwaarden voor de neerslag en de
potentiële evapotranspiratie ET 0. De potentiële evapotranspiratie werd berekend uitgaande van de
Penmann-Monteith vergelijking met volgende klimatologische parameters als input: zonnestraling,
windsnelheid, relatieve vochtigheid en temperatuur. In HYDRUS 1D wordt de opname van water door
plantwortels berekend aan de hand van het Feddes model en de maximale worteldiepte. De parameters
voor de plantkarakteristieken voor grasvegetatie zijn in Tabel 4-30: weergegeven.

15

Z = zand, c = matig gedraineerd, e = slecht gedraineerd, g = bodems met een goed ontwikkelde ijzer of humus Bh
horizon.
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Tabel 4-30: Parameters voor de plantenkarakteristieken voor grasvegetatie

Maximale worteldiepte [cm]

30

Profiel van worteldichtheid [-]

Constant

Parameters
wortelopname

voor

(Feddes)

Bladoppervlakte-index

LAI

2

(leaf area index) [-]
Crop factor (Kc) [-]
Interceptie

capaciteit

1
(wc)

0,55

[mm]
Interceptie factor (fint) [-]

0,1

Op begroeide oppervlaktes rondom de bergingssite wordt er weinig oppervlakte run-off verwacht, door de
aanwezigheid van hoog conductieve bodems en een relatief vlakke topografie. Oppervlakte run-off in deze
omgeving wordt vooral verwacht op bebouwde oppervlaktes. Zo werd aangetoond dat ongeveer twee derde
van de gesimuleerde run-off in het Netebekken wordt veroorzaakt door ondoorlatende gebieden of open
water.
Een constant grondwaterpeil op 1 m diepte werd aangenomen als onderste randvoorwaarde voor de
gemodelleerde kolom. Dat is realistischer dan een vrije drainage als onderste randvoorwaarde, omdat de
gemiddelde diepte van de grondwatertafel onder de site varieert tussen 1,56 m (april-september) en 1,38 m
(oktober-maart)
De langjarige (1984 – 2009) gemiddelde infiltratie berekend met dit model, bedraagt 306 mm/a, ofwel 34%
van de jaarlijkse neerslag (890 mm/a) (Tabel 4-31). De potentiële evapotranspiratie bedraagt 616 mm/a,
16

terwijl de actuele evapotranspiratie 587 mm/a bedraagt (66% van de jaarlijkse neerslag) . De berekende
jaarlijkse variabiliteit van de infiltratie is gegeven in Figuur 4-60. Negatieve waarden betekenen een
opwaartse stroming van water, een situatie die tijdens de zomer voorkomt. Bemerk dat de resultaten
beïnvloed zijn door de aanname van een uniforme grasvegetatie. Men verwacht voor gemengd landgebruik
een iets hogere infiltratie (+27) en een lagere evapotranspiratie door de aanwezigheid van bebouwing
De schatting van de infiltratie bedraagt 306 mm/a ± 80 mm/a. De onzekerheid op deze waarde wordt
veroorzaakt door onzekerheden op de plant-parameters en het bodemtype.

16

De potentiële evapotranspiratie is de evapotranspiratie die er zou zijn indien er een onbeperkte watervoorraad ter
beschikking zou zijn in het beschouwde gebied. Door veranderlijke factoren zoals vegetatie, bodemtype, maar vooral
verzadigingsgraad van de bodem, zal de actuele evapotranspiratie door uitdroging van de bodem altijd kleiner of
maximaal gelijk zijn aan de potentiële evapotranspiratie.
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Tabel 4-31: Berekende infiltratie en evapotranspiratie te Dessel voor de periode 1984 – 2009.
(mm/a)

Neerslag (P)

Potentiële
evapotranspiratie
(ET0)

Through-fall

Actuele
evapotranspiratie
(ETa)

Infiltratie (I)

Gemiddelde

890 (100%)

616

808 (90,7%)

587 (65,9%)

306 (34,4%)

Mediaan

925 (100%)

613

829 (89,6%)

594 (64,2%)

328 (35,5%)

Hoewel de hier voorgestelde benadering geldige schattingen van grondwaterinfiltratie oplevert, is een
verdere verfijning van het model mogelijk omdat het grondwater verondersteld wordt zich op een constante
diepte van 1 m onder het bodemoppervlak te bevinden, en omdat het landgebruik en het bodemtype ook als
constante ingevoerd zijn.
In een tweede stap worden de met HYDRUS 1D verkregen resultaten vergeleken met waardes uit de
literatuur (Tabel 4-32:). Hieruit blijkt dat ETa tussen 50% en 70% van de totale neerslag bedraagt, en I 30 tot
40%

17

van de totale neerslag. De infiltratie en onzekerheden geschat op basis van een numeriek model met

HYDRUS 1D zijn in overeenstemming met de literatuurwaarden. Voor de evapotranspiratie daarentegen
blijkt dat de literatuurwaarden een grotere spreiding vertonen, namelijk 50% tot 70 % van de totale neerslag,
dan wat geschat werd met het HYDRUS 1D model. Dat heeft ook te maken met de verschillende zones en
met het beschouwen van al dan niet gemengd landgebruik en bebouwde oppervlakte.

Figuur 4-60: Variabiliteit over een jaar van de drainage (grondwaterinfiltratie) te Dessel, berekend met HYDRUS 1D in de
veronderstelling van afwezigheid van sneeuw en met een constant grondwaterpeil op 1 m diepte als onderste
randvoorwaarde.

17

De atypische waarden van de studie van Baetsle et al. (1966) werden niet in beschouwing genomen.
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Tabel 4-32: Componenten van de waterkringloop voor verschillende studies in NE-België. P = totale neerslag; ET =
actuele evapotranspiratie; R = run-off; I = infiltratie naar grondwater.

1

Bron

Zone

Periode

P (mm/a)

ET (mm/a)

R (mm/a)

I (mm/a)

Arol, 19901

Kleine Nete, Grobbendonk

1952-1986

805

394,5

161

249,5

Feyen et al., 19782

Gemeente Mol

1901-1970

796

414

143,3

238,8

Bladt et al., 19772

Grote Nete, Itegem

1967-1972

721

382,1

57,7

281,2

Cnudde, 19782

Mol

1956-1966

748

471,2

0

276,8

SCK, 20012

Kleine Nete, Grobbendonk

1980-1995

851

493,6

59,6

289,3

Baetsle et al., 19662

Mol

1961-1962

810

324

0

486

VITO, 20001

Mol

1981-1993

847

Verbeiren et al., 20062

Kempen

lange termijn

Batelaan and De Smedt, 20072

Netebekken

lange termijn

237,2
286

773

453

42

279,8

waarden gebaseerd op een volledig hydrologisch model; 2 waarden gebaseerd op lokale waterbalans berekeningen

Op basis van de HYDRUS 1D berekeningen en de literatuurwaarden maken we voor de schatting van de
evapotranspiratie een onderscheid tussen de directe omgeving van de site die weinig bebouwd is en de
bredere omgeving van het Netebekken waarin effecten van bebouwing meegenomen worden.
Voor de schatting van de evapotranspiratie op niveau van het Netebekken gaan we uit van de verdeling van
het landgebruik binnen het Netebekken. Voor de schatting van de evapotranspiratie op de bebouwde
oppervlakte onderstellen we 29 % van die oppervlakte als ondoorlatend en de overige 71 % als grasland.
Rekening houdend met de fracties aan landgebruik voor gewassen, gras, naaldbomen, loofbomen en
bebouwde oppervlakte wordt aldus bekomen dat de evapotranspiratie over het Netebekken ongeveer 55%
van de neerslag bedraagt (Tabel 4-33). Voor een neerslag van 890 mm/a zoals beschouwd hierboven, wordt
de evapotranspiratie voor het Netebekken geschat op 490 mm/a.
Samenvattend:


Evapotranspiratie lokaal in de directe omgeving van de site (grasland): 587 ± 80 mm/a



Evapotranspiratie voor het Netebekken: 490 ± 80 mm/a.
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Tabel 4-33: Schatting van de fracties evapotranspiratie ten opzichte van neerslag (P: totale neerslag; ET: actuele
evapotranspiratie) op niveau van het Netebekken voor de verschillende wijzes van landgebruik.
fractie landgebruik in het

Fractie ET/P [-]

fractie landgebruik × ET/P

Netebekken [-]
Gewassen

0,37

0,45

0,17

Gras

0,22

0,66

0,15

Naaldbomen

0,12

0,73

0,09

Loofbomen

0,09

0,58

0,05

Bebouwde oppervlakte

0,16

0,71 × 0,66 = 0,47

0,09

Fractie evapotranspiratie/neerslag gemiddeld over het Netebekken

4.4.5.2.2

0,55

Identificatie, afbakening en beschrijving van de hydrostratigrafische eenheden

De hydrostratigrafische eenheden zijn gedefinieerd op basis van initiële informatie afkomstig van
lithologische boorbeschrijvingen, geofysische open-boorgat metingen, interpretaties van CPT's (cone
penetration tests), korrelgrootte-analyses, glauconietgehalte en CEC (cation exchange capacity kationuitwisselingscapaciteit) van de sedimenten. De informatie die hier weergegeven wordt, is integraal
afkomstig van het meest recente sitekarakterisatie rapport.
De hydrostratigrafie is gebaseerd op het voorkomen van min of meer homogene eenheden, aquifers en
aquitards, met relatief constante eigenschappen. Gedetailleerde analyses maken echter duidelijk dat de
homogeniteit en laterale continuiteit vanaf de top van de Diest Zanden tot en met de Quartaire lagen minder
evident is. Tijdens het afzetten van de Diest, Kasterlee en Mol Formaties evolueerde de regio van een min of
meer open marien gebied naar een open baai, en nog later naar een estuarium en een riviervlakte. Dit
reflecteert zich in een toenemende variatie tussen laterale sedimentpakketten van onder naar boven.
Hiermee rekening houdend kan getracht worden een zo fijn mogelijk hydrostratigrafisch concept voorop te
stellen. Dit heeft geleid tot een zeer lokale opdeling van de bovenste aquifer, met de identificatie van een
dunne en ruimtelijk zeer beperkte kleirijkere laag in de Mol Zanden, en algemener van de Kasterlee Klei en
de opsplitsing van de Diest Zanden in een bovenste kleirijker pakket en een onderste zandig pakket (Figuur
4-61 en Tabel 4-34). Deze barrière (Kasterlee Klei en top Diest Formatie) bevindt zich echter op een diepte
van een dertigtal meter, onder de Pliocene aquifer. Ze beschermt de onderliggende Miocene aquifer. Uit
beide aquifers wordt grondwater gepompt.
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Figuur 4-61: Semi-3D voorstelling van de hydrostratigrafie in de streek rond de site van Mol-Dessel.

De variabiliteit is het meest merkbaar in de meest ondiepe hydrostratigrafisch eenheid, namelijk de Quartaire
afzettingen. Deze kunnen bestaan uit eolische zanden, grove fluviatiele zanden, maar ook lemige
overstromingssedimenten. Variabiliteit is ook aanwezig binnenin de Mol Fm: zo wordt een onderscheid
gemaakt tussen een Boven-Mol en een Onder-Mol. Dit onderscheid werd al aangehaald begin jaren ’60,
waarbij “in de omgeving van Mol, een tiental meter grove zanden voorkomen bovenop een fijn zand met
mica-houdende kleilenzen en vaag gespikkeld met glauconiet aan de basis”. Het onderscheid met de
Zanden van Kasterlee is overigens moeilijk te maken. Hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen de
formaties van Kasterlee en Diest.
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Tabel 4-34: Algemene stratigrafie en hydrostratigafie van de streek. Niet alle formaties zijn aanwezig in het volledige
gebied (HCOV: Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen).
Stratigrafie (deze studie)
Formatie

Eenheid

Quartaire
Fms.
Mol-PoederleeBrasschaat
Mol

Boven
Onder

Kasterlee

Kasterlee Zand
Kasterlee Klei

Diest

Diest kleiïge zone
Diest Zanden
Dessel

Berchem

Antwerpen

Voort
Voort en/of
Eigenbilzen
Boom
(Rupel Groep)

Boeretang

Hydrostratigrafie

HCOV code

Quartaire Zanden

100

Beschrijving
Fijn tot middelmatig zand aangerijkt met OM, geel tot
zwart/grijs; goed gesorteerd
Groen tot bleek middelmatig zand met basisgrind;
middelmatig tot goed gesorteerd
Wit tot bleekgrijs middelmatig tot grof kwartszand;
middelmatig tot goed gesorteerd
Grijs middelmatig kwartszand; zeer goed gesorteerd
Grijs tot groenig fijn zand met wat glauconiet; goed
gesorteerd
Grijs tot groenig fijn zand met wat glauconiet, afgewisseld
met kleilenzen middelmatig tot slecht gesorteerd
Donkergroene tot bruine grove glauconiethoudend zand
met diffuse klei; middelmatig gesorteerd
Donkergroene tot bruine grove glauconiethoudend zand;
middelmatig tot goed gesorteerd
Donkergroen middelmatig tot fijn glauconiet en kalkrijk
zand; zeer goed gesorteerd
Donkergroen
tot
zwart
fijn
tot
middelmatig
glauconiethoudend zand; licht kleiïg en rijk aan schelpen;
middelmatig tot goed gesorteerd
Fijn groen glauconiethoudend zand en groene zandige
klei, rijk aan macrofossielen; middelmatig tot goed
gesorteerd

230
Mol Zand

232

Mol Zand

232

Kasterlee Zand

234

Kasterlee-Diest
Transition Layer
Diest Zand /
KDTL

242
242 of 252

Diest Zand

252

Dessel Zand

252b

Berchem Zand

254a

Voort Zand

254b

Donkergroen glauconiethoudend, kleirijk fijn zand met
bioturbaties; middelmatig gesorteerd

256

Alternatie van kleirijk silt en siltige klei met glauconiet,
pyriet en carbonaat en OM; middelmatig gesorteerd

301

4.4.5.2.3

Conceptueel hydrogeologisch model

4.4.5.2.3.1

Geologie

De Neogeen aquifer wordt in de regio Mol/Dessel in geologische termen onderverdeeld in het Quartair, en
de Mol, Kasterlee, Diest, Berchem en Voort Formaties

18

(Figuur 4-62).

Onder een ongeveer één tot anderhalve meter dikke bodem komen gelige tot geelbruine fijne zanden voor
van variërende dikte die werden afgezet tijdens het Quartair. Deze zanden vertonen een overheersende
korrelgroottefractie van 100-250 µm. In vergelijking met de Onder-Mol eenheid (zie verder in de tekst) zijn ze
minder goed gesorteerd. De Mol Formatie wordt verder in de regio opgedeeld in een Boven-Mol en een
Onder-Mol eenheid: de Boven-Mol zanden komen overeen met de goed gekende medium tot grove
(belangrijke korrelgroottefractie van 250-500 µm) kwartszanden van de Mol Formatie. In de ON-Dessel-2,
ON-Dessel-3 en ON-Dessel-4 boorkernen van de sitekarakterisatie uitgevoerd in 2002 en 2008 (Figuur 4-62)
komen deze grove zanden net onder de Quartaire afzettingen voor. In de overige boringen meer naar het
westen toe, bestaat de Boven-Mol eenheid eerder uit groenige medium zanden, die in principe ook tot de
Poederlee of Brasschaat Formaties (laterale equivalenten van de Mol Formatie) zouden kunnen behoren. De
Onder-Mol zanden daarentegen vertonen een belangrijke korrelgrootte fractie van 100-250 µm, zijn goed
gesorteerd, zien er vaak grijzig uit en bevatten sporadisch zeer dunne kleilenzen. Lokaal, in de ON-Dessel-3
en ON-Retie-1 boringen werd ter hoogte van de overgang tussen Boven-Mol en Onder-Mol een kleirijker
facies teruggevonden (zie Mol Kleiige Laag in Figuur 4-62). De Kasterlee Formatie wordt eveneens
opgedeeld, en dit in een zandig en een kleirijk gedeelte: het Kasterlee Zand lijkt zeer sterk op de Onder-Mol
Zanden. Het onderscheid tussen de twee is vaak niet duidelijk, en de vastgelegde grens kan soms arbitrair

18

de Voort Formatie behoort stratigrafisch gezien reeds tot het Paleogeen.
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zijn. De Kasterlee Klei daarentegen is duidelijk te onderscheiden door het grote aantal (tot 10 cm dikke)
kleilenzen, wat ook bijvoorbeeld een duidelijke signatuur geeft op geofysische logs en de CPT-metingen.

Figuur 4-62: Regionaal conceptueel geologisch en hydrogeologisch model, met een illustratie van lokale verschijnselen
en indicatieve dieptes. (A) Oost-West doorsnede. (B) Noord-Zuid doorsnede.

4.4.5.2.3.2

Hydrogeologie

De lagen Quartair & Boven-Mol worden samen beschouwd als één eenheid binnen het conceptueel
hydrogeologisch model, omwille van de beperkte dikte van het Quartair in de regio, de vaak ook beperkte
hoeveelheid data voor de ondiepe sedimenten, en het feit dat hierdoor het onderscheid met de Boven-Mol
eenheid niet voor de hand liggend is.
Door de sterke lithologische gelijkenissen tussen de Onder-Mol Zanden en het Kasterlee Zand, en de
daarmee gepaard gaande, vaak arbitraire, moeilijk in kaart te brengen grens, bestaat er hydrogeologisch
gezien geen reden om deze twee eenheden apart te beschouwen. In het hydrogeologisch conceptueel
model worden ze dan ook samen beschouwd als ‘Onder-Mol & Kasterlee Zand’. Twee geologische
eenheden met gelijkaardige hydrogeologische
hydrogeologische eenheid worden beschouwd.

eigenschappen

kunnen

immers

samen

als

één

Omwille van zijn afsluitend karakter wordt de Kasterlee Klei als een aparte eenheid hernomen in het
conceptueel hydrogeologisch model. Het gaat hier om het minst doorlatende deel van de kleirijke overgang
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tussen de Kasterlee en de Diest Formatie. Het overige deel, dat minder kleirijk is, bevindt zich reeds binnen
de Diest Formatie, maar vertoont toch nog eigenschappen die sterk afwijken van deze van de typische Diest
Zanden. Daarom wordt dit gedeelte van de kleirijke overgangslaag ook apart in het conceptueel
hydrogeologisch model opgenomen als de ‘Diest Kleiige Top’.
Het gebruik van de Dessel Zand eenheid, een fijner Diest facies, in het conceptueel hydrogeologisch model
is in feite historisch gegroeid. De eigenschappen van deze eenheid wijken licht af van deze van het typische
Diest Zand, bijvoorbeeld op basis van de ON-Dessel-5 pomptest, wat de aparte behandeling van deze
eenheid in een hydrogeologische context rechtvaardigt. De invloed van deze laag op de processen in de
ondiepe aquifer is echter zeer beperkt.
Tot slot blijven de Berchem en Voort Formaties over. Omwille van de beperkte invloed van deze diepe
formaties op de hydrogeologische processen in de ondiepe Neogeen aquifer, werden beide eenheden
samen beschouwd, als de Berchem & Voort Zanden, in het conceptueel hydrogeologisch model.
Zowel de geologische als hydrogeologische eenheden hellen af en nemen toe in dikte naar het noordoosten. Dit wordt geïllustreerd door een oost-west als een noord-zuid doorsnede doorheen het conceptueel
hydrogeologisch model, weergegeven in Figuur 4-62. Op deze laatste worden ook twee lokale fenomenen
aangeduid, dewelke hieronder besproken worden, en die van belang zijn vermits duidelijke lokale
hydrogeologische verschillen binnen eenzelfde geologische laag in rekening gebracht dienen te worden.

4.4.5.2.4

Lokale fenomenen

4.4.5.2.4.1

De Mol Kleiige Laag

In slechts enkele boringen, het meest uitgesproken in ON-Dessel-3 en ON-Retie-1, werden aan de basis van
de Boven-Mol Zanden indicaties gevonden voor de aanwezigheid van een zeer dunne kleiige laag, hieronder
de ‘Mol Kleiige Laag’ genoemd. Het gaat hier om enkele zeer dunne kleilenzen, binnen een zone van 30 cm
tot 2 m dikte. Omwille van de mogelijke impact op de lokale grondwaterstroming werd deze lokale kleiige
laag opgenomen in het conceptueel hydrogeologisch model. Het veronderstelde voorkomen van deze laag is
in Figuur 4-63 weergegeven.
Voor het numeriek model werd deze laag in rekening gebracht door een 10 cm dikke lokale eenheid toe te
voegen, met een lagere hydraulische geleidbaarheid. De ‘composite scaled sensitivity’ van de hydraulische
geleidbaarheid van deze laag bedraagt slechts 0,009, wat bijvoorbeeld een factor ~50 en een factor ~120
kleiner is dan deze voor de hydraulische geleidbaarheden van de eenheid Quartair & Boven-Mol enerzijds
en de eenheid Onder-Mol & Kasterlee Zand anderzijds. Dit illustreert dus duidelijk het zeer beperkte belang
van deze laag in het huidige numerieke model. Omwille van het feit dat de laag niet voorkomt op de
bergingssite, zal deze een beperkte impact hebben op de berekende potentiële radionuclideconcentraties.
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Figuur 4-63: Lokale aanwezigheid van de kleiige laag tussen de Boven-Mol en de Onder-Mol Zanden, op basis van
observaties in de Geel-1, Retie-1 en Dessel-3 boringen. De bergingssite bevindt zich tussen Dessel-2 en Dessel-4.

4.4.5.2.4.2

Het Grof Boven-Mol facies

De goed gekende medium tot grove kwartszanden van de Boven-Mol eenheid, die in boringen ON-Dessel-2,
ON-Dessel-3 en ON-Dessel-4 duidelijk terug te vinden zijn, lijken in het huidige studiegebied ook een lokaal
fenomeen te zijn. Dit grof Boven-Mol facies binnen de Mol Formatie komt normaal ten oosten/noordoosten
van het studiegebied ook voor, en is vermoedelijk het equivalent van het typische Maatheide Zand, wat
consistent is met de noord-oostelijk afhellende lagen in de regio. De hydraulische eigenschappen van deze
laag werden in 2002 en 2008 slechts in zeer beperkte mate gekarakteriseerd, alhoewel er geen twijfel was
dat het om grote doorlatendheden moest gaan, op basis van de korrelgrootteverdelingen (zie §4.4.5.2.6.2
“informatie verkregen uit de boorkernen”). In 2012 werden er echter ‘Direct Push’ metingen op de site
gedaan (zie §4.4.5.2.6.2 “Direct Push testen”), waarbij het sterk afwijkende hydraulisch karakter van deze
laag zeer duidelijk tot uiting kwam. De laag werd dus na het ontwikkelen van het model pas degelijk
gekarakteriseerd, en wordt daarom momenteel niet met aparte parameters behandeld in het model. Het
sterk afwijkende hydraulische karakter maakt dat de laag apart zou moeten opgenomen worden in het
conceptueel, alsook in het numeriek hydrogeologisch model. Deze analyse is voorzien en indien er een
impact zou zijn op de geotransferfactor, dient dit opgevangen te worden door de bronterm. De impact op de
geotransferfactor is waarschijnlijk zeer gering (zie ook §4.4.5.2.8 “Conclusies” en §4.4.5.3.4 “Impact op
potentiële radionuclideconcentraties”) vermits hogere hydraulische geleidbaarheden (K) zullen resulteren in
kleinere gradiënten waardoor de stroomsnelheden weinig zullen veranderen.

4.4.5.2.5

Karakterisatie van de migratiewegen tussen de modules en de veronderstelde waterput

Omdat we hier focussen op de impact van onzekerheden van de hydraulische geleidbaarheid op potentiële
radionuclideconcentraties in de veronderstelde waterput op 70 meter afstand van de bergingsmodules,
kunnen we ons verder beperken tot de hydrogeologische eenheden die mogelijks beïnvloed zullen worden
door de migratie van radionucliden. Dit is in kaart gebracht in Figuur 4-64 en Figuur 4-65, waar de
geografische en verticale locatie van de gesimuleerde contaminatiepluim onder het referentiescenario wordt
getoond.
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Figuur 4-64 geeft de diepte onder het maaiveld van de maximum gesimuleerde concentraties in de bovenste
aquifer (i.e. boven de Kasterlee Klei). Hieruit blijkt duidelijk dat op 70 meter afstand van de bergingsmodules,
de afstand die beschouwd wordt voor de veronderstelde waterput (en dus voor het bepalen van de
geotransferfactor), het maximum van de contaminatiepluim slechts een diepte bereikt van 5 tot 10 meter. Dit
toont duidelijk aan dat slechts het ondiepe gedeelte van de aquifer dient te worden beschouwd. Figuur 4-65
geeft verder drie verticale profielen van gesimuleerde concentraties, voor een afstand van 100, 200 en 300
meter van de bergingsinstallatie. Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte van de pluim zich in de eerste 15
meter situeert (zie berekening 100 m); voor een afstand van 70 meter zal de contaminatiepluim nog ondieper
gelegen zijn. Dit betekent dat vooral de Boven- en Onder-Mol eenheden een rol spelen bij de berekening
van de GTF (Figuur 4-65B). Daarom zal de bespreking van de hydraulische eigenschappen en de
grondwaterstroming zich in hoofdzaak beperken tot de bovenste aquifer, bestaande uit het Quartair, Bovenen Onder-Mol, en het Kasterlee Zand.

Figuur 4-64: Diepte van de maximum concentraties uit het “radiological impact and safety assessment model. De
resultaten zijn enkel weergegeven voor het gedeelte van de contaminatiepluim met waarden boven 0,01 Bq/m³ en voor
de oostelijke tumulus. Een afstand van 70 m komt ongeveer overeen met de ligging van de Europalaan.
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Figuur 4-65: Overzicht van de verticale locatie van de contaminatiepluim, zoals gesimuleerd door, relatief ten opzichte
van de lagen uit het conceptuele hydrogeologische model. (A) Verticale locatie van de contaminatiepluim op
verschillende afstanden van de bergingsinstallatie. (B) Stratigrafische kolommen uit het numeriek model.

4.4.5.2.6

Hydraulische eigenschappen van de hydrostratigrafische eenheden

4.4.5.2.6.1

Watergehalte, totale porositeit en effectieve porositeit

De

totale

porositeit

(interkwartielafstand)

varieert
en

Tabel

voor
4-35).

alle
De

onderzochte
Kasterlee

eenheden
Klei

wordt

tussen

36-46%

gekenmerkt

door

(Figuur
iets

4-66

lagere

porositeitswaarden, ongeveer 30% voor de kleirijke stalen. De meer zandrijke stalen van deze laag halen
echter porositeitswaarden tot 40% en meer. De onderliggende Diest Fm wordt gekenmerkt door
porositeitswaarden van ongeveer 40%. Deze waarde is relatief constant in een aantal boringen, bijvoorbeeld
voor ON-Geel-1 en ON-Kasterlee-1, maar lokale verschillen bestaan in andere boringen, zoals voor ONRetie-1 en ON-Retie-2 met extreme porositeitswaarden van 32% en 46%. De porositeit is ook relatief
constant voor de Kasterlee Fm, meestal rond 40%. Ten slotte lijkt de porositeit van de Mol Fm niet wezenlijk
te verschillen van die van Kasterlee. Merk echter op dat een lichte daling van de porositeit van slechts een
paar procent kan worden waargenomen op de overgang tussen de Formaties van Kasterlee en Mol. Dit is te
19
wijten aan het feit dat deze laatste zanden iets minder goed gesorteerd zijn in vergelijking met de eerste.

19

De sortering geeft de verdeling van de korrelgroottes van een sediment weer. Slecht gesorteerd geeft aan dat de
korrelgroottes van het sediment gemengd zijn (grote variantie), goed gesorteerd geeft aan dat de korrelgroottes van het
sediment gelijkaardig zijn (kleine variantie).
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Figuur 4-66: Overzicht van de totale porositeit van de verschillende onderzochte formaties door middel van boxplots.
e

Rode lijn is de mediaan, de stippellijn gaat tot het verste punt binnen 1,5 maal de interkwartielafstand van het 1 of 3

e

kwartiel, kruisjes zijn de uitschieters.

Tabel 4-35 : Porositeitsgegevens gecombineerd voor alle boringen
Stratigrafie

Aantal
waarnemingen

Minimum

Maximum

(vol.%)

(vol. %)

Gemiddelde

SD

Variatiecoëfficient

(vol. %)

Quartair

7

32,60

37,80

35,90

1,70

4,7%

Boven-Mol

23

35,00

43,50

38,83

2,19

5,6%

Onder-Mol

45

36,80

45,70

40,24

1,84

4,6%

Kasterlee

20

37,30

53,40

41,45

3,29

7,9%

Kasterlee Klei

35

32,50

48,30

39,68

3,89

9,8%

Diest

102

28,70

57,40

42,03

4,45

10,6%

Diest (Dessel)

3

40,00

40,50

40,20

0,26

0,7%

Berchem

4

37,10

41,80

39,53

2,19

5,6%

Voort/Eigenbilzen

12

33,74

43,65

38,59

3,29

8,5%

Boom (Overgang)

6

33,49

43,66

37,28

3,51

9,4%

De effectieve porositeit van een aantal lagen is gekend uit gefitte transportparameters. Ter hoogte van de
site (ON-Dessel-2) wijken deze voor de onderzochte eenheden (Kasterlee, Kasterlee Klei en Diest kleiïge
zone) af van de totale porositeit (Tabel 4-36). Vooral voor de Kasterlee Klei is het verschil zeer groot, met
een effectieve porositeit die slechts 55% bedraagt van de totale porositeit.
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Tabel 4-36: Gemiddelde, standaardafwijking en variatiecoefficiënt van de effectieve porositeit per stratigrafische laag
(n.b. = niet berekend wegens te weinig gegevens).
Stratigrafie

Aantal

Gemiddelde (vol.

Standaard-

observaties

%)

afwijking

Kasterlee (zand)

2

26

n.b.

n.b.

Kasterlee Klei

4

22

8

38

Diest kleiïge zone

2

33

n.b.

n.b.

4.4.5.2.6.2

Hydraulische geleidbaarheid

4.4.5.2.6.3

Locatie en aard van de meetpunten

Variatie-coefficiënt (%)

Figuur 4-67 geeft een overzicht van de locaties waar relevante informatie verkregen werd met betrekking tot

de hydraulische geleidbaarheid in de bovenste aquifer, ter hoogte van de bergingssite en zijn directe
omgeving. Het gaat hier om de ON-Dessel-2 en ON-Dessel-4 boringen, waarvan de resultaten van
verschillende testen op de boorkernen en de pomptesten beschikbaar zijn. Verder zijn er ook de twee
geotechnische boringen (GT-01 en GT-02), waar geen labo-metingen voor het bepalen van de hydraulische
geleidbaarheid voor gebeurden, maar wel korrelgroottes over de hele diepte werden geanalyseerd.
Vervolgens zijn er nog de Direct Push testen, en de peilbuizen die geplaatst werden voor de uitvoering van
dilutietesten.

Figuur 4-67: Overzicht van de locaties met relevante informatie met betrekking tot de hydraulische geleidbaarheid in de
bovenste aquifer, ter hoogte van de bergingsisite en zijn directe omgeving. In het rood de twee gekernde boringen, de
blauwe driehoeken zijn de ‘Direct Push’ testen, de zwarte driehoeken de geotechnische boringen (GT), en de zwarte
bolletjes de peilbuizen (L). De grijze stippellijnen tonen de locatie van de profielen weergegeven in Figuur 4-68 en Figuur
4-69.

In Figuur 4-68 en Figuur 4-69 worden dezelfde locaties en metingen getoond, geprojecteerd via hun x of y
coördinaat, op een verticale doorsnede doorheen de geometrie van de hydrogeologische lagen, zoals
gekarteerd in de terreincampagne van 2008 (exact dezelfde geometrie wordt gebruikt in het numeriek
model).
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Eerst worden de verschillende bronnen die informatie verschaffen over de hydraulische geleidbaarheid,
behandeld. Een vergelijking van de verschillende resultaten volgt, en het meest relevante bereik van
hydraulische geleidbaarheden wordt vastgelegd in het kader van de voornaamste migratiewegen, en op
basis van metingen.

Figuur 4-68: Oost-west profiel met de verschillende locaties, peilbuizen en boringen relevant voor het bepalen van de
hydraulische geleidbaarheid, op het profiel geprojecteerd met behulp van hun x coördinaat. De locatie van het profiel is
aangeduid op Figuur 4 - 82. De geometrie van de hydrogeologische eenheden is deze van de terreincampagne in 2008
en komt overeen met de geometrie in het numeriek model. De locatie van de oostelijke tumulus is aangeduid met een
horizontale lijn boven het maaiveld. De filters van de verschillende peilbuizen zijn aangeduid door middel van bolletjes
(tweede (bovenkant) en derde (onderkant), eventueel ook het vierde en vijfde). Enkel de locaties van de labo-metingen
op de boorkernen en de ‘Direct Push’ data werden ter illustratie aan de figuur toegevoegd (met een willekeurige
spreiding op de x coördinaat voor betere visualisatie).
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Figuur 4-69: Noord-zuid profiel met de verschillende locaties, peilbuizen en boringen relevant voor het bepalen van de
hydraulische geleidbaarheid, op het profiel geprojecteerd met behulp van hun y coördinaat. De locatie van het profiel is
aangeduid in Figuur 4 - 82. De geometrie van de hydrogeologische eenheden is deze van de terreincampagne in 2008
en komt overeen met de geometrie in het numeriek model. De locatie van de oostelijke tumulus is aangeduid met een
horizontale lijn boven het maaiveld. De filters van de verschillende peilbuizen zijn aangeduid door middel van bolletjes
(tweede (bovenkant) en derde (onderkant), eventueel ook het vierde en vijfde). Enkel de locaties van de labo-metingen
op de boorkernen en de ‘Direct Push’ data werden ter illustratie aan de figuur toegevoegd (met een willekeurige
spreiding op de y coördinaat voor betere visualisatie).

4.4.5.2.6.4

Informatie verkregen uit de boorkernen

1) Labo-metingen op stalen
In de directe omgeving van de bergingssite bevinden zich twee gekernde boringen, ON-Dessel-2 en ONDessel-4, waarvan de eerste in feite meer representatief is voor de bergingssite. De ON-Dessel-4 boring
bevindt zich noordwaarts van de tumulus buiten de gesimuleerde contaminatiepluim. De doorsnedes in
Figuur 4-68 en Figuur 4-69 tonen de locaties van deze stalen. In boring ON-Dessel-2 start de monstername
20

pas in de Onder-Mol & Kasterlee Zand eenheid . De resultaten van deze metingen laten dus hier niet toe
om de hydraulische geleidbaarheid van de grove Boven-Mol Zanden in te schatten. In de ON-Dessel-4
boring werden er wel enkele stalen genomen van deze grove zanden, die er een 3-tal meter dieper blijken
voor te komen, maar uit de korrelgrootte-analyses blijkt dat ze daar iets minder grof zijn dan in ON-Dessel-2
(en ook dan in ON-Dessel-3 bijvoorbeeld). De stalen van ON-Dessel-4 laten dus wel toe om een schatting te
20

Eerste monstername voor analyse met Kopecky ringen op ongeveer 7,5 m onder maaiveld, eerste
korrelgrootteverdeling verricht op ongeveer 4,5 m onder maaiveld.
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maken van de hydraulische geleidbaarheid van deze grove zanden. In beide boringen zijn er wel voldoende
data in de Onder-Mol & Kasterlee Zand eenheid om hiervoor de hydraulische geleidbaarheid in te schatten.
De meetwaarden zijn weergegeven in Figuur 4-70 en Figuur 4-71 voor ON-Dessel-2 en ON-Dessel-4
respectievelijk.
Omwille van de kleine stalen (meestal 100 cm³), en de kleinschalige variabiliteit van de sedimenten in de
aquifer, zit er een redelijk grote spreiding op deze resultaten, die niet representatief is voor de onzekerheid
van de hydraulische geleidbaarheid op de schaal relevant voor het bepalen van de geotransferfactor. Wel
wordt verwacht dat hydraulische geleidbaarheden representatief voor een grotere ruimtelijke schaal binnen
het bereik van deze waarden vallen, indien de stalen volledig onverstoord zouden zijn. Bij het steken van de
boorkernen treedt er immers compactie op, waarna de sedimenten in verticale richting weer decompacteren.
Bij het steken van de staalhouders voor de analyse van de hydraulische geleidbaarheid, treedt dan opnieuw
compactie/decompactie op. De data geven dus zeker een goed idee over de kleinschalige variabiliteit, maar
de absolute waarden zijn niet zeer betrouwbaar. Een systematische afwijking is met andere woorden
waarschijnlijk. Als er een systematische compactie gebeurd is van de stalen, zal er steeds een
systematische afwijking zijn.
Statistische

testen

op

de

hydraulische

geleidbaarheden

gemeten

op

de

kernen

van

de

verkenningscampagne in 2008 toonden ook aan dat er op basis van deze metingen in de meeste boringen
geen significante verschillen zijn tussen de gemiddelde waarden voor de Boven-Mol, Onder-Mol en
Kasterlee Zand eenheden. Die gekernde boringen zijn ten noorden en ten westen gesitueerd van de
bergingssite, binnen het gebied van het Lokale hydrogeologische model (zie Figuur 4-63). De afwezigheid van
significante verschillen gaf aanleiding tot de samenvoeging van de Onder-Mol en Kasterlee Zand eenheid in
het huidige Lokale hydrogeologische model. Als men focust op de nabije omgeving van de bergingssite zelf,
zoals blijkt uit de statistische analyse van de ON-Dessel-4 boring, is er wel een verschil tussen
Quartair/Boven-Mol en Onder-Mol/Kasterlee Zand (Figuur 4-71). Tegen de tweede Wetenschappelijke Raad
voor Ioniserende Stralingen zal een aangepast hydrogeologisch model worden opgesteld dat rekening houdt
met de lokale effecten op de site en in de nabije omgeving ervan.
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Figuur 4-70: Samenvatting van K-waarden in functie van de diepte verkregen ter hoogte van de ON-Dessel-2 boring,
inclusief een vergelijking met de data van de ‘Direct Push’ testen (Kh: horizontale hydraulische geleidbaarheid (m/s); Kv:
verticale hydraulische geleidbaarheid (m/s)).
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Figuur 4-71: Samenvatting van K-waarden in functie van de diepte verkregen ter hoogte van de ON-Dessel-4 boring,
inclusief een vergelijking met de data van de direct push testen (Kh: horizontale hydraulische geleidbaarheid (m/s); Kv:
verticale hydraulische geleidbaarheid (m/s)).
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2) Vergelijking van metingen op boorkernen en in ontsluitingen
21

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de labo-metingen op de boorkernen (Kopecky ), en dezelfde labometingen (Kopecky) alsook luchtpermeametermetingen (met een draagbare TinyPerm II) in ontsluitingen van
dezelfde geologische eenheden. De resultaten tonen aan dat er inderdaad een systematische afwijking is
tussen metingen op boorkernen en in ontsluitingen. Voor de Mol Formatie resulteren de boorkernen in
hydraulische geleidbaarheden die ongeveer een grootteorde kleiner zijn dan deze voor de ontsluitingen.

3) Schattingen op basis van korrelgrootte
Een derde bron van informatie uit de boorkernen, met betrekking tot de hydraulische geleidbaarheid, zijn de
korrelgrootteverdelingen. Deze bieden niet rechtstreeks een idee over de hydraulische geleidbaarheid, maar
hangen er wel sterk mee samen. In de literatuur bestaan verschillende methodes om de hydraulische
geleidbaarheid te schatten op basis van korrelgrootteverdelingen. Deze methodes werden geëvalueerd en
toegepast op de korrelgrootteanalyses uit de terreincampagne van 2008. De resultaten hiervan zijn
weergegeven in Figuur 4-72, samen met deze van de labo-metingen op monsters van de boorkernen. Hieruit
blijkt duidelijk dat de meeste methoden uit de literatuur hydraulische geleidbaarheden verwachten die
ongeveer een grootteorde boven deze van de labo-metingen liggen. Dit zou opnieuw kunnen wijzen op
systematische afwijkingen op data van de boorkernen, en komt toevallig ongeveer overeen met de
systematische afwijking van één grootteorde tussen ontsluitingen en de boorkernen.
Er werd verder een site-specifiek model opgesteld om hydraulische geleidbaarheden te schatten op basis
van korrelgrootteverdelingen. Hiervoor werden de resultaten van de labo-metingen gebruikt, waardoor er dus
geen systematische afwijking met deze resultaten bekomen werd. Dit model werd vervolgens toegepast op
de korrelgrootteanalyses van de geotechnische boringen, waarvoor geen data over de hydraulische
geleidbaarheid beschikbaar is. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Figuur 4-73. De hoge hydraulische
geleidbaarheden van de grove Boven-Mol zanden zijn duidelijk ook aanwezig ter hoogte van de
geotechnische boringen. Het verschil tussen de hoogste waarden en de Onder-Mol Zanden eronder
bedraagt hier opnieuw een factor 5 tot 10. Omdat de schatting echter gebeurde op basis van de labometingen op de stalen van de boorkernen zit hier evenzeer mogelijk een afwijking op, en kunnen we de
absolute waarden van deze schattingen in vraag stellen. Op de locaties van de geotechnische boringen blijkt
de grove, goed doorlatende laag in Boven-Mol dus duidelijk aanwezig te zijn, en het contrast tussen deze
laag en de Onder-Mol zanden is gelijkaardig aan de hierboven besproken data.

21

Gestandaardiseerde dunwandige cilinder met 50 mm inwendige diameter en een hoogte van 51 mm waarmee
ongeroerde monsters kunnen worden genomen.
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Figuur 4-72: Vergelijking tussen een selectie van methodes uit de literatuur voor het schatten van de hydraulische
geleidbaarheid (m/s) op basis van korrelgrootteverdelingen en de labo-metingen op stalen van de boorkernen, voor de
boringen uit de terreincampagne van 2008. Deze boringen zijn ON-Dessel-3, ON-Dessel-4, ON-Dessel-5, ON-Retie-1,
ON-Retie-2, ON-Kasterlee-1 en ON-Geel-1.

Figuur 4-73: Selectie van de resultaten van de schatting van hydraulische geleidbaarheid (m/s) voor de GT-01 en GT-02
boringen, op basis van het door ontwikkeld site-specifiek model.
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4.4.5.2.6.5

Pomptesten

Er werden in de directe omgeving van de bergingssite twee grootschalige pomptesten uitgevoerd tijdens de
terreincampagnes van 2002 en 2008, met interpretaties mogelijk relevant voor de bovenste aquifer. Dit zijn
de ON-Dessel-2 pomptest, uitgevoerd op een speciaal geboorde pompput, en de pomptest in de bovenste
filter van de peilbuizen geïnstalleerd in het boorgat van ON-Dessel-4. De waarden verkregen op basis van
de pomptesten, zijn weergegeven in Figuur 4-70 en Figuur 4-71. Voor ON-Dessel-4 blijken deze resultaten
systematisch groter te zijn dan de waarden op basis van de boorkernen, met uitzondering van de zone
tussen 12 en 20 m TAW. Voor ON-Dessel-2 lijkt dit minder het geval, maar de grotere hydraulische
geleidbaarheid in Boven-Mol komt er wel tot uiting.
In principe zouden pomptesten de meest relevante waarden moeten opleveren met betrekking tot de
hydraulische geleidbaarheid omdat een groter volume wordt getest. Toch kunnen de resultaten van deze
twee pomptesten niet volledig gebruikt worden om de hydraulische geleidbaarheid van het Quartair &
Boven-Mol af te leiden.
De filter van de pompput voor de ON-Dessel-2 pompproef bevindt zich onder de Kasterlee Klei, in de
onderste aquifer (zie Figuur 4-68 en Figuur 4-69). De pompproef was dan ook ontworpen met als doel de
karakterisatie van de Kasterlee Klei. De gerapporteerde waarden geven de resultaten van de inverse
modellering, maar omwille van de locatie van de filter van de pompput, en het feit dat in de bovenste aquifer
enkel op enkele ondiepe putten (met filters op de grens tussen Quartair & Boven-Mol en Onder-Mol &
Kasterlee Zand) het grondwaterpeil geobserveerd werd, zit er een grote onzekerheid op de verkregen
hydraulische geleidbaarheden.
De minst diepe filter van de ON-Dessel-4 boring, waar de pompproef in plaatsvond, bevindt zich al vrij diep
in de Onder-Mol & Kasterlee Zand eenheid (zie Figuur 4-68). Het is onwaarschijnlijk dat de grote hydraulische
geleidbaarheid in de Boven-Mol Zanden veel aan de reactie van het waterpeil in de peilbuis bijgedragen
heeft. Bij de discussie van de resultaten van deze pompproef is de conclusie dan ook dat verdere analyses
nodig zijn om de geschiktheid van de interpretatie op basis van een numeriek model te kunnen bevestigen.
In de overzichtskaarten met betrekking tot de resultaten van de pomptesten werd besloten om de ONDessel-4 resultaten niet op te nemen.
Uit de resultaten van alle pomptesten uit de 2002 en 2008 terreincampagnes konden de hydraulische
geleidbaarheden van het Quartair & Boven-Mol eenheid niet apart afgeleid worden omwille van de diepte
van de filters waarop de tests zijn uitgevoerd. Aparte geleidbaarheidswaarden konden wel afgeleid worden
voor de samengevoegde Onder-Mol en Kasterlee Zand eenheden.

4.4.5.2.6.6

‘Direct Push’ testen

In het kader van een PhD onderzoek zijn er in april, mei en september 2012 verschillende hydraulische
‘Direct Push’ metingen in de directe omgeving van de bergingsinstallatie uitgevoerd door UFZ Leipzig (zie
Figuur 4-67). ‘Direct Push’ is in feite een algemene benaming voor technieken waarbij staven met sensoren of

staalname apparatuur de grond in gedrukt worden, vergelijkbaar met de klassieke sonderingen (CPT). Er
wordt hierbij dus niet geboord, maar gehamerd en het dieptebereik is dan ook sterk afhankelijk van de
ondergrond. In het laatste decennium werden specifieke ‘direct Push’ technieken ontwikkeld om relatieve
hydraulische geleidbaarheden in situ veelvuldig en snel te kunnen opmeten. Het betreft de volgende
technieken:


‘Direct Push injection logging’ (DPIL)



de ‘hydraulic profiling tool’ (HPT)
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standaard ‘Direct Push slug tests’ (DPST) waarvan absolute hydraulische geleidbaarheden afgeleid
worden.

De verkregen relatieve hydraulische geleidbaarheden met de DPIL en HPT technieken werden vervolgens
gekalibreerd met de resultaten van de DPST testen. De DPIL en HPT technieken hebben een zeer klein
meetvolume omdat ze bijna continu meten tijdens het indrukken van de stangen (een meting om de enkele
centimeters). Voor de DPST testen werd een filterlengte van 1,06 m gebruikt. Het grotere meetvolume dat
daarmee bereikt werd, is meer representatief dan dat voor de DPIL en HPT metingen. Vermits deze
metingen echter gekalibreerd werden met de DPST data, zijn alle resultaten in principe representatief voor
een groter meetvolume, dat uiteraard wel nog duidelijk kleiner is dan het geteste volume tijdens een
pompproef.
Al de meetresultaten worden in Figuur 4-74 getoond, samen met de geometrisch gemiddelde hydraulische
geleidbaarheid en de 95% betrouwbaarheidsintervallen. De opsplitsing tussen het Quartair & Boven-Mol en
Onder-Mol & Kasterlee Zand wordt hier gemaakt op basis van de geometrie van deze hydrogeologische
eenheden in het numeriek model. Omdat de 'Direct Push’ metingen ongeveer 17 m diepte bereiken, zijn er
hiervan geen waarden voor het onderste deel van Onder-Mol en dieper. De resultaten tonen duidelijk aan
dat in de omgeving van de bergingssite eerst een ondiepe zone voorkomt met hogere hydraulische
geleidbaarheden, en dieper, hydraulische geleidbaarheden die geleidelijk aan dalen. Het verschil tussen de
grootste geobserveerde waarden in de bovenste zone en de waarden in de onderste zone bedraagt
ongeveer een factor 5 tot een factor 10.
Het ontbreken van waarden beneden een bepaalde drempel voor de HPT metingen is een gevolg van het
stilvallen van de injectie van water aan een druk van 570 – 590 kPa. In werkelijkheid zullen er dus zeker
zones zijn met een hydraulische geleidbaarheid kleiner dan deze drempel (volgens de HPT metingen), maar
gezien het grotebereik aan meetwaarden die wel nog verkregen werden in deze zone, is de invloed van dit
effect verwaarloosbaar.
In Figuur 4-70 en Figuur 4-71 zijn deze data ook weergegeven, wat duidelijk maakt dat er een systematische
afwijking is tussen deze resultaten en deze op basis van de boorkernen, van ongeveer één grootteorde.
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Figuur 4-74: Overzicht van de resultaten van de hydraulische ‘Direct Push’ metingen (DPIL: direct push injection logging;
DPST: direct push slug tests (lengte van de groene lijnen geeft de diepte-omvang van de meting weer); HPT: hydraulic
profiling tool). De zwarte volle verticale lijnen geven de gemiddelde hydraulische geleidbaarheid (K) en zijn 95%
betrouwbaarheidsintervallen voor de bovenste twee modellagen (stippellijnen).

4.4.5.2.6.7

Literatuurwaarden

In Tabel 4-37 worden enkele waarden voor de bovenste aquifer, de Formatie van Mol of de Boven-Mol
eenheid uit de literatuur gegeven.
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Tabel 4-37: Overzicht van verschillende waarden voor de hydraulische geleidbaarheid (K in m/d) van de
bovenste aquifer.
K (m/d)

Techniek/Bron

Filter/staal in

5,5-55

Direct push testen, in situ

10

ON-Dessel-2 pompproef, in situ

Waarde voor

Quartair/Boven-Mol/Bovenste deel Quartair/Boven-Mol/
Onder-Mol

bovenste deel Onder-Mol
Bovenste eenheid

Diest Zanden
(~Boven-Mol)

6

28

10 – 14

ON-Dessel-4 pompproef, in situ (model)
ON-Dessel-4

ON-Dessel-4

in

situ

Kopecky

ringen

van

ringen

van

boorkernen, ex situ
ON-Dessel-2

0,6 – 3,1

pompproef,

(analytische benadering)

Kopecky

boorkernen (andere terreincampagne!),
ex situ

Kasterlee

Quartair + Mol + Kasterlee

Kasterlee

Quartair + Mol + Kasterlee

Boven-Mol

Boven-Mol

Boven-Mol, onder de grove zone
(duidelijk te zien aan korrelgroottes)

Boven-Mol

0,5 - 30

VMM

-

Mol

0,16 – 44,4

Vandersteen et al.

-

Mol

Mol, ontsluiting in Sibelco groeve

Mol

8 – 61

Rogiers et al., luchtpermeameter + labo
metingen

L-28a

13

Hoedemaekers, in situ, slug-testen

9 - 26

Wouters en Vandenberghe

-

6 - 17

Wouters en Vandenberghe

-

4.4.5.2.6.8

(dilutietestput),

(kanaal)

L-25a

Mol

Zanden

van

Mol,

Brasschaat en Merksplas
Neogeen zanden

Vergelijking van de verschillende resultaten

Een samenvatting van alle hierboven besproken waarden voor de hydraulische geleidbaarheid wordt
weergegeven in Figuur 4-75. Hierin is duidelijk de systematische afwijking, tot een grootteorde, tussen de
‘Direct Push’ metingen en de data op basis van de boorkernen te zien. De waarden verkregen uit de
pomptesten liggen aan de hoge kant van deze van de boorkernen, en aan de lage kant van deze van de
‘Direct Push’ testen. Zoals hierboven reeds vermeld, komt deze afwijking van een grootteorde overeen met
de systematische afwijking tussen de boorkernen en data voor ontsluitingen. Ook komt deze afwijking
overeen met het verschil tussen klassieke schattingen van de hydraulische geleidbaarheid op basis van
korrelgrootteverdelingen en de labo-metingen.
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De waarden verkregen uit de literatuur zijn eveneens weergegeven in Figuur 4-75. Hier blijkt echter een
betere overeenkomst te zijn met de ‘Direct Push’ testen, hoewel tweemaal toch een groot deel van het
vermelde bereik onder de minimumwaarden van de ‘Direct Push’ testen valt.

4.4.5.2.6.9

Verder te beschouwen bereik van hydraulische geleidbaarheid op basis van metingen

De terreincampagnes van 2002 en 2008 waren vooral bedoeld om een algemene karakterisatie van de
eerste 50 meter van de Neogeen aquifer te verkrijgen, waarbij er vaak extra of uitsluitend aandacht was voor
het bepalen van de eigenschappen van de Kasterlee Klei. De eerste 15 meter van de bovenste aquifer werd
slechts door bepaalde technieken gekarakteriseerd, waarbij de grove Boven-Mol Zanden soms letterlijk
overgeslagen werden. Uit de korrelgrootteanalyses, de daarop gebaseerde schattingen van hydraulische
geleidbaarheid, blijkt echter dat deze grove laag wel degelijk aanwezig is onder de bergingssite, en een
aanzienlijk deel uitmaakt van de eerste 15 meter van de aquifer.
De ‘Direct Push’ metingen van 2012 hebben de aanwezigheid van deze laag bevestigd, maar evenzeer
duidelijk gemaakt dat de hydraulische eigenschappen hiervan ook van groot belang zijn. Gezien de
beperkingen van de terreincampagnes van 2002 en 2008 (in dit opzicht), de vragen bij de verstoring van de
boorkernen, en de beperkte informatie die de uitgevoerde pomptesten kunnen leveren over de eerste 15
meter van de aquifer, worden de ‘Direct Push’ metingen voorlopig als de meest betrouwbare bron van
informatie van de hydraulische geleidbaarheid van “Quartair & Boven-Mol” ter hoogte van de bergingssite en
zijn omgeving beschouwd. Het feit dat het hier om vrij hoge hydraulische geleidbaarheden lijkt te gaan, in
vergelijking met de gegevens uit 2002 en 2008, wordt deels bevestigd door de verschillende bereiken
vermeld in de literatuur. Deze overlappen voor een groot deel met het bereik van de ‘Direct Push’ metingen
-5

voor het Quartair & Boven-Mol ter hoogte van de bergingssite, waarvoor we 5,5 – 55 m/d (6,4×10 – 6,4×10
4

-

m/s) gebruiken, met een geometrisch gemiddelde van dit bereik van 17 m/d (Figuur 4-75). Dit bereik is

bepaald als een afgerond minimum en maximum na verwijderen van de 5% hoogste waarden. Verder
ondersteunen de systematische afwijkingen tussen de boorkernen en de ontsluitingen en schattingen op
basis van korrelgrootteverdelingen, de ‘Direct Push’ data.
De range 5,5 – 55 m/d, en het geometrisch gemiddelde 17 m/d, werd verder bijvoorbeeld ook gebruikt voor
de interpretaties van de dilutietesten en leidde tot resultaten consistent met de gemeten Darcy fluxen en
hydraulische gradiënten in de directe omgeving van de bergingssite (zie ook §4.4.5.3.4).
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Figuur 4-75: Viool- en boxplots voor verschillende methodes en types van metingen van de hydraulische geleidbaarheid
(m/s) en bereiken vermeld in de literatuur. De boxplots geven de uitschieters weer (meer dan 1,5 keer de
interkwartielafstand verwijderd van het 1

ste

of 3

de

ste

kwartiel), de kleinste en grootste niet-uitschieters, en het 1 , 2

kwartiel. De gele achtergrond geeft het bereik 5,5 – 55 m/d weer.
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4.4.5.2.7

Argumentatie voor de hydraulische geleidbaarheidswaarden gebruikt in het model

4.4.5.2.7.1

Startwaarden voor de automatische kalibratie

Vermits het Lokaal grondwatermodel een regio omvat van ongeveer 60 km², is het niet mogelijk om gemeten
hydraulische geleidbaarheden rechtstreeks als parameterwaarden te gebruiken. Zowel het schaaleffect, als
een bias met betrekking tot de onderzochte locaties en de volledige regio, verhinderen dat een gemiddelde
waarde van de metingen zou overeenkomen met de effectieve hydraulische geleidbaarheid op schaal van
het numeriek model. Er dient dus een kalibratie te gebeuren van de parameterwaarden om deze effectieve
hydraulische geleidbaarheid te bekomen. De parameterwaarden worden gekalibreerd zodat de
gesimuleerde stijghoogtes in zo goed als mogelijk overeenstemmen met gemeten stijghoogtes.
Voor een initiële ruwe schatting van de effectieve hydraulische geleidbaarheden kan wel gebruik gemaakt
worden van de meest relevante metingen, i.e. deze die het grootste volume van de aquifer karakteriseren.
Bij de bepaling van de startwaarden van de input-parameters van het numeriek model werden dan ook de
resultaten van de pomptesten
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gebruikt voor de bovenste aquifer. Een selectie van deze waarden is

weergegeven in Tabel 4-38:. Het gaat hier dus om gemiddelde waarden van alle pompproeven uit de 2002
en 2008 terreincampagnes. Dit is in feite de enige rechtstreekse link tussen de parameterwaarden uit het
model en de gemeten hydraulische geleidbaarheden, en die link verdwijnt in principe bij de automatische
kalibratie van de parameterwaarden.

4.4.5.2.7.2

Resultaten van de automatische kalibratie

Voor de automatische kalibratie van de parameterwaarden van het numeriek model werd slechts één
parameter gebruikt voor de bovenste aquifer om zo ook de informatie vervat in de stijghoogtemetingen in
rekening te brengen. De verhouding tussen enerzijds de hydraulische geleidbaarheid van de bovenste
aquifer en anderzijds de hydraulische geleidbaarheden voor ‘Quartair & Boven-Mol’ en deze voor ‘Onder-Mol
& Kasterlee Zand’ werd constant gehouden om overparameterisatie van het model te vermijden. Deze
verhouding (en deze voor de verschillende eenheden binnen de onderste aquifer) vormen de enige
informatie van de gemeten hydraulische geleidbaarheden die expliciet behouden wordt in het uiteindelijk
gekalibreerde resultaat. Gekalibreerde parameters omvatten de hydraulische geleidbaarheid van de
bovenste aquifer, de verticale anisotropie van de Kasterlee Klei en de hydraulische geleidbaarheid van de
onderste aquifer (Tabel 4-38).

De automatische kalibratie leidde ook tot kansdichtheidsfuncties voor de gekalibreerde parameters,
waaronder dus de hydraulische geleidbaarheid van de bovenste aquifer. De kansdichtheidsfunctie voor de
hydraulische geleidbaarheid van de bovenste aquifer werd toegepast op de hydraulische geleidbaarheid van
“Quartair & Boven-Mol” en “Onder-Mol & Kasterlee Zand”. Daarbij werd de gemiddelde waarde voor de
hydraulische geleidbaarheid voor “Quartair & Boven-Mol” en “Onder-Mol & Kasterlee Zand” verkregen uit de
-4

gekalibreerde waarde voor het geheel van de bovenste aquifer (1,6×10 m/s, zie Tabel 4-38), door middel
van de constant gehouden verhoudingen afgeleid van de startwaarden van de parameters. In Figuur 4-75 is
de kansdichtheidsfunctie voor de hydraulische geleidbaarheid van Quartair & Boven-Mol en Onder-Mol &
Kasterlee Zand gevisualiseerd in de dataset “Model”. De hydraulische geleidbaarheden voor de bovenste
aquifer kunnen op basis van de kansdichtheidsfunctie variëren van ongeveer 58% van hun gekalibreerde
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Uitgevoerd op de boorloacaties ON-Dessel-2, ON-Dessel-3 en ON-Retie-2
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waarde tot 173% ervan. De onzekerheid op de bekomen parameterwaarden is dus minder dan een factor
twee.
De uiteindelijke waarden van belang in het kader van de voornaamste migratieweg tot de waterput op 70 m
-5

-4

bedragen 9,6×10 m/s (of 8,3 m/d) voor Quartair & Boven-Mol, en 1,6×10 m/s (of 13,8 m/d) voor OnderMol & Kasterlee. Beide waarden vallen binnen het beschouwde bereik van 5,5 tot 55 m/d. Het geometrisch
gemiddelde van dit bereik, 17 m/d, ligt echter boven de gekalibreerde waarden van het model. Desondanks
blijkt er een goede overeenstemming te zijn tussen de gemeten en de gesimuleerde grondwaterfluxen (zie
§4.4.5.3.4 “ruimtelijke verdeling op basis van gradiënt en hydraulische geleidbaarheid”), dus wordt er weinig
impact op de radionuclideconcentraties verwacht. Verder blijkt evenzeer dat de gekalibreerde waarden in het
model een goede schatting van de impact opleveren op basis van het gemiddelde van 17 m/d. Het
plausibele bereik van 5 to 55 m/d geeft aanleiding tot een onzekerheid van een factor 3 op de
grondwaterflux, en dus ook op potentiële radionuclideconcentraties. In de praktijk is de onzekerheid op de
gekalibreerde waarden echter veel kleiner (zie §4.4.5.2.8). Het model kan dus gebruikt worden om een
geotransferfactor af te leiden.

Tabel 4-38: Startwaarden en gekalibreerde waarden voor de parameters met betrekking tot de bovenste aquifer in het
numeriek model (met de finaal gebruikte uniforme Kasterlee Klei conceptualisatie). VANI staat voor verticale anisotropie.
95%
Parameter

Startwaarde

Gekalibreerde waarde

Betrouwbaarheid
interval

Gekalibreerde parameters
K bovenste aquifer [m/s]

4,1×10-5

1,6×10-4

1×10-4 - 2,6×10-4

Kasterlee Klei VANI [-]

100,0

148,0

1 - 351

K onderste aquifer [m/s]

6,5×10-6

6,0×10-5

1,7×10-5 - 2,2×10-5

Quartair & Boven-Mol [m/s]

2,4×10-5

9,6×10-5

Mol Kleiige Laag [m/s]

2,7×10-7

1,6×10-6

Onder-Mol & Kasterlee Zand [m/s]

4,1×10-5

1,6×10-4

Afgeleide parameterwaarden

4.4.5.2.8

Impact van de onzekerheden op de radionuclideconcentraties

4.4.5.2.8.1

Onzekerheden op K op basis van lokale metingen in het ‘Quartair & Boven-Mol’.

Vermits het finaal beschouwde bereik van meetwaarden voor de hydraulische geleibaarheid voor ‘Quartair &
Boven-Mol’ 5,5 tot 55 m/d bedraagt, met een geometrisch gemiddelde van 17 m/d, kunnen we trachten de
impact van deze waarden op de radionuclideconcentraties in te schatten. Dit wordt volledig uitgewerkt in
§4.4.5.3.4 (deel “Impact op potentiële radionuclideconcentraties”), met behulp van een lokaal geschatte
geotransferfactor.
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4.4.5.2.8.2

Onzekerheden op basis van het numeriek model

Parameteronzekerheden
Het effect van de onzekerheden op de hydraulische geleidbaarheid uit het numeriek model op de potentiële
radionuclideconcentraties kan gekwantificeerd worden met behulp van dezelfde aanpak als deze uitgewerkt
in §4.4.5.3.4 (deel “Impact op potentiële radionuclideconcentraties”). De lokaal geschatte geotransferfactor is
er gelijk aan het omgekeerde van de grondwaterflux onder de bergingsinstallatie. Indien we ervan uitgaan
dat de hydraulische gradiënt constant blijft, dan wil dit zeggen dat de impact in termen van potentiële
23

radionuclideconcentraties, gekwantificeerd door 1/Qin

(zie §4.4.5.3.4 deel “Impact op potentiële

radionuclideconcentraties”), kan variëren van 58% tot 173% van zijn referentiewaarde (zie onzekerheid
vermeld in §4.4.5.2.7) omwille van bovenstaande onzekerheid op de parameterwaarden. Dit is dus een
onzekerheid op de geotransferfactor kleiner dan een factor twee. In de praktijk zouden aanpassingen aan de
parameterwaarden in het numeriek model echter leiden tot andere hydraulische gradiënten, waardoor de
gesimuleerde grondwaterflux onder de bergingsinstallatie weinig zou veranderen. De grondwatervoeding
wordt immers als een constante beschouwd, wat betekent dat indien dezelfde stromingspatronen behouden
blijven, de grondwaterflux slechts in beperkte mate kan veranderen door veranderingen van de hydraulische
geleidbaarheid. De mogelijke impact van deze onzekerheden op potentiële radionuclideconcentraties is dus
waarschijnlijk veel kleiner dan een factor 2.
Het modelconcept heeft echter een invloed op de onzekerheden van de parameterwaarden. De twee meest
relevante zaken hier, met betrekking tot de simulatie van de huidige situatie onder het huidig klimaat, zijn de
conceptualisaties van het grof Boven-Mol facies en de Kasterlee Klei.

Ontbreken van Grof Boven-Mol in numeriek model
Het ontbreken van de grote hydraulische geleidbaarheden ter hoogte van de bergingssite, te wijten aan de
afwezigheid van het grof Boven-Mol facies in het numeriek model, is in principe conservatief. De
hydraulische geleidbaarheid in het numeriek model is momenteel kleiner dan gemeten, dus wordt de flux
onderschat en de geotransferfactor overschat. Deze te kleine hydraulische geleidbaarheden worden echter
gecompenseerd door een overschatting van de hydraulische gradiënt ter hoogte van de bergingsinstallatie,
waardoor de gesimuleerde grondwaterflux waarschijnlijk weinig invloed ondervindt van het ontbreken van
het Grof Boven-Mol. De gebruikte waarde voor de grondwatervoeding blijft immers constant. Dit blijkt ook uit
de analyse van de stroomsnelheden (zie §4.4.5.3.4). Wat wel kan verwacht worden, is dat het
stromingspatroon zal veranderen, en meer bepaald waarschijnlijk de verticale verdeling van de potentiële
radionuclideconcentraties over de bovenste aquifer. Ter hoogte van de bergingsinstallatie blijkt het ondiepe
gedeelte van de bovenste aquifer immers een grotere geleidbaarheid te bezitten dan het diepere gedeelte,
wat nu omgekeerd in het numeriek model verwerkt zit. Het lijkt dan zeer waarschijnlijk dat de pluim zich nog
minder diep zal verspreiden, wat het belang van de grote hydraulische geleidbaarheden alleen maar zal
doen toenemen. Dit wordt verder onderzocht en uitgewerkt vóór de tweede wetenschappelijke raad.

Conceptualisatie van de Kasterlee Klei
Het Lokale grondwatermodel werd herzien op basis van gegevens bekomen tijdens de meest recente
terreinverkenningen, waarbij een doorgedreven conceptualisatie van de Kasterlee Klei werd doorgevoerd. Bij
de modelcalibratie werd snel duidelijk dat een spatiaal variabel hydraulisch geleidbaarheidsveld, afgeleid uit
23

Qin is het instromend debiet in de beschouwde sectie onder de tumulus.
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een combinatie van CPT gegevens en hydraulische geleidbaarheidsmetingen, niet compatibel was met de
geobserveerde hydraulische gradiënten doorheen de Kasterlee Klei. Daarom werden twee additionele
hydraulisch

geleidbaarheidsvelden

geëvalueerd.

De

eerste

omvat

één

enkele

hydraulisch

geleidbaarheidswaarde voor de volledige eenheid, de andere bestaat uit een automatische kalibratie van de
hydraulisch geleidbaarheidswaarden. Bij deze laatste worden verschillende gebieden afgelijnd op basis van
de diktes van de verschillende eenheden en binnen elk homogeen verondersteld gebied wordt een
geoptimaliseerde hydraulisch geleidbaarheidswaarde bepaald.

4.4.5.2.8.3

Conclusies

Het conceptueel hydrogeologisch model omvat twee lokale fenomenen. De Mol Kleiige Laag blijkt hier niet
van belang te zijn en is ook niet aanwezig ter hoogte van de bergingssite. Het grof Boven-Mol facies blijkt
duidelijk aanwezig te zijn ter hoogte van de bergingssite en vertoont sterk afwijkende hydraulische
geleidbaarheden, maar is momenteel niet in het numeriek model opgenomen. De impact hiervan op de
grondwaterflux blijkt echter klein te zijn omwille van een compensatie door de overschatte hydraulische
gradiënt (zie §4.4.5.3.4 “ruimtelijke verdeling op basis van gradiënt en hydraulische geleidbaarheid”).
De belangrijkste zone van de aquifer, in het licht van potentiële radionuclideconcentraties, is de eerste 15
meter ter hoogte van de bergingssite en de zone tot 70 m ten noorden ervan, waar verondersteld wordt dat
er zich een waterput bevindt. Het te beschouwen bereik van hydraulische geleidbaarheden, op basis van
metingen, in deze zone is 5,5 – 55 m/d. Deze waarden worden ondersteund door waarden vermeld in de
literatuur. Het effect van dit bereik aan meetwaarden op potentiële radionuclideconcentraties wordt in
§4.4.5.3.4 deel “Impact op potentiële radionuclideconcentraties”behandeld.
De hydraulische geleidbaarheden in het numeriek model zijn effectieve waarden, geldig voor de hele
gesimuleerde regio. Desondanks blijkt de gesimuleerde lokale grondwaterflux ter hoogte van de
bergingsinstallatie correct te zijn. De onzekerheden op deze waarden over- of onderschatten de potentiële
radionuclideconcentraties met minder dan een factor 2.

4.4.5.2.9

Specifieke opslagcapaciteit

De specifieke opslagcoëfficiënt
in

de

niet-bepompte

24

lagen

-1

Ss (m ) kan geschat worden op basis van de verlaging van het waterniveau
tijdens

een

pompproef.

Omwille

van

de

benodigde

hoeveelheid

waarnemingspiëzometers, was deze schatting alleen mogelijk voor twee sites, één rond ON-Dessel-3, de
andere rond ON-Retie-1 (Tabel 4-39).
We spreken hier van specifieke opslagcapaciteit omdat deze waarden afgeleid zijn in de veronderstelling dat
de aquifer ‘onder spanning’ staat. Deze veronderstelling is gebaseerd op het feit dat uit de kalibratie van de
pompproef op peilbuis PB3 (Kasterlee Zand, site ON-Dessel-3) gebleken is dat de bovenste aquifer, zoals
25

eerder als één geheel beschouwd, toch wel uit verschillende lagen bestaat . De lage verticale
doorlatendheid van de bovenste laag moet in het model gezien worden als een geheel waarbij deze
verhoogde verticale weerstand gevormd wordt door één of meer dunne slecht doorlatende laagjes,
bijvoorbeeld plaatselijke kleilenzen of een oxidatiehorizont. Uit de beschrijving van deze boring blijkt immers
dat er een aantal granulometrisch fijnere laagjes en ook diffuse klei voorkomen in de bovenste 10 meters. Dit
is ook het geval in ON-Retie-2 en in mindere mate in boring ON-Retie-1. Dit komt ook tot uiting in de
24
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In het Engels ”specific storage”
Om de pompproef Retie-1 te kunnen interpreteren was een grote verticale anisotropie noodzakelijk.
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interpretatie van de CPT’s. Feit is wel dat de laag gevormd door het Kasterlee Zand zich hierdoor gedraagt
als een min of meer gespannen watervoerende laag, zoals uit de verlagingscurve kan worden opgemaakt.
Deze kenmerken komen enkel voor ten noorden van de bergingssite ( Figuur 4-63). De bergingssite zelf wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van een grover facies in het Boven-Mol. In de buurt van de bergingssite
staat de bovenste aquifer niet onder spanning.
Deze waarden zijn dus veel kleiner dan de waarden voor de bergingscoëfficiënt nabij de watertafel, die
ongeveer gelijk zijn aan de effectieve porositeit (zie §4.4.5.2.10).

-1

Tabel 4-39: Specifieke opslagcapaciteit Ss (m ) geschat door gebruik te maken van een analytische methode bij de
interpretatie van de de pomptests A1 (ON-Dessel-3) en A2 (ON-Retie-1), en veronderstelde bergingscoëfficiënt Sy (-)
Specifieke opslagcapaciteit
ON-Dessel-3

Bovenste aquifer**
Onderste aquifer

Specifieke bergingscoëfficient
ON-Retie-1

-1

Geschat op basis

Finale waarde na

van porositeit Sy (-)

kalibratie Sy (-)

0,36

-1

# filters

Ss (m ) *

# filters

Ss (m ) *

4

2,12×10-5

4

3,0×10-5

0,3

2

2,4×10-7

2

9,5×10-7

-

* Geometrisch gemiddelde van de geschatte waarden; ** Veronderstelling van voorwaarde ‘onder spanning’ twijfelachtig
4.4.5.2.10

Specifieke bergingscoëfficiënt

De specifieke bergingscoëfficiënt

26

(Sy) is in feite de porositeit die gedraineerd kan worden. De waarde

daarvan zou dicht bij de (effectieve) porositeit moeten liggen voor de beschouwde sedimenten. De waarden
van porositeit voor de bovenste aquifer (Tabel 4-35 :) variëren tussen 0,35 tot 0,42, terwijl de waarden van
effectieve porositeit (uit twee stalen) van de bovenste aquifer 0,26 bedragen.
De waarde van de bergingscoëfficiënt voor de bovenste aquifer in het transiënt model bedraagt 0,36. In een
steady state model, zoals voor de berekening van de GTF, wordt de specifieke bergingscoëfficiënt echter
niet gebruikt.

4.4.5.3

Grondwaterstroming: richting en snelheid

De bepaling van de grondwaterstroming op de site, i.e. de snelheid en richting van het grondwater in de
bovenste

aquifer,

is

enkel

uitgevoerd

voor

de

oostelijke

tumulus.

Door

een

grootschalige

grondwaterbemaling bij FBFC International tijdens de jaren 2013-201627 was de natuurlijke situatie van het
grondwater verstoord in het westelijke deel van de bergingssite en konden geen uitspraken betreffende
stromingsrichting en –snelheid worden gedaan voor de westelijke tumulus.

26
27

In het Engels “specific yield”
De bemaling werd uitgevoerd van 01/08/2013 tot 06/10/2014 en van 01/12/2015 tot 31/08/2016.
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4.4.5.3.1

Langetermijngemiddelde van de grondwaterstroming op schaal van het Lokaal
grondwatermodel

Het grondwatersysteem op de site in Dessel maakt deel uit van het regionale hydrogeologische systeem van
het stroomgebied van de Nete. Binnen de grenzen van dit stroomgebied is de grondwaterstroming
voornamelijk het gevolg van atmosferische infiltratie en in mindere mate van externe bronnen, meer bepaald
de kanalen die water over de natuurlijke grenzen heen vervoeren. Het geïnfiltreerde water komt via het
grondwater in de afvoerkanalen en rivieren terecht. De invloed van twee rivieren in de regio, de Kleine
Nete/Witte Nete en de Grote Nete, reikt tot aan de Boomse Klei aquitard, die als ondergrens van het
grondwatersysteem wordt beschouwd (Figuur 4-61).
De reden waarom het (geringe) effect van kleinere oppervlaktewaterlichamen op de grondwaterstroming
beperkt blijft tot het bovenste gedeelte van het aquifersysteem (bovenste watervoerende laag), is de
aanwezigheid van de Kasterlee Klei (zie ook §4.4.5.1.2.1). Deze aquitard tempert de invloed van het
oppervlaktewater, voornamelijk rivieren, op de peilen van de diepere watervoerende lagen. Als gevolg
daarvan is de grondwaterstroming in de onderste watervoerende laag meer uniform dan in de bovenste
watervoerende laag. Figuur 4-76 geeft de grondwaterpeilen en grondwaterstromingsrichtingen weer zoals
gesimuleerd door het Lokale grondwatermodel voor de hydrogeologische eenheden boven en onder de
Kasterlee Klei. Hieruit blijkt dat de isolijnen van de grondwaterpeilen en grondwaterstromingsrichtingen veel
meer fluctueren in de bovenste watervoerende laag dan in de onderste.
Afhankelijk van zijn relatief verticale stand ten opzichte van het grondwaterpeil beïnvloedt het Kanaal
Bocholt-Herentals de grondwaterstroming boven de Kasterlee Klei door de infiltratie van water (water in
kanaal daalt) of kwel (water in kanaal stijgt) naar/van de aquifer. Deze laatste toestand (water in kanaal
stijgt) komt doorgaans meteen stroomafwaarts van de kanaalsluizen en bij de Congovaart voor. Nabij de site
verliest het kanaal plaatselijk water, waardoor de grondwaterpeilen en stromingssnelheden toenemen.
Zoals wordt getoond in Figuur 4-76, is de waterscheiding tussen de stroomgebieden van de Kleine/Witte Nete
en de Grote Nete enkele kilometers ten zuiden van het kanaal gelegen. De bergingssite is in het
infiltratiegebied van de Kleine/Witte Nete gelegen en de algemene stromingsrichtingen in de bovenste
aquifer zijn er in hoofdzaak noordelijk en noordwestelijk tot westelijk georiënteerd. In de dieper gelegen
delen (onder de Kasterlee Klei) stroomt het grondwater in noordwestelijke richting.
De grondwaterstroming doorheen de Kasterlee Klei in de gebieden met neerwaartse (infiltratiegebieden) en
met opwaartse stroming (kwelgebieden) is weergegeven in Figuur 4-77. Deze laatste gebieden zijn dicht bij
de belangrijkste waterlopen gelegen (Witte Nete, Kleine Nete, Daalmansloop). De infiltratiegebieden liggen
centraal en zuidelijk in het modelleringsgebied in de richting van de waterscheidingslijn (zie Figuur 4-76) en in
het gebied tussen de grotere waterlopen, waar de plaatselijke grondwateraccumulatie aanleiding geeft tot
een neerwaartse hydraulische gradiënt. Een alternatieve voorstelling van het hydraulische gedrag van de
bovenste en de onderste watervoerende laag wordt geschetst in Figuur 4-78, waar de berekende en
geobserveerde hydraulische gradiënten over de Kasterlee Klei worden vergeleken. De meeste berekende
gradiënten komen goed overeen met de geobserveerde gradiënten.
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Figuur 4-76: Berekende grondwaterstromingsrichtingen boven (bovenste figuur) en onder (onderste figuur) de Kasterlee
Klei. Locatie van de bergingssite aangeduid met de rode pijl
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Figuur 4-77: Berekende verticale stroming doorheen de Kasterlee Klei. Negatieve waarden geven opwaartse stroming
aan. Rode pijl geeft de locatie weer van de bergingssite.

Figuur 4-78: Vergelijking van berekende en geobserveerde hydraulische gradiënt doorheen de Kasterlee Klei. Negatieve
waarden geven een opwaartse stroming aan. Rode pijl geeft de locatie weer van de bergingssite.

4.4.5.3.2

Langetermijngemiddelde van de grondwaterstroomrichting ter hoogte van de bergingssite

Ter hoogte van de bergingssite werd de gemiddelde grondwaterstroming op lange termijn geschat op basis
van een grote hoeveelheid data:
Er is een uitgebreid netwerk van peilbuizen beschikbaar in de omgeving van de bergingssite en die
peilbuizen worden maandelijks opgemeten (Figuur 4-79);
Er werden in 2015-2016 bijkomende peilbuizen geplaatst in de omgeving van de bergingssite om de
grondwatertafel in de omgeving ervan beter in kaart te kunnen brengen;
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Er werden nieuwe topografische metingen uitgevoerd om één consistente dataset van coördinaten te
verkrijgen;
Er werd een methode uitgewerkt om de maandelijkse metingen te interpoleren in de tijd, enerzijds om een
beter zicht te krijgen op de dynamiek van de grondwatertafel, anderzijds om de geometrie op specifieke
dagen te kunnen inschatten (bijvoorbeeld op de data van terreincampagnes, om andere types van metingen
aan de geometrie van de grondwatertafel te kunnen relateren);
De nieuwe data en uitgewerkte methode werden gebruikt om de gemiddelde situatie voor de periode 20012016 in te schatten, om zo het langetermijngemiddelde beter te benaderen.
Deze analyse steunt op de aanname dat de stromingsrichting op basis van de grondwatertafel voldoende
representatief is voor de grondwaterstroming over de volledige diepte van de bovenste aquifer, maar vooral
voor de eerste 15 m (Quartair & Boven-Mol), die de belangrijkste zone is in het kader van de berekening van
potentiële radionuclideconcentraties (zie Figuur 4-64, en ook Figuur 4-118 in §4.4.5.4). Deze aanname is
gejustifieerd omwille van de grote hydraulische geleidbaarheden binnen deze zone en de beperkte verticale
gradiënten voor de volledige bovenste aquifer.

4.4.5.3.2.1

Data 2015-2016

1) Installatie nieuwe peilbuizen
In september 2015 werden er 13 peilbuizen (L-80a tot en met L-92a in Figuur 4-79) bijgeplaatst in de
omgeving van de toekomstige bergingsinstallatie, met als doel de ruimtelijke patronen en de dynamiek van
de grondwatertafel, alsook de daarmee gepaard gaande stromingsrichtingen, met een grotere mate van
detail in kaart te brengen. Deze grotere mate van detail laat toe om het langetermijngemiddelde van de
stromingsrichting beter in te schatten. Vervolgens werden in januari 2016 nog 6 extra peilbuizen (L-93a tot
en met L-98a in Figuur 4-79) bijgeplaatst. Alle locaties, beschikbaar eind 2016, waar de positie van de
watertafel werd opgemeten, zijn weergegeven in Figuur 4-79.
De positie van de grondwatertafel werd in al deze peilbuizen na hun installatie minstens één keer per maand
opgemeten. Voor een groot aantal peilbuizen zijn er extra metingen beschikbaar, die uitgevoerd werden
tijdens de verschillende terreincampagnes (zie §4.4.5.3.4). De initiële coördinaten en referentiehoogtes van
de peilbuizen werden bepaald met behulp van satellietbeelden, smartphone GPS metingen, en een niveau
voor het overzetten van de hoogtes vanaf eerder ingemeten peilputten.
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Figuur 4-79: Alle beschikbare locaties (eind 2016) waar de positie van de watertafel opgemeten wordt in de omgeving
van de bergingssite. De coördinaten van de blauw onderstreepte peilputten werden aangepast na de topografische
meetcampagne 2017.

2) Nieuwe topografische metingen (2017)
Tijdens het verwerken van de data tot kaarten met de positie van de watertafel werd het duidelijk dat er
verschillende inconsistenties waren tussen verschillende peilputten van verschillende terreincampagnes. Om
de grootste onzekerheden met betrekking tot de coördinaten, maar vooral tot de referentiehoogtes, weg te
nemen werd begin 2017 besloten om alle peilputten opnieuw te laten inmeten door eenzelfde landmeter.
Verschillende metingen hiervan werden ook een tweede maal herhaald, om een idee te krijgen over de
meetfouten en de eerdere resultaten te bevestigen of te ontkrachten.
Er werd besloten om de referentiehoogtes van 10 peilputten aan te passen (zie blauw onderstreepte
peilputten in Figuur 4-79), alsook de x- en y-coördinaten van alle nieuwe (sinds 2015 geplaatste) peilputten.

4.4.5.3.2.2

Dataverwerking

Omwille van de grote variaties van de positie van de grondwatertafel in de tijd, en de beperkte
meetfrequentie, werd besloten om de tijdreeksen te interpoleren in de tijd. Dit laat toe om de positie van de
grondwatertafel in een specifieke peilput op eender welke datum te schatten. Hierbij kunnen we de evolutie
van de positie van de grondwatertafel in de tijd nauwkeurig weergeven, alsook uitmiddelen over langere
periodes om de representativiteit van de resultaten te verhogen. Om bij deze interpolatie ook rekening te
houden met de hoeveelheid neerslag en de seizoenen, werd gebruik gemaakt van het RRAWFLOW model.
Dit is een impuls-respons model waarbij een neerslag- en temperatuurtijdreeks eerst omgezet worden naar
een schatting van de infiltratie (met behulp van vergelijkingen van Jakeman en Hornberger, waarna de
convolutie van deze infiltratie met impuls-respons functies doorgerekend wordt. Het resultaat hiervan is een
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tijdreeks van dagelijkse waarden van de positie van de grondwatertafel in een specifieke peilput. De
parameters van dit model werden voor elke peilput geoptimaliseerd met het algoritme van Byrd et al. en de
finaal gefitte waarden werden gecorrigeerd door lineaire interpolatie, zodat de meetwaarden exact gefit
werden.
Voor de tijdreeksen van de nieuwe peilputten waren er echter nog niet genoeg data beschikbaar voor het
volgen van deze methode. Vermits de grondwaterpeilen in de peilputten in de omgeving van de installatie
sterk met elkaar gecorreleerd zijn in de tijd, werd besloten om deze korte tijdreeksen te modelleren in functie
van de RRAWFLOW resultaten voor de overige peilputten. Dit werd gedaan met behulp van
principaalcomponenten regressie, waarbij enkel de drie meest belangrijke componenten gebruikt werden.
Ook hier werden de finaal gefitte waarden gecorrigeerd door middel van lineaire interpolatie, zodat de
meetwaarden exact gefit werden. Op deze manier werd voor alle peilputten een schatting van de positie van
de grondwatertafel voor eender welke datum verkregen, en kunnen er dagelijkse grondwatertafelkaarten
gemaakt worden die aan deze data gelinkt zijn. In eerste instantie werd deze methode toegepast op de data
van 2016. Een overzicht van de berekeningsmethode is weergegeven in Figuur 4-80.

Figuur 4-80: Overzicht van de werkwijze om de gemeten stijghoogtes om te zetten naar tijdreeksen met dagelijkse
waarden voor de positie van de grondwatertafel, en uiteindelijk dagelijkse kaarten.

Een samenvatting van het resultaat van de dagelijkse kaarten voor 2016 is weergegeven in Figuur 4-81 met
behulp van de som van de stromingsvectoren. Hieruit blijkt duidelijk dat de meest dominante
stromingsrichtingen ter hoogte van de locatie voor de oostelijke tumulus gaan van NW tot N. In de
zuidwestelijke hoek van de tumulus is er echter een zone met dominerende westwaartse stroming, met een
kleine zuidwaartse component. Indien we deze resultaten vergelijken met de stromingsvectoren die we
bekomen op basis van de watertafel en de hydraulische geleidbaarheid uit de modelsimulatie (Figuur 4-82),
dan lijkt het dat de stromingsrichtingen in deze zuidwestelijke hoek verkeerd worden ingeschat in het model.
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In de volgende sectie tonen we echter aan dat dit niet het geval is. De reden voor deze discrepantie is de
atypische hydrologische situatie in het jaar 2016, die maakt dat deze toestand niet representatief is voor de
gemiddelde situatie op lange termijn.
Ter illustratie van deze extreme situatie geeft Figuur 4-83 een overzicht van de jaarlijkse fluctuaties in peilput
SCK-L-28a. Verder geeft Figuur 4-84 nog een overzicht van de maandelijkse neerslag geregistreerd in het
weerstation te Eersel, waaruit duidelijk blijkt dat de neerslag in juni 2016 ver boven het gemiddelde lag.
Gedetailleerde analyse van dagelijkse tijdsreeksen van stroomrichtingen toont aan dat er tijdens de
maanden met een hoge grondwaterstand (wintermaanden en vroege lentemaanden) een kleine W – SW
component is in de zuidwestelijke hoek, terwijl er een sterke NW component is bij lage grondwaterstand. In
2016 kwam er door de grote neerslag tijdens het voorjaar, maar vooral in juni, een tweede periode van
extreem hoge grondwaterstand voor, waardoor een veel langere periode gekenmerkt wordt door een W –
SW component in de zuidwestelijke hoek dan gedurende andere jaren. Dit uit zich voor de gemiddelde
situatie in 2016 in stromingsrichtingen in de zuidwestelijke hoek van de installatie die niet overeenstemmen
met de stromingsrichtingen uit het model. Bijkomend zijn ook alle stroomsnelheden ter hoogte van de
installatie hierdoor systematisch kleiner dan gedurende andere jaren.

Figuur 4-81: Overzicht van de som van de dagelijkse stromingsvectoren voor het jaar 2016. De richting en grootte van
elke vector zijn weergegeven. De grootte is uitgedrukt in meter per jaar, en werd berekend op basis van een effectieve
porositeit van 20 % en een hydraulische geleidbaarheid van ~17 m/d (zie §4.4.5.2.7 “Resultaten van de automatische
kalibratie”voor een verklaring voor deze waarde).
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Figuur 4-82: Overzicht van de stromingsvectoren gesimuleerd door het lokaal grondwatermodel. De richting en grootte
van elke vector zijn weergegeven. De grootte is uitgedrukt in meter per jaar, en werd berekend op basis van een
effectieve porositeit van 20 % en een hydraulische geleidbaarheid van 8,3 m/d, die in het model gebruikt wordt voor de
bovenste hydrogeologische laag (Quartair & Boven-Mol).

Figuur 4-83: Overzicht van de grondwaterpeilen (m TAW) in peilput SCK-L-28a, die op de site gelegen is, ter illustratie
van de uitzonderlijke hydrologische situatie in 2016. Data van de laatste 7 jaren zijn in een kleurencode weergegeven.
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Figuur 4-84: Overzicht van de maandelijkse neerslag geregistreerd in het KNMI weerstation te Eersel (gelegen op ~23
km van de site) voor 2016 (rode driehoeken) alsook voor de volledige tijdreeks sinds 1951 (viool- en boxplots). De
boxplots geven de uitschieters weer (meer dan 1,5 keer de interkwartielafstand verwijderd van het 1
ste

kleinste en grootste niet-uitschieters, en het 1 , 2
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Extrapolatie naar de periode 2001-2016

Vermits één enkel jaar niet representatief kan zijn voor de gemiddelde situatie op lange termijn, en omwille
van de duidelijke problemen met het atypische jaar 2016, werd gekozen om de gevolgde methodiek toe te
passen op de periode 2001-2016. Hierbij werd niet enkel geïnterpoleerd in de tijd, maar ook geëxtrapoleerd
naar de periode vóór de installatie van de individuele peilputten. Dit wil zeggen dat de schattingen daar
minder nauwkeurig zijn, vermits de gesimuleerde tijdreeksen niet kunnen worden gecorrigeerd met
meetwaarden. Dit blijft momenteel echter de enige manier om puur op basis van meetwaarden (i.e. zonder
expliciete grondwaterstromingsmodellering) gedetailleerde informatie te verkrijgen over het gedrag van de
grondwatertafel op langere termijn. Deze werkwijze wordt geïllustreerd in Figuur 4-85.
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Figuur 4-85: Illustratie van de uitbreiding van de interpolatie voor 2016 naar de extrapolatie voor de periode 2001-2016.
Merk wel op dat de schattingen vóór 2001 nog beïnvloed worden door de initialisatie van de convolutie in het
RRAWFLOW model, waardoor de grondwaterpeilen nog systematisch onderschat worden.

De resultaten voor de volledige periode 2001-2016 zijn samengevat in Figuur 4-86 door opnieuw de som van
alle vectoren weer te geven, maar deze keer gedeeld door het aantal beschouwde jaren. Deze resultaten
kunnen opnieuw rechtstreeks vergeleken worden met deze op basis van de modelsimulatie in Figuur 4-82. Uit
deze vergelijking blijkt dat de gemiddelde stromingsrichtingen ter hoogte van de oostelijke tumulus (NW - N)
vrij goed overeenstemmen met deze uit de modelsimulatie (NW - NNW). De afwijkingen in de zuidwestelijke
hoek van de tumulus die in Figuur 4-81 te zien zijn voor het jaar 2016, worden inderdaad uitgemiddeld als we
deze langere periode beschouwen.

Figuur 4-86: Overzicht van de som van de dagelijkse stromingsvectoren voor de periode 2001-2016. De richting en
grootte van elke vector zijn weergegeven. De grootte is uitgedrukt in meter per jaar, en werd berekend op basis van een
effectieve porositeit van 20 % en een hydraulische geleidbaarheid van ~17 m/d (zie §4.4.5.2.7 “Resultaten van de
automatische kalibratie”voor een verklaring voor deze waarde).
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4.4.5.3.2.4

Conclusie

Sinds september 2015 werden verschillende stappen ondernomen om de dynamiek van de grondwatertafel
in de omgeving van de installatie met een grotere mate van detail op te volgen. Na het verwerken van de
nieuwe data werd het duidelijk dat er voor 2016 reeds een vrij goede overeenstemming was tussen de
stromingsrichtingen afgeleid op basis van de data en deze gesimuleerd door het lokaal grondwatermodel.
Omwille van de atypische meteorologische situatie van 2016 leken er echter discrepanties te bestaan tussen
het model en de verzamelde data. Indien echter de gemiddelde stroming voor de volledige periode 20012016 geschat wordt, blijkt dat deze discrepanties verdwijnen, en kunnen we stellen dat de
stromingsrichtingen gesimuleerd door het model ter hoogte van de oostelijke tumulus wel degelijk bevestigd
worden door de verzamelde data.
Stijghoogtemetingen zullen op maandelijkse basis blijvend worden opgemeten tot het einde van de nucleaire
reglementaire controlefase (zie ook §16.4.11.2).

4.4.5.3.3

Seizoensfluctuaties van de grondwaterstanden

Het grondwaterpeil fluctueert op het ritme van de seizoenen als gevolg van variaties van infiltratie in de tijd.
Naast infiltratie beïnvloeden nog andere factoren de seizoenale fluctuaties van het grondwaterpeil, zij het
met een geringer effect. Deze factoren zijn onder meer de waterpeilen in rivieren, beken, meren en kanalen.
Het verschil in de grootte van de grondwaterfluctuaties is afhankelijk van de afstand tot een
oppervlaktewaterlichaam

(bijvoorbeeld

een

kanaal)

en

de

fluctuatie

van

het

peil

in

dat

oppervlaktewaterlichaam (praktisch constant in het geval van het kanaal). Dit is geïllustreerd in Figuur 4-87.
De piëzometrische niveaus fluctueren met een grootteorde van ongeveer 1 meter ter hoogte van de
bergingssite. Meer naar het noorden toe, en dus nog verder van het kanaal, wordt dit al snel 1,5 meter. Naar
het zuiden toe, richting het kanaal, wordt de amplitude systematisch kleiner, en vlak naast het kanaal blijven
er slechts enkele tientallen centimeter over.
De veranderingen in het ruimtelijk patroon van de grondwaterstroming die gepaard gaan met deze
fluctuaties van het grondwaterpeil, zijn weergegeven in Figuur 4-88. De twee uiterste situaties, deze van
maart en oktober, zijn weergegeven. Door de hogere infiltratie en peilen in/na de winter is de grondwatertafel
veel vlakker, zijn de stroomsnelheden kleiner, en is er ook duidelijk een stroming terug richting kanaal (het
gedeelte ten westen van de sluis) ten zuid-westen van de site. Door de lagere infiltratie en peilen in/na de
zomer is er systematisch een grotere gradiënt op de site, met stromingsrichting NW tot N. Ook de stroming
in de richting van het kanaal is hier veel minder sterk aanwezig.
De grootte van de seizoensvariaties op grotere schaal is weergegeven in Figuur 4-89 op basis van het
transiënt grondwaterstromingsmodel. Zoals eerder werd aangehaald, worden de grootste verschillen tussen
het gemiddelde winterpeil en het gemiddelde zomerpeil gesimuleerd in het gebied ten noorden van de
bergingssite, waar het effect van de oppervlaktewaterlichamen beperkt is. Het maximumverschil is ongeveer
75 cm in het model. Het verschil bij de oppervlaktewaterlichamen is nihil vermits de rivier-, afvoer-, kanaalen meerpeilen in het transiënt simulatiemodel als constant worden beschouwd. Op basis van ongeveer 20
jaar maandelijkse stijghoogtemetingen op de site bedraagt de gemiddelde diepte van het grondwater ten
opzichte van het maaiveld in de zomer (april-september) 1,56 m, en in de winter (oktober-maart) 1,38m.
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Figuur 4-87: De piëzometrische resultaten (stijghoogte in m TAW) voor zeven waarnemingspunten gedurende de
waarnemingsperiode van 2000 tot 2009 op verschillende afstanden van het kanaal (oppervlaktewaterelement) geven
verschillen aan in amplitude.
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Figuur 4-88: Gemiddelde grondwaterstroming voor maart (A) en oktober (B), voor de hele periode 2001-2016. Deze
resultaten werden op dezelfde manier bekomen als deze voor Figuur 4-87.
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Figuur 4-89: Het verschil tussen het gemiddelde grondwaterpeil (in cm) in de winter en het gemiddelde grondwaterpeil in
de zomer in de buurt van de site (berekend met het transiënte model).

4.4.5.3.4

Stroomsnelheden ter hoogte van de bergingssite

De stroomsnelheid op en rond de bergingssite werd in de hieronder beschreven stappen opgemeten en
dient ter ondersteuning van de resultaten bekomen met het Lokaal grondwatermodel.


Er werden seizoenale dilutietestcampagnes georganiseerd (vanaf 2016) om op zes locaties het
specifiek grondwaterdebiet te kwantificeren. Na problemen met de peilputten op één van de locaties
werd deze vervangen door een nieuwe peilput ten westen ervan, waarvan hier ook de eerste meting
besproken wordt (lente 2017);



De ruimtelijke verdeling van de hydraulische gradiënt en de in situ metingen van de hydraulische
geleidbaarheid (zie §4.4.5.2.6.2) werden gebruikt om de ruimtelijke verdeling van stroomsnelheden
te schatten. De consistentie tussen deze aanpak, de dilutietesten en de modelresultaten wordt
aangetoond;



Het effect van de schattingen van stroomsnelheden, op de zes locaties van de dilutietesten, op een
proxy voor de lokale geotransferfactor wordt geïllustreerd.

4.4.5.3.4.1

Dilutietesten op individuele peilputten

1) Een overzicht van de resultaten
Ter bevestiging van de stroomsnelheid werd in eerste instantie getracht om het specifiek grondwaterdebiet
(ook wel de Darcy flux genoemd) te meten in verschillende peilputten, alsook in enkele speciaal hiervoor
geplaatste putten. De methode die hiervoor gebruikt werd, is de point dilution method. De locaties waar deze
dilutietesten plaatsvonden, zijn weergegeven in onderstaande figuur.
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Figuur 4-90: Overzicht van de locaties waar dilutietesten werden uitgevoerd, alsook de locatie van de toekomstige
28

oostelijke tumulus .

Bij een dilutietest wordt een bepaalde hoeveelheid tracer toegevoegd aan een peilput, en terwijl de
concentratie van deze tracer in de put continu gehomogeniseerd wordt (door bijvoorbeeld het water rond te
pompen), wordt de evolutie van de concentratie opgevolgd. Door de natuurlijke grondwaterstroming
doorheen de filter wordt een deel van de tracer afgevoerd. De snelheid waarmee de afname van de
concentratie van de tracer in de put plaatsvindt, is dus een maat voor het specifieke grondwaterdebiet. Er
dient hierbij wel een correctie te gebeuren op basis van de vervorming van het stromingsveld door de
aanwezigheid van de put. Figuur 4-91 geeft een overzicht van de architectuur van de verschillende geteste
putten. Dit overzicht toont duidelijk dat SCK-L-98a, SCK-L-99a en SCK-L-102a met hun filter van 15 m een
groter deel van de aquifer beslaan dan de overige peilputten. Dit komt overeen met de zone van de aquifer
die van belang is voor de berekening van potentiële radionuclideconcentraties (zie Figuur 4-65). De resultaten
die worden bekomen voor deze recent geplaatste peilputten zijn dan ook meer representatief in het kader
van de bevestiging van de stroomsnelheid. Figuur 4-91 geeft verder ook nog de grensovergang tussen de
Quartair & Boven-Mol eenheid en de Onder-Mol & Kasterlee Zand eenheid weer. Gebaseerd op de ONDessel-2 en ON-Dessel-5 boringen wordt de diepte van het Quartair op de site geschat op ongeveer 3 meter
diepte onder het maaiveld. Het grof Boven-Mol facies, dat duidelijk aanwezig is ter hoogte van de
bergingssite, beïnvloedt hier duidelijk de grondwaterstroming doorheen de verschillende filters, en dat voor
de ondiepe filters in een grotere mate dan voor de 15 m lange filters, omdat een groter deel van de ondiepe
filters in de Boven-Mol eenheid gesitueerd zijn (de ondergrens van Quartair ligt met grote waarschijnlijkheid
boven de bovengrens van de filter). Met de grotere hydraulische geleidbaarheid in deze grove laag valt het
hierdoor ook te verwachten dat in de ondiepe filters een grotere stroomsnelheid gemeten wordt dan in de 15
m lange filters.
28

Metingen voor de westelijke tumulus werden uitgesteld omdat bij de start van de seizoenale dilutietesten een
grondwaterbemaling bij FBFC International het stromingspatroon daar beïnvloedde.
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Figuur 4-91: Overzicht van de verschillende putconstructies, de hydrogeologische eenheden uit het conceptueel model
op basis van de geometrie in het Lokale grondwatermodel waar de eenheden Quartair en Boven-Mol samengevoegd
zijn, de gemiddelde grondwaterpeilen en de diepte van de pomp tijdens de verschillende dilutietesten (in m TAW). De
interne diameters van de peilbuizen zijn 7,62 cm voor SCK-L-27a, -28a en -29a, en 6,1 cm voor SCK-L-98a, -99a en 102a. Het filtergedeelte is in het lichtgrijs aangegeven.

Er werden vier terreincampagnes uitgevoerd in 2016, één in elk seizoen. Tijdens de eerste twee campagnes
werd 100 g zout opgelost in 1 L water toegevoegd aan de putten, terwijl in de laatste twee campagnes 50 g
werd gebruikt. De evolutie van het zoutgehalte werd steeds opgevolgd met behulp van elektrische
geleidbaarheidsloggers. De SCK-L-102a put werd in april 2017 geïnstalleerd en de resultaten van de eerste
meting in deze put, met 50 g zout, zijn hier ook opgenomen.
Een overzicht van alle resultaten is weergegeven in Figuur 4-92. Hieruit blijkt al dat de resultaten voor de
eerste twee campagnes vaak systematisch hoger liggen in vergelijking met de overige resultaten, wat er op
zou kunnen wijzen dat er zich te veel densiteitseffecten afspelen bij het gebruik van 100 g zout. Verder blijkt
de put SCK-L-29a steeds zeer hoge waarden te geven, waarbij men zich de vraag kan stellen of deze wel
realisitisch zijn. Zelfs indien we deze metingen niet zouden beschouwen, beschikken we over meer
meetresultaten met een specifiek debiet dat groter is dan dat gesimuleerd door het model.

213

Figuur 4-92: Relatie tussen de gemeten specifieke debieten (in cm/h) in de dilutietesten van 2016 en de test in SCK-L102a van april 2017 enerzijds, en de gesimuleerde waarden uit het Lokale grondwatermodel. De gemiddelde waarden
per peilput worden als grote cirkels weergegeven.

De resultaten uit Figuur 4-92 bevestigen dat de stroomsnelheid op basis van dilutietesten ongeveer gelijk
zijn aan de stroomsnelheden uit het Lokale grondwatermodel. De resultaten lijken zelfs te duiden op hogere
gemeten stroomsnelheden dan wat het model aangeeft.

2) Het effect van de schatting van de hydraulische geleidbaarheid van de aquifer op de
geschatte vervorming van het stromingsveld en het specifiek debiet
Omwille van het feit dat de aanwezigheid van een peilbuis met filter een lokale vervorming van het
stromingsveld in de aquifer veroorzaakt, dient een correctie te gebeuren van de schijnbare specifieke
debieten bekomen uit de dilutietesten. De correctiefactor werd ingeschat. De verdelingen van de
hydraulische geleidbaarheden gebruikt in deze vergelijkingen om een verdeling van de correctiefactor te
bekomen, zijn weergegeven in Figuur 4-93. Voor de aquifer gebruiken we hier de range 5,5 – 55 m/d, zoals
afgeleid op basis van de ‘Direct Push’ data (zie ”Verder te beschouwen bereik van hydraulische
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geleidbaarheid op basis van metingen” in §4.4.5.2.6.2). Het effect op de correctiefactor wordt hier nagegaan,
indien de veronderstelde hydraulische geleidbaarheid van de aquifer gevarieerd wordt. De resultaten hiervan
zijn weergegeven in Figuur 4-94. Het schijnbaar specifieke debiet wordt gedeeld door de correctiefactor om
een specifiek debiet te verkrijgen. Dit resulteert in de onzekerheden weergegeven in Figuur 4-94 op basis van
de verkregen resultaten voor de mediaan van de verdeling van de correctiefactor. Hieruit kan het volgende
besloten worden:


Indien het veronderstelde bereik van hydraulische geleidbaarheden met één grootteorde verhoogd
zou worden, dan zou de correctiefactor dalen tot ongeveer een vierde van zijn originele waarde. Dit
wil zeggen dat het geschatte specifieke debiet dan met een factor 4 zou toenemen;



Indien de veronderstelde range verlaagd zou worden met één grootteorde, wat volgens bepaalde
metingen nog realistisch zou kunnen zijn, dan zou de correctiefactor toenemen tot ongeveer 150%
van zijn originele waarde. Dit wil zeggen dat het geschatte specifieke debiet dan met een derde van
zijn waarde zou afnemen.

In het kader van de berekening van potentiële radionuclideconcentraties is vooral de mogelijke daling van
het geschatte specifieke debiet (grotere impact in termen van radionuclideconcentraties) van belang. Het
gaat hier daarom dus over een onzekerheid kleiner dan een factor 2, indien het beschouwde bereik van de
hydraulische geleidbaarheid tot een grootteorde wordt verlaagd.
Indien dit resultaat wordt vertaald naar de data weergegeven in Figuur 4-92, i.e. een daling van de gemeten
specifieke debieten met een derde van hun waarde, dan blijkt dat gemiddeld gezien de waarden nog steeds
zeer dicht aanleunen bij de simulatie van het model (Figuur 4-95). Het effect van de schatting van de
hydraulische geleidbaarheid van de aquifer op de geschatte vervorming van het stromingsveld en het
specifiek debiet is dus beperkt en beïnvloedt de data niet in de mate dat de conclusies zouden veranderen.

Figuur 4-93: Veronderstelde uniforme verdelingen van de hydraulische geleidbaarheid voor de inschatting van de
onzekerheid op de vervorming van het stromingsveld ter hoogte van de filterbuis. Het gebruikte bereik voor de
hydraulische geleidbaarheid bedraagt 5,5 – 55 m/d (zie”Verder te beschouwen bereik van hydraulische geleidbaarheid
op basis van metingen” in §4.4.5.2.6.2).
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Figuur 4-94: Het effect van wijzigingen in het veronderstelde bereik van de hydraulische geleidbaarheid van de aquifer,
uit Figuur 4-93, op de geschatte vervorming van het stromingsveld. De vioolplots geven de volledige verdeling, de
ste

horizontale lijnen het 25 , 50

ste

en 75

ste

percentiel.
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Figuur 4-95: Data uit Figuur 4 - 106 met foutenmarges op basis van het effect van de wijzigingen in het veronderstelde
bereik van de hydraulische geleidbaarheid van de aquifer, tot één grootteorde, afgeleid uit de relatieve veranderingen in
de mediaan van de verdelingen uit Figuur 4-94.

4.4.5.3.4.2

Ruimtelijke verdeling op basis van gradiënt en hydraulische geleidbaarheid

1) Ruimtelijke verdeling van de stroomsnelheid: gebruikte werkwijze
Voor het in kaart brengen van de ruimtelijke verdeling van de stroomsnelheid is opnieuw gebruik gemaakt
van de benadering uit §4.4.5.3.2 ‘dataverwerking’, en de resultaten uit §4.4.5.3.2 ‘Extrapolatie naar de
periode 2001-2016’. De dagelijkse kaarten van de grondwatertafel werden eerst omgezet in een
hydraulische gradiënt en stromingsrichting. Om de hydraulische gradiënt om te zetten naar een
stroomsnelheid werd een effectieve porositeit van 20% verondersteld samen met een realistisch bereik voor
de hydraulische geleidbaarheid die tussen 5,5 tot 55 m/d bedraagt met als meest waarschijnlijke waarde 17
m/d (zie ”Verder te beschouwen bereik van hydraulische geleidbaarheid op basis van metingen” in
§4.4.5.2.6.2). De gekozen waarde van de effectieve porositeit is hier van weinig belang, omdat dezelfde
waarde gebruikt wordt voor alle omzettingen van gradiënten naar stroomsnelheden (zowel voor het
modelresultaat als voor de geïnterpoleerde kaarten). De gekozen waarden voor de hydraulische
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geleidbaarheid zijn echter wel van belang. Deze zijn representatief voor de lagen “Boven-Mol & Quartair”
van de aquifer, de belangrijkste zone in het kader van potentiële radionuclidentransport. Deze in situ
metingen tonen duidelijk aan dat de hydraulische geleidbaarheid in de Boven-Mol Zanden in de omgeving
van de toekomstige bergingsinstallatie groter is dan de gekalibreerde waarde (8,3 m/d) die in het Lokale
grondwatermodel wordt gebruikt.

2) Resultaten op basis van metingen en op basis van het model
De gemiddelde stromingsvectoren voor de periode 2001-2016, opnieuw gebruik makende van een effectieve
porositeit van 20% en een K waarde van 17 m/d, zijn weergegeven in Figuur 4-96. Het onzekerheidsinterval
hierop, gebruik makende van de K waarden 5,5 en 55 m/d, wordt geïllustreerd in Figuur 4-97 en Figuur 4-98.
Verder werd dezelfde werkwijze gebruikt voor de modelresultaten, in Figuur 4-99 met de K waarde voor het
Quartair & Boven-Mol (8,3 m/d), en in Figuur 4-100 met de K waarde voor Onder-Mol & Kasterlee Zand (13,8
m/d). Het bereik van stroomsnelheden die in elk van deze gevallen voorkomt ter hoogte van de bergingssite
en de zone 70 m ten noorden ervan, is samengevat in Tabel 4-40.

Tabel 4-40: Overzicht van de hydraulische geleidbaarheid (in m/d) en de geschatte minimum en maximum
stroomsnelheden (in m/a) ter hoogte van de installatie, inclusief de zone 70 m ten noorden ervan.
K (m/d)

Stroomsnelheid (m/a)

Bron
Minimum

Data 2001-2016

Model

Maximum

17

14

31

5,5

4

10

55

44

99

8,3 (Quartair & Boven-Mol)

21

32

13,8 (Onder-Mol & Kasterlee Zand)

35

54
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Figuur 4-96: Overzicht van de som van de dagelijkse stromingsvectoren (richting en grootte) voor de periode 2001-2016.
De grootte van de stroomsnelheid (m/a) werd berekend op basis van een effectieve porositeit van 20 % en een
hydraulische geleidbaarheid van 17 m/d.

Figuur 4-97: Overzicht van de som van de dagelijkse stromingsvectoren (richting en grootte) voor de periode 2001-2016.
De grootte van de stroomsnelheid (m/a) werd berekend op basis van een effectieve porositeit van 20 % en een
hydraulische geleidbaarheid van 5,5 m/d.
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Figuur 4-98: Overzicht van de som van de dagelijkse stromingsvectoren (richting en grootte) voor de periode 2001-2016.
Degrootte van de stroomsnelheid (m/a) werd berekend op basis van een effectieve porositeit van 20 % en een
hydraulische geleidbaarheid van 55 m/d.

Figuur 4-99: Overzicht van de stromingsvectoren (richting en grootte) op basis van de grondwatertafel gesimuleerd door
het Lokale grondwatermodel. De grootte van de stroomsnelheid (m/a) werd berekend op basis van een effectieve
porositeit van 20 % en een hydraulische geleidbaarheid van 8,3 m/d (Quartair & Boven-Mol).
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Figuur 4-100: Overzicht van de stromingsvectoren (richting en grootte) op basis van de grondwatertafel gesimuleerd
door het Lokale grondwatermodel. De grootte van de stroomsnelheid (m/a) werd berekend op basis van een effectieve
porositeit van 20 % en een hydraulische geleidbaarheid van 13,8 m/d (Onder-Mol & Kasterlee Zand).

Deze resultaten tonen duidelijk aan dat er een vrij goede overeenkomst is tussen de stroomsnelheden voor
de periode 2001-2016 op basis van de meest waarschijnlijke K, en deze voor de bovenste laag uit het
model.
De tweede laag in het model heeft een grotere K waarde en leidt dus ook tot grotere stroomsnelheden. Deze
zijn echter minder relevant, vermits we duidelijk hebben aangetoond dat in werkelijkheid de grootste
stroomsnelheden in de eerste laag te verwachten zijn (zie §4.4.5.2.6.2). Ondanks de lokale afwijkingen in de
hydraulische gradiënt tussen het model en de metingen (te hoge gradiënt in het model) en de lokale
afwijkingen met betrekking tot de hydraulische geleidbaarheid (te lage K in het model), blijkt dus dat de
stroomsnelheden wel degelijk vrij goed worden ingeschat, maar dat niet kan worden uitgesloten dat het
model de stroomsnelheid overschat.
De stroomsnelheden voor de data 2001-2016 uit Tabel 4-40 zijn berekend aan de hand van de meest
waarschijnlijke K en de uiterste waarden uit het K-interval (respectievelijk 5,5 en 55 m/d), die ongeveer
overeenkomen met het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de ‘Direct Push’ data in de Quartair & Boven-Mol
eenheid (zie Figuur 4-74). De 25% en 75% kwantielen voor alle data van ‘Direct Push’ bedragen 7,7 m/d en
26,7 m/d. De combinatie tussen de uiterste K-waarden en de gemeten gradiënt is onwaarschijnlijk. De
werkelijke stroomsnelheden zullen zich dan ook binnen een nauwer interval bevinden dan aangegeven in
Tabel 4-40 die uitgaat van de extremen van de hydraulische geleidbaarheid.

4.4.5.3.4.3

Impact op potentiële radionuclideconcentraties

Om het effect van de stroomsnelheden, en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, op potentiële
radionuclideconcentraties in te schatten wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigd model waar het
omgekeerde van het debiet onder de tumulus, 1/Qin, wordt gebruikt als een proxy voor de geotransferfactor.
1/Qin is echter niet rechtstreeks te relateren aan de geotransferfactor berekend aan de hand van het Lokaal
grondwatermodel. De verklaring voor het gebruik van 1/Qin wordt geschetst in Figuur 4-101 indien we de
massa flux uit de installatie gelijkstellen aan deze in de aquifer ten noorden van de installatie, en de infiltratie
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over het oppervlak van de installatie verwaarlozen, dan kan de concentratie in de aquifer, Mout/Qout,
worden gelijkgesteld aan 1/Qin (eenheid: a/m³). Vermits Qin het product is van het specifieke
grondwaterdebiet met L en T (L*T is het doorstromingsoppervlak binnen de aquifer onder de installatie), kan
Qin berekend worden met behulp van de specifieke grondwaterdebieten afgeleid uit de hydraulische
gradiënten en K bereik.

Figuur 4-101: Concept van het vereenvoudigde model voor het bepalen van potentiële radionuclideconcentraties. L:
lengte van de installatie, T: dikte van de aquifer, Q in: debiet over het oppervlak L * T aan de zuidkant van de installatie,
Qout: debiet over het oppervlak L * T aan de noordkant van de installatie, Min: massa flux uit de installatie, Mout: massa
flux in de aquifer aan de noordkant van de installatie.

Een overzicht van alle 1/Qin waarden die op deze manier berekend werden voor de zes locaties van de
dilutietest peilputten, is weergegeven in Figuur 4-102. Twee bronnen van informatie worden vergeleken:


De resultaten op basis van de K waarde van 17 m/d, en de gemiddelde hydraulische gradiënt voor
de periode 2001-2016. Deze resultaten komen overeen met de stroomsnelheden voorgesteld in
Figuur 4-96;



De resultaten op basis van het Lokale grondwatermodel, i.e. op basis van de gemiddelde flux
gesimuleerd langsheen de lengte van de filter. Dit komt overeen met de stroomsnelheden in Figuur
4-99 voorgesteld (enkel de Quartair & Boven-Mol modelresultaten werden gebruikt).
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Figuur 4-102: Overzicht van de 1/Qin waarden bekomen uit de specifieke grondwaterdebieten op basis van de
hydraulische gradiënten (i: gemiddelde 2001-2016) en een K-waarde van 17 m/d (zwart), alsook de specifieke
grondwaterdebieten gesimuleerd door het model (rood), voor de locaties van de zes peilputten waar dilutietesten
uitgevoerd werden.

Een vergelijking tussen de resultaten van de kartering van de grondwatertafel en de resultaten voor de
bovenste laag van het Lokale grondwatermodel in Figuur 4-102 toont aan dat er een goede overeenkomst is
tussen beide.

4.4.5.3.4.4

Conclusie betreffende de meting van de stroomsnelheden op de site

De schattingen van de stroomsnelheid via dilutietesten en via kartering van de grondwatertafel voor de
oostelijke tumulus, rekening houdend met een ’beste schatting’ waarde van de hydraulische geleidbaarheid,
stemmen beide overeen met de stroomsnelheden uit het Lokale grondwatermodel gebruikt om een
inschatting van de geotransferfactor tussen modules en een waterput aan de voet van de tumulus te
verkrijgen. De doelstelling van het model is om een conservatieve inschatting van die geotransferfactor te
bepalen. Op basis van de verkregen resultaten lijkt het onwaarschijnlijk dat het Lokale grondwatermodel
aanleiding zou geven tot een belangrijke overschatting van de grondwaterstroomsnelheden en
onderschatting van de geotransferfactor.
Omwille van de afwijkingen in de gradiënten en de gebruikte K-waarden tussen het model en metingen kan
het model op zich nog niet bevestigd worden. Pompproeven op de site moeten de geschatte K-waarden
bevestigen voor de bovenste aquifer. Ook zal tegen de tweede Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende
Stralingen een aangepast hydrogeologisch model worden opgesteld dat rekening houdt met het geheel van
de meetresultaten waaruit de nieuwe geotranferfactor voor de oostelijke tumulus zal worden afgeleid. De
huidige resultaten tonen echter wel aan dat de gesimuleerde stroomsnelheden wel degelijk bevestigd
kunnen worden.
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4.4.5.3.4.5

Toekomstige veranderingen aan de hydrogeologie

Op lange termijn worden veranderingen in het aquifersysteem verwacht. De veranderingen in hydrogeologie
houden verband met de verwachte veranderingen in klimaat, geomorfologie en menselijke activiteiten. Deze
drie factoren staan met elkaar in verband, vermits menselijke activiteiten het klimaat en de geomorfologie
kunnen beïnvloeden. Het klimaat kan op zijn beurt weer een invloed uitoefenen op de geomorfologie en
menselijke activiteiten. Deze wisselwerking is schematisch voorgesteld in Figuur 4-103.
De reikwijdte en het effect van natuurlijke wijzigingen voor de lokale hydrogeologie blijft moeilijk te
voorspellen. In geval van toekomstige menselijke acties is dit zelfs nagenoeg onmogelijk, in het licht van de
inherente maatschappelijke onzekerheden op zeer lange tijdschalen. In de geschiedenis van de mensheid
zijn talloze voorbeelden terug te vinden van veranderingen aan de natuurlijke omgeving ten gevolge van
menselijke activiteiten. Mogelijke toekomstige menselijke acties opnemen in de hydrogeologische modellen
en hun impact schatten, vraagt een gedetailleerde bepaling van de locatie, geometrie en fysische
parameters, die alle inherent onvoorspelbaar zijn.

Figuur 4-103: Wisselwerking tussen menselijke activiteiten, klimaat en geomorfologie en hun invloed op de
randvoorwaarden van het aquifersysteem.

1) Schatting van de impact van klimaatswijzigingen op de hydrogeologie
Over de relevante tijdschalen die worden beschouwd voor de evaluatie van de oppervlaktebergingsinrichting
in Dessel worden drie mogelijke klimaattoestanden in acht genomen (zie ook 4.4.3.3.2):




een Cs-klimaat (subtropisch met droge zomers),
een Cs-klimaat met stijging van de zeespiegel,
een DO-klimaat.

We verwachten gedurende de volledige periode relevant voor de evaluatie van de veiligheid op lange
termijn, na sluiting van de bergingsinrichting, een subtropische klimaattoestand. De aanwezige
onzekerheden hebben niet zozeer betrekking op de aard van de klimaattoestand dan wel op de grootte van
de temperatuur- en neerslagrespons.
Om een range van mogelijke klimaatomstandigheden te definiëren op basis van de beschikbare
voorspellingen, met bijzondere aandacht voor de temperatuur, neerslaghoeveelheid en verdeling van de
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neerslag en temperaturen doorheen de seizoenen, wordt gebruikt gemaakt van de CCI-HYDR studies.
Hierin worden, op basis van zgn. perturbatiefactoren voor de parameters
scenario’s gedefinieerd (zie ook 4.4.3.3.3):




29

van het huidige klimaat, 3
30

een “hoog/nat” scenario met natte winters en droge zomers: infiltratie van 210 mm/a ;
een “laag/droog” scenario met droge winters en droge zomers: infiltratie van 162 mm/a;
een “gemiddeld” scenario: infiltratie van 190 mm/a.

Door de afname in regionale infiltratie, wordt een tragere waterstroming verwacht voor de alle CCI-HYDR
scenario’s. Algemeen genomen, gaan de stijghoogtes in de omgeving van de site tijdens een toekomstig
klimaat verlagen omwille van de kleinere infiltratie. Deze verlaging van de watertafel heeft als gevolg dat de
waterscheidingslijn zich zuidwaarts verplaatst waardoor de noordwaartse stroming geaccentueerd wordt (zie
ook verder Figuur 4-110)
De simulatieresultaten van de hoogte van de watertafel voor de drie CCI-HYDR scenario’s met de artificiële
invloed van het kanaal zijn weergegeven in het bovenste deel van Figuur 4-112, Figuur 4-113, Figuur 4-114. De
verschillen in stijghoogte zijn miniem. Dit geldt trouwens ook voor de situatie zonder kanaal (onderste deel
van de drie desbetreffende figuren). Ook de stromingsrichting wijzigt quasi niet voor de huidige
klimaatstoestand en de drie beschouwde toekomstige scenario’s (zie verder Figuur 4-104). Op diezelfde
figuur wordt ook aangetoond dat de stroomsnelheid (grootte van de pijlen) zeer weinig variatie vertoont in
functie van een wijziging van het klimaat.

2) Schatting van de impact op de hydrogeologie van door mensen aangebrachte veranderingen
Op basis van de GTF-modellering voor alternatieve klimaatomstandigheden en de grondwatermodellering,
kan wel een gevoeligheidsstudie gemaakt worden van de invloed van mogelijke toekomstige door mensen
geïnduceerde veranderingen. De volgende aspecten komen aan bod:





wijziging in landgebruik;
belangrijke extractie van grondwater;
verandering in geometrie van rivieren/kanalen;
zandwinning.

1) Wijziging in landgebruik
Wijzigingen in landgebruik kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in de regionale infiltratie, daar zij typisch
de verhouding tussen afstroming (run-off), evapotranspiratie en drainage wijzigen. Deze wijziging kan dan op
zijn beurt de waarde van de GTF beïnvloeden.
De coherentie met het biosfeermodel, waar wordt uitgegaan van een landbouwgemeenschap die in volledige
zelfvoorziening leeft, gebiedt te onderstellen dat er een gemengd landgebruik (akkerbouw, groenten- en
fruitteelt, grasland) zal zijn. In de berekening van de GTF wordt uitgegaan van een regionale infiltratie
berekend voor grasland, wat aanvaardbaar is aangezien:
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men voor gemengd landgebruik een iets hogere gemiddelde jaarlijkse regionale infiltratie verwacht
en



de GTF weinig gevoelig is aan kleine variaties op infiltratie, zoals blijkt uit het GTF bereik voor de
verschillende CCI-HYDR klimaatscenario’s
precipitatie, evapotranspiratie, temperatuur en wind
onder het huidige klimaat bedraagt de regionale infiltratie 306 mm/a.
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Een wijziging in infiltratie zal ook een zeer beperkte invloed op de grondwaterstroomrichting teweegbrengen.
In Figuur 4-104 wordt getoond dat verschillende infiltraties, zijnde 162, 190 en 210 mm/a (voor de
verschillende CCI-HYDR klimaatscenario’s geen verschillen in stroomrichting geven (overlappende pijlen).
Deze stroomrichtingen wijken ook niet veel af van de stroomrichting bij een infiltratie voor het huidige klimaat
van 306 mm/a. Deze simulaties zijn uitgevoerd voor de situatie zonder kanaal omdat er in aanwezigheid van
het kanaal een nog kleiner effect zou zijn door de voeding vanuit het kanaal naar de aquifer.
Het effect van de bergingsinstallatie zelf op de infiltratie blijft eveneens beperkt. Door de infiltratiebekkens
zullen de pieken van infiltratie bij wisselende weersomstandigheden worden afgevlakt en gestabiliseerd in de
tijd. Deze toestand komt trouwens ook beter overeen met het model dat steady state condities
verondersteld.
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Figuur 4-104: Invloed op grondwaterstroomrichting en stroomsnelheid van verschillende infiltraties voor de verschillende
CCI-HYDR klimaatscenario’s. De resultaten voor de verschillende scenario’s overlappen elkaar in grote mate.
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2) Belangrijke extractie van grondwater
De aanwezigheid van waterputten met een hoog pompdebiet kan het stromingsveld lokaal beïnvloeden. De
onttrekkingskegel die zich rond pompputten vormt, leidt tot grotere gradiënten die op hun beurt de
grondwaterstroming kunnen versnellen. De versnelde grondwaterstroming kan de dilutie zelfs verhogen,
indien de put stroomafwaarts gelokaliseerd is.
Voor de site van Dessel wordt echter geen groot effect verwacht bij een belangrijke extractie van
grondwater. Ter ondersteuning van deze stelling komen twee elementen aan bod:


in de bovenste (Pliocene) aquifer zijn putten met groot debiet weinig waarschijnlijk;



veranderingen in de grootte en richting van de grondwaterstroming onder de tumuli ten gevolge van
pomping zijn beperkt.

Extractie van grondwater in de Plioceen aquifer
Algemeen kan gesteld worden dat, in het licht van de gesatureerde dikte van de aquifers op de site, de
Plioceen (bovenste) aquifer zich minder leent tot belangrijke extracties van grondwater dan de Mioceen
(onderste) aquifer waarin de Zanden van Diest de belangrijkste watervoerende laag uitmaken. Inderdaad is
de Plioceen aquifer slechts ongeveer 30 meter dik, terwijl de Mioceen aquifer ongeveer 120 meter dik is.
Bovendien zijn in de Mioceen aquifer grotere extracties mogelijk zonder het risico dat de betrokken put
droogvalt. De hydraulische geleidbaarheid van de watervoerende lagen van beide aquifers is vergelijkbaar
qua grootteorde.
De relatieve ongeschiktheid van de Plioceen aquifer voor grondwaterextracties wordt bevestigd door de
gegevens in de databank vergunningen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). In het stroombekken
van de Nete is zowel het aantal vergunningen als het totale vergunde extractievolume veel groter in de
Mioceen aquifer (Figuur 4-105; Figuur 4-106). Ook het gemiddelde vergunde extractievolume is veel groter in
de Mioceen aquifer (87 633 m³/a); in de Plioceen aquifer bedraagt dit slechts 2 275 tot 13 751 m³/a,
afhankelijk van de locatie.

Figuur 4-105: Geselecteerde statistieken uit de VMM databank van grondwaterextracties voor het Mioceen (bruin) en het
Plioceen (andere kleuren) voor het stroombekken van de Nete.

In het gebied afgedekt door het Lokale Model voor grondwaterstroming dat representatiever is voor de site
dan het volledige Netestroombekken, zijn slechts twee vergunningen uitgereikt voor extracties uit de
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Plioceen aquifer tegenover 76 voor de Mioceen aquifer ( Figuur 4-105). Het vergunde volume voor de Plioceen
aquifer bedraagt 1% van het totale vergunde volume; het gemiddelde vergunde volume is 6 150 m³/a.

Figuur 4-106: Geselecteerde statistieken uit de VMM databank van grondwaterextracties voor het gebied afgedekt door
het Lokale model.

Uit deze statistieken kunnen we concluderen dat extractievolumes groter dan 20 000 m³/a nu en in de
toekomst weinig waarschijnlijk zijn in de Plioceen aquifer.
Bij een belangrijke extractie uit de Mioceen aquifer worden geen wijzigingen in de grondwaterstroming
verwacht in de Plioceen aquifer. Beide aquifers worden immers gescheiden door de Kasterlee Klei
(aquitard), die voldoende weerstand heeft om pompeffecten van belangrijke extracties te dempen. Dit werd
aangetoond tijdens de pomptesten op de site in 2008: een debiet van 58,5 m³/h (512 811 m³/a) in de
Mioceen aquifer (Zanden van Diest) had geen implicaties op de Plioceen aquifer.

Effect op grootte en richting van grondwaterstroming bij extractie uit de Plioceen aquifer
Voor de kwantitatieve analyse van het effect bij extractie op de grondwaterstroming beschouwen we vier
analyses met een put met een extractievolume van 20 000 m³/a die zich respectievelijk ten noorden, ten
oosten, ten zuiden en ten westen van de oostelijke tumulus bevindt ( Figuur 4-107). Telkens wordt een put
beschouwd die zich uitstrekt over de volledige diepte van deze aquifer en wordt nagegaan hoe de oriëntatie
en de grootte van de grondwaterstroming onder de tumuli wijzigt ten opzichte van de huidige situatie
gemodelleerd in het Lokale Model. Voor deze analyses wordt het Lokale grondwatermodel (cellen van 50 ×
50 m) gebruikt, en niet het kleinere en fijner gediscretiseerde transportmodel (cellen van 10 × 10 m), omdat
de gesimuleerde afpompingskegel buiten het domein van het transportmodel zou kunnen liggen en de vaste
randvoorwaarden van het transportmodel de resultaten dan zouden vervormen.
In Figuur 4-108 worden de stroomsnelheidsvectoren en het relatief verschil in grootte van de stroomsnelheid
tussen het geval met en zonder extractie weergegeven voor de bovenste twee lagen uit het model. De
richting van de grondwaterstroming verandert slechts weinig in de buurt van de extracties (rode en blauwe
pijlen overlappen in Figuur 4-108). De stroomsnelheid verhoogt telkens stroomopwaarts, i.e. zuidoostelijk van
de extractie, en verlaagt stroomafwaarts, i.e. noordwestelijk van de extractie. De verhoging en verlaging
bedragen maximaal ongeveer 24% van de stroomsnelheid zonder extra extractie.
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Figuur 4-107: Hypothetische posities van belangrijke grondwaterextractieputten rondom de oostelijke tumulus.

In Tabel 4-41 zijn de toename en de afname van de stroomsnelheid over de cellen onder de oostelijke
tumulus weergegeven. Extracties ten noorden en ten westen van de tumulus veroorzaken een toename van
de stroomsnelheid onder de tumulus. Voor extracties ten oosten en ten zuiden van de tumulus is er op
sommige plaatsen een toename en op andere plaatsen een afname in stroomsnelheid. De afname in
stroomsnelheid is het grootste voor de zuidelijke positie, waar ook gemiddeld over alle cellen onder de
tumulus een afname is van ongeveer 7%.
Een beperkte afname van de stroomsnelheid onder de oostelijke tumulus kan aanleiding geven tot een
beperkte vermindering van de dilutie (en beperkte verhoging van de GTF). Daar de afname van de
stroomsnelheden onder de oostelijke tumulus gemiddeld beperkt blijft tot minder dan 7% en maximaal
ongeveer 24% bedraagt, wordt dus geen significant effect verwacht op de GTF.

Tabel 4-41: Wijziging in stroomsnelheid over alle cellen onder de oostelijke tumulus en gemiddeld over de volledige
Plioceen aquifer. Negatieve waarden duiden op een vermindering in stroomsnelheid.
Scenario

Maximale verandering

Minimale verandering

Gemiddelde verandering

Punt 1 (N)

8,76 %

3,21 %

6,01 %

Punt 2 (E)

5,85 %

-1,03 %

0,58 %

Punt 3 (S)

-23,66 %

1,90%

-6,81 %

Punt 4 (W)

8,93 %

1,22 %

3,91 %
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Laag 1

Laag 2

Figuur 4-108: Stroomsnelheidsvectoren in de bovenste twee lagen uit het model in het geval van extractie in één van de
4 grondwaterextractieputten gesitueerd ten noorden van de oostelijke tumulus (linksboven), ten oosten (rechtsboven),
ten zuiden (linksonder) en ten westen (rechtsonder).

3) Verandering in de geometrie van rivieren en kanalen
De geometrie van het huidige rivierennetwerk is het resultaat van menselijke activiteit. Oorspronkelijk
meanderden de rivieren in de buurt van de site, waardoor de grondwatertafels in hun stroomgebieden hoger
waren.
De terugkeer van de geometrie van oppervlaktewateren naar een meer natuurlijke toestand, met inbegrip
van het opnieuw creëren van meanders (zie §4.6.1.2.5), zal een beperkt effect hebben op de GTF,
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aangezien de site relatief ver van oppervlaktewateren verwijderd is. Er werd daarom geen expliciete
modellering uitgevoerd.
Een ander voorbeeld van menselijke activiteiten die de morfologie van de oppervlaktewateren beïnvloeden,
is de aan-of afwezigheid van het kanaal Bocholt-Herentals nabij de site. Het waterstromingspatroon ten
zuiden van de tumuli wordt beïnvloed door dit kanaal dat ten oosten van sas 6 de aquifer voedt (lek). Ook
zonder kanaal wordt een noordwaarts gerichte stroming verwacht ter hoogte van de bergingssite om de
volgende redenen:


de waterscheiding tussen het bekken van de Kleine Nete en de Grote Nete is zuidwaarts van het
kanaal gesitueerd (Figuur 4-109);



de Breiloop ten zuiden van de tumuli is hoger gelegen dan de Witte Nete (Figuur 4-110) en heeft een
lagere waterafvoer dan de Witte Nete waardoor de waterscheiding tussen Witte Nete en Breiloop ten
zuiden van de bergingssite blijft bij afwezigheid van het kanaal ( Figuur 4-111, Figuur 4-112, Figuur
4-113, Figuur 4-114).

In het geval van het huidig klimaat veroorzaakt de afwezigheid van het kanaal een afname van de
grondwaterstanden door het wegvallen van de artificiële voeding van het kanaal (lek). De vermindering van
de grondwaterstanden bedraagt ongeveer 0,75 meter op de plaats van de oostelijke tumulus. Bij de
mogelijke toekomstige klimaat scenario’s zonder de artificiële voeding van het kanaal nemen de
grondwaterstanden verder af als gevolg van de infiltratieafname. Voor het CCI-HYDR ‘hoog’ scenario
bedraagt deze afname op de plaats van de oostelijke tumulus 1,25 meter ten opzichte van de huidige
toestand. Voor de CCI-HYDR ‘laag’ en ‘gemiddelde’ scenario’s nemen de grondwaterstanden nog verder
met ongeveer 12 cm af ten opzichte van het CCI-HYDR ‘hoog’ scenario.

Figuur 4-109: Waterscheiding (groene streepjeslijn) tussen het bekken van de Kleine Nete/Witte Nete en die van de
Grote Nete (ten zuiden van de bergingssite). DTM: topografie (m TAW).
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Figuur 4-110: Topografie van de omgeving van de bergingssite met aanduiding van de hoogte van de
oppervlaktewateren, de plaats van piëzometers en aanduiding van sectie waarvoor in Figuur 4 - 130 een profiel getoond
wordt (m.a.s.l. is TAW).
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Figuur 4-111: Simulatieresultaten (steady state stromingsmodel) in het geval van de huidige situatie met de artificiële
invloed van het kanaal (bovenste gedeelte) en zonder de invloed van het kanaal (onderste gedeelte). Bij de simulatie
zonder kanaal is ook de Hooibeek weggelaten. Beide simulaties werden uitgevoerd voor een infiltratie van 306 mm/a
(langjaarlijks gemiddelde van regionale waarde van infiltratie voor het huidige klimaat).

234

Figuur 4-112: Simulatieresultaten (steady state stromingsmodel) in het geval van het toekomstige CCI HYDR hoog/nat
klimaat met de artificiële invloed van het kanaal (bovenste gedeelte) en zonder de invloed van het kanaal (onderste
gedeelte). Bij de simulatie zonder kanaal is ook de Hooibeek weggelaten.
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Figuur 4-113: Simulatieresultaten (steady state stromingsmodel) in het geval van het toekomstige CCI HYDR gemiddeld
klimaat met de artificiële invloed van het kanaal (bovenste gedeelte) en zonder de invloed van het kanaal (onderste
gedeelte).
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Figuur 4-114: Simulatieresultaten (steady state stromingsmodel) in het geval van het toekomstige CCI HYDR laag/droog
klimaat met de artificiële invloed van het kanaal (bovenste gedeelte) en zonder de invloed van het kanaal (onderste
gedeelte).

De resultaten van het stromingsmodel worden in Figuur 4-115 getoond aan de hand van een NE-SW
geöriënteerd profiel. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de grondwatertafel onder de oostelijke tumulus door
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de voeding uit het kanaal hoger ligt en weinig gradiënt vertoont op die plaats. Bij verdwijnen van de invloed
van het kanaal is de gradiënt onder de oostelijke tumulus duidelijker naar de Witte Nete toe gericht en schuift
de waterscheiding tussen Breiloop en Witte Nete naar het zuiden op (zie ook Figuur 4-111). In het geval van
lagere infiltratie

31

(CCI-HYDR “hoog/nat”) is de waterscheiding tussen Breiloop en Witte Nete nog nauwelijks

zichtbaar en is er onder de oostelijke tumulus nog steeds een gradiënt die gericht is naar de Witte Nete.
Zonder kanaal migreert de waterscheiding nog verder zuidwaarts waarbij onder de oostelijke tumulus een
eenduidige noordwaartse gradiënt ontwikkelt.

NE

SW

Figuur 4-115: Topografie (zwarte lijn) en simulatieresultaten (steady state stromingsmodel) voor de grondwatertafel in
een zuidwest-noordoostprofiel, locatie van het profiel in Figuur 4-110. Toekomstig klimaat betreft CCI-HYDR hoog/nat.

De Hooibeek is een artificieel gevoede beek om water vanuit het kanaal Bocholt-Herentals naar het
Prinsenpark te brengen. In het huidige model wordt aan de Hooibeek een lage conductantie toegekend
waardoor er weinig contact met het grondwater is. Deze conceptualisering wordt ondersteund door de
piëzometrische gegevens die getoond worden in Figuur 4-116. Daarin wordt het waterniveau van de Hooibeek
en van het nabije grondwater getoond, en zien we dat er geen hydraulisch verband is tussen de beek en het
grondwater. De wijzigingen in grondwaterstand zijn namelijk groter dan deze van het waterniveau van de
Hooibeek. Bovendien ligt het waterniveau van de Hooibeek meestal hoger dan dat van het grondwater,
waardoor er geen drainage van grondwater naar de Hooibeek verwacht wordt. Indien de Hooibeek het
grondwater zou voeden, dan zouden de wijzigingen in grondwaterstand nabij de Hooibeek minder groot zijn.
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CCI-HYDR voorspelt minder infiltratie dan in het huidige klimaat, zelfs in het “hoog/nat” scenario.
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Figuur 4-116: Observaties van het waterpeil in de Hooibeek, alsook de waterpeilen van piezometers dicht bij de
Hooibeek (in m TAW). De streeplijnen geven de gemiddelde waarden weer.

De GTF zou ook beïnvloed kunnen worden door de Hooibeek ten zuiden van de bergingssite, indien deze
een belangrijke drainage van grondwater zou veroorzaken. Door een simulatie te verrichten met en zonder
Hooibeek, is aangetoond dat het weglaten van de Hooibeek in combinatie met het weglaten van het kanaal
-9

Bocholt-Herentals, slechts tot een minieme wijziging in GTF (<10 a/m³) leidt ten opzichte van de situatie
waar de Hooibeek niet weggelaten wordt en het kanaal Bocholt-Herentals wel.
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4) Zandwinning
De invloed van de verwachte evolutie van zandwinning in de regio werd geëvalueerd in een eerdere
herziening van het Lokale model. Er zijn verschillende grote zandputten aanwezig ten oosten van het gebied
bestreken door het Lokale grondwatermodel, waarvan sommige nog worden ontgonnen. De zandputten op
de grens tussen Mol en Lommel hebben een belangrijke invloed op de lokale hydrogeologie. In Dessel,
tegenover de site van Belgoprocess, zou de zandwinning volgens planning lopen tot 2049. Op dat ogenblik
zal de maximale grootte van de zandput worden bereikt.
De gevolgen van mogelijke toekomstige effecten van deze putten op de grondwaterniveaus werd
onderzocht. Het mogelijks geaffecteerde gebied (kleine toename van de grondwaterniveaus - Figuur 4-117)
situeert zich aan de oostgrens van het Lokale grondwatermodel (langs de Witte Nete).

Difference to
normal scenario [m]

Kleine

0.8 to 1
0.6 to 0.8
0.4 to 0.6
te to 0.4
Ne0.2
0.01 to 0.2
-0.01 to 0.01
-0.2 to -0.01
-0.4 to -0.2
-0.6 to -0.4
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Figuur 4-117: Gesimuleerde verschillen in grondwaterstand tussen de huidige en toekomstige situatie (tot 2049) ten
SCK•CEN/MGE/03/4

gevolge van uitbreiding van de zandwinnig (groene cirkel). Positieve verschillen duiden op een verhoging van de
grondwaterstand.

Het is interessant te vermelden dat uit een eerdere milieueffectstudie met een simulatie van de
grondwaterstroming voor de maximale grootte van de zandput blijkt dat er geen belangrijke invloed is op de
positie waarvoor de randvoorwaarden van ons Lokaal grondwatermodel gedefinieerd worden. De
vergelijking tussen het toekomstige grondwatertafelpatroon (in het jaar 2049) en de resultaten van het
Lokale grondwatermodel uit 2004 wordt getoond op Figuur 4-117. Een afname van het gesimuleerde
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grondwaterniveau wordt waargenomen op de plaatsen waar de bestaande zandput Mol-Donk zou uitbreiden.
Ten noorden van de put werd het tracé van de Witte Nete verlegd in voorbereiding van deze uitbreiding.
Naast dit nieuwe tracé werd een maximale verandering (verhoging) in de waterstand van de Witte Nete van
60 cm waargenomen.
Zandwinningen buiten de grenzen van het Lokale model, die zich situeren ter hoogte van de rivieren, hebben
geen invloed op de lokale grondwaterstroming aangezien de rivieren de grondwatertafel rond het huidige
niveau behouden. Indien men een nieuwe zandput zou openen in het gebied afgedekt door het Lokale
model, bijvoorbeeld ten noorden
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van de bergingsinrichting, zou dit lokaal een drainerend effect hebben

met grotere gradiënten en dus een sterkere grondwaterstroming, met als effect een toename van de dilutie
(en een verlaging van de GTF).
De zandputten op de grens tussen Mol en Lommel hebben een belangrijke invloed op de lokale
hydrogeologie. Daarom werden de mogelijke toekomstige effecten van de ontginningen op de lokale
hydrogeologie onderzocht. Het besluit hierbij is dat het mogelijks geaffecteerde gebied (wijziging van de
grondwaterniveaus) zich situeert aan de oostgrens van het Lokale grondwatermodel (langs de Witte Nete):
de verschillen in grondwaterpeil blijven beperkt tot enkele tientallen centimeter.

5) Toekomstig oppervlaktewater en landschapsarchtectuur
Wanneer het landschap in de toekomst zou worden omgevormd, zal dit gepaard gaan met een demonstratie
dat het niveau van langetermijnveiligheid minstens equivalent is met het niveau dat gerealiseerd kan worden
op basis van de huidige aannames in het veiligheidsrapport. Op dat ogenblik zal de mogelijke invloed van
bijvoorbeeld nieuw gecreëerde oppervlaktewateren op de waterstroming en het radionuclidentransport in de
omgeving van de installatie in kaart worden gebracht.

6) Conclusies
Samenvattend kan gesteld worden dat, behalve het mogelijke verdwijnen van het kanaal Bocholt-Herentals,
slechts een beperkte invloed op de GTF verwacht wordt van andere door mensen teweeggebrachte
veranderingen aan de hydrogeologie.

4.4.5.4

Mogelijk beïnvloedingsgebied van de contaminatie

De belangrijkste interfaces tussen de geosfeer en de biosfeer zijn een waterput, oppervlaktewaters en
kwelgebieden. Vanuit deze interfaces kunnen contaminanten zich verder verspreiden in de biosfeer door
natuurlijke transportprocessen (uitgezonderd de waterput) of door tussenkomst van de mens. De positie van
deze receptoren wordt bepaald door de omvang van de radionuclidepluim. De omvang van de pluim wordt
berekend uitgaande van een conservatieve tracer zonder rekening te houden met eventuele verval- en
sorptieprocessen (Figuur 4-118).
Het beïnvloedingsgebied bevindt zich ten noorden van de bergingssite. Een klein deel van de besmetting
dringt via de Kasterlee Klei, die zich op een diepte van een dertigtal meter bevindt, door tot de onderste
watervoerende laag, wat resulteert in een afbuiging van de verontreinigingspluim in noordwestelijke richting.
Omdat de toekomstige positie van de waterput niet exact gekend is, wordt de meest ongunstige plaats
gekozen.
32

Momenteel wordt ervan uitgegaan dat de kwaliteit van de zanden ten westen van de bestaande zandput te laag is
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Figuur 4-118: Concentraties (Bq/m³) berekend door het radiologische impact- en veiligheidsbeoordelings-model. Links:
resultaten van het intermediate scale model. Rechts: resultaten van het gedetailleerde model voor de oostelijke tumulus
(westelijke tumulus dient nog gevalideerd te worden). De bovenste kaarten tonen de maximale concentraties in de
bovenste aquifer (boven de Kasterlee Klei). De onderste kaarten tonen de dieptes op dewelke deze concentraties
worden bereikt. De pluimen zijn enkel weergegeven voor de waarden > 0,01 Bq/m³, gebaseerd op een bronflux van
1 Bq/m²/a.

Op basis van het huidige hydrogeologische model kan men algemeen stellen dat de contaminatiepluim
neerwaarts migreert nabij de bergingsinrichting (infiltratiegebied), waarna deze horizontaal beweegt in de
richting van de waterlopen, vanwaar de pluim opwaarts naar het oppervlaktewater migreert. Zo komt de
massastroom die de aquifers binnendringt, uiteindelijk in de rivieren terecht en wordt deze stroom verder in
het rivierwater verdund.
De bodems (boven het grondwaterpeil gelegen) kunnen besmet geraken door het opwellende grondwater in
de buurt van de rivieren. Deze besmetting kan in de wortelzone van de bodem doordringen door capillaire
krachten en/of onder invloed van plantenwortels. Zandgronden tonen weinig capillariteit als gevolg van de
grotere poriën tussen de korrels, waardoor er weinig opwaartse stroming van het grondwater ontstaat in het
bodemprofiel. Dat is de reden waarom deze gronden snel opdrogen na een natte periode. Enkel wanneer
het grondwater zich echt ondiep bevindt, dus minder dan 50 cm onder het maaiveld, is er door capillariteit
mogelijkheid tot bodembevochtiging. Grondwater uit de bovenste watervoerende laag heeft slechts af en toe
direct contact met de bovenste bodemlagen. Opwelling van grondwater kan dus, in eerste instantie, de
wortelzone van de bodem verontreinigen (optredend als biosfeer-receptor) en de besmetting zal verder
worden verspreid naar andere componenten van de biosfeer. Een mogelijke manier om drassige gebieden
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af te bakenen is door het bepalen van gebieden waar het grondwater zich maximaal 1 m onder het maaiveld
bevindt, rekening houdend met het effect van de wortelzone, capillaire opstijging, het verschil tussen de
grondwaterstand in de zomer en in de winter en het effect van de evapotranspiratie. De gesimuleerde diepte
van het grondwater is gegeven in Figuur 4-119. Locaties met een zeer ondiepe grondwaterstand (tussen 0 en
0,5 m) zijn meestal gelegen nabij de samenvloeiing van de Witte en Kleine Nete.

Figuur 4-119: Diepte van de grondwatertafel [m] in de buurt van de bergingsinrichting voor de zone met de
contaminatiepluim, en de modelcellen waar het grondwater minder diep staat dan 0,5 m. Hier wordt de
contaminatiepluim gegeven voor het huidige klimaat. Voor het toekomstige klimaat wordt een verlaging van de
grondwatertafel verwacht, en dus een minder groot beïnvloedingsgebied van contaminatie dan wat er hier weergegeven
is.

4.4.5.5

Waterbalans

4.4.5.5.1

Geschatte termen van de waterbalans in het Netebekken

De waterbalansvergelijking voor een gegeven bekken met een vrije watertafel kan vereenvoudigd
weergegeven worden als:

P  ET  I d  D  A  S
met P: neerslag; ET: actuele evapotranspiratie; Id: infiltratie naar de diepere aquifers; D: uitstroom uit het
stroomgebied; A: opgepompt debiet uit de aquifer en ΔS de verandering in bergingscoëfficiënt in het
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Netebekken .
Voor de waterbalans op niveau van het Netebekken beschouwen we Id = 0 en Δ𝑆=0. De termen P en ET
werden behandeld in §4.4.5.2.1. De termen A en D worden hieronder geschat. Daarna wordt de globale
waterbalans in het Netebekken gegeven.
33

Een onverstoord hydrologisch systeem zal over een voldoende lange termijn beschouwd een evenwichtssituatie
vertonen, met andere woorden ΔS = 0
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De waterbalans in het Netebekken wordt gebruikt om na te gaan of de schattingen van de parameters
neerslag, infiltratie, evapotranspiratie, afpomping en basisafvoer door rivieren onderling coherent zijn.

4.4.5.5.1.1

Afpomping (A)

Figuur 4-120 en Tabel 4-42 tonen de evolutie in de tijd van de vergunde grondwaterwinningen voor het gebied

van de Netebekken volgens de databank van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het overgrote deel van het
water wordt gepompt uit de Mioceen aquifer (HCOV 0250, ongeveer 80%), uit de Quartaire aquifersystemen
wordt ongeveer 13% gepompt.
Het totaal vergunde debiet voor het Netebekken is tussen 2000 en 2011 met ongeveer 28% gedaald (Figuur
4-120 en Tabel 4-42). Figuur 4-120 geeft ook de evolutie in de vergunde afpompingen weer voor de Neogeen

en Quartaire aquifersystemen. Er is weliswaar een grote stijging te zien van onttrekkingen uit het Quartaire
aquifersysteem, met een stijging van 90% van 2000 tot 2011, maar uit deze aquifer wordt veel minder
gepompt dan uit de Neogeen aquifer. Het vergunde opgepompte debiet uit de Neogeen aquifer is met
ongeveer 28% gedaald tussen 2000 en 2011. Door de VMM werd een niet-gepubliceerde studie uitgevoerd
naar het verband tussen het vergunde debiet en het werkelijk opgepompte debiet. Hieruit blijkt dat het
werkelijk opgepompte debiet voor ondiepe aquifers gelijk is aan 60 tot 70% van het vergunde debiet.
Indien men een werkelijk opgepompt debiet veronderstelt van 65% van een totaal vergund debiet van
7

3

2

ongeveer 7,8×10 m /a, en dit converteert naar mm/a (met een oppervlakte van 1 543 km voor het
Netebekken), dan bedraagt de afpomping in het Netebekken ongeveer 33 mm/a. Indien men het effectief
opgepompt debiet laat variëren tussen 60 en 70%, dan bedraagt de onzekerheid op de afpomping ± 3 mm/a.

Tabel 4-42: Evolutie van het totaal vergunde opgepompte debiet voor het Netebekken (NAM model).
Jaartal

Totaal vergunde debiet (m3/a)

2000

1,08×108

2005

1,08×108

2010

7,79×107

2011

7,79×107
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Figuur 4-120: Evolutie van het vergunde afgepompte debiet (m³/a) voor de Netebekken (periode 2000 – 2011).

4.4.5.5.1.2

Basisafvoer door rivieren (D)

De uitstroom uit het stroomgebied kan worden geschat gebruikmakend van de observaties van het VMMnetwerk. De volledige meetreeksen van debieten (dagwaarden) voor vier stations in het Netebekken werden
hiervoor gebruikt (locatie meetstations in Figuur 4-121).
In Tabel 4-43 wordt de basisafvoer weergegeven ter hoogte van vier stations op Grote en Kleine Nete voor de
periode 1988 – 2010. De basisafvoer werd berekend met het algoritme PART. Het algoritme lokaliseert lage
waarden van de afvoer in de gemeten afvoerreeks en interpoleert dagwaarden van de gemeten afvoer
tussen deze lage waarden.
In Tabel 4-43 wordt ook de ‘baseflow index’ (BFI) gegeven en de specifieke basisafvoer. De BFI geeft het
procentuele aandeel weer van de basisafvoer ten opzichte van de totale afvoer. De specifieke basisafvoer
geeft de basisafvoer weer per eenheid van oppervlakte. Uit de gegevens kunnen twee trends worden afleid:


Grote Nete versus Kleine Nete: in het stroomgebied van de Grote Nete vinden we hogere waarden
voor de BFI dan in het stroomgebied van de Kleine Nete. Met andere woorden het aandeel van de
basisafvoer in de totale afvoer is in het stroomgebied van de Grote Nete groter dan in het
stroomgebied van de Kleine Nete.



Opwaartse versus afwaartse gebieden: opwaartse gebieden worden gekenmerkt door een hogere
waarde van specifieke basisafvoer en een hogere BFI (hoger aandeel van basisafvoer in de totale
afvoer) in vergelijking met afwaartse gebieden. Dit wordt verklaard doordat de run-off toeneemt naar
het westen (ten gevolge van verstedelijking en een ondiepere grondwatertafel). Dit fenomeen is
meer uitgesproken voor de stations op de Kleine Nete dan voor de stations op de Grote Nete. Het
gevolg is dat voorzichtigheid geboden is bij het herschalen van basisafvoer en run-off van kleine
naar grote stroomgebieden en omgekeerd.

Tabel 4-43: Geschatte basisafvoer voor 4 stations op Grote en Kleine Nete voor de periode 1988 – 2010, samen met de
2

baseflow index (BFI) en de specifieke basisafvoer in L/s/km (de basisafvoer per eenheid van oppervlakte). Locatie van
de stations in Figuur 4 - 135.
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Naam station

Oppervlakte

Afvoer

(op

stroomgebied

daggemiddelden)

Berekende
basisafvoer
daggemiddelden)

(op

Baseflow
index (%)

Specifieke
basisafvoer

(km2)

(m /s)

(m3/s)

Grote Nete - Hulshout

443,55

4,93

4,15

84,1

9,36

Grote Nete - Geel

385,7

3,.64

86,1

9,44

Kleine Nete - Grobbendonk

590

5,.24

77,1

8,88

Kleine Nete - Herentals

338,6

3,53

81,4

10,43

3

6,80

(L/s/km2)

De meest relevante gegevens worden bekomen van de stations Grobbendonk (Kleine Nete) en Hulshout
(Grote Nete), die verder worden geëxtrapoleerd voor het hele Netebekken. Gebruikmakend van de
gegevens van de subbekkens van de Grote Nete te Hulshout en de Kleine Nete te Grobbendonk door ze te
converteren in mm/a, wordt de uitstroom D geschat: D = 363 mm/a voor de Kleine Nete en 350 mm/a voor
de Grote Nete, dus een gemiddelde van 357 mm/a voor het volledige Netebekken.
De onzekerheid op D wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de conversie van de rivierniveaus naar
uitstroomgegevens (QH relatie, zie ook §4.4.5.1.2.3). Indien een onzekerheid van 10% verondersteld wordt
voor ieder station, varieert D tussen 321 en 393 mm/a. De onzekerheid op D kan dus geschat worden als
357 mm/a ± 40 mm/a.

Figuur 4-121: Positie van de VMM stations en hun stroomgebieden in het Netebekken. Locatie van de site is
aangegeven met een gele ruit.

246

4.4.5.5.2

Waterbalans in het Netebekken

De verschillende termen van de waterbalans in het Netebekken worden in Tabel 4-44 gegeven. Daaruit volgt
dat er slechts een afwijking van ongeveer 10 mm/a zit op de globale waterbalans voor het Netebekken,
waardoor geconcludeerd wordt dat de schattingen van de verschillende termen in deze balans coherent zijn
met elkaar.

Tabel 4-44: Waterbalans in het Netebekken

P  ET  I d  D  A  S  afwijking op de waterbalans (10 mm )
a
P

ET

Id

neerslag

actuele

infiltratie

evapotranspiratie

diepere aquifers

(mm/a)

(mm/a)

890

490

0

880

900

(mm/a)

Beste

naar

D

A

ΔS

uitstroom

afpomping

verandering

(mm/a)

(mm/a)

in

bergingscoëfficiënt
(mm/a)

357

33

410

321

30

570

393

36

0

schatting
Laagste
waarde
Hoogste
waarde

4.4.5.5.3

Waterbalans berekend door het Lokale grondwatermodel

De uitstroom door de rivieren berekend door het Lokale grondwatermodel wordt vergeleken met de
gegevens voor de basisafvoer door rivieren om na te gaan dat door het Lokale model die component van de
waterbalans goed wordt geschat.
Voor het gedeelte van het model dat afwatert naar de Kleine Nete (49,66 km²; Figuur 4-122) werd de
uitstroom naar de Kleine Nete berekend aan de hand van de resultaten van het Lokale grondwatermodel
34

(0,492 m³/s ). Vervolgens werd dit resultaat vergeleken met de basisafvoer op de Kleine Nete te Herentals
(zieTabel 4-43) die herschaald werd naar de oppervlakte van het Lokale model dat naar de Kleine Nete
afvoert (49,66 km² × 10,43 L/(s.km²)). De resultaten geven een zeer goede overeenkomst tussen die van het
hydrogeologische model en de berekende basisafvoer: 0,492 m³/s en 0,518 m³/s respectievelijk.

34

Instroom via rivieren en via drains.
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Figuur 4-122: Situering van het Lokale grondwatermodel (binnen de zwarte lijn). Het deelstroomgebied dat afwatert naar
de Kleine Nete is in het rood gearceerd. Locatie van de site is weergegeven met een gele ruit.

De globale waterbalans in het Lokale grondwatermodel is:
I – D –Id – A = ∆S
met I de infiltratie naar het grondwater (met I=P-ET, zie vergelijking in §4.4.5.5.1), D de grondwaterafvoer
naar oppervlaktewater (uitstroom), Id de infiltratie naar de diepere aquifers, A het opgepompte debiet uit de
35
aquifer en ΔS de verandering in bergingscoëfficiënt van de Neogene aquifer .
Verder kan D voor het Lokale grondwatermodel in meer detail gedefinieerd worden:
D = Dr + Dd + Dc+ Dl + Dgw_i
met Dr: uitstroom naar rivieren; Dd: uitstroom naar drains (grachten); Dc: uitstroom naar kanalen; Dl:
uitstroom naar meren; Dgw-i: uitstroom naar andere gebieden. In deze vergelijking wordt met de uitstroom
naar andere gebieden de uitstroom uit het model via de randvoorwaarde van vaste stijghoogte bedoeld.
De lokale waterbalans werd berekend voor het deelstroomgebied dat naar de Kleine Nete afwatert binnen
het Lokale model (Figuur 4-122), en dit met het Lokale grondwatermodel. Het Lokale hydrogeologische model
is voor het grootste deel in het stroomgebied van de Kleine Nete gelegen en voor een klein deel in het
stroomgebied van de Grote Nete. In Tabel 4-45 wordt de waterbalans gegeven voor het volledige Lokale
model en voor het gedeelte van het model dat afwatert naar de Kleine Nete binnen het Lokale model
(ongeveer 83 % van het 60 km² grote modelgebied). De infiltratie werd bepaald uitgaande van een simulatie
met HYDRUS 1D (beste schatting uit §4.4.5.2.1). Verder is in het Lokale model de afpomping gelijk aan nul
35

Een onverstoord hydrologisch systeem zal over een voldoend lange termijn beschouwd, een evenwichtssituatie
vertonen, m.a.w. ∆S=0
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ondersteld. Voor het volledige Lokale model zien we dat meer dan 100% van het geïnfiltreerde water
afgevoerd wordt via rivieren en drains, dat 15% van het grondwater afkomstig is van het kanaal, dat 13% in
de meren stroomt en dat 3% van het water toevloeit in het model via de randvoorwaarde van constante
stijghoogte. Voor het stroomgebied dat binnen het lokale model afwatert naar de Kleine Nete wordt een
kleiner deel van het geïnfiltreerde water afgevoerd naar rivieren en drains (92 %). De voornaamste reden
hiervoor is dat er nu 8% van het grondwater uit het model stroomt via de randvoorwaarde van constante
stijghoogte.

Tabel 4-45: Lokale waterbalans voor het volledige lokale model en voor het gedeelte van het lokale model dat binnen het
lokale model afwatert naar het stroomgebied van de Kleine Nete.

Infiltratie
(mm/a)

Uitstroom
naar
rivieren (%)

Uitstroom naar
drains (%)

Uitstroom

Uitstroom

Uitstroom

naar

naar

naar

(%)

kanalen (%)

gebieden (%)

meren

Volledige model

306

63,98

39,76

13,32

-15,.30

-3,27

Deel Kleine Nete

306

55,54

37,12

9,92

-11,79

8,62

4.4.5.6

andere

Conclusies

De grondwatertafel op de site schommelt tussen 1 à 2 m onder het maaiveld en bereikt dus het maaiveld
niet.
Er is geen historisch bewijs van overstromingen op de bergingssite en de lokale topografie zal een mogelijke
overstroming van de site zelf afzwakken. Een gedetailleerde evaluatie van het overstromingsrisico
uitgevoerd met een speciaal ontwikkeld hydrologisch model voor de regio bevestigt dat het maximale
-7

overstromingsniveau voor neerslaggebeurtenissen met een waarschijnlijkheid van 10 /jaar ongeveer 24,8
mTAW bedraagt, en in het geval van een dijkdoorbraak aan het kanaal Bocholt-Herentals ongeveer 25,2
mTAW. De bergingsinstallatie bevindt zich ruim boven deze niveaus.
Gezien 1) de zeer goede overeenkomsten tussen de richting van de gemiddelde stromingsvectoren voor de
volledige periode 2001-2016 en de stromingsvectoren bepaald aan de hand van het lokaal
grondwatermodel, en 2) de goede overeenkomsten tussen de geschatte stroomsnelheden op basis van de
hydraulische gradiënt, de resultaten van de dilutietesten, en de stroomsnelheden uit het lokaal
grondwatermodel, kan er gesteld worden dat de stroomsnelheid en – richting voldoende bevestigd zijn
teneinde de afleiding van de geotransferfactor voor de onmiddellijke omgeving rond de oostelijke tumulus te
kunnen maken met behulp van het model. Aangezien een beperkte overschatting van de stroomsnelheid
niet kan uitgesloten worden, zal tegen de tweede Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen een
aangepast hydrogeologisch model gemaakt worden dat rekening houdt met het geheel van de
meetresultaten waaruit de nieuwe geotransferfactor voor de oostelijke tumulus afgeleid zal worden. Ten tijde
van de metingen om de stroomrichting en –snelheid te bepalen, werd het stromingspatroon van het
grondwater in de omgeving van de westelijke tumulus verstoord door een retourbemaling bij FBFC
International. Daarom zijn er nog geen resultaten voor de westelijke tumulus in dit hoofdstuk opgenomen. Bij
stopzetting van de bemalingsactiviteiten zullen de nodige stijghoogtemetingen en dilutietests worden
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uitgevoerd rond de toekomstige locatie van de westelijke tumulus om richting en snelheid van het
grondwater daar te bepalen en te toetsen aan die van het Lokaal grondwatermodel.
4.4.5.7

Geochemische karakteristieken

4.4.5.7.1

Vaste fase

In dit deel wordt de mineralogische en (geo)chemische samenstelling van het sediment ontleed, waarbij er
eveneens ingegaan wordt op de verdelingscoëfficiënt van uranium.

4.4.5.7.1.1

Mineralogie

De mineralogische kenmerken van de verschillende lagen zijn gebaseerd op en zijn weergegeven in Tabel
4-46. Het gehalte aan kwarts is het hoogst in de bovenste stratigrafische eenheden (Mol en Kasterlee),
terwijl glauconiet belangrijker wordt naar onder toe (Diest-Dessel-Voort). De onderste lagen (Eigenbilzen en
Boom) tonen hogere waarden voor phyllosilicaat (kleimineralen). De Kasterlee Klei bevat wat glauconiet,
samen met een behoorlijke hoeveelheid phyllosilicaten.
Tabel 4-46: Mineralogische samenstelling van de vaste fase (in %). Q = kwarts; K-vsp = K-veldspaat; Plag. =
plagioklaas; Glauc. = glauconiet; Kaol. = kaoliniet; Chlor. = chloriet; I-Sm = illiet-smectiet; Smec. = smectiet.
Standaardafwijkingen in cursief. (n: aantal stalen; na: niet geanalyseerd; nvt = niet van toepassing).
Stratigrafie

n

Q

K-vsp

Plag.

Glauc.

Kaol.

Chlor.

Illiet

I-Sm

Smec.

Boven-Mol

3

95,3/4,2

1,3/1,2

0,3/0,6

0,0/0,1

1,0/1,0

0,0/0,0

2,3/2,1

0,0/0,0

0,0/0,0

Onder-Mol

1

94,0/nvt

2,0/nvt

0,0/nvt

0,0/nvt

0,4/nvt

0,0/nvt

4,0/nvt

0,0/nvt

0,0/nvt

Kasterlee

2

91,0/1,4

3,0/0,0

0,0/0,0

0,0/0,0

2,0/1,4

0,5/0,6

3,5/0,7

0,0/0,0

0,0/0,0

Kasterlee Klei

3

65,3/17,0

4,7/0,6

0,0/0,0

2,6/3,7

7,7/6,0

1,6/2,1

15,7/11,0

1,0/1,7

0,7/1,2

Diest (kleiig)

2

57,5/17,7

3,5/0,7

0,2/0,2

28,4/12,0

0,4/0,2

0,4/0,6

6,0/7,8

1,0/1,4

1,5/0,7

Diest (ca. 45 m)

1

80,0/nvt

3,0/nvt

0,0/nvt

16,5/nvt

0,0/nvt

0,0/nvt

2,0/nvt

0,0/nvt

0,0/nvt

Diest (ca. 115 m)

1

55,0/nvt

8,0/nvt

4,0/nvt

24,0/nvt

2,0/nvt

0,0/nvt

2,0/nvt

5,0/nvt

1,0/nvt

Dessel

1

70,0/nvt

6,0/nvt

0,8/nvt

22,5/nvt

0,0/nvt

0,0/nvt

na

na

na

Voort

1

70,0/nvt

6,0/nvt

0,8/nvt

21,2/nvt

0,2/nvt

0,0/nvt

na

na

na

Voort/Eigenbilzen

5

61,4/5,0

9,4/1,5

3,6/1,1

0,6/0,6

2,6/1,3

0,6/0,8

4,6/2,3

11,6/1,3

4,2/1,5

Boom (Boeretang)

3

47,3/6,0

8,7/1,2

5,0/1,0

0,0/0,0

5,3/1,5

2,3/1,2

7,3/3,2

16,7/2,1

5,3/0,6

4.4.5.7.1.2

Glauconiet en het kationuitwisselingsvermogen (CEC)

Zoals verwacht zijn de hoeveelheden glauconiet het grootst voor de Diest Formatie, in de grootteorde van 10
tot 30% (Tabel 4-46). De Kasterlee Klei vertoont meestal een daling van de hoeveelheid glauconiet in het
bovenste gedeelte van het stratigrafische profiel, terwijl de waarden bijna nul of nul zijn voor het zandige
deel van de Kasterlee en Mol Formaties. Extreem hoge waarden werden gevonden in ON-Dessel-5 boring
tot in de Boomse Klei, waar de Zanden van Berchem worden gekenmerkt door een hoeveelheid glauconiet
tot 60%.
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Er bestaat een duidelijk verband tussen enerzijds de hoeveelheid glauconiet en de korrelgrootte, en anderzijds het
kationuitwisselingsvermogenof CEC (cation exchange capacity). De CEC correleert met een verhoogde hoeveelheid
glauconiet en de hoeveelheid kleideeltjes in het sediment. Als gevolg hiervan zijn de hoogste waarden voor de CEC te
vinden in de Formatie van Diest en bereikt het 10-20 cmolc/kg in enkele monsters. In de Kasterlee Klei bedraagt de CEC
tot 10 cmolc/kg in enkele stalen. Toch zijn grote verschillen aangetroffen tussen de afzonderlijke boorputten. In ONDessel-2 lopen de CEC waarden gemakkelijk op tot 20 cmolc/kg voor de Zanden van Diest en de Kasterlee Klei, terwijl
dit meestal 10% of minder bedraagt in ON-Geel-1. In ieder geval is de CEC het laagste voor de Formaties van Kasterlee
en Mol.

Figuur 4-123: Glauconietgehalte (gewicht %) versus CEC (cmolc/kg droge stof)

Correlatiecoëfficiënten werden bepaald voor de CEC en het gehalte aan glauconiet (Tabel 4-47). Rekening
houdend met de afzonderlijke boorputten, werden zeer hoge correlaties verkregen voor ON-Dessel-4
(onderste watervoerende laag), ON-Kasterlee-1 (Kasterlee klei) en ON-Retie-2 (bovenste watervoerende
laag). Dit laatste resultaat is een uitzondering want alle andere boorgaten vertonen negatieve correlaties
voor de bovenste watervoerende laag.
De adsorptiecapaciteit van glauconiethoudende zanden (Zanden van Kasterlee en Diest) werd eerder
bepaald voor de site van Umicore-Olen. Deze zanden hebben een glauconietgehalte van 15-25% en de
CEC bedraagt 8 tot 12,5 cmolc/kg. De verdelingscoëfficiënt Kd voor radium en uranium werden bepaald op
deze zanden, en dit op twee verschillende manieren: (1) op basis van een in situ aanpak. De Kd waarden
variëren van 132 tot 653 L/kg voor radium en 68 L/kg voor uranium; (2) met behulp van een batch-techniek.
De adsorptie- en desorptie voor radium werd respectievelijk geschat op 1 093 L/kg en 197 L/kg, terwijl voor
uranium de waarden voor de adsorptie- en desorptietesten 146 L/kg en 204 L/kg bedragen.
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Tabel 4-47: Correlatiecoëfficiënten tussen gIauconietgehalte en CEC voor elke boring en hydrostratigrafische eenheid
afzonderlijk en voor de gecombineerde gegevens. N.C.: niet berekend omdat er onvoldoende gegevens waren; BWL:

Dessel 3

Dessel 4

Dessel 5

Geel 1

Kasterlee 1

Retie 1

Retie 2

Alle

BWL

-0,15

-0,62

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

0,89

-0,06

Kasterlee Klei

0,45

0,39

0,42

N.C.

N.C.

1,00

-0,27

0,85

0,47

OWL

0,49

0,09

0,99

0,56

0,72

0,61

0,77

0,35

0,68

Alle eenheden

0,70

0,50

0,63

0,56

0,74

0,61

0,73

0,57

0,63

4.4.5.7.1.3

boringen

Dessel 2

bovenste watervoerende laag; OWL: onderste watervoerende laag.

Chemische analyse van de vaste fase

Voor een totaal van 22 monsternames werd de concentratie van de belangrijkste kationen (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) op de
vaste fase geanalyseerd. De resultaten zijn samengevat per hydrostratigrafische eenheid in Tabel 4-48. Gedetailleerde
mineralogische gegevens zijn beschikbaar uit. Algemeen is de concentratie van de belangrijke kationen Ca2+, Mg2+,
Na+ en K+ in de vaste fase het laagst in de bovenste geologische lagen, namelijk de Formaties van Mol (en/of
Brasschaat en Poederlee) en Kasterlee. Dit staat in verband met het extreem lage gehalte aan glauconiet en een zeer
laag kleigehalte. Het is duidelijk dat de concentraties van deze elementen (veel) hoger ligt in de Kasterlee Klei en de
onderliggende eenheden tot de Zanden van Dessel. Algemeen is deze trend gekoppeld aan een stijging van het gehalte
aan glauconiet (Formaties van Diest en Dessel) en/of het klei-silt gehalte. Het kationuitwisselingsvermogen volgt
dezelfde trend. Hoge CEC-waarden werden gemeten in het kleirijke deel van de Zanden van Diest ('Diest kleiige zone'),
in de kleirijke zanden van de Formaties van Voort/Eigenbilzen en in de Boom Formatie. Het grote verschil met betrekking
tot de beschouwde elementen voor de laatste formaties is het extreem hoge Na-gehalte van 1,0-1,5 ‰, in vergelijking
met 0,01-0,1 ‰ voor de Mol-Kasterlee-Diest opeenvolging. Verderop zullen voor dezelfde diepten zeer hoge chloride
concentraties worden aangetoond.

Tabel 4-48: Samenvatting van de analyses voor de vaste fase. Gegevens zijn weergegeven voor glauconietgehalte (%),
CEC (cmolc/kg), kationengehalte (‰) en korrelgrootteverdeling (%). Ml/Pd/Bs = afzettingen die behoren tot de
sedimentaire cyclus Mol/Poederlee/Brasschaat. Standaardafwijkingen in cursief. (n: aantal stalen; nvt: niet van
toepassing).
n

Glauc. (%)

CEC
(cmolc/kg
)

Ca (‰)

K (‰)

Mg (‰)

Nvt (‰)

Klei (%)

Silt (%)

Zand (%)

Ml/Pd/Bs

1

0,00/nvt

2,4/nvt

0,1/nvt

2,7/nvt

0,76/nvt

0,0/nvt

5,8/nvt

2,6/nvt

91,6/nvt

Boven-Mol

2

0,05/0,05

1,7/0,4

0,5/0,4

0,9/1,0

0,34/0,28

0,02/0,01

2,8/3,7

2,1/2,4

95,2/6,1

Onder-Mol

1

0,05/nvt

1,3/nvt

0,3/nvt

1,0/nvt

0,37/nvt

0,04/nvt

2,7/nvt

4,2/nvt

93,1/nvt

2

0,01/0,01

2,5/0,9

0,2/0,0

1,4/0,4

0,46/0,10

0,01/0,01

3,8/3,0

13,1/12,4

83,1/9,5

3

2,0/3,1

5,9/0,5

1,0/0,3

6,4/2,5

2,30/0,72

0,04/0,01

16,1/5,8

20,8/11,0

63,1/13,9

2

15,3/8,1

9,5/0,7

2,9/2,4

12,8/6,0

5,15/1,48

0,08/0,06

4,7/0,8

13,3/6,8

82,0/7,6

Diest

2

9,5/2,8

6,6/2,1

5,1/2,2

12,0/0,0

4,10/0,28

0,09/0,04

0,6/0,5

2,9/1,5

96,5/2,0

Dessel

1

15,0/nvt

8,7/nvt

2,5/nvt

11/nvt

4,40/nvt

0,08/nvt

1,1/nvt

2,2/nvt

96,7/nvt

Voort/Eig

5

2,2/0,5

11,2/2,9

4,4/2,9

7,3/1,1

4,74/0,75

0,57/0,10

1,6/0,4

49,7/5,3

48,8/5,0

Boom
Boeretang

3

0,7/0,3

18,0/2,6

3,2/1,0

8,5/1,3

7,33/1,21

1,17/0,29

1,4/0,5

75,3/11,9

23,3/11,5

Kasterlee
zand
Kasterlee
Klei
Diest
(kleiig)
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Twee of drie grote verschuivingen in concentraties van elementen worden waargenomen. De eerste ligt op
de grens van het Kasterlee Zand met de Kasterlee Klei, met een duidelijke toename van het K-36, Mg- en
Ca-gehalte. Typisch voor het Kasterlee Zand is het relatief lage gehalte aan glauconiet. Dit betekent dat de
stijging van de hiervoor genoemde elementen verbonden is met het klei- en/of silt-gehalte, of andere
minerale fasen (veldspaten, ...).
Deze overgang markeert de grens van de eerste, i.e. de bovenste, watervoerende laag, waarvan de
sedimenten relatief arm zijn aan de belangrijkste kationen in de vaste fase. De tweede verschuiving ligt aan
de andere zijde van de grens Kasterlee/Diest, waar een verdere toename van het gehalte aan K en Mg
wordt gemeten, samen met hogere waarden voor Ca en Na. Deze verandering lijkt samen te hangen met
een toename van het gehalte aan glauconiet. De tweede overgang markeert de bovengrens van de onderste
watervoerende laag, die gekenmerkt wordt door sedimenten met een relatief hoger gehalte aan de
belangrijkste kationen in de vaste fase. De derde verschuiving is gelegen op de grens tussen het Zand van
Dessel en de Zanden van Voort/Eigenbilzen, waarbij een sterke toename optreedt van het Na-gehalte en
een lichte daling van het K-gehalte. De Ca- en Mg-waarden blijven min of meer hetzelfde. Er werden geen
analyses in de Zanden van Berchem voorzien.
De gegevens voor de belangrijkste kationconcentraties op de vaste fase zullen worden gebruikt om de
chemische samenstelling van het grondwater te interpreteren, dat ook verschillende patronen vertoont die
gekoppeld zijn aan de mineralogie en de samenstelling van het adsorptiecomplex.
4.4.5.7.1.4

Voorspelling van Kd op basis van elementaire sediment-eigenschappen: meervoudige
regressieanalyse

Er werd een meervoudige regressie uitgevoerd om de verdelingscoëfficiënt Kd aan de hand van zand-, silt- en kleifracties
te berekenen. Het kationuitwisselingsvermogen (CEC) en het gehalte aan glauconiet werden eveneens gebruikt als
voorspellende variabelen. Van de beschikbare 12 Kd-waarden werden twee monsters niet beschouwd bij gebrek aan
CEC en glauconiet metingen (

Tabel 4-49). Een staal met een zeer hoge Kd coëfficiënt werd beschouwd als een uitschieter37 in alle
bivariate grafieken (niet afgebeeld) en werd verwijderd uit de gegevenslijst.
Voor de overige negen stalen zijn de gegevens voor alle voorspellende variabelen weergegeven in Tabel 4-50. De
verdelingscoëfficiënt heeft betrekking op natuurlijk uranium, bestaande uit U-238 (99,3 gew%), U-235 (0,7 %) en U-234
(0,0055 %). Deze coëfficiënt wordt bepaald door een vaste fase – vloeibare fase koppel aan de aquifer te onttrekken, en
de U-concentratie in beide fasen te meten. Om de uitwisselbare U-fractie uit de vaste fase te meten wordt een
sequentiële extractietechniek toegepast, waarbij geadsorbeerd U uit de vaste fase wordt geëxtraheerd door middel van
chemische behandelingen. Het U-gehalte wordt daarna bepaald door ICP-MS analyse. Er werd daarna niet omgerekend
naar totaal U-238 omdat dit statistisch geen significant verschil geeft, gezien een meetfout van om en bij de 10% bij
zulke lage concentraties.

Uit de analyse bleek dat voor het schatten van Kd het gebruik van alle gemeten parameters samen een
optimale regressie opleverde. Bovendien, omdat niet alle parameters normaal verdeeld waren, werd een
transformatie van de gegevens uitgevoerd. Een vierkantsworteltransformatie werd gebruikt voor de fractie
zand en klei, en een logaritmische voor de Kd en glauconiet. Het toepassen van dergelijke transformaties
2
verbetert de regressie aanzienlijk (zie vergelijking hieronder). De coëfficiënt R op die wijze verkregen was
0,945. Een spreidingsdiagram van de berekende versus gemeten Kd -waarden is weergegeven in Figuur
4-124.
36

Het Sibelco zandwinningsbedrijf benut de K concentraties om de exploiteerbare Zanden van Mol (lage K concentratie)
te onderscheiden van de onderliggende sedimenten.
37
Staal Dessel-5 (145 m, Zanden van Berchem) werd verwijderd uit de analyse omdat de mineralogie gelijkaardig is aan
deze van Dessel-5 (160,1 m, Zanden van Voort) en Dessel-2 (45 m, Zanden van Diest), maar zijn Kd is een grootteorde
groter.
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Kd  1014.6381.4221*
Met

“Sand”,

“Silt”,

“Clay”

de

Sand  0.07806*Silt  0.3390* Clay  0.16378*CEC 0.664*log GI 1

respectieve

fracties,

het

gehalte

aan

glauconiet

(Gl)

en

CEC

als

kationuitwisselingsvermogen.

Tabel 4-49: Samenvatting van de gemeten U-concentraties en de resultaten van de Kd berekeningen.
Boring

Diepte [m bgl]

Stratigrafie

n

Umassa
(mol/kg)

Uextract
(mol/kg)

Uporiënwater
(mol/L)

Kd
(L/kg)

Dessel-2 (7 m)

5,50 - 9,00

Mol

15

2,18E-06

1,88E-08

1,85E-08

1

Dessel-2 (45 m)

45,42 - 45,45

Diest

1

1,08E-05

3,16E-09

< 2,10e-10

15

Dessel-3 (7 m)

5,00 - 9,00

Mol

9

4,12E-06

1,64E-08

1,85E-09

8,9

Dessel-3 (22 m)

Niet beschouwd

–

–

–

–

–

–

Dessel-3 (45 m)

Niet beschouwd

–

–

–

–

–

–

Dessel-4 (21 m)

19,00 - 22,52

Mol

8

6,18E-06

3,75E-08

9,12E-09

4,1

Dessel-5 (120 m)

118,00 - 122,00

Diest

9

5,00E-06

3,14E-09

6,72E-10

4,7

Dessel-5 (145 m)

143,00 -147,00

Berchem

9

1,89E-05

1,43E-06

9,66E-09

147,7

Dessel-5 (160,1 m)

160,1 - 160,13

Voort

1

1,68E-05

5,30E-07

1,76E-08

30

Dessel-5 (169,1 m)

169,1 - 169,3

Voort/Eigenbilzen

1

1,60E-05

6,96E-07

2,88E-08

24,2

Dessel-5 (181,1 m)

181,06 – 181,09

Voort/Eigenbilzen

1

1,76E-05

6,48E-07

2,26E-08

28,7

Retie-1 (7 m)

5,03 – 9,00

Mol

9

4,92E-06

2,78E-08

1,34E-08

2,1

Retie-1 (20 m)

18,00 – 22,00

Mol/Kasterlee

9

3,70E-06

1,26E-08

1,19E-08

1,1

Retie-1 (45 m)

43,00 – 46,53

Diest

7

7,52E-06

4,03E-09

1,34E-09

3

Tabel 4-50: Gebruikte gegevens voor de meervoudige regressie samen met de gemeten en berekende K d waarden
boring

Zand

Silt

Klei

CEC

GIauc.

Kd gemeten

Kd berekend

(%)

(%)

(%)

(meq/100g)

(gew%)

(L/kg)

(L/kg)

Dessel-2 (45 m)

84,80

10,90

4,30

14,16

53,33

15,00

15,09

Dessel-4 (21 m)

93,00

3,70

3,30

2,50

0,00

4,10

2,46

Dessel-5 (120 m)

97,35

1,70

0,95

9,75

24,15

4,70

3,34

Dessel-5 (160,1 m)

89,80

9,50

0,70

17,00

50,60

30,00

32,40

Dessel-5 (169,1 m)

41,60

57,10

1,30

15,00

3,00

24,20

27,22

Dessel-5 (181,06 m) 47,50

51,10

1,40

13,00

1,80

28,70

24,29

Retie-1 (7 m)

93,35

2,55

4,10

2,40

0,00

2,10

2,40

Retie-1 (20 m)

93,75

2,95

3,30

1,38

0,00

1,10

1,60

Retie-1 (45 m)

92,85

6,25

0,90

9,00

11,90

3,00

4,09
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het

Figuur 4-124: Spreidingsdiagram met de gemeten en berekende Kd waarden

De resultaten tonen aan dat de Kd varieert over één grootte-orde binnen de verschillende eenheden van de
Neogeen aquifer. De laagste waarden (1 L/kg tot 4 L/kg) worden systematisch teruggevonden in sedimenten
met een zandgehalte van meer dan 93% (voornamelijk kwarts). De hoogste Kd waarden (tot ~ 30 L/kg)
worden gevonden in sedimenten met ofwel veel glauconiet (>50%) en een aanzienlijk aandeel silt en klei
(>10%), of voor zeer klei- en siltrijke sedimenten met een laag glauconietgehalte. Dit toont aan dat
glauconiet niet de enige bepalende factor is voor de sorptiecoefficiënt.
4.4.5.7.2

Vloeibare fase

4.4.5.7.2.1

Hydrochemie

Neerslagwater heeft een kleine hoeveelheid opgeloste vaste stoffen en een pH van ongeveer 5,7 (Tabel
4-51). Deze laatste waarde is hoger dan die van ondiep grondwater. Zo hebben de stalen van het bovenste
deel van de Formatie van Mol (Boven-Mol) een gemiddelde pH-waarde van 5,14 (met een standaard
deviatie van 0,95) met een spreiding van 4,16 tot 6,38. Dergelijke lage waarden voor ondiep grondwater zijn
gelijklopend met de gegevens38 die door AMINAL worden gerapporteerd en zijn deels te wijten aan
verzuring van het bodemwater onder invloed van CO2-productie en wortelrespiratie in de bodem, vooral door
naaldboomvegetatie zoals de Pinus sylvestris en Pinus nigra var. maritima.
Rivierwater blijkt een bijna neutrale pH te hebben, ongeveer 7,3 (S.D. = 0,37), wat overeenkomt met een pHwaarde die ligt tussen die van grondwater uit de Zanden van Diest en Berchem (Tabel 4-51). Dit illustreert
de afwateringsfunctie van de rivier. De chemische samenstelling van het oppervlaktewater werd bepaald
voor twee rivieren, voor de Witte Nete (Retie Witte Molen en Dessel zuiveringsstation) en de Hooibeek
(afwaarts van inlaat van kanaal) op monsters genomen in augustus en december 2008. De resultaten zijn
opgelijst in Tabel 4-51. Een belangrijk kenmerk van de grondwaterchemie is de toename van de pH met drie
grootteordes en de alkaliniteit39 met bijna een grootteorde, vanaf de bovenste lagen naar beneden tot de
Zanden van Berchem. Het totale gehalte anorganische koolstof volgt dezelfde trend. Deze stijgt van

38

Voor PleistocenePleistoceen formaties (Quartair) was de minimum, respectievelijk maximum gerapporteerde pH 2,83
en 7,83 (gemiddelde pH was 5,68). Voor PliocenePlioceen formaties (Neogeen) was de minimum, respectievelijk
maximum gerapporteerde pH 2,18 en 7,91 (gemiddelde pH was 6,5).
39
Uitgedrukt als mg HCO3 /L
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ongeveer 7 mg/L koolstof voor de Zanden van Mol tot ongeveer 37 mg/L koolstof voor de Zanden van
Berchem.
Een globale karakterisering van de grondwaterchemie in vergelijking met het rivier- en neerslagwater wordt
getoond aan de hand van het Piper-diagram (Figuur 4-125). Door de indeling van de grondwatermonsters op
basis van het Piper-diagram kan men de hydrostratigrafische eenheden identificeren met chemisch
vergelijkbare grondwaters en de evolutie van de waterchemie langs het stroompad bepalen. Om een Piper+
+
2+
2+
diagram op te stellen wordt eerst de relatieve overmaat aan kationen (in % mg/L) van Na +K , Ca en Mg
22uitgezet op de kation-driehoek. Dan wordt de relatieve overmaat aan Cl , SO4 , en HCO3 + CO3 uitgezet
op de anion-driehoek. Punten op de kation en anion driehoeken worden vervolgens gecombineerd in het
vierhoekig veld dat de totale geochemische kenmerken van het grondwatermonster weergeeft. Het nadeel
van het Piper-diagram is dat het niet geschikt is voor water waar andere kationen of anionen een grote
invloed kunnen hebben.
Tabel 4-51: Gemiddelde totale concentratie van de belangrijkste kationen en anionen (in mg/L), pH, elektrische
geleidbaarheid (EC, µS/cm), totaal anorganische koolstof (TIC, mgC/L) en totaal organische koolstof (TOC, mgC/L) voor
grondwater, rivierwater en neerslagwater. Standaardafwijkingen in cursief; n: aantal stalen; na: niet geanalyseerd; nvt:
niet van toepassing.
Neerslag

Rivier

Boven- Mol

Onder-Mol

Kasterlee

Diest

Berchem

n

pH

EC

Ca

Mg

Na

K

HCO3

Cl

SO4

NO3

TIC

TOC

2

5,68

na

0,69

0,28

2,55

0,44

3,80

4,05

3,41

2,00

0,98

2,19

0,11

nvt

0,25

0,24

2,47

0,37

1,27

4,17

1,95

0,33

0,68

1,68

7,27

na

44,11

6,27

25,35

6,17

108,30

38,12

61,67

5,05

19,58

3,03

0,37

nvt

8,59

0,70

3,02

1,46

27,66

5,13

30,57

2,10

4,75

1,60

5,14

232,00

15,15

4,32

18,63

24,73

30,58

31,48

83,35

4,20

3,89

6,04

0,95

35,48

4,11

1,81

3,17

27,78

27,66

11,28

28,88

3,58

4,88

2,57

6,00

204,83

24,17

7,32

21,39

4,92

41,77

34,25

73,47

0,08

6,72

2,35

0,45

104,91

18,45

8,12

13,49

2,86

54,45

29,83

51,58

0,15

10,40

2,11

6,54

82,00

11,82

3,11

6,15

6,30

52,40

5,70

2,76

< 0,05

9,68

<2

0,17

3,54

1,25

1,83

0,93

5,23

2,55

0,14

1,44

nvt

0,03

nvt

6,70

141,88

18,57

4,16

8,88

3,38

95,67

10,37

3,41

< 0,05

16,27

2,11

0,37

45,10

8,34

2,68

4,78

2,38

41,44

7,65

5,27

nvt

7,70

1,47

8,22

231,50

9,81

4,44

59,56

8,10

203,20

7,20

2,28

0,05

36,89

<3

0,07

3,54

1,99

0,62

4,86

0,14

5,37

0,71

0,18

0,03

0,97

nvt

6.

6

6

2

12

2
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Figuur 4-125: Piper-diagram met de belangrijkste ionen in de waterstalen van de verschillende hydrostratigrafische
eenheden, gecombineerd met neerslag- en rivierwater. De monsters werden in de zomer (augustus) en in de winter
(december) genomen. Het percentage kationen in mg/L is uitgezet in de linkerdriehoek, in de rechterdriehoek zijn de
percentages anionen in mg/L uitgezet. Stalen van de ON-Dessel-5 boorput, die afkomstig zijn uit de diepere
hydrostratigrafische eenheden en waarvoor HCO3 werd gemeten aan de hand van een andere techniek, zijn niet
opgenomen.

Verschillende watertypen worden onderscheiden naargelang de bron (Figuur 4-125). Neerslagwater behoort
niet tot een apart watertype: op zijn minst kunnen de decembergegevens ondergebracht worden bij het
chloride-kalium/natrium watertype. Een brede cluster voor de zandige eenheden van Mol wordt
waargenomen en is gekenmerkt door een sterke sulfaatcomponent (tussen 60-80%). Volgens de
hydrochemische indeling van Piper naar facies zijn de laatste grondwaters van het sulfaattype. Vanuit het
oogpunt van de kationen zijn de meeste stalen van het natrium- of kaliumtype, waarbij algemeen Na en K
dominant zijn, terwijl er minder zijn van het calciumtype.
In één piëzometer in ON-Retie-1, kan de Kasterlee Fm bemonsterd worden voor wateranalyses. Het
grondwatermonster is duidelijk van het waterstofcarbonaattype (anion) en van het calciumtype (kation). Een
tweede monster behoordt tot geen van de drie types (en behoort dus tot het "niet-dominante" type). De
ionische concentraties voor deze stalen lijken op die van de onderliggende Zanden van Diest. Gezien de
verschillende samenstelling van de vaste fase van de Kasterlee en Diest Fms wordt deze observatie
vermoedelijk verklaard door een opwaartse grondwaterstroming in de nabijheid van de Kleine Nete (ONRetie-1) vanuit de Formatie van Diest, doorheen de kleirijkere Kasterlee-Diest overgangslaag naar de Kleine
Nete. Een opwaartse gradiënt i over de Kasterlee Klei/kleiïg Diest is het hele jaar door aanwezig, met een
gemiddelde waarde van: i = ΔZ/ΔH = 2 m/22,5 m = 0,089 m/m.
De samenstelling van het water in de Formatie van Diest is nogal verschillend van de bovenste
watervoerende laag. De anionen worden gedomineerd door waterstofcarbonaat (dus van het
waterstofcarbonaattype), terwijl Ca het belangrijkste kation wordt (grondwater van het calciumtype). Dit kan
worden gerelateerd aan de hogere Ca-concentraties die werden waargenomen in de vaste fase van Diest.
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4.4.5.7.2.2

Isotopen in de hydrologische cyclus

4.4.5.7.2.2.1

Inleiding

De opsporing van isotopen zoals ze in de natuur voorkomen is een waardevol hulpmiddel voor het
bestuderen van het gedrag van water in de hydrologische cyclus. De aard van de isotopische toepassingen
wordt bepaald door de specifieke eigenschappen van isotopen, zowel de radioactieve als de nietradioactieve. Drie toepassingstypes kunnen worden onderscheiden:


Stabiele en radioactieve isotopen kunnen worden gebruikt als tracers voor het traceren van een
waterlichaam of een bepaalde hoeveelheid water. Een bekend voorbeeld is dat regenwater tijdens een
2

hevige storm vaak verarmd wordt aan zware isotopen (stabiel H, deuterium, of stabiel
1
16
verhouding tot de meest voorkomende isotopen (respectievelijk H and O);


18

O) in

Tijdens de overgang van de ene fase naar de andere van verbindingen zoals water of koolstofdioxide
verandert vaak de concentratieverhouding van de isotopen van het element. Het ondergaat een
zogenaamde isotopische fractionatie. Omgekeerd, het waarnemen van verschillen, in het bijzonder de
concentraties van stabiele isotopen, geeft informatie over de geochemische en hydrologische processen
die plaatsvonden. Bijvoorbeeld, als gevolg van een reeks van processen is de isotopische samenstelling
van zowel koolstof als zuurstof, afkomstig van calciumcarbonaat in water, verschillend voor zee- en
zoetwater. Bovendien varieert de isotopensamenstelling van zuurstof en waterstof in neerslagwater met
de breedtegraad, de hoogte, het klimaat en de tijd van het jaar;



Radioactief verval biedt de mogelijkheid om een ouderdomsbepaling uit te voeren, mits aan bepaalde
voorwaarden

is

voldaan.

Opmerkelijk

in

dit

verband

is

de

veelvuldige

toepassing

van

ouderdomsbepaling van grondwater, met andere woorden het bepalen van de tijd die verstreken is sinds
de infiltratie van het water, door het vergelijken van de
met dat van het aanvullende water.

4.4.5.7.2.2.2

14

3

C of H (tritium) activiteit in een grondwaterstaal

Zuurstof-18 en deuterium

Vanwege het verschil in massa gedragen stabiele isotopen zich net iets anders in fysische, chemische en
biologische processen. Tijdens bijvoorbeeld de verdamping van water en tijdens het uitregenen uit de
2
1
18
16
atmosfeer, worden de stabiele isotopen H/ H en O/ O gefractioneerd. De resulterende kleine variaties in
de isotopische concentraties kunnen informatie verschaffen over het klimaat op het ogenblik van infiltratie of
over de herkomst van het water.
Zuurstofisotopen worden vaak gebruikt in grondwatermengstudies, omdat het grondwater meestal een
mengsel is van twee of meer genetisch en chemisch verschillende grondwatercomponenten, vaak met een
verschillende leeftijd. Isotopische analyses gecombineerd met hydrochemische analyses, bij voorkeur met
conservatieve tracers zoals chloride of de verhouding bromide/chloride, maken het mogelijk om onderscheid
te maken tussen verschillende soorten grondwater.
Bovendien rijst tijdens het uitvoeren van pompproeven af en toe de vraag of grondwaterlichamen,
gescheiden door een aquitard, verbonden zijn via ‘vensters’, met andere woorden of lekkage een rol speelt.
18
Deze vraag kan worden beantwoord als het grondwater in de watervoerende lagen verschillende δ Owaarden40 hebben en zich hydrochemisch onderscheiden.
De vermenging van het oppervlaktewater met het grondwater kan worden bestudeerd aan de hand van het
isotoopsignaal dat werd geleverd door het isotopisch aangerijkt oppervlaktewater. De verplaatsing van dit
40

De concentratie van de isotoop wordt gemeten ten opzichte van de concentratie van de meest voorkomende isotoop
van het element, en vergeleken met een internationale standaard: de deltawaarde geeft de verhouding tussen het
monster en de standdard aan.
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signaal kan worden gebruikt om de tracersnelheid en de uitbreiding van de kunstmatige aanvulling vast te
stellen.
18

2

In de huidige studie werden O en H (deuterium) gemeten in neerslagwater, oppervlaktewater en
18
2
grondwater. Neerslagwater is opgenomen in de analyse om de volgende reden: als O en H gebruikt
worden om de grondwatervoeding te traceren, dan is het noodzakelijk dat hun concentraties in
neerslagwater een typisch signaal opleveren. De analyse van de gegevens spitst zich toe op de identificatie
van verschillende types (grond)water en zal worden gebruikt in aanvulling op hun geochemische
karakterisering.
18

2

De stabiele isotopen O en H afkomstig van grondwater (peilputten) en uitgeperst water (kernen),
neerslagwater en rivierwater zijn weergegeven in Figuur 4-126. Twee zogenaamde meteorische waterlijnen
zijn eveneens gegeven: de Globale Meteorische Waterlijn (GMWL) en de lokale meteorische waterlijn
2
18
(LMWL). De GMWL vertegenwoordigt de relatie tussen de δ en δ-waarden voor de precipitatie in
2
18
verschillende werelddelen en wordt uitgedrukt als ∂ H = 8∂ O + 10. De lokale meteorische waterlijn levert
18
41
een basislijn op voor de verschillende grondwaters. Variaties in δ als gevolg van de lokale fysiografie
kunnen inderdaad leiden tot specifieke kenmerken die bewaard worden in het grondwater en geven dus
inzicht in de aanvulpatronen.
In Tabel 4-52 worden gegevens uit de huidige studie weergegeven voor stabiele isotopen en opgeloste
gassen in neerslag-, rivier- of grondwater.
Tabel 4-52: Stabiele isotopen en opgeloste gassen in water van verschillende oorsprong (OM: oppervlaktemonster; P:
pompen; Sq: persen; na: niet geanalyseerd; nt: niet van toepassing).

SMOW: ‘Standard

Mean Ocean Water’ of

internationaal gestandaardiseerd oceaanwater dat als referentie wordt gebruikt; PDB: ‘Pee Dee Belemnite’ een marien
fossiel dat als referentie wordt gebruikt voor

13

C; DIC: ‘dissolved inorganic carbon’. Cijfers in cursief geven de

standaarddeviatie weer.
CO2
(mg/L)

O2
(mg/L)

N2
(mg/L)

CH4
(mg/L)

H2
(mg/L)

18

O
(‰ SMOW)

2

H
(‰ SMOW)

13

C-DIC
‰ (PDB)

Neerslag

OM

na/ na

na/ na

na/ na

na/ na

na/ na

-5,86/4,99

-39,45/30,33

-15,77/1,49

Rivier

OM

na/na

na/na

na/na

na/na

na/na

-6,01/0,74

-42,18/2,43

-11,24/0,35

Mol Boven

P

50/23

1,1/0,3

12,9/0,9

48/59

<0,5/nt

-7,10/0,33

-48,42/1,29

-21,68/1,26

Mol Onder

P

57/54

1,0/0,5

12,5/1,2

58/37

<0,5/nt

-7,28/0,12

-49,33/0,95

-20,87/1,91

Kasterlee

P

20/nt

1,2/nt

11,2/nt

3/nt

<0,5/nt

-6,87/0,08

-46,85/0,49

-19,95/0,63

Kasterlee Klei

Sq

na/na

na/na

na/na

na/na

na/na

-6,71/0,17

-47,55/1,34

-8,26/1,23

Diest

P

22/10

0,8/0,7

12,0/0,7

128/153

<0,5/nt

-6,84/0,31

-47,26/2,25

-19,71/0,90

Berchem

P

1/nt

1,4/nt

11,9/nt

30/nt

<0,5/nt

-7,30/0,11

-51,65/0,35

-16,49/0,10

Berchem

Sq

na/nt

na/nt

na/nt

na/nt

na/nt

-7,04/nt

-51,40/nt

-15,78/nt

Voort/Eigenb

Sq

na/nt

na/nt

na/nt

na/nt

na/nt

-7,07/0,25

-54,75/0,64

-10,59/3,33

De isotopische samenstelling van neerslagwater wordt beïnvloed door de temperatuur, want dit is de
drijvende kracht in het koelen en condenseren van atmosferische waterdamp. Deze
temperatuurafhankelijkheid leidt tot seizoensgebonden schommelingen van de isotopische samenstelling
18
2
van neerslagwater (zowel δ als δ). Neerslag wordt meestal meer verarmd aan zware isotopen bij lagere
temperaturen, met andere woorden het wordt isotopisch lichter in het koudere seizoen. Dit wordt bevestigd
bij het vergelijken van de zomer- (augustus) en de winterwaarde (december) in Figuur 4-126:

41

Plaatselijke topografie, nabijheid van oppervlaktewaterlichamen, seizoensveranderingen, enz.
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18



18

δ in august 2008 = -2,33‰

42

(de gemiddelde maandtemperatuur in Ukkel was 17,6 °C).

δ in december 2008 = -9,39‰ (de gemiddelde maandtemperatuur in Ukkel was 2,8 °C).
18

2

Te verwachten δ en δ waarden kunnen worden geschat aan de hand van de empirische verbanden op
basis van de gemiddelde jaartemperatuur als voorspellende veranderlijke:

  0.695  Tannual  13.6 0 00 SMOW

18

  5.6  Tannual  100 0 00 SMOW

2

2

Figuur 4-126: Stabiele isotopen van waterstof en zuurstof ( H en

18

O, uitgedrukt in promille versus standaard) voor

grondwaterstalen in piëzometers, uitgeperst grondwater (sq), neerslag- en rivierwater. De gegevens werden verzameld
in 2008.

Wanneer de gemiddelde jaartemperatuur van nabijgelegen stations, i.e. Antwerpen-Deurne (9,6 °C) en
18
Kleine Brogel (9 °C), worden ingevuld, resulteert dit in δ waarden van respectievelijk -6,9‰ en -7,3‰. De
2
bijhorende waarden voor δ zijn respectievelijk -46,2‰ en -49,6‰. Beide punten werden gebruikt om de
LMWL te reconstrueren, weergegeven in Figuur 4-126. Merk echter op dat afwijkingen van wereldwijde
temperatuurrelaties (zie vergelijkingen hierboven) zich voordoen op regionale en lokale schaal als gevolg
van fysiografische variaties.
18

Algemeen lijken alle stalen min of meer verrijkt met O (hogere waarden dan deze van GMWL) of verarmd
2
aan H (lagere waarden dan deze van GMWL). Slechts twee of drie waarnemingspunten staan op of bijna op
42

Ten opzichte van SMOW
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één van de twee meteorische lijnen. Deze observatiepunten komen van het grondwater van de bovenste
watervoerende laag43.
Het nader bestuderen van Figuur 4-126 toont aan dat de isotopische samenstelling verder weg lijkt te
schuiven van de meteorische lijnen voor de dieperliggende hydrostratigrafische eenheden. Dit lijkt waar te
zijn voor het water van piëzometers en de uitgeperste monsters. Vroegere studies suggereren dat dit te
wijten is aan de kleiige aard van de afzetting, vooral in de Voort-Eigenbilzen eenheden, in combinatie met de
2
techniek van het persen: natuurlijk en mechanisch uitpersen van klei zou H-verarming van het poriënwater
induceren. Een alternatieve verklaring zou zijn dat sediment-water interacties de isotopensamenstelling
hebben beïnvloed, waarbij langere verblijftijden van het water voor de dieperliggende hydrostratigrafische
eenheden (Berchem, Voort, Eigenbilzen, Boom) meer uitgesproken interacties mogelijk maken en dus een
grotere isotopische uitwisseling met de vaste fase. Omdat zuurstof veel meer aanwezig is in de vaste fase
dan waterstof44, zouden sediment-water interacties leiden tot een horizontale verschuiving van de
18
2
meteorische waterlijn naar grotere δ waarden, in plaats van een verticale verschuiving naar lagere δ
waarden. Inzoomen op de gegevens toont het bestaan aan van twee clusters voor de hydrostratigrafische
eenheden boven Berchem: één voor de eenheden boven de Kasterlee Klei, en één voor de Zanden van
2
18
Diest. Het blijkt dat water uit het Mol Zand iets minder verarmd is voor H en O in vergelijking met water uit
18
2
de Diest Fm, waar de afwijkingen van de meteorische lijnen groter zijn voor zowel δ en δ. Merk op dat de
twee waarnemingen voor de Zanden van Kasterlee (van ON-Retie-1) binnen de cluster van de Zanden van
Diest vallen, waardoor de geochemische analyse wordt bevestigd.
Deze clusters bevestigen de geochemische analyse (bijvoorbeeld Piper-diagram) in termen van het bestaan
van verschillende soorten grondwater voor de bovenste en de onderste watervoerende laag. Dit ondersteunt
de hypothese dat verschillende grondwaterregimes bestaan in deze watervoerende lagen en dat de
Kasterlee Klei een goede regionale hydraulische barrière is.
Stabiele isotopen in het rivierwater werden bepaald voor twee locaties (Witte Nete en Kleine Nete) op
18
2
monsters van augustus 2008. De stabiele isotopen van zuurstof (δ O), waterstof (δ H of δD) en opgeloste
koolstof (δC DIC) werden gemeten. Voor water wordt volgende internationaal overeengekomen standaard
gehanteerd: r = ’Vienna Standard Mean Ocean Water’ (VSMOW).
45

Negatieve waarden van δ geven aan dat de betreffende isotoop in mindere mate aanwezig is dan in het
referentiemateriaal. Positieve waarden van δ refereren naar een grotere aanwezigheid van de isotoop. Tabel
4-53 geeft de resulaten weer van de stabiele isotopenanalyse in rivierwater van de Witte en Kleine Nete.
De radioactieve isotopen werden gemeten om een inzicht te krijgen in de achtergrondwaarden van de natuurlijke
radioactiviteit (zie ook §16.4.7).

Tabel 4-53: Stabiele isotopen voor rivierwater (n/a = niet geanalyseerd; / = niet van toepassing; SD: standaarddeviatie).
18

2

O (‰ SMOW)

H (‰ SMOW)

13

CDIC in ‰ (PDB)

Rivier

gemiddelde

-6,01

-42,18

-11,24

(opp. bemonstering)

SD

0,74

2,43

0,35

43

Watervoerende laag gelegen boven de Kasterlee Klei.
De mineralogie wordt gedomineerd door Si en O, samen met verschillende hoeveelheden kationen, dit in tegenstelling
tot H.
45
δ wordt gedefinieerd als de isotopenverhouding van een component tovten opzichte van het standard
referentiemateriaal.
44
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4.4.5.7.2.2.3

Koolstof-13

Koolstof komt in de natuur voor in de vorm van twee stabiele isotopen,

12

C en

13

C. De

13

δC van opgeloste

13

koolstofverbindingen in grondwater is afhankelijk van het

δC kenmerk van de opgeloste C-bron en de

fractionering onder de carbonaatverbindingen in oplossing. Atmosferisch CO2 (gas) heeft een
ongeveer -7 ‰. Wanneer dit CO2(gas) oplost in water, is het aandeel van
een

δC van

C iets verarmd, wat resulteert in

13

δC van ongeveer -8 ‰ voor CO2(vloeistof) in rivierwater. Echter, na hydratatie van CO2(vloeistof) wordt de
13

zwaardere isotoop bevoordeeld en produceert een

-

δC van ongeveer 2 ‰ in HCO3 . De totale

opgeloste carbonaat is dus afhankelijk van het relatieve aandeel van
De

13

13

CO2(vloeistof), HCO3 ,

en

13

δC van het

2CO3 .

13

C waarden in opgeloste anorganische koolstof (DIC) worden geëvalueerd met betrekking tot de pH. De

reden hiervoor is dat de pH wordt gecontroleerd door de CO2-opname van doorsijpeling van water door de
bodem en dat de opgeloste anorganische koolstofsoorten (DIC) worden gecontroleerd door de pH (Figuur
4-127). De belangrijkste species van anorganische koolstof in de huidige studie zijn CO2(vloeistof), H2CO3
-

en HCO3 . De verhouding van deze species is afhankelijk van de pH.
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Figuur 4-127: Speciatie van opgeloste koolstof in functie van de pH.

Figuur 4-128 toont aan dat de laagste

13

C-waarden gecorreleerd zijn met lage pH-waarden in een aantal

stalen genomen in de bovenste lagen van de Mol Fm. Vertrekkende vanaf neerslagwater, gekenmerkt door
een gemiddelde

13

δ van ongeveer -16 ‰ (initiële aanvulling), dalen zowel de pH- en

13

C-waarden richting

bovenste watervoerende laag. Dit is te wijten aan het oplossen van CO2 in het neerslagwater dat in de
bodem infiltreert en zo een daling van de pH-waarde veroorzaakt. Een typische bodem gasvormige fase
heeft een
lage

13

δ van ongeveer -24 ‰, als gevolg van CO2(vloeistof). De Zanden van Mol hebben een vergelijkbare

13

δ (van -20 tot -24 ‰), bepaald door de samenstelling van het infiltrerende water in de bodem. Dit komt

overeen met de algemene vaststelling dat in sedimenten, gedomineerd door silicaat, de DIC niet veel verder
evolueert dan de voorwaarden van de bovenliggende grond.
Dieper in de hydrostratigrafie kan het omgekeerde fenomeen worden vastgesteld: de pH neemt geleidelijk
toe, waarschijnlijk als gevolg van het CO2-verbruik door verweringsprocessen en/of accumulatie van
alkalisch water uit de onderliggende Boomse Klei (volg stippellijn op Figuur 4-128). Inderdaad, de CO2niveaus zijn het hoogst voor de grondwaters met een lage pH, zoals de Zanden van Mol en omgekeerd,
zoals voor de Zanden van Berchem (Figuur 4-129). Hogere pH-waarden veranderen ook de relatieve
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verhouding van de verschillende species aan anorganische koolstof, wat resulteert in hogere waarden voor
-

HCO3 46. Ook water uit de Diest Fm heeft een wat hoger Ca- en Mg gehalte dan water uit de Mol Fm.

Figuur 4-128: Isotoopverhouding van koolstof-13 versus pH voor neerslagwater, rivierwater en grondwater.

Hydratatie van CO2 (vloeistof) in waterstofcarbonaat veroorzaakt fractionering van
isotoop de voorkeur krijgt. Dit resulteert in een hogere, of minder negatieve

13

C, omdat de zwaardere

13

C waarde voor de Zanden van

Diest en Berchem. Een ander proces dat kan hebben bijgedragen tot de verrijking van

13

δC is de neerslag

van calciet in de Diest en Berchem Fms, volgens de reactie:

Ca2  2HCO3  CaCO3  CO2( g )  H 2O
De

13

δC verrijking wanneer calciet neerslaat, is grotendeels te danken aan het ontsnappen van het

isotopisch CO2 dat het totaal aan anorganisch koolstof verrijkt met 9‰, daar waar de neerslag van calciet de
totale anorganische koolstof vermindert met slechts -1‰ (Figuur 4-130) . Het gecombineerde effect van de

46

Water uit Zanden van Diest en Berchem werd gedefinieerd als typisch waterstofcarbonaat
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productie van calciet en CO2(g) is 4‰ : (9+(-1))/2, vermits calciet en CO2 geproduceerd worden in gelijke
verhouding.

Figuur 4-129: CO2 concentratie in functie van pH voor verschillende grondwaters.

De resultaten voor de Kasterlee Klei zijn gebaseerd op uitgeperst water en kunnen daardoor niet heel
betrouwbaar zijn door de mogelijke fractioneereffecten veroorzaakt door het persproces zelf.
De rivierwaterstalen tonen relatief hoge

13

C concentraties ten opzichte van de kenmerken van hun

belangrijkste bronnen (dit wil zeggen lozing uit de bovenste en de onderste watervoerende lagen). Dergelijke
hoge

13

C concentraties kunnen worden toegeschreven aan het mengen met atmosferische CO2. De

deze laatste ligt meestal rond -7 ‰ PDB. De bovenstaande analyse toont aan dat de

13

13

δ van

δ gegevens een

consistent verhaal over de verschillende soorten grondwater bieden: ondiep grondwater met een lage pH
heeft relatief lage

13

δ waarden. Dit is in overeenstemming met de lage hoeveelheden waterstofcarbonaat en

carbonaat, terwijl het diepere grondwater (onderste aquifer) met hogere pH-waarde ook hogere

13

δ waarden

heeft als gevolg van de hogere mate van hydratatie van CO2 (vloeistof), en dus hogere waarden voor
waterstofcarbonaat en carbonaat.
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Figuur 4-130: Schematische voorstelling van fractionering van

13

δ tijdens uitwisseling van het evenwicht tussen CO2,

opgeloste anorganische koolstof en calciet bij 25 °C. Voorwaarden van geochemisch evenwicht en verzadiging met
calciet worden verondersteld voor het isotopische evenwicht.

4.4.5.7.2.2.4

Opgeloste gassen

Analyse van de opgeloste gassen in het grondwater biedt bijkomende en aanvullende informatie voor een
globale beoordeling van de grondwaterchemie. Bijvoorbeeld, CO2 is nuttig om de koolstofcyclus in het
grondwater te helpen interpreteren, terwijl de opgeloste O2 en methaan informatie verschaffen over de
redox-voorwaarden in het grondwater.
Verdere analyse van de gegevens is weergegeven in Figuur 4-131, waar de gemiddelde waarden worden
geprojecteerd in een diepte-concentratie diagram voor elk gas. Inderdaad, de waarden voor koolstofdioxide
nemen geleidelijk af met de diepte. Dit hangt samen met de evolutie van de pH. Merk op dat voor een aantal
waarnemingen, de onzekerheden relatief groot zijn (tot 100% voor de relatieve standaarddeviatie en meer).
Hoewel de verschillen binnen de onzekerheden liggen, lijkt het erop dat diepere grondwaters meer
zuurstofrijk zijn. De gemiddelde concentratie van methaan is het hoogste op een diepte van circa 40 m.
Het O2-gehalte is relatief uniform voor de verschillende hydrostratigrafische eenheden, en bedraagt
ongeveer 1 mg/L (~ 0,03 mmol/L). Deze laatste waarde is indicatief voor een zuurstofrijke omgeving, dit wil
-6

zeggen wanneer de concentratie aan opgeloste O2 groter of gelijk is aan 10 mol/L.
De gegevens voor N2 tonen een soortgelijke trend: de waarden lijken gelijkmatig verdeeld over het
onderzochte hydrostratigrafische profiel, rond 11-13 mg/L. In tegenstelling hiermee vertoont methaan (CH4)
sterke fluctuaties over de verschillende eenheden. Ze zijn het laagst voor het Kasterlee Zand en het hoogst
voor de Diest Fm (tot 300 mg/L). Hoge concentraties van methaan zijn een indicatie voor een anoxische
watervoerende laag waar methanogenese kan plaatsvinden. Toch kan methaan worden getransporteerd
over lange afstanden door watervoerende lagen en de aanwezigheid ervan betekent niet automatisch dat er
methanogenese optreedt op de plaats van staalname.
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Figuur 4-131: Concentratie van opgeloste gassen CO2, O2, N2 en CH4 (mg/L), uitgemiddeld tot gecombineerde waarden
voor de overeenstemmende diepten in de verschillende piëzometers (het gebied van het Lokaal grondwatermodel
dekkend). Merk de veranderlijke schalen op de X-as op voor de verschillende gassen.

4.4.5.7.2.2.5

Radioactieve isotopen

Meten van de concentratie van radioactieve isotopen is nodig om inzicht te krijgen in de achtergrondwaarden
van de natuurlijke radioactiviteit van waterstalen in het gebied Mol-Dessel. Deze waarden dienen als
referentie voor de site. Ze zijn ook nuttig voor ouderdomsbepaling en voor het bestuderen van interacties
tussen verschillende (grond)waters.
3

Analyses van radioactieve isotopen zijn gerapporteerd voor H,
226

14

C,

36

Cl (vloeistofscintillatietelling),

40

K en

Ra (hoge resolutie gamma-spectrometrie), Th en U (ICP-MS).

Th metingen bepalen

232

Th, omdat natuurlijk thorium in wezen bestaat uit één dominant isotoop, met sporen

van de andere isotopen. De U-metingen bepalen in hoofdzaak de 238U isotoop omdat natuurlijk
U en 0,0054gew %

234

Ra ook werd gemeten door middel van gamma-spectrometrie, waren alleen voor

226

voorkomend uranium nominaal 99,28 gew%
Hoewel

232

Th,

238

U, en

226

238

U bevat, en slechts 0,71gew %
3

235

14

U.

Ra de

36

resultaten boven de detectielimiet. De activiteit van tritium ( H), radioactieve koolstof ( C) en chloor ( Cl) bevinden zich
allemaal onder de detectielimiet.

Voor

226

Ra tonen de metingen een duidelijk dalende trend van de activiteit naar de diepere lagen toe. Niet

tegenstaande de relatief grote onzekerheden kan worden opgemerkt dat de activiteit voor

226

Ra het hoogst is

voor de top van de Mol Fm, en het laagst voor de Berchem Fm. Er zijn twee belangrijke bronnen voor
dat een vervaldochter is in de

238

Ra,

U keten: oplossing van het matrix-sediment en alfa-terugslag in de

oplossing door radioactief verval van
ongeveer 8000 jaar. Hoge

226

230

Th. In eerste instantie groeit

226

Ra in en benadert zijn evenwicht na

226

Ra concentraties zijn dan een indicatie voor langere grondwater-verblijftijden.

Hier zou dit betekenen dat de verblijftijd van het grondwater groter is in de bovenste aquifer dan in de
onderste. Dit zou het bestaan impliceren van een belangrijke opwaartse grondwaterstromingscomponent
voor de zogenaamde 'onderste watervoerende laag’. Dit is echter niet in overeenstemming met eerdere
metingen en resultaten. De hogere radium-concentraties zijn waarschijnlijk het gevolg van lagere sorptie in
de bovenste watervoerende laag in vergelijking met de onderste, waardoor meer radium in oplossing wordt
gehouden.
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De gegevens van de aquifers boven de Boomse Klei die in het kader van het PHYMOL-project werden
verzameld zijn gegeven in Tabel 4-55. De tritium-concentraties suggereren dat in Oelegem, waar de
Berchem en Mol Fm dichter bij de oppervlakte gesitueerd zijn, tijdens de laatste 60 jaar terug aangevuld zijn.
Dit is nog niet het geval waar deze formaties dieper gelegen zijn, zoals in Herentals en Dessel.

Tabel 4-54: Resultaten voor radioactieve isotopen analyses voor verschillende grondwaters. Merk op dat de
weergegeven resultaten voor Th en U afkomstig zijn van ICP-MS analyses (na: niet geanalyseerd; nt: niet van
toepassing). Neerslag en Kasterlee Klei werden niet geanalyseerd. Cijfers in cursief geven de standaarddeviatie weer.
OM: oppervlakte bemonstering; P: bemonstering via oppompen; Sq: bemonstering via persen ‘squeezing’ .
H-3
(Bq/L)

C-14
(%mod)

Cl-36
(Bq/L)

K-40
(Bq/L)

Th-232
(ppm)

U-238
(ppm)

Ra-226
(mBq/L)

Rivier

OM

na/na

na/na

na/na

na/na

na/na

3,8E-04/9,9E-05

na/na

Mol-boven

P

<6,0/nt

<1,76/nt

<20/nt

<60/nt

1,8E-03/2,0E-03

2,3E-03/1,8E-03

39,2/8,1

Mol-beneden

P

<6,0/nt

<2,21/nt

<20/nt

<60/nt

1,2E-03/1,1E-03

1,1E-03/1,2E-03

25,9/13,3

Kasterlee

P

<6,0/nt

<1,28/nt

<20/nt

<40/nt

2,9E-03/3,4E-03

1,6E-03/1,8E-03

24,8/17,3

Diest

P

<6,0/nt

<1,76/nt

<20/nt

<60/nt

4,9E-04/4,4E-04

2,0E-04/8,0E-05

10,5/1,2

Berchem

P

<6,0/nt

<2,65/nt

<20/nt

<27/nt

5,4E-04/2,8E-05

6,6E-04/3,5E-05

8,2/0,6

Berchem

Sq

na/na

na/na

na/na

na/na

na/na

3,3E-03/1,3E-03

na/na

Voort/Eigenb.

Sq

na/na

na/na

na/na

na/na

4,4E-04/nt

6,7E-03/4,2E-03

na/na

Tabel 4-55: Tritium concentraties voor verschillende watervoerende lagen op verschillende lokaties
Tritium (H2O)

Locatie

Watervoerende laag

Mol

Boven-Mol

51,1 ± 2,2

Oelegem

Berchem

55,5 ± 1,9

Herentals

Berchem

1,6 ± 0,5

Dessel

Berchem

1,0 ± 0,4

4.4.5.8

T.U.

Achtergrondstraling en radioactiviteit in lucht, grondwater, oppervlaktewater, bodem en
sedimenten

De referentietoestand van de site wat betreft achtergrondstraling en radioactiviteit wordt behandeld in
[HS16], en meer bepaald in §16.4.7, Tabel 16-12.
4.4.5.9

Stofconcentratie in de lucht

Deze paragraaf geeft een overzicht van de verkregen resultaten voor de atmosferische
bemonsteringscampagnes in de regio Mol-Dessel.
In Figuur 7-27 wordt een overzicht gegeven van de actuele luchtkwaliteit binnen het studiegebied. De
huidige luchtkwaliteit wordt weergegeven aan de hand van de meest recente VMM interpolatiekaarten.
Momenteel is 2017 het meest recente jaar voor kaarten van de jaargemiddelde concentratie van NO 2, PM10
en PM2,5 (ter beschikking op de website van VMM) en 2013 het meest recente jaar voor kaarten van het
aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde van PM10 (ter beschikking op de website van ATMOSYS).
Op basis van de VMM interpolatiekaarten wordt besloten dat de jaargemiddelde NO2-concentratie tussen 11
en 30 μg/m³ varieert voor 2016. De jaargrenswaarde voor de bescherming van de menselijke gezondheid
bedraagt 40 µg/m³ en de grenswaarde voor de bescherming van de vegetatie bedraagt 30 µg/m³. Beide
grenswaarden worden dus gerespecteerd binnen het studiegebied.
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De jaargemiddelde PM10 concentratie varieert binnen het studiegebied tussen 16 en 20 µg/m³ (Figuur 7-27).
De jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens bedraagt 40 µg/m³ en wordt dus
gerespecteerd.
Het daggemiddelde voor PM10 stijgt binnen het studiegebied 6 tot 15 keer per jaar tot waarden boven
50 µg/m³, afhankelijk van de locatie. De norm van 35 toegelaten overschrijdingen van de PM10
daggrenswaarde wordt dus ruim gerespecteerd.
De jaargemiddelde PM2,5 concentratie varieert binnen het studiegebied tussen 11 en 15 µg/m³ (niet
opgenomen in de figuur). De jaargrenswaarde bedraagt 25 µg/m³, met een mogelijke verstrenging tot
20 µg/m³ in de toekomst. Ook deze wordt gerespecteerd.

4.4.6

Menselijke activiteiten in de omgeving

4.4.6.1.1

Industriële activiteit

De belangrijkste industriële activiteiten in het noordoostelijke deel van België kunnen worden onderverdeeld
in twee sectoren: de chemische en petrochemische industrie (Antwerpen, Tessenderlo en Turnhout) en de
metaalindustrie (Antwerpen, Olen, Geel, Balen).
Binnen een straal van 5 km rond de bergingssite is echter vooral nucleaire industrie aanwezig ( Figuur 4-132):


ten noordoosten van de bergingssite, de installaties voor behandeling, conditionering en opslag van
radioactief afval, door Belgoprocess geëxploiteerd;



Belgonucleaire, gelegen ten noorden van de bergingsinstallatie. Dit bedrijf produceerde U en Pu
mengoxide-brandstof (MOX) voor kerncentrales gedurende 20 jaar, maar deze activiteit werd
beëindigd in 2006. De installatie is momenteel ontmanteld;



FBFC International (Franco-Belge de Fabrication de Combustible): bedrijf dat instond voor de
productie van brandstof voor kerncentrales gebaseerd op verrijkt uranium (UO2) of heropgewerkt
uranium (REPU), en voor de montage van de splijtstofelementen op basis van U en Pu. Het is op
ongeveer 1 km ten noordwesten van de bergingssite gelegen. In het voorjaar van 2015 werden de
laatste bedrijfsactiviteiten stopgezet, het laatste brandstofelement werd op 23 april gefabriceerd. Het
einde van de ontmanteling en sanering is voorzien voor midden 2019.



JRC-Geel: één van de 6 wetenschappelijke locaties van het Joint Research Centre van de Europese
Commissie waarin multidisciplinaire expertise wordt samengebracht voor het ontwikkelen van
nieuwe meetmethoden en – hulpmiddelen zoals referentiematerialen (gelegen op 4 km zuidwesten
van de bergingssite);



SCK • CEN, het Studiecentrum voor Kernenergie, gelegen ten zuiden van de bergingssite;



VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, gelegen op dezelfde site als het SCK •
CEN;



de sinds 2014 ontmantelde en gesloopte kolengestookte elektriciteitscentrale van Electrabel.
Grenzend hieraan zijn de terreinen van de vroegere Balmatt-fabriek die door VITO gesaneerd
worden. Het geheel van terreinen waarop de elektriciteitscentrale en de Balmatt-fabriek stonden,
wordt de Balmatt-site genoemd. Op deze site voert VITO een geothermisch project uit (gestart
tijdens de zomer van 2015);



een industrieel gebied in uitbreiding met voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)
ligt op ongeveer 1 km ten noorden van de bergingssite, en;



een industrieel gebied in uitbreiding ligt vlak bij de spoorlijn Antwerpen - Neerpelt op ongeveer 4 km
ten zuidoosten van de bergingssite.



Zandontginning door Sibelco
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Sibelco wint en veredelt diverse soorten zand, hoogwaardige kwartszanden voor de industrie, en mineralen.
Het bedrijf gevestigd in Dessel beschikt over 2 zandgroeven in de buurt (Donk en Pinken) en voert ook zand
aan uit Lommel. Partikels groter dan 1 mm worden niet gebruikt in het productieproces en afgevoerd. Het
resterende zand wordt verdeeld over drie fracties (i.e. fijn, midden en grof).
47

Een deel van het zand wordt verhit tot 500 °C en verwerkt tot cristobaliet . De fijnere fractie wordt vermalen
tot kwartsmeel.
Volgens de laatste berekeningen zou er nog 30 tot 50 jaar worden ontgonnen vooraleer al het lokale zand
zou gewonnen zijn.
Het bedrijf verwerkt ongeveer 2000 containers per jaar, waarbij de vrachtwagens worden geladen met een
snelheid van 30 ton per minuut. Om aan de wettelijke bepalingen betreffende inhalatie van fijn stof te
voldoen, worden de luchtconcentraties tijdens het productieproces regelmatig gemeten. Het directe contact
van de transporteur met het zand is gelimiteerd en beperkt zich tot het afdekken van het zand met een zeil.
Op verdere afstand, ongeveer 6,5 km ten zuidoosten van de site, bevindt zich het bedrijf AGC Flat Glass
Europe. Wegens de aanzienlijke hoeveelheid van opgeslagen waterstoffluoride (zeer giftig) valt het bedrijf
onder de Seveso wetgeving.

Figuur 4-132: Topografische kaart van de omgeving van de bergingssite (rode vijfhoek). Industriële activiteiten: (1)
Belgoprocess; (2) Belgonucleaire (activiteiten gestopt); (3) FBFC International (activiteiten gestopt); (4) JRC-Geel; (5)
SCK • CEN en VITO; (6) Balmatt site (geothermie); (7) Industrieel gebied I; (8) Industrieel gebied II en (9) Sibelco.

47

Toepassingen vooral voor kunsthars gebonden bouwmaterialen, composiet steen, en coatings
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4.4.6.1.2

Dienstensector

Scholen
De aanwezige scholen en ziekenhuizen in een straal van 5 km rondom de bergingssite zijn in Figuur 4-133
weergegeven.
Dessel heeft vier basisscholen met ongeveer 300 kleuters en 550 kinderen die lagere school volgen.
Mol telt een groot aantal scholen: 5 gemeentelijke basisscholen, 2 scholen voor bijzonder onderwijs, een
academie voor beeldende kunsten, een academie voor muziek en woord, verschillende scholen van het
gemeenschapsonderwijs en vrije scholen, een Europese school en een school voor volwassenenonderwijs
en avondonderwijs.

Figuur 4-133: Overzicht van de scholen en ziekenhuizen in een gebied dat binnen een straal van 5 km valt rondom de
bergingssite.

Net als Dessel is Retie een kleine gemeenschap die 4 kleuterscholen en 3 basisscholen telt. Geel biedt
eveneens een grote variatie aan scholen en telt drie scholen voor basisonderwijs, twee scholen voor
bijzonder onderwijs, twee scholen voor deeltijds kunstonderwijs, twee scholen voor middelbaar onderwijs,
een school voor hoger onderwijs, en vier scholen voor volwassenenonderwijs.
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Ziekenhuizen
Zowel Geel als Mol hebben een ziekenhuis. A.Z. St. – Dimpna, gelegen in het centrum van Geel, is een
algemeen ziekenhuis met 295 bedden. Ongeveer 900 personeelsleden en 100 arts-specialisten zijn
momenteel werkzaam in dit ziekenhuis dat volgende medische diensten aanbiedt: chirurgie, behandeling
van inwendige ziekten, pediatrie, een kraamafdeling en een geriatrische afdeling.
Het Heilig Hart Ziekenhuis in Mol is een ziekenhuis met 183 bedden. Ongeveer 450 personen en 80 artsspecialisten werken in dit ziekenhuis. Het ziekenhuis biedt dezelfde medische diensten aan als het A.Z. St. –
Dimpna in Geel.
4.4.6.1.3

Agrarische activiteiten

Talrijke agrarische gebieden liggen dicht bij de bergingssite. De landbouwbedrijven zijn verspreid over de
hele regio. In de onmiddellijke nabijheid van de bergingssite concentreren de meeste activiteiten op de
landbouwbedrijven zich op veeteelt (melkproductie).
In de regio wordt intensief aan landbouw gedaan. Melkvee, en af en toe schapen, worden gehouden op de
weilanden. In de regio worden ook rundvee en varkens op stal gehouden. De weilanden worden afgewisseld
met de teelt van maïs, één van de meest voorkomende landbouwgewassen. Deze maïs wordt gebruikt als
veevoeder tijdens de winterperiode (veestapel). Er zijn bijna geen kruidachtige soorten aanwezig
(bijvoorbeeld enkel monocultuur van grassen).
Figuur 4-134 toont aan dat de belangrijkste klassen van landgebruik voor de streek akkerland en weiland zijn.

Figuur 4-134: Landgebruik in het gebied van het lokaal hydrogeologisch model (data uit GIS Vlaanderen, 2001).
Bergingssite in blauwe lijn.
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4.4.6.1.4

Toeristische activiteit

Het regionaal landschap Kleine en Grote Nete, waarvan Dessel en de omliggende gemeenten Mol, Retie en
Balen deel uitmaken, vormen de toeristische trekpleister 'Kempense Meren'. De belangrijkste toeristische
activiteit van de gemeente Dessel is ongeveer 290 ha recreatief bos dat gebruikt kan worden voor wandelen
en fietsen.
Mol is een uitgestrekte gemeente en telt buiten het centrum van Mol 11 gehuchten48. De belangrijkste
toeristische attracties zijn het provinciaal domein Zilvermeer, het recreatiepark Zilverstrand en Sunparks
Kempense Meren, het Jakob Smits Museum, de Abdij van Postel en de dierenmarkt.
De best gekende toeristische attracties van Retie zijn het Prinsenpark, de lindeboom, de Sint-Pieters kapel,
de watermolen, de pastorij, het retabel van Sint-Job en de windmolen 'de Heerser'.
Balen is het best gekend om zijn authentieke watermolens, de Olmense Zoo en het recreatiedomein
Keiheuvel.
De stad Geel heeft ook een aantal interessante monumenten, musea en toeristische sites. De belangrijkste
monumenten zijn de Britse militaire begraafplaats, de begraafplaats van baron Coppens, de Groenenheuvel
kapel en enkele molens en kerken. Ook het Bakkerijmuseum, het Gasthuismuseum St.-Dimpna, het
Klokkenmuseum en het Lampenmuseum zijn musea die regelmatig bezocht worden door toeristen. Dit leidt
tot het verblijf van toeristen in hotels of ander logement (Tabel 4-56).
Ook in Kasterlee zijn er tal van bezienswaardigheden zoals het attractiepark Bobbejaanland en het domein
De Putten.
Tabel 4-56: Aankomsten en verblijfsnachten in hotelaccommodatie in Dessel, Mol, Retie en Geel (cijfers 2014).
Dessel

Mol

Geel

Retie

Kasterlee

2562

141799

19446

9012

68685

Belgen

71,9%

49,5%

74,7%

79,0%

80,3%

Buitenlanders

28,1%

50,5%

25,3%

21,0%

19,7%

12265

618170

58548

23232

182292

Belgen

80,0%

48,1%

80,9%

81,6%

72,4%

Buitenlanders

20,0%

51,9%

19,1%

18,4%

27,6%

Aankomsten

Verblijfsnachten

4.4.6.2

Algemene beschrijving van de transportinfrastructuur

4.4.6.2.1

Het wegennet

Het noordoosten van België heeft een zeer dichte verkeersinfrastructuur: Drie snelwegen (E34, E313 en
E314) verbinden de regio met het Europese snelwegennet. De haven van Antwerpen ligt op 50 km van Mol /
Dessel. Het grootste deel van het spoorwegverkeer is afgestemd op deze haven. Kanalen zijn belangrijke
routes voor de scheepvaart. Ze vormen de verbinding tussen de industriegebieden van Luik en Antwerpen.
De belangrijkste wegen rond de site zijn (zie Figuur 4-135):


N18: hoofdweg Turnhout-Retie-Dessel-Mol (ca. 3 km ten oosten van de site)



N118: secundaire weg Weelde-Arendonk-Retie-Geel (ca. 1 km ten westen van de site)



N123: secundaire weg Kasterlee-Retie-Postel (ca. 4,5 km ten noorden van de site)

48

Achterbos, Donk, Ezaart, Ginderbuiten, Gompel, Heidehuizen, Millegem, Rauw, Sluis, Wezel en het uitgebreide en
dunbevolkte Postel

272



E34 (A21): autosnelweg Antwerpen-Eindhoven (ca. 8 km ten noorden van de site)



N19: hoofdweg Turnhout-Geel (ca. 7 km ten westen van de site)



N71: hoofdweg Geel-Mol-Neerpelt-Hamont (ca. 6 km ten zuiden van de site)

De site is gelegen langs de Europalaan, een privé-weg naar BELGONUCLEAIRE en FBFC International, die
in verbinding staat met de N118 (Stenehei/Geelsebaan). Naar het noorden geeft de N118 aansluiting met de
autosnelweg Antwerpen-Eindhoven en met de N18 naar Turnhout; naar het zuiden staat de N118 in
verbinding met de N71 naar Mol/Neerpelt/Hamont en met de autosnelweg Antwerpen-Luik (E313).

Figuur 4-135: Wegenkaart van de regio rond de bergingssite (oranje-gele ruit).

4.4.6.2.2

Transport via spoor

Ongeveer 4,5 km ten zuiden van de site bevindt zich de spoorweghoofdlijn Antwerpen-Hasselt of Hamont.
Het dichtstbijzijnde station bevindt zich in Mol.
4.4.6.2.3

Bevaarbare waterwegen

Naast de natuurlijke waterlopen, ligt de site in de buurt van enkele kunstmatige waterlopen. Een overzicht
van het kanalennetwerk is opgenomen in Figuur 4-136. Het kanaal Bocholt-Herentals (nr. 2 in Figuur 4-136)
bevindt zich op ongeveer 350 m ten zuiden van de bergingssite. Het kanaal verbindt de Zuid-Willemsvaart in
Bocholt met het Albertkanaal in Herentals, ongeveer 60 km stroomafwaarts. Het merendeel van de
transporten van materialen die zullen worden gebruikt voor de bouw en de exploitatie van de berging zullen
via het kanaal gebeuren. Het kanaal verbindt de Zuid-Willemsvaart in Bocholt met het Albertkanaal (nr. 1) in
Herentals, ongeveer 60 km stroomafwaarts. Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (nr. 3) heeft een minimale
afstand van 6 km tot de site in oostelijke richting. Beide kanalen zijn bevaarbaar voor schepen tot 600 ton.
Het kanaal Dessel-Kwaadmechelen (nr. 3) met een minimale afstand van 6 km tot de site in oostelijke
richting is bevaarbaar voor schepen tot 1.350 ton. Het Albertkanaal (ca. 13 km ten zuiden van het terrein) is
bevaarbaar voor schepen tot meer dan 2.000 ton.
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Figuur 4-136: Overzicht van het kanalennetwerk in de omgeving van de toekomstige bergingssite in Dessel (oranje
ovaal).

4.4.6.2.4

Luchtverkeer

Het Belgische luchtruim komt overeen met het nationale grondgebied en volgt dezelfde grenzen. Alle delen
van het luchtruim boven België kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: (1) luchtruim onder
militaire controle, (2), luchtruim onder burgerlijke controle en (3) niet-gecontroleerd luchtruim (bv.
sportluchtvaart).


Binnen een straal van 16 km rond de site zijn geen militaire luchthavens gelegen. Hoewel de
controlezone van Kleine Brogel, evenals zijn belangrijke naderingszones zich in dit gebied bevinden.
Toch moet worden opgemerkt dat het gebied boven de site Mol-Dessel verboden gebied is voor
militaire vliegtuigen (bijvoorbeeld Militair verboden gebied 29).



Geen van de 5 Belgische burgerluchthavens, noch hun respectieve controlezones bevinden zich
binnen een gebied van 16 km rond de site. Hoewel de site zich bevindt onder een naderingszone
van de luchthaven van Brussel.



Binnen een straal van 16 km bevinden zich twee kleine luchthavens zonder verkeerstoren: De
luchthaven Balen / Keiheuvel is een klein privé vliegveld voor zweefvliegtuigen en kleine
sportvliegtuigen. De luchthaven van Tielen / Kasterlee is een privé helihaven.

4.4.6.2.5

Aanwezigheid van pijpleidingen

4.4.6.2.5.1

Fluxys

Een aardgasleiding van Fluxys is ingegraven op een diepte van ongeveer 80 cm en doorkruist de streek. Om
het kanaal Bocholt-Herentals over te steken komt deze leiding bovengronds tussen Belgoprocess en de
vroegere Electrabel-centrale. De aardgasleiding ligt op een afstand van ongeveer 1.100 m ten noorden en
950 m ten oosten van de bergingssite. De leiding heeft een uitwendige diameter van 324 mm. De werkdruk
bedraagt 66,2 barg en de gemiddelde temperatuur van het gas bij normale werking bedraagt 10 °C. Het
jaardebiet aan gas bedraagt ongeveer 400 miljoen m³, wat neerkomt op een gemiddeld uurdebiet van
45.000 m³. Een ontspanstation van Fluxys bevindt zich in zuidoostelijke hoek van NIRAS site Belgoprocess
1 vlak naast het kanaal Bocholt-Herentals. De druk wordt er gereduceerd van 66,2 barg naar 5 barg. De
afstand van het ontspanstation tot de projectsite bedraagt ongeveer 1 km.
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4.4.6.2.5.2

Praxair

Een stikstofleiding van Praxair ligt op 6 km zuidoostwaarts van de site aan het kanaal DesselKwaadmechelen.
4.4.6.2.5.3

Air liquide

Een stikstofleiding van Air Liquide ligt op 6 km ten zuidoosten van de projectsite aan het kanaal DesselKwaadmechelen.
4.4.6.2.5.4

Belgoprocess

Sedert 1956 worden er radioactieve effluenten geloosd in de Molse Nete. Dit gebeurt via een ongeveer
10 km lange pijpleiding die vertrekt ter hoogte van NIRAS site Belgoprocess 2. Belgoprocess behandelt de
radioactief besmette afvalwaters van de nucleaire bedrijven in Mol-Dessel en loost de gezuiverde
afvalwaters in de Molse Nete. De lozingen in de Molse Nete bedroegen in 2012 voor tritium 1340 GBq en
voor de andere bètastralers 0,19 GBq. De lozingsleiding is een enkelvoudige asbestcement leiding
bestaande uit buizen van 4 of 6 meter die met speciale verbindingstukken (moffen) met elkaar verbonden
zijn. De fabrikant van deze materialen is Eternit. De binnendiameter van deze afvoerleidingen is 200 mm en
de wanddikte bedraagt 13 mm.
4.4.6.3

Natuurlijke rijkdommen

4.4.6.3.1

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen worden gevormd door de anaërobe afbraak van begraven organisch materiaal, en zijn
typisch verschillende miljoenen jaren oud. Veen, bruinkool, steenkool, aardolie en –gas zijn allen fossiele
brandstoffen en een belangrijke energiebron voor de hele wereld.
Bepaalde fossiele brandstoffen zijn in het verleden als natuurlijke energiebron in de Kempen ontgonnen.
Hieronder volgt een overzicht en hun toekomstig potentieel wordt geëvalueerd.


Veen of turf: Veen of turf ontstaat door de afbraak van plantenmateriaal en was vooral in het
verleden een belangrijke energiebron. Het accumuleerde in de streek tussen Essen en Postel, dat
zeer moerassig was door het voorkomen van de ondiepe ondoorlatende Kempense Klei. Het werd
sinds de dertiende eeuw in de streek ontgonnen, de laatste exploitatie in de streek dateert van het
einde van de jaren zeventig (Postel).



Ligniet of bruinkool: Bruinkool vormt de overgang tussen veen en steenkool en is aanwezig in de
Pliocene Mol Fm. Men herkent twee dikkere lagen, zijnde de De Maat en de Russendorp Ligniet
(Figuur 4-137). Het werd intensief ontgonnen tijdens de 20e eeuw in de streek van Mol, ten westen
van de breuk van Rauw. Door breukwerking verspringen de twee lignietlagen zich oostwaarts dieper.

Figuur 4-137: West-Oost profiel in de streek van Mol.
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Steenkool: Op 2 augustus 1901 trof A. Dumont de eerste steenkool aan te As. De steenkool is van
Westfaliaan-ouderdom. De sequentie is tot 3 000 m dik met een gemiddeld steenkoolgehalte van 3%
verdeeld over verschillende lagen.
De ontdekking van steenkool heeft een drastische wijziging gebracht in de economische, sociale en
demografische ontwikkeling van Limburg. In 1906 werd aan de vennootschap “Charbonages A.
Dumont” een eerste concessie verleend. De eerste steenkool werd te Winterslag in 1914 boven
gehaald. Door de goede kwaliteit van de Kempense steenkool groeide de interesse snel en
ontstonden op termijn zeven mijnzetels. Ze werden in 1969 samengesmolten tot de NV Kempense
Steenkoolmijnen. Er werd in totaal 440 miljoen ton steenkool ontgonnen tot de definitieve sluiting van
de laatste mijn op 30 september 1992
Een nieuwe exploratiecampagne startte in 1979 ten noorden van de vroegere exploitaties, en bracht
een reserve aan het licht dat geschat wordt op 4 miljard ton, met een conventioneel ontginbare
tonnenmaat van bijna 1 miljard ton.
In de streek van Mol-Dessel hebben verkenningsboringen in het begin van de 20e eeuw ook
steenkool aangeboord. De steenkoollagen bevonden zich dieper en waren minder dik en minder
frequent dan in Limburg, en dus niet interessant voor ontginning.



Steenkoolontgassing (coal bed methane): Methaangas (CH4) komt voor in de microporiën van
steenkool, waar het geabsorbeerd is op de vaste fase. Het is een restproduct van de inkoling van het
geaccumuleerde plantenmateriaal. De aanwezigheid van methaangas in steenkool is al lang gekend
door de mijnactiviteiten waar het mijngas één van de grote gevaren was van de ontginning. Waar het
oorspronkelijk als een soort “afval” werd beschouwd, wordt het nu aanzien als een economisch
interessante energiebron. Bij steenkoolontgassing volstaat één boring om, binnen een gebied van
50 ha, het ontgassingsproces op gang te brengen. De steenkoollaag blijft hierbij behouden, zodat
het later nog altijd mogelijk blijft om de laag te ontginnen. De totale reserve wordt geschat op 132
miljard m³, waarvan ongeveer 65 miljard m³ economisch ontginbaar zouden zijn.
De Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) heeft met private investeerders een samenwerking
proberen op te starten om steenkool te gaan ontgassen. Wegens verschuivingen van prioriteiten van
geografische en economische aard, hebben deze partners het project met LRM opgedoekt.



Olie en gas: Alhoewel zeer weinig van de meer dan 200 verkenningsboringen in de Kempen voor dit
doeleinde werden gepland, werd tot op heden geen aardolie of -gas aangeboord. De geologische
structuur en opbouw van de Kempen leent er zich niet toe, maar de afwezigheid van
koolwaterstoffen kan niet geheel worden uitgesloten. Het schaarse onderzoek naar koolwaterstoffen
in de Kempen spits zich toe op de Paleozoïsche formaties, waar gezocht wordt naar potentiële
brongesteenten of reservoirs.

4.4.6.3.2

Geothermie als natuurlijke energiebron

De toenemende vraag naar (hernieuwbare) energiebronnen heeft de interesse in geothermie doen
heropleven. Uit studies is gebleken dat de Kempen, zowel voor ondiepe als voor diepe geothermie, in
aanmerking komt. Ondiepe geothermie omvat koude-warmte opslag en ondiepe geothermische sondes (tot
300 m); diepe geothermie bestaat uit hydrothermale systemen (open systeem 2 tot 5 km diep),
geavanceerde geothermische systemen waarbij het gesteente gefractureerd wordt om watercirculatie te
bevorderen, en diepe geothermische sondes (gesloten systeem, 2 tot 3 km diep).
Alhoewel de gemiddelde geothermische gradiënt in Vlaanderen 30°C/km bedraagt , toont de kartering van
de temperatuur in de ondergrond aan dat de sedimentaire bekkens, zoals het Kempens Bekken, relatief
warmer zijn dan oude massieven (Figuur 4-138).
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Figuur 4-138: Temperaturen in de Belgische ondergrond op 1 000 m diepte. De locatie van de site is weergegeven met
een gele ruit.

Om water van 25°C (minimale waarde voor geothermische toepassing) of 40°C te bekomen, zijn
watervoerende lagen op een diepte van respectievelijk 500 m en 1 000 m nodig. Deze komen ten noorden
van het Massief van Brabant enkel in de Kempen voor, waar het Krijt, Buntsandstein (Trias), Neeroeteren
Zandsteen (Westfaliaan) en Dinantiaan kalkstenen hiervoor als formatie de gunstige eigenschappen
vertonen. Door de beperkte warmteflux echter zal de regeneratie van een geëxploiteerd geothermisch
reservoir slechts traag verlopen.


Ondiepe geothermie in de regio van de bergingssite: Zelfs in een open warmteuitwisselingsinstallatie wordt de onttrokken hoeveelheid water enkele tientallen tot honderd meters
verder terug in dezelfde watervoerende laag gepompt. De netto waterbalans van zulk systeem is dus
gelijk aan nul en het zal geen invloed hebben op de waterstroming of het transport in de omgeving.
Enkel het gebied tussen beide putten kan worden beïnvloed door deze onttrekking/inpomping. Indien
het systeem thermisch eenzijdig belast zou worden, met andere woorden er wordt enkel warmte
onttrokken (en geen warmte terug ingebracht tijdens de warmere seizoenen), zal de watervoerende
laag lokaal afkoelen. Deze enkele graden verschil zal een minieme densiteitsstroming
teweegbrengen, die echter totaal verwaarloosbaar is in het hydrogeologisch systeem.
Voor de caissonfabriek wordt ondiepe geothermie voorzien, maar als gesloten systeem. Er zijn
hiervoor 12 boringen gepland van ongeveer 80 m diepte. In een gesloten systeem is er hoegenaamd
geen enkele beïnvloeding van het hydrogeologisch systeem.



Diepe geothermie in de regio van de bergingssite: Momenteel werkt VITO een pilootproject uit om op
de Balmatt site te Mol de verdere toepasbaarheid van geothermie te onderzoeken en te evalueren.
Het reservoir bevindt zich in de Dinantiaan-kalkstenen, op meer dan 3 500m diepte. De installatie
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bestaat uit een doublet-systeem, met een productie- en een injectieput. Een bijkomende
productieput is gepland voor het najaar van 2018.
Bij een injectieproef, waarbij getest wordt welk debiet onder welke druk terug in de formatie kan
worden gepompt, werden meer dan 300 aardbevingen geregistreerd door het seismisch netwerk
beheerd door de dienst ‘Seismologie’ van de Koninklijke Sterrenwacht van België, en meer bepaald
door de seismometers die door NIRAS werden geplaatst in de onmiddellijke omgeving van de
bergingssite (Figuur 4-139). De grootste van deze aardbevingen heeft een lokale magnitude van 0,9,
het overgrote deel van de bevingen situeert zich echter tussen ML -0,5 en 0,5.
VITO gaat een seismisch netwerk uitbouwen ten noorden en oosten van de Balmatt site waarbij
uitwisseling van gegevens tussen VITO en NIRAS/KSB voorzien is om natuurlijke en geïnduceerde
aardbevingen op te volgen.

Figuur 4-139: Locatiekaart van de seismometers, in de boring ‘Smet-Fish’ (DSLB) en in HADES-URF (MOLT), met op
beide sites ook een seismometer aan de oppervlakte (DSLS & MOLS).

4.4.6.3.3

Gasopslag

Diepe geologische lagen kunnen als natuurlijke reservoirs gebruikt worden voor de opslag van gas. Hierbij
kunnen twee gevallen onderscheiden worden: de seizoenopslag van aardgas voor consumptie en de
langetermijn opslag van CO2 om het aandeel aan broeikasgassen te verminderen.


Opslag van natuurlijk aardgas: Natuurlijk aardgas kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen in
een reservoirgesteente zoals een ontgonnen aardgasveld, zoutkoepels of aquifers. In de Kempen
wordt een koepelvormige structuur in de Viseaan kalksteen te Loenhout (“koepel van Heibaart”)
uitgebaat voor seizoenale gasopslag door FLUXYS.
De koepel van Heibaart bevindt zich op een hoger gelegen blok dat begrensd wordt door NNW -SSE
georiënteerde slenken. De top bevindt zich op -1 080 m TAW, en wordt bedekt door de afsluitende
verharde kleistenen van het Namuriaan. De kalksteenmatrix zelf heeft geen reservoireigenschappen,
maar door de karstificatie ervan (verwering bij emersie) is een belangrijke macro-permeabiliteit
49
(spleten en holten) onstaan die tussen 40 en 50 mD bedraagt. De huidige capaciteit bedraagt
ongeveer 700 Mm³.

49

-14

Tussen 4,10

en 5,10

-14

m²
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CO2 opslag: CCS (carbon capture & storage) is een middel om de uitstoot van broeikasgassen, en
meer bepaald van CO2, te beperken door het op te slaan in ondergrondse reservoirs. Doel is om
CO2 te capteren van grote productiebronnen, zoals een thermische electriciteitscentrale, deze te
transporteren naar de opslagsite en het daar op te slaan zodat het niet in de atmosfeer kan
vrijkomen.
Voor de geologische opslag van CO2 komen lege olie- en gasreservoirs in aanmerking, alsook diepe
50
saline aquifers en steenkoollagen
en –mijnen. Om koolstofdioxide in een vloeibare of
superkritische fase te kunnen opslaan, is minimum 800 m diepte nodig. Boven het reservoir is ook
een afsluitende formatie nodig. Bijkomende ‘trapping’ wordt verkregen door capillaire krachten,
dissolutie in het formatiewater en mineraalprecipitatie.
Op basis van de hierboven besproken voorwaarden om CCS te kunnen uitvoeren, komen in België
de volgende stratigrafische intervals in aanmerking: carbonaatgesteenten van het Onder-Karboon en
van het Boven-Krijt/Paleoceen, zandstenen van het Boven-Karboon en van het Trias, en de
steenkoolhoudende formaties (Figuur 4-140). In de Kempen zijn al deze formaties aanwezig. Hun
potentieel voor CCS is echter sterk verschillend, het minst voor de carbonaten van BovenKrijt/Paleoceen ouderdom, en een hoge mogelijkheid voor de Buntsandstein en de Karboon
kalkstenen. Naast de aquifers biedt de opslag in de steenkoollagen van de Kempen en in Wallonië
(waar ze diep genoeg zijn) eveneens mogelijkheden, indien aan een aantal technische voorwaarden
kan worden voldaan. CCS in steenkool zou kunnen gecombineerd worden met steenkoolontgassing:
men vervangt het geëxploiteerde methaan door koolstofdioxide.

50

Koolstofdioxide wordt door de steenkool geabsorbeerd.
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Figuur 4-140: Potentiële locaties voor CCS in België. A: Houthem en Maastricht calcarenieten (Krijt-Palaeocene poreuze
carbonaatgesteenten); B: de Buntsandstein zandstenen (Trias) en de Dinantiaan carbonaten; C: de steenkoolhoudende
formaties en de diepe mijnzones; D: de Neeroeteren zandsteen (Westfaliaan D) en de Devoon kalkstenen. De locatie
van de site is aangeduid door middel van een gele ruit.

4.4.6.3.4


Delfstoffen

Keramische delfstoffen: Klei en leem vormen, wegens hun plastische eigenschappen, de
belangrijkste traditionele keramische grondstoffen. Ze worden verwerkt tot allerhande bakproducten
zoals bakstenen, tegels, dakpannen en draineerbuizen.
De Ieperiaan-kleien komen in heel Vlaanderen voor met uitzondering van Oost- en Zuid-Limburg. Ze
worden intensief ontgonnen in het zuiden van West-Vlaanderen waar ze dagzomen. In de Kempen
komen deze kleien in de ondergrond voor, in de streek van Mol-Dessel ligt de basis op een diepte
van ongeveer 450 m. Ten oosten van de Schelde gaat één van de leden, meer bepaald de Klei van
Moen, geleidelijkaan over in een zandiger facies (Zand van Mons-en Pévèle).
De Boomse Klei (Oligoceen) wordt ontgonnen in de Rupelstreek, en komt overal voor in de
ondergrond van de Kempen. De klei wordt intensief bestudeerd in het kader van de berging van het
B & C programma van NIRAS. Op het SCK•CEN te Mol werd een ondergronds laboratorium in deze
klei uitgegraven op een diepte van 225 m.
De Quartaire kleien van de Kempen komen in de Noorderkempen voor. De economische rendabele
zone situeert zich ten noorden van de Kempense microcuesta, die tussen St-Job-in-‘t Goor en
Turnhout voorkomt.
Verder komen nog kleinere klei- of leemformaties voor, beperkt in dikte en/of verspreiding, zoals de
polderklei, de Asse Klei, de Henis Klei, en eolische en alluviale leem.
Sedert de Napoleonistische wetgeving werd kleiwinning als een activiteit van algemeen belang
erkend, met tot in 1995 een speciale wetgeving die afweek van die van de andere delfstoffen. Door
de gewijzigde productiemethodes, een automatisering op alle niveaus, werd de duur van het
verwerkingsproces drastisch ingekort waardoor de productiecapaciteit stelselmatig toenam en men
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aan de strengere kwaliteitseisen kon voldoen. Dit ging samen met een schaalvergroting van de
bedrijven en een drastische vermindering van de tewerkstelling. De verwerkingseenheden zijn
vandaag niet noodzakelijk meer geografisch aan de nabijheid van de ontginning gekoppeld. Aanvoer
van grondstoffen om de ongeveer 2,5 miljoen ton steen jaarlijks te produceren en de uitvoer ervan,
blijft vandaag de dag niet beperkt tot de lokale omgeving.


Bouwzand: Belgische normen beschrijven de grenzen waarbinnen de eigenschappen van een zand
zich dienen te bevinden voor een bepaald gebruik. Variabelen hierbij zijn de korrelgrootteverdeling,
kritische onzuiverheden, het vulstofgehalte en soms ook de gelijkvormigheid.
Zand komt in bijna heel Vlaanderen voor aan de oppervlakte. Voor WO II was zandwinning vooral
een erg lokale aangelegenheid. Door de hoge vlucht van de bouwsector en de toegenomen
transportmogelijkheden en mechanisering, en nieuwe visies op milieu en landinrichting, zijn de
winningsactiviteiten in een kleiner aantal, maar grootschaligere ontginningen geconcentreerd.
Ophoogzand wordt verspreid ontgonnen over het hele Vlaamse territorium omdat dit aan de minste
kwaliteitseisen moet voldoen. Betonzand en metselzand worden voornamelijk in de provincie
Limburg en ook nog in Vlaams-Brabant ontgonnen. Deze voorraden kunnen niet aan de vraag
voldoen, en beton- en metselzand moeten worden ingevoerd vanuit Nederland en de Noordzee. De
jaarlijkse productie van zand bedraagt in Vlaanderen ongeveer 10 Mton.



Grove granulaten: Grove granulaten worden voornamelijk gebruikt in de burgerlijke bouwkunde als
hoofdcomponent van beton, als ballastmateriaal voor spoorwegen, als component van bitumineuze
mengsels, voor wegverhardingen... Men deelt de natuurlijke granulaten in volgens hun vorm, rond of
gebroken. Ze worden ontgonnen in de Noordzee, in het Schelde en het Maasbekken.
In de Noordzee komt het grind voor in de geulen tussen de Vlaamse Banken, waar het enkele
meters dik kan zijn. De totale reserve wordt geraamd op 1 miljard m³ waarvan 10% gemakkelijk
ontginbaar is.
In het Scheldebekken komt aan de basis van het Quartair een decimeter-dikke grindlaag voor.
Verder bevinden dikkere lagen riviergrind zich op de bodem van de huidige dalen van MiddenBelgië, en in de diverse terrassen. Door de ondiepe insnijding van de rivieren van het Netebekken in
de Tertiaire lagen, is hier slechts sporadisch grind te vinden.
In het Maasbekken komt “berggrind” voor op het Kempens Plateau, “valleigrind” in de Maasvallei.
Door de afwezigheid van nieuwe ontginningsgebieden is de productie fel afgenomen.
De laatste 10 jaar is de hoeveelheid grindproductie nagenoeg constant gebleven, en bedraagt het
ongeveer 1 000 kTon per jaar.



Ertsen: Door de hoogwaardige kwaliteit van de Mol Zanden en het Zilverzand van Opgrimbie
worden deze beschouwd als een erts.
De eerste officiële ontginning van de Mol Zanden dateert van rond 1862, te Donk en Gompel.
Deze zanden komen in drie zones voor. De eerste zone is het oude ontginningsgebied van
Boeretang tot Rauw, scherp begrensd in het noorden en zuiden. Het Donk Zand is er tot 25 m dik
(Figuur 4-28). De tweede zone strekt zich uit oostwaarts van de breuk van Rauw, waar het Donk
Zand minstens 15 m dieper is weggezakt, samen met de Ligniet van De Maat (Figuur 4-137). Hierop
rust het Maatheide Zand, dat in tegenstelling tot het Donk Zand meer humusrijke horizonten omvat.
Oostwaarts van de breuk van Reusel is het Mol Zand moeilijker te ontginnen, omdat ze in deze zone
bedekt is door dikkere jongere lagen.
Het zand wordt onder water opgezogen via een zuigbuis (25 m diep) en wordt via pijpleidingen naar
Dessel gevoerd. Op het bedrijf wordt het zand gespoeld en gezeefd. Voor de productie van 1 ton
zand wordt 5 ton grondwater gebruikt (± 19 miljoen m³ water per jaar)
Hoewel het Mol Zand in Dessel zeer zuiver is, situeert de productie van zand voor de glasindustrie
zich echter in Lommel. De lokale zandwinning bedraagt ongeveer 700 000 ton per jaar en wordt voor
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50% gebruikt in bouwmaterialen (productie van tegelmortel, egalisatiemortel, sierpleister,
cementgebonden panelen, ceramische producten, bakstenen ...), 20% voor glasvezel productie,
20% voor eigen productie (omzetting van kwarts naar cristobaliet), 5% als vormzand voor gieterijen
en non-ferro metaal raffinage en nog 5% diversen (o.a. silicium carbide).
De afbakening van het onderzoeksgebied voor nieuwe ontginning situeert zich in de ruime omgeving
van Postel. Het gebied bevindt zich in grote lijnen tussen de kanalen Dessel-Turnhout-Schoten en
Bocholt-Herentals, de grens met Limburg en Nederland en in het noorden de N123. De meest
westelijke zandwinning ligt aan de Gravenstraat, tegenover de site van Belgoprocess, op ongeveer 1
kilometer van de bergingssite. De dikte van het Mol zand op de site zelf dat ontginbaar wordt geacht,
bedraagt een twintigtal meters.
Het Zilverzand van Opgrimbie is ontstaan door de volledige uitloging van glauconiet, veldspaten en
de meeste zware mineralen door humuszuren. Die enorme hoeveelheid humuszuren kwam tot stand
door bijeengespoeld drijfhout in lagunes en stilstaand water. Het Zilverzand, één van de zuiverste
kwartszanden ter wereld, is moeilijk ontginbaar doordat het bedekt wordt door sedimenten met een
dikte van meer dan twintig meter.
4.4.6.4

Menselijke consumptie

4.4.6.4.1

Mate van grondwaterbevoorrading

Het noordoosten van België is essentieel voor grondwaterbevoorrading voor industrieel en huishoudelijk
gebruik. Water uit de watervoerende laag van het Diestiaan wordt opgepompt in Mol Sluis en Westerlo door
PIDPA, die Dessel en omliggende gemeenten met drinkwater bevoorraadt.
In de provincie Antwerpen heeft het waterbedrijf Pidpa ongeveer 300 productieputten in 25
productiegebieden (Figuur 4-141). Het oppompen van grondwater door Pidpa benadert een volume van 64
3
miljoen m op jaarbasis. Het merendeel van het water wordt gewonnen uit de watervoerende lagen van de
formaties van Diest, Berchem en Voort.
In de omgeving van de site in Dessel bestaan er diverse productieputten voor grondwater die eigendom zijn
van het waterwinningsbedrijf PIDPA. Het grondwaterproductiecentrum in Mol-Sluis met zeven
productieputten, op ongeveer 4,5 km ten oosten van de bergingssite, is de dichtstbijzijnde. Water wordt
opgepompt uit zowel de bovenste als de onderste waterhoudende laag. In de gemeente Westerlo wordt
water uit de onderste waterhoudende laag gepompt vanop een diepte van ongeveer 60 m, voor drinkwater
voor de regio Dessel en Mol. Het ijzergehalte van het water is hoog en het moet gedeïoniseerd worden
vooraleer het geschikt is voor menselijke consumptie. Ook in Balen en Oud-Turnhout zijn
waterproductiecentra aanwezig. Meer informatie over de waterproductiecentra van Pidpa in Mol, Balen,
Westerlo en Oud-Turnhout zijn weergegeven in Tabel 4-57.
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Figuur 4-141: Pidpa activiteiten in de provincie Antwerpen:  water productie centrum51;  water extractie punt52
(satelliet centrum);  watertoren (in bedrijf);  watertoren (buiten bedrijf);  waterdruk pompstations;
registratie en exploitatie bureel;

lokaal

lokaal informatie centrum. De locatie van de bergingssite is aangeduid met een

oranje ruit.

Tabel 4-57: Locatie, diepte en vergund debiet van de waterproductiecentra van Pidpa in Mol, Balen, Westerlo en OudTurnhout (bron DOV; x en y in Lambert-coördinaten).
Aantal

Diepte

Aquifer

Einddatum

Vergund debiet

Vergund

putten

(m)

(HCOV53)

vergunning

(m³/dag)

debiet (m³/a)

212459

7

125

0250

27-nov-17

10

204423

201552

11

170

0250

20-aug-25

2,08×10

Balen

207107

204343

6

170

0250

20-aug-25

7,2×10

Westerlo

189727

198056

17

62,5

0252

19-aug-25

1,1×10

Oud-Turnhout

196120

220330

10

175

0250

01-apr-19

2×10

Locatie

x

y

Mol

204400

Balen

4

3×10

4

4

6

6,25×10

6

3

1,75×10

6

4

4,051×10

6

6

4,5×10

Naast de commerciële exploitatie wordt eveneens water uit de bovenste watervoerende laag opgepompt
door lokale bedrijven (Tabel 4-58). Hoewel oppompen van grondwater voor privégebruik meestal gebeurt

51
52

locatie waar PIDPA grondwater oppomt en zuivert tot drinkwater
locatie waar PIDPA grondwater oppompt; voor zuivering wordt het water doorgepompt naar een water productie

centrum
53
HCOV staat voor Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen
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door landbouwers, wordt de (bovenste) waterhoudende laag ook meer en meer gebruikt voor irrigatie van
particuliere moestuinen.
Tabel 4-58: Toegelaten gebruik van grondwater (m³/dag) door verschillende lokale industrieën. n: aantal; G: gemiddelde;
SD: standaarddeviatie.
n

G

SD

min

max

Proceswater

65

326

275

2

1000

Koelwater

13

1627

1369

750

3600

Irrigatie

21

316

324

1

1000

Vee

77

73

155

2

450

Andere

51

418

468

3

1920

Gebaseerd op een statistische analyse van de AMINAL-databank (databank vergunningen categorie A en B;
op de grondwaterwinningsvergunningen in de gemeenten Mol, Dessel en Retie konden de gemiddelde
opgepompte debieten worden geschat. De zoekcriteria toegepast op de databank omvatten enkel de
categorie ‘landbouwers’ gecombineerd met putfilters die zich op minder dan 30 m onder het maaiveld
bevinden.
Wanneer alle filters in rekening werden gebracht, blijkt dat het gemiddelde pompdebiet voor ondiepe filters
3
3
(<30 m) 6800 m /a bedraagt, voor alle filters is het gemiddelde pompdebiet 5200 m /a.
50
6

shallow filters (0-30 m)
Mol, Dessel, Retie

All filters
Dessel, Mol, Retie

Number of wells

Number of wells

40

4

30

20

2

10

0

0
0

5000

10000

15000

Annual pumping rate (m3)

20000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Annual pumping rate (m3)

Figuur 4-142: Frequentie verdeling van de vergunde jaarlijkse pompdebieten van ondiepe filters (links) en alle filters
(rechts).

Landbouwers in de regio hebben ook waterputten voor privégebruik. De regio wordt immers gekenmerkt
door belangrijke (zuivel) landbouw, waarbij in de onmiddellijke nabijheid van de bergingsinstallatie, 68% van
de landbouwactiviteiten geconcentreerd zijn op veeteelt. De productie van vlees en graangewassen is
beperkt en de graangewassen zijn bestemd voor lokaal gebruik (veevoeder). Op de droge zandgronden
worden de voedselgewassen, zoals maïs en groenten, geïrrigeerd. Een overzicht van de geïrrigeerde grond
(door grondwater onttrokken uit putten of oppervlaktewater) wordt weergegeven in Figuur 4-143. Er wordt
weinig irrigatie toegepast in de onmiddellijke omgeving van de bergingssite.
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Irrigation in the Campine
canals

frontier
Irrigation systems

Figuur 4-143: Geïrrigeerd land in het studiegebied. De bergingssite is aangeduid met een oranje ruit.

4.4.6.4.2

Voedingsgewoonten

Momenteel is er slechts een geringe mate van voedselzelfvoorziening in de regio Dessel-Mol. Dit als gevolg
van het feit dat de landbouw is gemoderniseerd en het belang van de industrie en de dienstensector in de
economie is toegenomen. Hierdoor is landbouw veel minder belangrijk geworden als bron van
werkgelegenheid.
Wat de gemiddelde voedingsgewoonten van de Belgische bevolking betreft zijn de verschillen tussen de
regio's gering. Consumptiecijfers voor volwassenen in België zijn weergegeven in Tabel 4-59. De bijdrage van
het natuurlijke ecosysteem aan de voeding van de bevolking is verwaarloosbaar. Wat klein wild, vooral
konijnen, mag worden bejaagd en gegeten.
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Tabel 4-59: Gemiddelde inname [kg/a] van de Belgische volwassen bevolking en de Standaard Deviatie (SD),.
Voedselinname
voor
volwassenen [kg/a]
Gemiddelde SD
Drinkwater [m³/a]

0,4386

0,2165

Zuivel
en
zuivelproducten
(Koemelk producten)

77,4

47,5

57,9

46,3

Kaas

11,0

6,6

Lubricating fat (margarine)

7,7

8,2

Preparation fat (margarine)

0,8

0,9

Melk producten
kaas)

(exclusief

Schapenmelk

1)

4,3

n.a.

Geitenmelk

0,81)

n.a.

Vis

6,5

5,0

44,1

16,1

12,12)

n.a.

Vlees
Rund
Varken

n.a.

2)

n.a.

7,8

Schaap/Lam

2,4

2)

Geiten

0,02

n.a.

Gevogelte

7,0

4,6

Haas en konijn

1,0

5,5
3)

Rest
Groenten

13,8

n.a.

50,5

19,2

2)

Peulvruchten

2,1

n.a.

Bladgroenten

2)

23,7

n.a.

Niet-bladgroenten

19,42)

n.a.

2)

Wortelgewassen

1)

2)

5,3

n.a.

Aardappelen

111,9

53,1

Granen & graan producten

48,5

21,6

Fruiten

43,1

30,8

Eieren

3,7

3,0

Restgroep

175,6

144,2

gegevens gebaseerd op data van het Belgisch statistiekbureau (NIS; http://www.statbel.fgov.be/home_en.asp);

op vlees gebaseerde producten.
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2)

afgeleid uit oorspronkelijke dataset;

3)

4.4.6.4.3

Gebruik van oppervlaktewater

Kleine rivieren, zoals de Witte Nete worden niet gebruikt als bron van drinkwater, de grotere rivieren zoals de
Kleine en Grote Nete worden hiervoor wel gebruikt. Ze worden ook gebruikt om het grondwater kunstmatig
aan te vullen. Zwemmen of vissen in deze rivieren is niet gebruikelijk, maar andere recreatieve activiteiten,
zoals kajakken worden wel beoefend. Rivier- en beekwater kan ook worden aangewend voor irrigatie en het
drenken van vee, soms halen vissers larven uit de rivier. Een overzicht van de oppervlaktewaters in de
omgeving van de bergingssite is gegeven in Figuur 4-49
Vissen wordt vooral beoefend op de verschillende vijvers en in de kanalen. Sommige kanalen worden niet
alleen gebruikt voor transport en irrigatie, maar kunnen ook dienen als drinkwaterbron voor de regio
Antwerpen. Water uit het Albertkanaal wordt gebruikt om de watervoerende laag kunstmatig aan te vullen.
Een aantal andere recreatieve activiteiten, zoals waterskiën, kunnen plaatsvinden op het Albertkanaal of het
kanaal Herentals-Bocholt.
De kunstmatige meren in de regio zijn het gevolg van het beëindigen van de zandwinning en worden
voornamelijk gebruikt als natuurreservaten, recreatiegebieden en kampeerterreinen (zoals thans het geval is
voor bv. het Zilvermeer). De diepte van een aantal van deze meren bedraagt meer dan 20 m. In de lagune
die aan het SCK•CEN grenst, maar ook op andere plaatsen, worden recreatieve activiteiten beoefend zoals
zeilen en zwemmen.
In het verleden werd ook beperkt turf gestoken langs de oevers van bijvoorbeeld de Witte en de Molse Nete.
Dit heeft geleid tot een aantal kleine en ondiepe vijvers, die gevoed worden door grondwater en voornamelijk
gebruikt worden voor recreatieve activiteiten (sportvissen, ...).

4.4.6.4.4

Overzicht van de Belgische consumptie hoeveelheden

Momenteel is er slechts een geringe mate aan voedselzelfvoorziening in de regio Dessel-Mol. Inname
gegevens gebruikt in het model voor zuigelingen, kinderen en volwassenen, zijn samengevat in Tabel 4-60.
In het biosfeer-model gebruikt in HF 9 wordt de consumptiehoeveelheid van melk Qm,a uitgedrukt in ℓ/a. Om
deze conversie uit te voeren, wordt uitgegaan van een dichtheid voor melk ( milk) van 1,03 kg/ℓ.
Tabel 4-60: Voedselinname Qx van de Belgische populatie [kgfw/a].
Qx [kgfw/y]
Drinkwater [m³/y]

Zuigelingen

Kinderen

Volwassenen

(1 – 3 j)

(7 – 12 j)

(> 17 j)

0.229

0.253

0.4386

166

163

77.4

9

8.9

4.3

Geitenmelk

1.7

1.6

0.8

Zoetwatervis

6.5

2.4

6.5

Vlees

17

28.3

44.1

7

11.7

18.2

Varken

4.5

7.5

11.7

Schaap/Lam

1.4

2.3

3.6

Zuivel en zuivelproducten
Schapenmelk

Rundsvlees
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Qx [kgfw/y]
Geit

Zuigelingen

Kinderen

Volwassenen

(1 – 3 j)

(7 – 12 j)

(> 17 j)

0.01

0.02

0.03

Kippen

4

6.7

10.5

Wild en Konijn

0

0

0

Rest

0

0

0

27

34

50.5

Peulvruchten

1.1

1.4

2.1

Bladgroenten

13

16

23.7

Niet-bladgroenten

10

13

19.4

Wortelgewassen

2.8

3.6

5.3

37

81

111.9

24.5

46

48.5

Fruit

34

37

43.1

Eieren

5.6

5.0

3.7

Groenten

Aardappelen
Granen

Om de maximum toelaatbare niveaus voor radionucliden in levensmiddelen te bepalen, worden ze in
verschillende categorieën onderverdeeld. Babyvoeding zijn levensmiddelen die bestemd zijn voor de
voeding van zuigelingen in de eerste vier tot zes maanden van hun leven, die op zichzelf voldoen aan de
voedingsbehoeften van deze categorie personen en in de detailhandel verkrijgbaar zijn in gemakkelijk
herkenbare verpakkingen voorzien van het etiket “babyvoeding”. Zuivelproducten zijn producten die vallen
onder de GN-codes 0401 en 0402 (behalve 04022911), en, in voorkomend geval, in de aanpassingen die
later hierin kunnen worden aangebracht. Naast de andere levensmiddelen beschouwt men verder ook nog
de “minder belangrijke levensmiddelen”. Vloeibare levensmiddelen, worden gedefinieerd in de GN-code
2009 en in het hoofdstuk 22 van de gecombineerde nomenclatuur. De waarden worden berekend met
inachtneming van het verbruik van kraanwater en dezelfde waarden zouden naar goeddunken van de
bevoegde autoriteiten in de Lidstaten moeten worden toegepast voor de drinkwatervoorziening.
Het niveau voor geconcentreerde of gedroogde producten wordt berekend op basis van het
gereconstitueerde gebruiksklare product. De Lidstaten kunnen aanbevelingen formuleren betreffende de
aanlengingsvoorwaarden met het oog op het naleven van de bij deze verordening vastgestelde maximaal
toelaatbare niveaus. De waarden zijn samengevat in Tabel 4-61. De waarden voor de minder belangrijke
levensmiddelen zijn 10 maal hoger dan de waarden van de Euratomverordening 2218/89 voor de rubriek
“andere levensmiddelen, met uitzondering van minder belangrijke”.
De maximaal toelaatbare niveaus voor de diervoeders worden bepaald overeenkomstig artikel 7 van de
Euratomverordening 3954/87, gewijzigd door de Euratomverordening 2218/89, aangezien deze niveaus
moeten bijdragen tot de naleving van de maximaal toelaatbare niveaus voor de levensmiddelen, op zich
deze naleving in alle omstandigheden niet kunnen garanderen en niet afdoen aan de verplichting om de
niveaus in producten van dierlijke oorsprong, bestemd voor menselijke consumptie, te controleren. De
niveaus zijn van toepassing op de voedingswaren bestemd voor de consumptie. Voor varkensvoer bedraagt
het maximale toelaatbare niveau 1250 Bq/kg voor alle nucliden met radioactieve periode/halveringstijden
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van meer dan 10 dagen, met name Cs-134 en Cs-137 . Voor gevogelte, kalveren en lammeren is dit 2500
Bq/kg, voor de andere veevoeders 5000 Bq/kg.
Tabel 4-61 : Maximum toelaatbare niveaus voor radionucliden in levensmiddelen uitgedrukt in Bq/kg. BV : babyvoeding;
ZP : zuivelproducten; AL : andere levensmiddelen, met uitzondering van de minder belangrijke; MBL :

minder

belangrijke levensmiddelen en VL : vloeibare levensmiddelen
BV

ZP

AL

MBL

VL

Isotopen strontium, met name Sr-90

75

125

750

7500

125

Isotopen jodium, met name I-131

150

500

2000

20000

500

1

20

80

800

20

400

1000

1250

12500

1000

Isotopen

plutonium

en

elementen

transplutonium, met emissie alfa, met name Pu239 en Am-241
Alle andere nucliden met radioactieve periode
van meer dan 10 dagen

4.4.7

Constructiefase (met onderdelen)

4.4.7.1

Organisatie van de constructie

Zodra het koninklijk besluit tot oprichting en exploitatie er is, start het cAt-project met de bouw van de
bergingsinstallatie en de controle ervan volgens de specificaties, eisen en voorwaarden van het ontwerp en
de vergunning.
4.4.7.2

Constructie (sequentie)

In een eerste opdracht worden de eerste 20 modules gebouwd. De bergingsmodules worden sequentieel
gebouwd van het oosten naar het westen, als een lineaire werf (Figuur 4-144). Op deze wijze kunnen de
eerste 8 modules in dienst gesteld worden terwijl de laatste modules afgewerkt worden. De aannemer zal
doorgaan met de bouw van de eerste 20 modules. Parallel kan het operationeel vullen van de modules 1 tot
4 starten wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
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Voldoende
afstand
van
elke
niet-nucleaire
aannemer/personeel/publiek
zodat
dosisdebietbeperkingen worden gerespecteerd (een afstand van minimaal 65 m is vereist).



Volledig elektrisch netwerk met UPS, onafhankelijk van de stroomvoorziening van de werfzone.



Een voltooide spoorlijn naar de IPM.



Een operationeel infiltratiebekken.



Een operationeel drainagesysteem; de galerij is nog niet voltooid, maar de helling gaat richting WCB.
Intrusie zal vermeden worden door het plaatsen van een tijdelijke poort aan het westelijke einde.



Een operationele werkplaats,
besturingssysteem, WCB.



Volledig functionele bewakings- en monitoringstoestellen verbonden met de toegangscluster.

administratief

Koolstof-14, tritium en kalium worden niet hiertoe gerekend.
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Alle operationele modules zijn uitgerust met een stalen dakstructuur en beplating. Om te voldoen
aan de berekeningshypothese voor wat de dakbelasting betreft, wordt er tijdelijk een zijpaneel met
geïsoleerde bekleding geplaatst aan de westzijde tussen modules 7/8 en modules 9/10.



Toegangswegen ontworpen voor tussenkomst van brandbestrijding en voor noodsituaties van welke
aard ook.



Hekwerk tussen de reeds operationele en niet-operationele modules met strikt gescheiden
toegangen voor beide zones.

De werfinrichtingszone is voorzien in het westen van de site zodat deze kan blijven ook nadat het eerste
deel van de inrichting in dienst gesteld is.
Na de algemene terreinvoorbereiding wordt de volgende sequentie toegepast:


Aanleg funderingen:
-

Aanbrengen van de grondverbetering (zand-bentoniet) in de zone van de funderingen.

-

Installatie van de drainagelaag (inclusief geosynthetische materialen).

-

Installatie van de zand-cement ophoging.



De betonnen modules worden progressief gebouwd, gebruik makend van meerdere sets bekisting.



In parallel met de modules wordt het overeenkomstige stuk van de inspectiegalerij gebouwd.



Het vast stalen dak (en zijn bekleding en isolatie) wordt zo snel mogelijk na het afwerken van een
module geplaatst.

Figuur 4-144 : Constructierichting

4.4.7.2.1

Algemene terreinvoorbereiding

In de aanloop van de bouw van de bergingsmodules zullen de volgende werken plaatsvinden:
Algemene terreinvoorbereiding voor modules 1-20


ontbossing: opp. ca. 12 ha, bomen en stronken worden afgevoerd;



nivellering: ca. 45.000m³ à 60.000 m³ teelaarde afgraven en zeven (volume afhankelijk van dikte
teelaarde);

De voorbereidende werken worden gezamenlijk uitgevoerd voor de eerste reeks van 20 modules. De
duurtijd van de werken wordt geraamd op 7 maanden. De voorbereidende werken bestaan voornamelijk uit
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afgravingen, uitgravingen en ophogingen, waarbij de nodige verdichting van de materialen wordt uitgevoerd.
Hierbij wordt het grootste deel van het terrein op het laagste niveau van de fundering (grindlaag), namelijk
25,4 mTAW, gebracht.
Gelijktijdig met de bovenstaande werken, zullen nog een aantal kleinere werken plaatsvinden:


Aanleg van enkele onderhoudswegen;



Aanleg omheining en reeds enkele nutsvoorzieningen;



Aanleg infiltratiebekkens.

4.4.7.2.2

Fundering

Na de terreinvoorbereidingswerken bevindt het grootste deel van de site zich op het laagste niveau van de
fundering (grindlaag), namelijk 25,4 mTAW, en kan men beginnen met het aanleggen van de fundering. Het
aanleggen van de fundering omvat de volgende werken:
1. Er wordt een weinig-zwellend type bentoniet (Calcium-bentoniet) onder het bovenste gedeelte van
het aanwezige zand gemengd, waarbij de toevoeging wordt beperkt tot 4 gew% +/- 1 gew%. De
grondverbetering wordt aangebracht in lijn met de procedure beschreven in CUR 33. Het bentoniet
wordt uitgespreid over het aanwezige zand waarna het in-situ ingemengd wordt totdat een voldoende
homogeen resultaat bereikt wordt. Nadien volgt een nivellering en verdichting. De nominale dikte van
de laag is 40 cm (na verdichting). Dit gebeurt enkel in de zone ter hoogte van de modules.
Voor de eigenlijke uitvoering zal er een testpaneel gemaakt worden om de geschikte
uitvoeringsparameters te bepalen (type materieel, verdichtingsprocedure, …).
2. Voor het plaatsen van het grind wordt geotextiel geplaatst met een overlap van minstens 50 cm in
beide richtingen.
3. Er wordt grind gestort, uitgespreid en verdicht in verschillende lagen. De dikte van deze lagen wordt
bepaald door de aannemer. Elke laag heeft ten minste een dikte van 1,5 maal de grootste
korrelgrootte. De totale dikte van de grindlaag bedraagt 60 cm. Een tussenliggende geogrid wordt
geplaatst met een overlapping van ten minste 50 cm in beide richtingen.
4. Na het plaatsen van het grind wordt hierop geotextiel geplaatst met een overlap van minstens 50 cm
in beide richtingen.
5. De zand-cement ophoging wordt gestort, uitgespreid en verdicht in verschillende lagen van
ongeveer 25 cm dik tot een totale dikte van 2,0 m (na verdichten). Controle van de verdichting wordt
op de site uitgevoerd. Realisatie van de zand-cement ophoging kan alleen uitgevoerd worden bij
geschikte omstandigheden55. Na de constructie van de modules zal een keuring van de zand-cement
ophoging uitgevoerd worden dicht bij de modules en zullen herstellingen uitgevoerd worden indien
nodig. De zand-cement ophoging bevindt zich enkel ter hoogte van de modules; aangrenzend hieraan
wordt een ophoging van 2,0 m in verdicht zand aangelegd.
4.4.7.2.3

Modules

De keuze voor de constructiesequentie werd initieel genomen op theoretische basis. Met deze sequentie is
de hoeveelheid wapening om de theoretische krimpscheurwijdte te beperken lager (wat positief is voor de
doenbaarheid van de constructie en voor de duurzaamheid op lange termijn) en verticale hernemingsvoegen

55

De aanleg is verboden wanneer de temperatuur, afgelezen onder thermometerhut om 8 u ’s morgens, lager is dan 1°C
of ’s nachts lager was dan -3°C. Bij vorst dient het zandcement 7 dagen lang doelmatig te worden beschermd. De
temperatuur aan het oppervlak van de ophoging mag niet onder +1 °C komen. Bij hevige regenval moet de aanleg van
zandcement gestaakt worden. Indien nodig worden er na vries of hevige regen corrigerende maatregelen getroffen,
zoals het afschrapen en heraanleggen van de bovenste laag.
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in de modulewanden worden vermeden. Deze sequentie werd met succes in de "demonstratieproef"
toegepast.
De sequentie voor de bouw van een module is als volgt:
1. Plaatsen van kleine betonnen platen langs de volledige toekomstige modulewanden. Deze platen
zullen o.a. dienen om de bekisting te verankeren (zie verder).
2. Plaatsen van lokale glij-elementen om de wrijvingscoëfficiënt te verminderen. Deze bestaan uit
afgeschuinde stalen platen.
3. De wapening voor de wanden (inclusief de sokkels) wordt geplaatst samen met de koppelingen voor
de platen (funderingsplaat, ondersteunende plaat en structurele topplaat) om een ononderbroken
wapening te bekomen. Er zal afdoende controle van de dekking zijn. Er worden geschikte hulpstukken
gebruikt om de wapening in een correcte positie te houden.
4. Opstelling van de bekisting (Figuur 4-145) voor het storten van de vier wanden (inclusief de sokkels)
in één continue storting. De bekisting is opgetrokken over de volledige binnen- en buitenzijde van de
muuromtrek en –hoogte. De bekisting wordt verankerd op de betonnen vloerplaat en aan de
bovenzijde. Er worden verder enkel semi-doorgaande bekistingstrekkers gebruikt. De bekisting kan
bijkomend afgeschoord worden met behulp van tijdelijke constructies. De bekisting moet voldoende
stijf zijn om vervorming als gevolg van de druk van vloeibaar beton te beperken. De bekisting wordt
voorzien van een CPF-liner (enkel voor de buitenzijde van de wanden).
5. Beton wordt aangeleverd door een daartoe bestemde betoncentrale ingeplant op de site. Door een
centrale op de site in te planten wordt de tijd tussen aanmaak en verwerking van het beton tot een
minimum beperkt. Bovendien is men minder afhankelijk van externe factoren zoals files. De kans op
vergissingen (bv. gebruik van een ander type granulaten) alsook vervuilingen wordt eveneens beperkt.
De wanden worden continu gestort (ongeveer 900 m³ voor een module) en met behulp van een
geschikte verdichtingsmethode (zoals bijvoorbeeld pneumatische bekistingstrillers) getrild van onder
naar boven. Er wordt gebruik gemaakt van stortbuizen (zie Figuur 4-145), hun doel is de valhoogte
van het beton te beperken. Momenteel worden 5 buizen per wand voorzien en deze blijven achter in
de wand. Op basis van de uitgevoerde testen zijn 3 à 4 buizen per wand voldoende; dit aspect kan
nog verder geoptimaliseerd worden. Verdere testen (maken van testpanelen) worden immers
opgelegd aan de aannemer om de opgedane kennis tijdens de demonstratieproef te bevestigen en
vervolledigen. Deze testen houden minstens een testpaneel met sokkel in en het testen van het
aanbrengen van een herstelmortel voor het opvullen van de holtes achtergelaten door de conussen
van de semi-doorgaande bekistingstrekkers.
6. Zodra technisch mogelijk wordt de binnenbekisting losgemaakt om ongehinderd vrije krimp en
schuiven aan de onderzijde mogelijk te maken. De binnenbekisting wordt hierbij wel op zijn plaats
gehouden om de uithardingsvoorwaarden niet in gevaar te brengen. De uitharding gebeurt bij
aanwezigheid van de bekisting en plastic zeilen en/of curing compound bovenaan. De methode van
de gewogen rijpheid (= maturometrie) zal worden toegepast.
7. Verwijdering van de bekisting na ten vroegste 7 dagen (enkel wanneer de beoogde rijpheid bereikt
werd.
8. Ter hoogte van de aansluiting met de platen worden de muren opgeruwd teneinde een goed contact
tussen de twee stortfasen te bevorderen. De wapening van de muren en de platen wordt onderling
verbonden door middel van koppelstukken. Daardoor zal de wapening op deze plaats ook zorgen voor
eenzelfde beperking van de scheurwijdte (maximale theoretische scheurwijdte van 0,3 mm).
9. Na het plaatsen van de wapening wordt de funderingsplaat gestort. Uitharding van de plaat gebeurt
onder een tijdelijke plastic/waterfilm (minstens tot de vereiste rijpheid bereikt wordt, zie hoger). De
voegen tussen de plaat en de wanden zijn voorzien van een waterstop. Een dunne stalen strip (~1 à
2 mm, koolstofstaal) wordt deels in de wand ingestort. Deze wordt mee geplaatst tijdens het
292

opbouwen van de wapening van de wanden. Na het ontkisten van de wanden wordt deze uitgeplooid
en correct gepositioneerd samen met de wapening van de desbetreffende vloerplaat zodat het
uitgeplooide deel in de vloerplaat ingestort wordt. In de uitgeplooide configuratie heeft de strip een Vvorm waardoor er tijdens het storten geen luchtophoping is onder de strip.
10. In een volgende stap worden de kolommen gestort. Hiervoor wordt individuele bekisting gebruikt die
dient blijven te staan minstens totdat de vereiste rijpheid bereikt wordt.
11. Vervolgens worden de geprefabriceerde platen geplaatst bovenop de kolommen die als bekisting
fungeren voor de ondersteunende plaat. Ze zijn gemaakt van hetzelfde beton als de modules. De
voegen tussen de geprefabriceerde platen worden afgedicht om het lekken van beton te voorkomen
tijdens het storten van de ondersteunende plaat zelf. Onder het niveau van de geprefabriceerde platen
neemt de wanddikte van de modulewanden toe om ondersteuning te bieden aan de platen.
12. Bij het storten van de ondersteunende plaat is er, zoals bij de funderingsplaat, een waterstop
voorzien (Figuur 4-146). Uitharding gebeurt onder een tijdelijke plastic/waterfilm (minstens tot de
vereiste rijpheid bereikt wordt).
13. De lengte van de inspectiegalerij bedraagt ~450 m en ze wordt uitgevoerd zonder zettingsvoegen.
De maximale lengte van een constructiemoot bedraagt 30 m
Het storten van elk van deze componenten (wanden, twee platen en kolommen) moet continu uitgevoerd
worden om leeftijdsverschil van het beton en differentiële krimp te beperken.
Het storten van beton van elementen die een veiligheidsfunctie vervullen is enkel toegestaan wanneer men
weertype 0 of I heeft gedurende de eerste 72 uren na de stort. Zie WTCB Digest n°12 (“Beton storten tijdens
de winterperiode”, 2012) voor de definities van deze weertypes; waarbij Tabel 2 de van toepassing zijnde
beschermingsmaatregelen geeft voor weertype I.
De temperatuur van de betonspecie moet liggen tussen 5 °C en 25 °C in geval van weertype 0 en tussen 10
°C en 25 °C in geval van weertype I. Op basis van ervaring op de werf (vergelijking tussen gemodelleerde en
geobserveerde temperaturen) kan de praktische eis op de maximaal toelaatbare temperatuur van de
betonspecie op het moment van storten bijgesteld worden.

Figuur 4-145: Bekistingsprincipe van de wanden, met illustratie van de stortbuis.
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Figuur 4-146: Principeschema van de voeg tussen de modulewand en de ondersteunende plaat (een identiek systeem
wordt toegepast voor de voeg tussen de modulewand en de funderingsplaat).

Bovenstaande constructiesequentie van de modules wordt schematisch weergegeven in onderstaande
figuur. Zodra een set van aangrenzende modules is gebouwd, kan de staalconstructie worden gerealiseerd
om de module zo snel als mogelijk tegen weersinvloeden te beschermen. Wanneer de rolbanen voor de
rolbrug zijn geplaatst, kunnen de rolbruggen worden geplaatst en kan de geïsoleerde bekleding op zijn
plaats worden gemonteerd.

Figuur 4-147: Voorgestelde constructievolgorde.

Wanneer vier modules gevuld zijn met monolieten en afgedekt met een laag afschermingsplaten, wordt de
uitbating gestopt tot wanneer de structurele topplaten zijn gestort en de twee rolbruggen verplaatst zijn naar
de volgende groep van vier modules. De realisatie van de structurele topplaten, hieronder beschreven,
noodzaakt het gebruik van beide rolbruggen en hun hulptakels van 50 kN:


Installatie van tijdelijke veiligheidsbarrières.



Vullen van de ruimten tussen de monolieten en de modulewanden met grind (door het inblazen van
grind) om de functionele ruimte op te vullen.



Plaatsen van een kunststof-folie om te vermijden dat beton wegloopt door de kleine openingen
tussen de afschermingsplaten.



Storten van een dunne laag mager beton om de integriteit van de kunststof-folie te beschermen.
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Plaatsen van de wapeningsstaven/netten (verbinding met wapening van de modulewanden d.m.v.
koppelingen).



Storten van de structurele topplaat waarbij de modulewanden zelf dienstdoen als zijbekisting.



Verplaatsen en inregelen van de rolbruggen naar de volgende sectie.

4.4.7.2.4

Inspectie galerij en drainagesysteem

Zoals beschreven in de vorige paragraaf wordt de inspectiegalerij ter plaatse op de site gestort, in dezelfde
periode als de aangrenzende modules. Tijdens de constructie van de ondersteunende platen en de
installatie van het drainagesysteem zelf moeten de leidingen die nodig zijn tijdens de sluitingsfase worden
geïnstalleerd. Eerst wordt de ontluchtingsbuis bevestigd tegen de onderkant van de geprefabriceerde
steunplaten. Er is enkel 60 tot 80 cm vrije hoogte onder deze steunplaten. Dit maakt het plaatsen van de
leiding moeilijker. Om deze reden worden de geprefabriceerde platen in een bepaalde volgorde geplaatst
zodanig dat de toegang tot de leidingruimte gemakkelijker wordt (Figuur 4-148).

Ontluchtings
vulbuis

Makkelijke
toegang

Figuur 4-148 : Inplanting van de ontluchtingsbuis tegen de bodem van de geprefabriceerde platen

Vervolgens wordt de drainageleiding geplaatst (zie Figuur 4-149):


Een opening wordt gemaakt in de geprefabriceerde plaat het dichtst aan de voorkant van de opening
in de muur gelegen is;



Het deel van de leiding boven de geprefabriceerde plaat tot er net onder wordt geplaatst. De
buitenzijde van de leiding is zodanig uitgevoerd om de aanhechting met beton te verbeteren (buis
wordt voorzien van een kraag en/of opgeruwd/gecoat voor een betere hechting). Het wordt op zijn
plaats gehouden door enkele bevestigingen die voldoende sterk moeten zijn om de leiding geklemd
te houden tijdens het storten en trillen van het beton;



Daarna wordt het gedeelte van de resterende opening in de afsluitplaat gevuld om de
ondoordringbaarheid van de platen tijdens het storten van het beton te verzekeren;



Om het bovenste deel van de ondersteunende plaat te realiseren wordt er beton op de
geprefabriceerde platen gestort.
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Figuur 4-149 : Uitvoeringsfasen voor het plaatsen van de leiding tijdens de realisatie van de ondersteunende plaat van
de modules.

Nadat de twee types leidingen in de module geplaatst zijn, moet het deel van de leidingen tussen de module
en de inspectiegalerij worden geplaatst. Na de bouw van de galerij, kan het resterende deel van het
drainagesysteem worden geplaatst. De leidingen die uit de ondersteunende platen komen worden d.m.v.
een flens aangesloten. Het drainagesysteem wordt getest op lekken (bv. gastest). De verbindingstunnels
worden vervolgens afgesloten met een afsluitplaat (Figuur 4-150) die zorgt voor de afsluiting van de
openingen tussen inspectieruimte en inspectiegalerij.
Het overgrote gedeelte van het drainagesysteem is toegankelijk tijdens de operationele fase. Dit gedeelte
kan bijgevolg ingeschakeld worden in de inspectie- en onderhoudsprocedures en eventuele herstellingen
zijn eenvoudig uitvoerbaar. Indien herstellingen nodig zijn aan het kleine gedeelte dat zich achter de
afsluitplaat bevindt, zullen specifieke procedures voorgesteld worden. Deze kunnen – indien nodig - het
tijdelijk verwijderen van de afsluitplaat met zich meebrengen.

Figuur 4-150 : Principetekening van de afsluitplaat (exacte positie en afmeting van de openingen kunnen nog evolueren).
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Om de werking van het drainagesysteem te optimaliseren worden er in de richting parallel aan de
inspectiegalerij gootjes voorzien in de ondersteunende plaat. De nominale diepte van deze gootjes varieert
tussen 5 en 45 mm. Er wordt dezelfde tolerantie aangehouden als voor de positionering van de wapening:
+/- 5 mm. De gootjes worden gerealiseerd tijdens het storten van de ondersteunende plaat: ze worden
uitgekist met een roestvast stalen profiel dat mee ingestort wordt en ter plaatse blijft. De positionering van
het profiel gebeurt door middel van afstandshouders tussen het profiel en de wapening van de
ondersteunende plaat en tijdelijke bevestigingspunten houden de goot tijdens het storten ter plaatse.
Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de semi-doorgaande bekistingstrekkers gebruikt worden die zich in de
modulewand bevinden en die op dat moment nog niet afgedicht zijn. In theorie is het op deze wijze mogelijk
de wapeningsdekking tussen de goot en de onderliggende wapening te respecteren. Mocht dit niet overal
het geval zijn, is dit geen probleem aangezien het roestvast stalen profiel ter plaatse blijft en er dus geen
contact is tussen de atmosfeer (met CO2) en het beton van de goot. Deze uitvoeringswijze zorgt bovendien
voor een verbeterde afvoer van water in de goot naar de drainageopeningen. Het profiel zal uit hetzelfde
materiaal vervaardigd worden als de drainagebuizen doorheen de ondersteunende plaat, AISI 304.
4.4.7.2.5

Vast stalen dak

De volledige staalconstructie voor één module (kolommen, vakwerk, verbanden, rolbaan, gordingen, torens,
loopbruggen,…) zal zo snel als mogelijk worden geplaatst nadat de betonwerken voor deze module voltooid
zijn en de sokkels voldoende uitgehard zijn.
Zwaar materiaal is vereist om de stalen onderdelen op hun plaats te hijsen. De hijsarm van de mobiele kraan
mag de betonnen modules niet raken tijdens de montagewerken (Figuur 4-151). De hijscapaciteit van de
kraan moet voldoende groot zijn zodat de grote stalen onderdelen geplaatst kunnen worden. Een mobiele
kraan van 450 ton is voldoende voor de zware kolommen, spanten en verbanden (zie Figuur 4-152 voor een
voorbeeld van een dergelijke kraan). Op elk ogenblik dient de stabiliteit van de geassembleerde stalen
onderdelen gewaarborgd zijn (bijkomende schoring kan noodzakelijk zijn).
Het manueel assembleren van de elementen kan enkel gebeuren door personeel onder de beveiliging van
leeflijnen en veiligheidsnetten, om zware valongevallen te allen tijde te vermijden.
De zware mobiele kraan kan twee aangrenzende modules tegelijkertijd bedienen. Een verkorting van de
montagetijd kan verkregen worden door de hoeveelheid aan materieel en personeel te vergroten. Een kraan
met een kleinere hijscapaciteit (maar met een lange hijsarm) kan ingezet worden om de minder zware
elementen te plaatsen zoals de loopbruggen, gordingen, dakbedekking, goten,…
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Figuur 4-151 : Mobiele kraan bedient 2 aangrenzende modules.

Figuur 4-152 : Voorbeeld van een mobiele kraan 450 ton.

Er is speciale aandacht voor het ontwerp en de ontmanteling van de dakstructuur (inclusief de tijdelijke
tussenwand). De ontmanteling moet uiteraard op een veilige manier gebeuren maar bovendien zodanig dat
de kans op beschadiging van de bergingsmodules zo klein mogelijk is.
4.4.7.2.6

Afdekking

Aan het einde van fase Ia moeten de volgende stappen volgen:
1. Het plaatsen van een bitumineuze folie bovenaan alle structurele topplaten en de bovenzijde van de
modulewanden. Deze laag voorkomt het binnendringen van water tot de afdekking gerealiseerd is.
Het is eveneens de basis voor de ondoorlatende topplaat.
2. Geleidelijk verwijderen van de bekleding en de staalconstructie door gebruik te maken van een 450
ton (of meer) mobiele kraan en een telescopisch platform dat op de bovenste plaat rijdt om het
ontmantelen te vergemakkelijken.
3. De grind- en zandtalud wordt nu uitgebreid als basis voor de afdekking. Het zand wordt laag voor laag
geplaatst om de betonnen modules te beschermen tegen weerschommelingen tot aan het niveau van
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de ondoorlatende topplaat. Zijgangen en het middelste gedeelte boven de galerij worden gelijktijdig
met zand gevuld.
4. De ondoorlatende topplaat wordt nu samen met de vlotplaten gestort met zand als funderingslaag.
5. De aarden afdekking kan nu aangebracht worden.
Een gefaseerde benadering kan worden toegepast voor de stappen 1-4: deze stappen kunnen worden
uitgevoerd op bijvoorbeeld slechts twee modules tegelijk. Op deze manier wordt de tijd dat de modules
minder beschermd zijn tegen weersomstandigheden tot een minimum beperkt.

Bitumenlaag
De algemene werkwijze voor het plaatsen van geomembranen (positioneren, verbinden van de strips) moet
gerespecteerd worden.
Om de hechting van het geomembraan met de betonnen plaat te verbeteren, wordt er een bitumineuze
impregnatie aangebracht op de betonnen oppervlakte in banden met een breedte van ongeveer 50 cm; de
tussenafstand is afhankelijk van de breedte van de rollen. Na droging wordt het geomembraan gelast op de
impregnatielaag.
De dichting tussen twee aangrenzende stroken wordt verkregen door geautomatiseerd lassen met hete
lucht, gebruik makend van een soldeermachine. De dichtingen worden gerealiseerd met longitudinale
overlappingen van minimum 20 cm.

Ondoorlatende dekplaat en vlotplaat
De ondoorlatende topplaat zal in één continue beurt of in meerdere beurten gestort worden. Dit gebeurt met
vezelversterkt beton, zonder klassieke wapeningsstaven.
Testpanelen worden opgelegd aan de aannemer om de werkbaarheid, vakmanschap en homogeniteit te
verifiëren.

Aarden afdekking
Het plaatsen van de verschillende lagen wordt uitgevoerd volgens gekende praktijken. Dit zal getest worden
op een grote schaal (~40 x 60 m) en een lange termijn (~30 jaren) met een proefopstelling
(“proefafdekking”); specificaties zullen opgesteld worden op basis van de opgedane ervaring.
Een specifiek aspect van de aarden afdekking is dat ze lagen van gecompacteerd zand (of klei) bovenop
niet-gecompacteerd zand (of klei) bevat56. Het verdichten van een laag bovenop een niet-gecompacteerde
laag zal er niet voor zorgen dat de onderliggende laag mee gecompacteerd wordt. De lagen worden steeds
aangelegd met aangepaste machines, met een specifiek gewicht, compactie-energie, snelheid,... Deze
parameters bepalen welke diepte beïnvloed wordt en bijgevolg welke diepte gecompacteerd wordt door de
machine. Om de effecten en de procedure van het compacteren na te gaan (densiteit, doorlatendheid),
zullen op voorhand teststroken worden aangelegd. Deze dienen ter bepaling van de technische parameters
voor de verdichtingsmachines (snelheid, trilfrequentie, aantal passages,...) en laten toe na te gaan of de
verdichtingsgraad van de lagen voldoet aan de bestekseisen. Verder vermelden we dat het tegen de regels
van de kunst is om een laag, die zich op een geomembraan bevindt, te gaan compacteren. De functie van
de niet-gecompacteerde lagen is de volgende:

56

De niet gecompacteerde lagen zijn enkel voorzien in de infiltratie barrière en in de bio-intrusiebarrière van het
referentieprofiel.
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kleilaag: bescherming van de Geosynthetic Clay Layer (GCL) tegen zware verdichting, deze wordt in
één elementaire laag aangelegd. In de praktijk kunnen twee lagen van 30 cm worden aangebracht,
waarbij de bovenste laag zal worden gecompacteerd.



zandlaag: drainerende eigenschap voor de laterale afvoer van water

Voor zowel de zand- als de kleilaag is het bovendien niet erg indien de niet-gecompacteerde laag iets meer
verdicht wordt door het verdichten van de laag erboven of door het gewicht van de erbovenliggende lagen.
Hun basisfunctie blijft in dat geval nog steeds verzekerd.

Zand ophoging
Het zand wordt uitgespreid in opeenvolgende elementaire lagen met een uniforme dikte na verdichting en
een voldoende grote dwarse helling om stilstaand water te voorkomen. De dikte van de lagen en het aantal
passen hangt af van het verdichtingsmaterieel; ze zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Technische
richtlijn “Constructing embankments en capping layers (Aanleggen van ophogingen en deklagen)” [Boekdeel
I en II, GTR SETRA-LCPC, juli 2000].
Het profiel van de helling wordt verkregen door de overschotmethode op de ophoging toe te passen. Deze
methode bestaat erin extra breedte en/of dikte bij het theoretische profiel aan te brengen om de optimale
voorgeschreven verdichting in alle lagen te verkrijgen.
Praktisch bestaat de methode erin de ophoging breder te realiseren (horizontaal ~1 m) over de volledige
hoogte. Vervolgens wordt de helling afgeschraapt zodat de goed verdichte materialen vrij komen te liggen.
Het teveel aan materiaal wordt herwonnen.
De mate van verdichten wordt uitgedrukt door de bereikte dichtheid te vergelijken met de optimale dichtheid
die verkregen wordt bij het uitvoeren van een normale Proctor test. De kwaliteitsniveaus voor verdichten die
behaald moeten worden voor ophogingen zijn 98,5 % van de Optimal Normal Proctor (OPN) voor de
ophoging grenzend aan de verticale wanden van de modules en 95 % van de OPN voor het lichaam van de
ophoging.
4.4.7.2.7

Manutentiewerktuigen

In tegenstelling tot de specificatie voor modules en grondwerken zullen de manutentiewerktuigen (kranen,
grijpers, trolleys, …) worden aanbesteed op basis van performantievoorschriften.
Het onderzoek en de testen worden stelselmatig uitgevoerd tijdens levering, productie in de werkplaats en
assemblage op de site.
De beschrijving van het onderzoek, de testen bij inbedrijfname, de periodieke keuringen, de eindoplevering
en operationele inspecties zullen door de aannemer gedocumenteerd worden in overeenstemming met de
vereisten van de toepasselijke codes en normen en gedocumenteerd worden in testrapporten.
De testen worden uitgevoerd voorafgaand aan de productie, tijdens de productie (controle van de dimensies,
proeven op monsters, …), tijdens de eindfase van de constructie (verbindingen, aarding, kalibratie, toegang,
geometrie,…), blanco test zonder lading in de fabriek, nominale belastingstesten in de fabriek (SFP
testcriteria,…) en controles op de site.
De interfaces tussen elke uitrusting van de verschillende leveranciers worden behandeld tijdens de
inbedrijfstellingsfase.
4.4.7.2.8

Afschermingsplaten

De afschermingsplaten zullen net als de caissons gemaakt worden in de caissonfabriek. De
betonsamenstelling is momenteel in ontwikkeling en zal dezelfde grondstoffen gebruiken als het beton van
de caissons; alleen worden er geen wapeningsstaven gebruikt maar metalen vezels. De afschermingsplaten
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worden vanuit de caissonfabriek naar de IPM gebracht. Van daar worden ze met de trolley naar de
bergingsmodules gebracht. Dit kan bovenop een type I monoliet ofwel voert de trolley een rit uit enkel met
een of meerdere afschermingsplaten.

4.4.8

Beschrijving van de installatie

De bergingssite zal in verschillende, opeenvolgende fasen gebouwd worden en bestaat uit meerdere
elementen. Figuur 4-153 geeft het algemeen ontwerp van de site weer.

Figuur 4-153 : Algemeen ontwerp van de site; de fase met de eerste 20 modules wordt hier getoond

4.4.8.1

Beschrijving van alle componenten van de bergingsinstallatie

De subparagrafen van deze paragraaf komen overeen met de groepen SSC’s:
1. Funderingen
2. Modules
3. Inspectiegalerij en drainagesysteem
4. Vast stalen dak
5. Afdekking
6. Manutentiewerktuigen
7. Monolieten en Afschermingsplaten
8. Hulpgebouwen
9. Diverse SSC’s
4.4.8.1.1

Funderingen

De grondverbetering (bentoniet) bestaat uit het infrezen van 4 +/- 1 gew% Calcium-bentoniet in het
bovenste gedeelte van de aanwezige zandlaag (diepte ~ 0,4 m, tussen 25,0 en 25,4 mTAW).
De drainagelaag bestaat uit een grindlaag met een dikte van ongeveer 60 cm en geosynthetische folies.
Het is de bedoeling om capillaire opstijging en verzadiging van de zand-cement ophoging te voorkomen. Een
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tussenliggend geogrid zal worden geplaatst om deze laag te versterken en een geotextiel zal worden
gebruikt om het binnendringen van fijne materialen van boven en van onder te verhinderen. De grindlaag
heeft een dikte van 60 cm en de bovenzijde ligt dus initieel op 26 mTAW.
Het geotextiel moet een adequate scheiding tussen het grind en de omringende materialen vormen, dat wil
zeggen met het zand onderaan en de zand-cement ophoging bovenaan. Een niet-geweven geotextiel werd
gekozen. Referentiematerialen die kunnen gebruikt worden: (HD)PE of PP (voorstel van de aannemer via
technische fiches en goedkeuring door NIRAS). De opgelegde treksterkte bedraagt 25 kN/m. Dit is
voldoende volgens de maximale axiale krachten die berekend werden met het Plaxis-model.
De belangrijkste functies van het geogrid zijn het verbeteren van de grondweerstand en het spreiden van de
belasting van puntbelastingen of lasten die op een klein oppervlak ingrijpen (bijvoorbeeld wegbelasting,
belasting van de kraan, ...). Een biaxiaal geogrid met een treksterkte van ten minste 40 kN/m is
geselecteerd. Referentiematerialen die kunnen gebruikt worden: (HD)PE of PP (voorstel van de aannemer
via technische fiches en goedkeuring door NIRAS).
De zand-cement ophoging heeft een dikte van 200 cm (initiële niveaus: van 26,0 mTAW tot 28,0 mTAW).
Een gewichtspercentage van minstens 5 % cement (met BENOR certificaat) wordt gebruikt. De herkomst
van het zand zal niet opgelegd worden in de bestekken maar er zullen wel eisen worden opgenomen. Waar
het zand-cement niet tegen carbonatatie door atmosferische CO2 beschermd is (bv. door de aanwezigheid
van beton), wordt het afgedekt door een geomembraan. Het referentiemateriaal is (HD)PE. De
(onder)aannemer zal via technische fiches een voorstel doen dat al dan niet goedgekeurd wordt door
NIRAS.
4.4.8.1.2

Modules

De modules zijn structuren uit gewapend beton die in situ zijn gegoten. Elke module is structureel
onafhankelijk. De wanden zijn verbonden met de funderingsplaat, de ondersteunende plaat en de structurele
topplaat door middel van koppelsystemen. Tijdens de operationele fase Ia leveren de wanden eveneens
steun aan de dakstructuur. De modulewanden zijn daartoe voorzien van betonnen sokkels die de stalen
dakconstructie dragen. Aan hun basis bevinden er zich drie smalle toegangsopeningen naar de
inspectieruimte. Onder de modulewanden bevindt zich een glijoplegging onder de vorm van afgeschuinde
stalen platen.
Wanneer een module is gevuld met monolieten, wordt de residuele ruimte tussen de monolieten onderling
en tussen de monolieten en de modulewanden opgevuld met fijn grind. De residuele ruimte is nodig om
rekening te kunnen houden met de bouwtoleranties en lichte plaatsafwijkingen. De terugneembaarheid van
de monolieten is beter behouden bij opvullen met fijn grind dan bij opvullen met bijvoorbeeld beton.
De belangrijkste afmetingen en eigenschappen van de modulecomponenten worden hieronder samengevat.
De opgegeven betondekking volgt uit de dikte nodig om het carbonatatiefront voldoende lang weg te houden
van de wapening.
1. Wanden


Dikte: 0,70 m (0.85 m ter hoogte van de inspectieruimte)



Hoogte: 11,05 m



Overige afmetingen: 25,40 m x 27,40 m



Betondekking: ≥0,040 m

2. Funderingsplaat


Dikte: varieert tussen 0,70 m en 0,90 m



Niveau: start op 28,0 m TAW



Overige afmetingen: 23,70 m x 25,70 m
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Betondekking: ≥0,040 m

3. Kolommen


Hoogte varieert tussen 0,60 m en 0,80 m



Overige afmetingen: 0,75 m x 0,75 m



Betondekking: ≥0,040 m



Aantal: 156 in elke module, één onder elke stapel monolieten

4. Steunplaat


Dikte: 0,70 m



Niveau: start op 29,5 m TAW  eerste laag monolieten start op 30,2 m TAW



Overige afmetingen: 24,00 m x 26,00 m



Betondekking: ≥0,040 m



Bestaat uit twee componenten:
o

Prefab platen gebruikt als bekisting, geplaatst op de kolommen

o

Gewapend beton ter plaatse gestort

5. Sokkels voor de verbinding met de stalen dakconstructie


Wordt verder besproken in §4.4.8.1.4.

6. Grind


Nominale breedte op te vullen ruimtes: ~5 cm



Hoogte: ~8,4 m

7. Structurele topplaat


Dikte: 0,40 m



Overige afmetingen: 24,00 m x 26,00 m



Betondekking: ≥0,040 m

4.4.8.1.3

Inspectie galerij en drainage systeem

Het drainagesysteem is onafhankelijk van het algemene systeem van de site om regenwater te collecteren
(infiltratiebekkens en infiltratiesloten).
Het gecollecteerde water in het systeem kan afkomstig zijn van een van de volgende bronnen:


Condenswater in de module en de galerij



Accidentele infiltratie doorheen de dichtingen van de galerij.



Defect in het stalen dak.



Waterinsijpeling doorheen de afdekking.

Het principe wordt weergegeven in het schema van Figuur 4-154.
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Figuur 4-154: Principe van het drainagesysteem

Het drainagesysteem dat geïnstalleerd is in de inspectiegalerij (zie Figuur 4-154) maakt het mogelijk om
water, afkomstig van de inspectieruimte en de module zelf, te verzamelen via twee wegen.


Water in de module zelf wordt verzameld door afhellende gootjes die ingebed zijn in de betonnen
ondersteunende plaat. Er zijn enkel gootjes voorzien in de richting evenwijdig aan de
inspectiegalerij; er is één zulke goot per module en ze verbindt de drie drainageopeningen van een
module met elkaar. Het water wordt naar de galerij geleid door drie leidingen die door de
ondersteunende plaat en door de inspectie-openingen van de modulewand gaan. Elke leiding eindigt
in een transparante container. Dit maakt het mogelijk om de aanwezigheid van water te detecteren
en te bemonsteren voor analyse. Een klep maakt het mogelijk om het water uit de transparante
container af te laten naar de hoofdleiding die het naar het WCB leidt. Bij accidenteel hoge
waterinstroom leidt een overloop het overtollige water rechtstreeks naar de hoofdleiding.



Waterindringing doorheen de ondersteunende plaat (i.e. water dat dus niet opgevangen werd door
het drainagesysteem in deze plaat) en in de inspectieruimte zelf, kan gedetecteerd worden in de
inspectieruimte, hetzij doordat het opgevangen wordt in het drainagesysteem aldaar, hetzij door
observaties met de inspectierobot (camera-inspectie en eventuele analyse van wrijfmonsters). De
bovenzijde van de funderingsplaat, i.e. de vloer van de inspectieruimte, is hellend uitgevoerd (initieel
0,85%), richting de centrale inspectiegalerij. Het water wordt verzameld in de hoofdleiding die in de
inspectiegalerij loopt en naar het WCB leidt. Kleppen maken het mogelijk om de leidingen, die van
de funderingsplaat komen, af te sluiten.

Het water dat opgevangen wordt in modules waarin zich nog geen monolieten bevinden, dient niet in de
opvangtank verzameld te worden. Aangezien dit water zeker niet besmet is, kan het conventioneel
afgevoerd worden.
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Figuur 4-155: Het drainagesysteem (links) en het bufferreservoir (rechts) dat zich in het WCB bevindt

Het WCB bevindt zich aan het oostelijke einde van de galerij en biedt voldoende opslagcapaciteit voor het
ontwerpbasis-voorval: de afmetingen van de buffertanks zijn gebaseerd op de berekende hypothese en zijn
uit praktische overwegingen opgedeeld in twee 25 m³ tanks. De tanks maken controle van het water mogelijk
vooraleer dit door middel van een vrachtwagen naar Belgoprocess wordt vervoerd.
Zoals weergegeven in Figuur 4-154 wordt water in de inspectiegalerij weggeleid naar het bufferreservoir in
het WCB. Het doel van de drainagegoot in de vloer van de inspectiegalerij (vloerdrainage) is om het water af
te voeren dat in de galerij aanwezig is via condensatie, door indringing via de voegen van de inspectiegalerij
of door defecten aan de drainageleidingen. De open goot in het midden van de galerij moet waterdicht zijn
over de hele inspectiegalerij. Dit om de verspreiding van besmetting uit de inrichting te vermijden bij
ongevallen/incidenten.
Bij het vastleggen van de minimale helling van de vloer van de inspectiegalerij is er een afweging gemaakt
tussen het vermogen om af te wateren enerzijds en het totale hoogteverschil over de volledige lengte van de
galerij anderzijds. Er wordt een minimale helling van 0,3 % opgelegd na de verwachte zettingen die rekening
houden met de constructie- en opvulfasering van de modules. Deze helling laat toe dat het water naar het
WCB loopt (weliswaar in een langzaam tempo).
De galerij wordt ter plaatse gegoten in moten, in parallel met de constructie van de modules. Na de
constructie van twee of vier modules wordt het stuk galerij tussen deze modules gebouwd. Dit laat toe om
stapsgewijs de noodzakelijke helling van de vloer van de galerij te realiseren. De goot wordt na constructie in
de uitsparing in de vloer van de galerij geplaatst. Op dat moment wordt de finale helling gerealiseerd volgens
de specificaties.
Zoals weergegeven in Figuur 4-154 wordt bij accidentele omstandigheden (bijvoorbeeld lekken van het
reservoir) het water in het WCB verzameld in een bassin dat controle mogelijk maakt voorafgaand aan
extern transport. Omwille hiervan moet de vloer van het WCB voldoen aan specifieke vereisten om de
verspreiding van besmetting uit de inrichting te vermijden bij ongevallen/incidenten.
Het materiaal van het drainagesysteem is HDPE, uitgezonderd voor de recipiënten (Plexiglas) en de tanks in
het WCB (GRE - Glass reinforced epoxy - met een RF coating) en de ingestorte delen in de ondersteunende
plaat (roestvast staal - AISI 304). Door het voorzien van een kraag in het midden van de ingestorte buis en
door de aanhechting tussen beton en de buis, vormt de drainagebuis geen bypass van de modulebasis.
De inspectiegalerij is uitgerust met nooduitgangen (luiken) via het dak. Deze zijn zodanig ingeplant dat er
een maximale ontsnappingsafstand is van 60 m vanaf eender welk punt in de galerij. Het westelijke uiteinde
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van de inspectiegalerij is eveneens voorzien van een (nood)uitgang. Eens de afdekking geplaatst, blijven
enkel de oostelijke en westelijke uitgangen van de galerij toegankelijk.
4.4.8.1.4

Vast stalen dak

Voor elke betonnen module is een stalen vakwerk voorzien (Figuur 4-156). De hele assemblage van deze
afzonderlijke stalen constructies zal een gebouw vormen met een lengte van ongeveer 300 m en een
breedte van ongeveer 60 m. Het vakwerk laat toe om een waterdichte bekleding boven de modules aan te
brengen en biedt ondersteuning voor twee mobiele rolbruggen in het gebouw (één voor elke rij modules).
De aanhechting van de metalen dakstructuur aan de modules, eerder dan dit rechtstreeks op de grond te
verankeren, werd vastgelegd op basis van een evaluatie in een vroeg stadium van het project. Er werden
toen drie opties bestudeerd:


Een structuur die onafhankelijk is van de modules, onderaan ingeklemd en scharnierend bovenaan.



Een structuur die onafhankelijk is van de modules, bovenaan ingeklemd en scharnierend onderaan.



De gekozen oplossing: een structuur verankerd op de modulewanden.

Elke stalen structuur met een geprojecteerde oppervlakte van 32,3 m lang en 29,2 m breed is structureel
volledig onafhankelijk van de andere.
De belangrijkste onderdelen van deze structuren zijn vier transversale portaalframes die 8,8 m uit elkaar
staan en rusten op de betonnen sokkels van de modules. Elk portaalframe is opgebouwd uit twee
kolommen, samengesteld uit twee secties, met een hoogte van ongeveer 15 m en een hellende roosterbalk.
De vier portaalframes zijn met elkaar verbonden door vijf longitudinale roosterbalken.
Om de stabiliteit te waarborgen bij blootstelling aan horizontale belastingen, moeten de stalen structuren in
alle vlakken geschoord worden (in het dakvlak in beide richtingen en verticale schoren evenwijdig met de
longitudinale gevels).
Elk vakwerk ondersteunt twee rolbanen die samengesteld zijn uit statisch bepaalde secties. Er zijn
loopbruggen geïnstalleerd langs de longitudinale gang tussen de modules en langsheen de gevels (in
longitudinale richting). Deze geven toegang tot beide rolbruggen.
Bij elke kruising tussen een smalle gang en de longitudinale galerij is er een toegangstoren geïnstalleerd.

306

Figuur 4-156 : Principe van de stalen dakconstructie; zicht op een modulewand naast de inspectiegalerij, een doorsnede
hiervan is eveneens zichtbaar

De dakpanelen en de bekleding bedekken het volledige vakwerk. Ze worden tegen een bijkomend raamwerk
geplaatst dat gemonteerd is op het dwarse vakwerk. Het gekozen materiaal voor de draagstructuur is
gegalvaniseerd staal. De functionele schil van de buitenbekleding bestaat uit gegalvaniseerd en gelakt staal.
Een laag van 12 cm rotswol (of equivalent - isolatiewaarde (λ) van 0,040 W/m.K) zorgt voor de isolatie.
Betonnen sokkels (op de wanden van elke module) ondersteunen het stalen framewerk. Elke kolom is op de
sokkel bevestigd op drie niveaus. Op twee niveaus is de kolom bevestigd in de X en Y richting (horizontale
belastingen). Het bovenste deel van de sokkels wordt dus gedimensioneerd als verankering voor trek en
afschuiving. Stalen platen zullen de verankering verzorgen.
4.4.8.1.5

Afdekking

De afdekking is samengesteld uit de volgende belangrijke onderdelen(Figuur 4-157):
8. een aarden afdekking bestaande uit vier functionele sublagen: een biologische laag (1.1), een biointrusie barrière (1.2), een infiltratie barrière (1.3), een zandlaag of vullaag die dienst doet als
drainagelaag (1.4);
9. een ondoorlatende vezelversterkte topplaat (1.5);
10. vlotplaten (1.6);
11. een bitumenlaag (1.7);
12. en de ophoging aan de zijdes (1.8).
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Figuur 4-157: Schematische weergave van het bergingssysteem en de afdekkingscomponenten

Voor de aarden afdekking wordt momenteel een referentieprofiel (Figuur 4-157) en een alternatief profiel
gedefinieerd; beide zullen in de proefafdekking getest worden. Alternatieven kunnen beschouwd worden als
een performantie verzekerd is die (ten minste) gelijk is aan de referentieoplossing.
Twee belangrijke principes worden toegepast: laterale drainage van water bovenaan een infiltratie barrière
en het toepassen van een capacitieve barrière die het mogelijk maakt om water op te slaan voordat het
transfereert naar de atmosfeer door evapo-transpiratie.
De helling van de afdekking boven de modules bedraagt 5 %. De helling van de afdekking boven de
ophoging aan de zijdes is 3:1 (33 %). De biologische barrière en de bovenste laag van de bio-intrusie
barrière zijn doorlopend aanwezig tot onderaan de 3:1 helling. De andere lagen zijn slechts aanwezig in de 5
% helling. Zij lopen door tot op de bodem van de grove grindlaag (zie verder).

1.1 Biologische laag

1.2 Bio-intrusie barrière

1.3 Infiltratie barrière
1.4 Drainagelaag (zandlaag)

Figuur 4-158 : Referentie profiel voor de afdekking
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De beschrijving van de afdekking wordt hieronder gegeven. Met betrekking tot de aarden afdekking zijn de
vermelde diktes deze van het huidige referentieprofiel.
De eerste functionele laag van de aarden afdekking is de biologische laag (1.1) deze bestaat uit een
toplaag (20 cm) gemaakt van bodemmateriaal gemengd met grind om erosie te verminderen en met
organische stoffen om plantengroei te bevorderen, een bodemlaag (80 cm) bestaande uit zanderig
materiaal, en een overgangslaag (30 cm) gerealiseerd uit verdicht zand met als doel het beperken van de
vermenging van bovenliggende met onderliggende lagen. Bij het alternatieve profiel is een dikkere
bodemlaag voorzien met een iets fijnere textuur (meer leemhoudend), met als doel de
waterbergingscapaciteit te vergroten.
De tweede laag is de bio-intrusie barrière (1.2) die bestaat uit een grove grindlaag (70 cm) en zo een
barrière vormt tegen diep gravende dieren, een verdichte zandlaag (30 cm) die een barrière vormt tegen
flora en fauna, een niet-verdichte zandlaag (40 cm) om het water lateraal af te voeren. De grove grindlaag is
opgedeeld in een gedeelte riprap (0,45 m) en een filterlaag (0,25 m).
De infiltratiebarrière (1.3) heeft verschillende samenstellingen in beide profielen. In het referentieprofiel is
deze barrière opgebouwd uit een verdichte kleilaag (60 cm) om de onderliggende klei te beschermen tegen
uitdroging, een niet-verdichte kleilaag (30 cm) bovenop een GCL en een tweede verdichte kleilaag (60 cm).
De laatste laag van de aarden afdekking is de zandlaag (of opvullaag, ≥ 25 cm) (1.4) die geplaatst wordt
bovenop de ondoorlatende topplaat en die water afvoert naar de laterale zij-ophogingen (1.8). Deze laag
biedt tevens ondersteuning om de bovenliggende lagen te realiseren.
De ondoorlatende topplaat (1.5) is een niet-structurele dikke betonnen component (≥ 70 cm). De
referentieoplossing voor de ondoorlatende topplaat is vezelversterkt beton. Er worden hiervoor staalvezels
gebruikt, type Dramix of equivalent. Er zijn geen klassieke wapeningsstaven voorzien.
De vlotplaten (1.6) zijn betonnen platen, geplaatst langs de volledige omtrek van de ondoorlatende topplaat.
Zij beperken de zetting ter hoogte van de overgang tussen de module en de laterale ophoging, dit om
nadelige schuifspanningen in de aarden afdekking, als gevolg van wijzigende stijfheid in de onderliggende
structuren, te vermijden. De vlotplaten verzamelen eveneens geïnfiltreerd water, afkomstig van de bovenste
lagen van de afdekking, en leiden dit verder weg van de modulewanden. De detailuitwerking van de
vlotplaten zal gebaseerd zijn op bestaande, gekende technieken die hun doenbaarheid bewezen hebben in
de praktijk. Technische ontwerpen van reeds gerealiseerde projecten, zoals de vlotplaten toegepast in het
Diabolo-project te Zaventem (opgeleverd in 2012), zullen als basis dienen.
De bitumenlaag (1.7) zal de structurele topplaat volledig afdekken vooraleer het stalen dak verwijderd
wordt. Ze zorgt dan tijdelijk voor de waterdichtheid en ze beperkt het verschijnen van scheuren in de
ondoorlatende topplaat; met name door het ongehinderd vrij krimpen van het beton van de ondoorlatende
topplaat mogelijk te maken.
De zandophoging (1.8) wordt gerealiseerd met verdicht zand om alle holtes tussen de modules op te vullen.
De laterale ophoging wordt gerealiseerd met verdicht zand waarbij een natuurlijke, graduele (3:1) overgang
tussen de bovenkant van de afdekking en het natuurlijk grondniveau wordt bekomen.
4.4.8.1.6

Manutentiewerktuigen

Gewenste plaatsingstolerantie
De nominale opening tussen monolietstapels bedraagt 5 cm. Vanuit praktische overwegingen (e.g. beperken
van afwijkingen op de nominale breedte van de tussenruimten tussen monolietstapels) wordt er voor de
monolieten een toegelaten afwijking opgelegd op de plaatsingsvereiste t.o.v. de theoretische absolute
positie: +/- 10 mm en dit voor elke as (X en Y). Dit resulteert in een maximale afwijking van de tussenruimte
tussen monolietstapels van +/-20 mm (per as).
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Om bovenstaande maximale tolerantie te respecteren wordt de rolbrug uitgerust met meetapparatuur
(lasers) en worden er vaste punten geplaatst op de modulewanden. Op deze wijze heeft de grijper een vaste
basis t.o.v. de module (en dus onafhankelijk van kleine tweede-orde bewegingen van de stalen dakstructuur
onder invloed van bv. windbelasting) en kan de positionering gebeuren met een grote nauwkeurigheid
(verwachte grootteorde 5 mm). Doordat er steeds getracht wordt de monolieten op hun theoretische positie
te plaatsen, is er geen propagatie van afwijkingen doorheen de stapeling.
Onderdelen
De berging van de monolieten in de modules gebeurt met een afstandsbediend systeem dat bediend wordt
vanuit de controlekamer in de toegangscluster. De uitbating is gebaseerd op werkdagen van 8 uren en een
capaciteit van ongeveer 1000 transporten per jaar.
Elke monoliet wordt voorbereid in de IPM waar hij wordt geladen in een afgeschermde container die
bevestigd is op een afstandsbediende trolley. Van zodra de transfer van de monoliet is geregistreerd, verlaat
de trolley het gebouw en rijdt naar een vooraf bepaalde positie tussen twee modules in uitbating, beschermd
door het stalen dak. Vervolgens grijpt de grijper van de rolbrug de monoliet voor berging in de module.
Het besturingssysteem is gebaseerd op een stapsgewijze werking, waarbij elke volgende stap alleen
mogelijk is na verificatie van de gepaste transfervoorwaarden.
De rolbrug bestaat uit drie belangrijke componenten (Figuur 4-159):


De rolbaan (met een overspanning van ongeveer 26,7 m), die verbonden is met de stalen structuur;



De brug, die over de rolbaan rijdt



De katrol, die de brug dwarst

NIRAS opteert ervoor om de rolbruggen van de modules SFP uit te voeren zoals gedefinieerd in NUREG
0554. De NBN classificaties van de rolbrug en de structuur zijn volgens Groep 4 (kraan) en M8
(aandrijfmechanisme).
De kraan wordt beschouwd als een rolbrug die voorzien is van de volgende hijssystemen:


Hoofdtakel geïnstalleerd op de loopkat voor de manutentie van monolieten en afschermingsplaten;



Hulpmonorail takels van 50 kN gemonteerd langs de hoofdliggers. De monorail takels laten toe om
klassieke hulphandelingen sneller uit te voeren.

De nominale capaciteit van de rolbrug (W) bedraagt 220 kN ter hoogte van de vingers van de grijper. De
maximum hijssnelheid bedraagt 4 m/min57. De maximale snelheid voor brug- en grijperbeweging bedraagt
15 m/min. De toegelaten afwijking van de hoofdliggers bedraagt 1/1000 van hun overspanning bij een
statische MCL (Maximum Critical Load).
Tijdens de manutentie moet de impuls, die gegeven wordt door de operator, verzekeren dat:


Voor het hijsen er een afwijking is van minder dan 2 mm in beide richtingen;



Voor de horizontale verplaatsing er een afwijking is van minder dan 5 mm in beide richtingen.

De startbewegingen worden steeds aan lage snelheid uitgevoerd. De versnelling moet progressief en
vloeiend gebeuren met de mogelijkheid om tussenliggende snelheden aan te houden. Elke plotse start moet
voor de operator onmogelijk gemaakt worden (opgelegde versnellingshelling).

57

Deze snelheid volgt uit het feit dat de snelheid als 'slow' beschouwd dient te worden volgens figuur 70-6 van CMAA
specification #70. Volgens de versie van 1975, dewelke de versie is die van toepassing was op datum van publicatie van
de huidige versie van NUREG0554, bedraagt deze snelheid 15 voet/min (= 4.572 m/min).
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Figuur 4-159: Doorsnede met de elementen van een module, de stalen dakconstructie en de rolbrug

In geval van immobilisatie van de rolbrug tijdens het behandelen van een monoliet kan beroep gedaan
worden op een emergency box die het manueel verplaatsen van de rolbrug verder kan verzekeren. De
emergency box is een metalen koffer die draagbaar (of op zijn minst transporteerbaar) is waarop de
volgende elementen aangesloten worden:


De bediening van de remmen.



Een operationele snelheidssensor.

De emergency box is voorzien van knoppen die het openen en sluiten van de aangesloten remmen
controleren. Voor de voeding van de remmen, moet de emergency box aangesloten worden op een externe
voeding (220 V, enkele 100'en Watt volstaat). Dit gebeurt door aan te sluiten op een stopcontact dat gevoed
wordt door de nooddiesel van de site 58. De exacte inhoud en opbouw van de emergency box is functie van
het design van de rolbrug en moet samen met de rolbrug ontworpen en geleverd worden.
Het ontwerp van de grijper omvat:


Een systeem om de grijper te centreren op de te hijsen monoliet;



De hijsvingers en eindschakelaars;



Een sensorsysteem voor het vertragen en stoppen van de hijsbeweging;



De grijper kan worden afgekoppeld van de last indien vereist.

De hoofdelementen van het transportsysteem zijn

58



Sporen van de IPM naar de modules en de werkplaats/garage; met inbegrip van draaiplatformen op
het niveau van de modules



Trolleys (autonoom aangedreven); minimaal 2. De maximaal toelaatbare snelheid bedraagt 5 km/h.
De trolleys omvatten o.a. een transportcontainer (zie verder).



Een werkplaats/garage voor onderhoud



Laadstation voor de batterij van de trolleys (in de IPM en in de werkplaats/garage)

Er wordt geen specifieke dieselgroep voorzien voor de emergency box.
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Een besturingseenheid geïnstalleerd in de controlekamer van de toegangscluster.

Het ontwerp van een transportcontainer moet voldoen aan de volgende vereisten:


Het stralingsniveau op het buitenoppervlak van de transportcontainer is lager dan 2 mSv/h en het
stralingsniveau op 2 m afstand van elk punt van het buitenoppervlak is lager dan 100 μSv/h (zoals
aanbevolen door de IAEA-richtlijn TS-R-1);



De montage van de transportcontainer wordt zodanig uitgevoerd dat de afscherming, zonder
uitzondering, voldoet voor het stralingsniveau van de geladen monoliet. Het principe van het
overlappen van platen is van toepassing om de effectiviteit van de afscherming over de hele
oppervlakte van de transportcontainer te waarborgen.

De trolleys zijn ontworpen om de transportcontainer (en de monoliet) te beschermen tegen regen. Uiteraard
is deze bescherming intrekbaar om de manutentie van monolieten in/uit de transportcontainer mogelijk te
maken.
Omdat de berging van een groot aantal zware monolieten progressief de zetting van de omringende grond
kan veroorzaken, zal het spoor voornamelijk worden gelegd op een laag funderingsmateriaal voor een
eenvoudige correctie van het spoorniveau. Draaiplatforms (Figuur 4-160) bevinden zich aan de voorkant van
elke toegang van de gangen tussen twee operationele modules. Ze zijn ingebed in de ophoging en bedekt
met beweegbare platen, zodat de continuïteit voor de weg en de toegang mogelijk is.

Figuur 4-160 : Principe van het draaplatform

Voor een veilige en betrouwbare werking moet de sturing van deze componenten worden gecoördineerd
door het centrale besturingssysteem. De besturingssystemen van de componenten zijn geïntegreerd in de
architectuur van het overkoepelende besturingssysteem. Deze bevat:


De sporen voor de trolleys, de vereiste wisselmechanismen voor het spoor, draaiplatformen,
elektrische positieschakelaars (op de draaiplatformen, op de sporen, op de eindstops…) en het
volgsysteem voor de trolleys;
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De trolleys (met inbegrip van de accessoires) voor het transport van de monolieten, gecombineerd
met het laadsysteem voor de batterijen en de vereiste gereedschappen in de onderhoudspositie(s)
van de trolleys;



De rolbrug(gen) in de bergingszone, met inbegrip van de grijper van de hijsinrichting en de
accessoires;



Het geïnstalleerde meetsysteem om de differentiële zetting te meten van de betonnen structuur die
de rolbaan van de rolbrug ondersteunt; de helling van deze rolbanen, die afwijkt van de ideale
horizontale uitgelijnde positie, moet binnen vooraf bepaalde grenzen blijven;



De interface met de IPM (Installatie voor de Productie van Monolieten, uitgebaat door
Belgoprocess): laden van de monoliet op de trolleys vereist minstens controle en overdracht van de
gegevens van de geladen monoliet. Verder is er wisselwerking tussen het aan- en wegrijden van de
trolley in en uit de IPM en de toegangspoorten;



De interface met het planningssysteem voor het bergen van de monoliet: communicatie van de
eigenschappen van de monoliet, doellocatie in de bergingsinrichting, bijwerken van de informatie
betreffende de actuele positie en status van de monoliet, …;



Het camerasysteem;



Het verlichtingssysteem;



Het systeem voor de communicatie tussen de bergingsinrichting en de IPM controlekamer, tussen
de controlekamer van de bergingsinrichting en kritieke punten langs het spoor, de
onderhoudsposities van de trolleys, de rolbruggen, de bewakingspost,…;



Bewaking van het waterniveau op de laagste punten van de bergingsinstallaties;



Ventilatie, rook- en branddetectie;



Monitoring (vnl. radiologisch);



Menselijke aanwezigheid in de inspectiegalerij, toegangscontrole van personeel, een alarmsysteem
in de gebouwen, binnendringen van de bergingszone…;



De elektrische voedingsunits (hoog- en laagspanning, noodvoeding).

Om de hierboven beschreven functionaliteit te leveren, zal het centrale besturingssysteem de volgende
componenten bevatten:


Werkposten voor de operators die de mens-machine interface leveren;



De SCADA serversystemen (Supervisory Control And Data Acquisition);



De centrale PLC voor de koppeling met de uitrusting, zonder specifieke PLC inbegrepen in het
pakket;



Het netwerk voor het centrale besturingssysteem met de netwerkkoppelingen;



De netwerkkoppelingen met externe systemen;



Het proces camerabewakingssysteem;



Het voedingssysteem voor het centrale besturingssysteem;



Het noodstop circuit.

313

4.4.8.1.7

Afschermingsplaten

De afschermingsplaten (zie Figuur 4-161) zijn gemaakt van vezelversterkt beton. De vier zijden van de
afschermingsplaten zijn even lang en meten 1966 mm (in vergelijking met 1946 mm voor de zijden van de
monolieten). De afschermingsplaten hebben een dikte van 30 cm. De hijspunten hebben een vorm en een
positie die compatibel is met de grijper. Het materiaal is niet noodzakelijk hetzelfde als dat van de hijsankers
van de monolieten.

Figuur 4-161 : Afschermingsplaat bovenop een monoliet

4.4.9

Operationele fase: aard en hoeveelheid

4.4.9.1

Algemene beschrijving van het beschouwde afval

4.4.9.1.1

Soorten afval

Afval van categorie A is laag- en middelactief kortlevend afval dat aan het oppervlak kan geborgen worden in
daartoe ontworpen bergingsinstallaties.
Afval van categorie A wordt geborgen onder de vorm van monolieten (zie §4.1.3), i.e. bergingsafval (BA).
Bergingsafval bevat niet-geconditioneerd afval (NGA) of geconditioneerd afval (GA). Conditionering kan
bestaan uit immobilisatie van het afval, het insluiten van het afval in een verpakking en, indien nodig, het
voorzien van een oververpakking.
Voor de classificatie van het radioactieve afval maakt NIRAS volgend onderscheid: niet-geconditioneerd
afval, geconditioneerd afval, en bergingsafval.
 Niet-geconditioneerd afval (NGA) wordt gegroepeerd in fluxen.
 Geconditioneerd afval (GA) wordt gegroepeerd in families.
 Bergingsafval (BA) wordt gegroepeerd in variëteiten.
4.4.9.1.2

Vorm van het afval, gebruikte conditioneringsmethoden en kenmerken van de afvalcolli

Het radioactieve afval van categorie A bestaat uit vast of gesolidificeerd afval en is omgevormd tot een vast
samenhangend geheel. Solidificatie is een wijze van immobilisatie van radioactieve afvalstoffen waarbij men
de fysische toestand van radioactieve stoffen omvormt van gasvormig, vloeibaar of quasi-vloeibaar naar
vast, met de bedoeling om een fysisch stabiel materiaal te verkrijgen dat gemakkelijker hanteerbaar is en
van waaruit de radioactieve stoffen minder gemakkelijk verspreid kunnen worden.
Conditioneringsmatrices, oorsprong en productieprocessen van het afval bepalen een beperkt aantal
afvaltypes. Tabel 4-62 toont dat de bronterm voor het overgrote deel bestaat uit divers vast gecementeerd
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afval en gecementeerd geactiveerd beton en staal. De conditioneringsmatrices ‘bitumen’ en ‘polystyreen’
vertegenwoordigen samen 3% van het aantal modules.
Divers vast gecementeerd afval komt voornamelijk voor in standaard 400 l colli, waarin het vaste afval in een
binnenkorf geplaatst wordt en vervolgens gecementeerd. Binnen het 400 l collo zijn de radionucliden omhuld
door ongeveer 5 cm mortel, i.e. laag-diffusief en sorberend materiaal. De standaard 400 l colli worden per
vier in een type I monoliet geplaatst voor eindconditionering. Ook 200 l colli worden in een type I monoliet
geplaatst voor eindconditionering, evenwel per 5 (zie §4.1.3).
Tabel 4-62: Volumeverdeling van het afval opgenomen in de Bronterm 2013 V2
Afvaltype

Conditioneringsmatrix

Monoliettypes

# Modules

Divers vast gecementeerd afval

cement

type I/II

14,1 — 50%

Gecementeerd divers vast afval ontmanteling

cement

1,2 — 4%

Gecementeerd geactiveerd beton en metaal
(ontmanteling)
Gecementeerd geactiveerd metaal (ontmanteling)

cement

type III (75%)
type I (25%)
type III

cement

type III

1,7 — 6%

Gecementeerde concentraten

cement

type I/II

1,8 — 6%

Divers vast afval met gecementeerde concentraten

cement

type I/II

2,1 — 7%

Gecementeerde harsen

cement

type I/II

0,7 — 3%

Gecementeerde filters

cement

type I/II

0,7 — 2%

Gecementeerde verbrandingsassen

cement

type I

0,4 — 2%

Gecementeerd vast metallisch afval

cement

type I

0,3 — 1%

Gebitumineerd slib

bitumen

type I/II

0,2 — 1%

Harsen in een polystyreenmatrix

polystyreen

type I/II

0,4 — 2%

4.4.9.1.3

Inventaris van de afvalstoffen

4.4.9.1.3.1

Hoeveelheden

4,5 — 16%

De huidige schattingen van de hoeveelheden zijn bepaald op basis van de 'Inventaris 2013 V2', waarvan
een groot deel van het afval nog niet geproduceerd is; de inventaris is opgebouwd uit de gekende volumes
van het bestaande afval en prognoses over de toekomstige afvalproductie. Het categorie A-afval bestaat
voor een ongeveer even groot aandeel uit (toekomstig) ontmantelingsafval als uit afval afkomstig van
exploitatie-activiteiten
Tabel 4-63 geeft een schatting van het aantal monolieten en modules voor de ‘Inventaris 2013 V2’. De
'Inventaris 2013 V2' van het categorie A-afval plus een reserve van 20 % om rekening te houden met
onzekerheden qua schattingen van toekomstig afval stemt overeen met 34 modules.
Tabel 4-63: Schatting van het aantal monolieten en modules voor de ‘Inventaris 2013 V2’ (*) de facto enkel type III
monolieten aangezien er geen bijkomende type II monolieten worden verwacht.
Type collo

# colli

Type
Monoliet

#
monolieten

#
modules

200 L vat

979

Type I

196

0,21

400 L vat (standaard)

71 133

Type I

17 784

19,00

CT1 (type I monoliet)

545

Type I

545

0,58

Subtotaal Type I

18 525

400 L vat (ouder type )

3 142

Type II

786

1,01

600 L vat

21

Type II

21

0,03

1000 L vat

91

Type II

91

0,12
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1500 L vat

498

Type II

498

0,64

1600 L vat

171

Type II

171

0,22

Subtotaal Type II

1 567

CT3 (Type III monoliet)

5 323

Subtotaal

81 903

Type III

6,82

25 415

28,63

Reserve

Type I

3 705

4

Reserve

Type II/III (*)

1 070

1,4

30 190

34

Totaal

4.4.9.1.4

5 323

Activiteit van de radionucliden

Op basis van de inventaris kan een schatting gemaakt worden van de toekomstige radiologische
afvalbronterm van de berging.
Een overzicht van de totale activiteit van de kritieke radionucliden in de ‘Bronterm 2013 V2’ is weergegeven
in de onderstaande tablel.
Tabel 4-64: Totale activiteiten in de Bronterm 2013 V2.
Nuclide

4.4.9.1.5

Bronterm 2013 V2
(Totaal Bq)

Nuclide

Bronterm 2013 V2
(Totaal Bq)

Ag-108m

2,30E+10

Np-237

8,51E+08

Am-241

5,44E+11

Pu-238

3,19E+11

Am-243

1,64E+10

Pu-239

9,37E+10

C-14

7,29E+12

Pu-240

9,87E+10

Cl-36

2,02E+10

Pu-241

1,06E+13

Ca-41

2,31E+12

Se-79

8,99E+08

Cm-244

1,90E+11

Sn-126

1,25E+09

Cs-135

3,73E+08

Sr-90

3,19E+12

Cs-137

8,08E+13

Tc-99

7,47E+10

I-129

1,41E+09

U-234

7,71E+10

Mo-93

2,03E+10

U-235

3,76E+09

Nb-94

3,99E+11

U-236

5,80E+10

Ni-59

4,99E+12

U-238

2,21E+10

Ni-63

5,44E+14

Zr-93

1,63E+09

Chemische bronterm

De chemische samenstelling (bronterm) van het afval bestaat hoofdzakelijk uit:


Metalen. Deze categorie bevat ferro-metalen waarvan koolstofstaal het belangrijkste is.



Oxides. Deze categorie bevat vooral inerte materialen. De belangrijkste componenten zijn zand en
cement, die beiden aanwezig zijn in de vorm van ontmanteld beton en verbrande assen uit de
verbrandingsinstallatie.



Zouten. Deze categorie bevat organische en anorganische ionen.
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Daarenboven is een categorie organische materialen beschouwd die verder is onderverdeeld in:


Cellulose. Deze categorie bestaat uit cellulose en bevat radioactief afval zoals papier, karton, hout
en katoen.



Plastics: Deze categorie bestaat uit organische monomeren en polymeren en bevat polystyreen,
latex en neoprene.

De gevolgen voor het grondwater zullen zich voordoen als er een vorm van uitloging plaats vindt die ertoe
leidt dat chemische componenten in de grondwatertafel terecht zouden komen. De conservatieve scenario’s
van degradatie van de bergingsmodules via een concept van scheuren die op de lange termijn zouden
kunnen optreden, tonen echter aan dat er de eerste 650 jaar geen uitloging zal plaats vinden.
4.4.9.1.6

Potentiële warmteopwekking

Niet van toepassing.
4.4.9.1.7

Afvalaanvaardingsvereisten en –criteria (conformiteitscriteria)

Een vereiste is een eis waaraan dient voldaan te worden; een conformiteitscriterium is een manier om te
kunnen beoordelen of aan een vereiste is voldaan. Conformiteitscriteria worden dus gedefinieerd voor een of
meerdere onderdelen van het bergingscollo en per vereiste. De vereisten en conformiteitscriteria slaan
zowel op de caisson, vulmortel, het afval als de monoliet in zijn geheel.
Tabel 4-65: Vereisten met betrekking tot het afval
Vereisten met betrekking tot het afval
Het bergingsafval moet de fysische en chemische eigenschappen hebben die het vrijkomen van radionucliden uit het afval
beperken.
De hoeveelheid conditioneringsmortel moet voldoende groot zijn om het vrijkomen van radionucliden uit het collo te beperken
Processen die tot expansie kunnen leiden van het bergingsafval moeten vermeden worden tijdens de periode waarin gerekend
wordt op de fysische integriteit van de SSC’s rondom het afval.
Complexering door de aanwezigheid van cellulosehoudende stoffen in het afval mag de radiologische impact door uitloging op
lange termijn niet significant verhogen. De aanwezigheid van cellulosehoudende stoffen in het ingebrachte radioactieve afval
moet daartoe worden beperkt.
Chloride-ionen in het afval mogen de omliggende betonbarrières niet verstoren door versnelde corrosie van de stalen wapening
tijdens de periode waarin deze barrières als niet-gedegradeerd beschouwd worden.
Complexering door de aanwezigheid van chloride-ionen in het afval mag de radiologische impact door uitloging op lange termijn
niet significant verhogen.
Het vrijkomen van sulfaten uit het bergingsafval mag niet leiden tot een aantasting van de betonbarrières tijdens de periode
waarin deze barrières als niet-gedegradeerd beschouwd worden.
Complexering door de aanwezigheid van complex- en chelaatvormende agentia in het afval mag de radiologische impact door
uitloging op lange termijn niet significant verhogen. De aanwezigheid van complex- en chelaatvormende agentia in het in de
monoliet ingebrachte radioactieve afval moet daartoe worden beperkt.
Gevaarlijke stoffen binnen het in de monoliet ingebrachte radioactieve afval mogen de verwachte performantie van de monoliet
niet verstoren en mogen ook de stabiliteit en de verwachte performantie van het bergingssysteem niet verstoren.
Gasproductie door het ingebrachte radioactieve afval mag de andere componenten van het bergingssysteem niet verstoren.
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Vereisten met betrekking tot het afval
De fysische en chemische eigenschappen van het rechtstreeks ingebrachte ruwe en/of verwerkte radioactieve afval mogen geen
onderlinge incompatibiliteiten vertonen en ook geen incompatibiliteiten met andere componenten van het bergingssysteem.
Het bergingsafval mag geen infectueuze stoffen bevatten
De maximale radionuclideconcentraties per collo en per monoliet moeten worden beperkt in functie van de aanvaardbare
begrenzing van de gemiddelde concentratie in de berging.
Radonemanatie uit het afval mag radiologische metingen in de bergingsinrichting niet verstoren. Vanwege de problematiek van
de radonemanatie moet radiumhoudend of thoriumhoudend afval worden geweerd uit de bergingsinstallaties.
Het risico op kritikaliteit in de berging moet onbestaande zijn.
Afval dat splijtstof bevat in niet verwaarloosbare hoeveelheden mag niet aanvaard worden voor de oppervlakteberging.

4.4.9.1.7.1

Conformiteitscriteria met betrekking tot activiteitsconcentraties

In elk collo van een monoliet met colli geconditioneerd afval, evenals in een monoliet met rechtstreeks
ingebracht ruw en/of verwerkt radioactief afval, moet de activiteitsconcentratie van elk van de (28) kritieke
radionucliden kleiner of gelijk zijn aan de specifieke concentratielimiet (CLI), gegeven in Tabel 4-66.

Tabel 4-66: Limietwaarden voor de activiteitsconcentratie van elk kritiek radionuclide (CLI)
Nuclide
Ag-108m
Am-241
Am-243
C-14
Ca-41
Cl-36
Cm-244
Cs-135
Cs-137
I-129

CLI
[Bq/m3]
1E+08
2E+09
1E+08
1E+11
1E+09
1E+08
1E+09
1E+08
1E+12
1E+08

Nuclide
Mo-93
Nb-94
Ni-59
Ni-63
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu--241
Se-79

CLI
[Bq/m3]
1E+08
7E+08
1E+11
1E+13
1E+08
1E+09
5E+08
1E+09
8E+10
1E+09

Nuclide
Sn-126
Sr-90
Tc-99
U-234
U-235
U-236
U-238
Zr-93

CLI
[Bq/m3]
1E+08
1E+11
1E+10
1E+09
1E+07
1E+08
1E+08
1E+09

Voor een monoliet met colli geconditioneerd afval, mag in geen enkel collo de som van de gedeclareerde
activiteiten van Ra-226 en Th-232 gedeeld door de massa van de afvalvorm, groter zijn dan 1000 Bq/kg.
Hierbij is de massa van de afvalvorm gelijk aan de massa van het collo verminderd met de massa van zijn
verpakking.
Voor een monoliet met rechtstreeks ingebracht ruw en/of verwerkt radioactief afval, mag de som van de
gedeclareerde activiteiten van Ra-226 en Th-232 gedeeld door de massa van het ingebrachte radioactieve
afval, niet groter zijn dan 1000 Bq/kg.
4.4.9.1.7.2

Potentiële kriticiteit

Voor de afleiding van kwantitatieve limietwaarden is met het kritikaliteitsrisico rekening gehouden in
volgende omstandigheden:
1. kritikaliteit in de monoliet tijdens de operationele periode, dus vanaf de productie van de monoliet tot
op het moment van zijn opname in de bergingsinstallatie.
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2. kritikaliteit tijdens het transport van de monoliet, als bijzonder onderdeel van de kritikaliteit tijdens de
operationele periode
3. kritikaliteit van uitgeloogde splijtbare nucliden die zich, op lange termijn,

hypothetisch zouden

kunnen verzamelen op de bodem van de modules.
Conformiteitscriteria met betrekking tot kritikaliteit:
 Voor een monoliet die uitsluitend standaard 400 l colli, 600 l colli of oververpakte 400 l colli
geconditioneerd afval bevat, mag in geen enkel collo geconditioneerd afval de som van de massa’s
aan U-235 en Pu-239 groter zijn dan 50 g of de massa aan Pu-241 groter zijn dan 86 g.
 Voor een monoliet die enig ander type van collo geconditioneerd afval bevat, mag in geen enkel collo
geconditioneerd afval de som van de massa’s aan U-235, Pu-239 en Pu-241 groter zijn dan 15 g.
 Voor een monoliet met rechtstreeks ingebracht ruw en/of verwerkt radioactief afval, mag de som van
de massa’s aan U-235, Pu-239 en Pu-241 niet groter zijn dan 15 g.
4.4.9.1.8

Potentiële gasproductie

Gasproductie door het ingebrachte radioactieve afval mag de andere componenten van het
bergingssysteem niet verstoren.
De gasgeneratie uit de ontbinding van organische stoffen kan niet leiden tot een drukopbouw die het
functioneren van de monolietbarrières zou verstoren. De normale omgevingsomstandigheden van het
ingebrachte radioactief afval in de bedoelde periode worden immers gekenmerkt door de afwezigheid van
vrij water. Daardoor kunnen er geen processen van biodegradatie of hydrolyse plaatsvinden en dus is er
geen gasgeneratie en drukopbouw. Evenmin wordt een drukopbouw verwacht in accidentele
omstandigheden en op lange termijn voor de normale evolutie (waterinsijpeling en gescheurd beton
verwacht vanaf fase V); indien er door openingen in de barrières toch in overvloedige mate vrij water zou
aanwezig zijn, kan het geproduceerde gas ontsnappen via deze openingen.
In het geval van een type III monoliet moet er bijzonder op gelet worden dat het ingebrachte radioactieve
afval geen metalen bevat die oplossen in waterig milieu met hoge pH en hierbij op een excessieve manier H 2
vrijzetten. Een dergelijke reactie zou een operationeel veiligheidsprobleem voor de eindconditionering
betekenen. Gasgeneratie zou bovendien aanleiding geven tot onaanvaardbare vermindering van de kwaliteit
van de mortel met betrekking tot zijn chemische retentie of zijn beperking van de waterdoorstroming.
Daarom is volgend conformiteitscriterium gedefinieerd: “Voor een monoliet met rechtstreeks ingebracht ruw
en/of verwerkt radioactief afval, mag het ingebrachte radioactieve afval geen metalen bevatten die zouden
oplossen in de opvulmortel en hierbij op een excessieve manier H2 vrijzetten. Hierbij gaat het over metalen
waarvan de redoxpotentiaal lager is dan -0.84 V SHE (Standard Hydrogen Electrode gemeten
redoxpotentiaal van het koppel H2/OH- ).”
4.4.9.2

Algemene principes voor afvalacceptatie in de berging

Een conformiteitsdossier wordt opgesteld per afvalfamilie, of per variëteit indien afval in monolieten of
caissons aangeboden wordt, en moet aantonen dat alle colli GA die behoren tot de afvalfamilie of alle
monolieten die behoren tot de variëteit a priori aanvaardbaar zijn voor de oppervlakteberging. Het
conformiteitsdossier zal de karakteriseringsmethode van het radioactieve afval beschrijven en zal
voornamelijk algemene gegevens en fysicochemische en radiologische eigenschappen van de
familie/variëteit bespreken. Verder moet het conformiteitsdossier de relevante conformiteitscriteria voor de
specifieke familie/variëteit identificeren en eventuele specifieke maatregelen beschrijven (b.v. gebruik van
een ander type van monoliet, ….).
Het conformiteitsdossier zal tijdens de voorbereidingsfase van een exploitatiestap opgesteld worden en zal
voorgelegd worden aan de veiligheidsautoriteit ter goedkeuring van de families/variëteiten in de
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oppervlakteberging te Dessel. Voor de goedgekeurde families/variëteiten zal NIRAS, collo per collo, de
conformiteit van het afval dienen na te gaan op basis van de beschikbare gegevens in het opvolgingsdossier
en op basis van fysieke, al dan niet destructieve, controles. Pas na bevestiging van de conformiteit kan het
betrokken afval in de berging opgenomen worden.

4.4.10

Beschrijving behandelingsprocedé

4.4.10.1

Ontvangst en inspectie van de monolieten

De monolieten worden vervaardigd in Installatie voor Productie van Monolieten (IPM) of bij de producent van
het radioactief afval. De installaties voor de productie van monolieten, waaronder de IPM en de installaties
bij de producenten van radioactief afval worden erkend door NIRAS en de door hen geproduceerde
monolieten worden geaccepteerd door NIRAS als beheerder van de afvalbeheerketen.
Het afval moet voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor conditionering tot
monoliet:


Deel uitmaken van een afvalfamilie met een goedgekeurd conformiteitsdossier;



Geaccepteerd zijn door NIRAS voor oppervlakteberging en voldoen aan de conformiteitscriteria voor
bergingscolli (de conformiteit met deze criteria moet indien nodig bevestigd worden met destructieve
of non-destructieve testen);



Het opvolgingsdossier moet volledig zijn (met onder andere de karakterisatie van het afval);



Conform zijn met het bergingsbeleid;



Voldoen aan de vergunningscriteria van de IPM;



Opgenomen zijn in het opvolgplan dat voor die stap van de opvulling van de berging van kracht is.

Na de eindconditionering zal NIRAS de monolieten controleren op conformiteit met de acceptatie- en
conformiteitscriteria voor bergingsafval (BA) en formeel accepteren, waarna een proces-verbaal van
acceptatie (PVA) opgemaakt wordt. Deze gegevens worden ook opgenomen in de opvolgingsdossiers van
de colli, die deel uitmaken van de monoliet.
Voor de monoliet naar de berging vervoerd wordt zal het volledige acceptatiedossier van de monoliet zowel
technisch als administratief in orde moeten zijn en goedgekeurd moeten zijn door alle intervenanten (dienst
fysische controle, dienst acceptatie NIRAS, sitemanager NISD).
Tijdens de eindconditionering moet er rekening gehouden worden met het feit dat er zich afwijkingen kunnen
voordoen aan caissons, colli of monolieten. Dergelijke non-conformiteiten moeten steeds behandeld worden
volgens het Kwaliteitsborgingsprogramma voor de bergingssite. In geval van vastgestelde nonconformiteiten aan monolieten zal het er steeds op neerkomen de desbetreffende monoliet af te voeren naar
de bufferzone voor afwijkingen in de IPM en de gepaste remediëringsmaatregelen te onderzoeken. Indien de
monoliet

door

de

non-conformiteit

niet

meer

geschikt

bevonden

kan

worden

voor

oppervlaktebergingsinstallatie, dan moet er rekening gehouden worden met mogelijke wijzigingen aan de
opvulplannen.

4.4.10.2

Berging van de monolieten

Tijdens normale uitbatingsomstandigheden gebeuren het laden/lossen en het overbrengen van de
monolieten van de IPM naar de bergingsinstallatie volledig vanop afstand om te voldoen aan het ALARAprincipe. Deze handelingen vereisen met andere woorden geen enkele menselijke interventie in de
gecontroleerde zone.
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Voor de monolieten kunnen vertrekken uit de IPM zullen er vanuit de controlekamer controles gebeuren op
het goed functioneren van het materieel en de apparatuur die belangrijk zijn voor de veiligheid, zoals bv. de
rolbruggen, de toestellen voor omgevingsdosimetrie, de eindeloopschakelaars voor rolbruggen,… Verder zal
er ook nagegaan worden dat er geen personeel meer aanwezig is in de oranje zone tijdens de manipulatie
van de monoliet, zal de gekende x,y-positie van de monoliet gecontroleerd worden en zal er nagegaan
worden of er al dan niet afschermingsplaten aanwezig zijn op de x,y-positie waar de monoliet geborgen moet
worden.
Na de plaatsing in de module wordt gecontroleerd of de monoliet wel degelijk op de juiste positie werd
geplaatst en is er een ondubbelzinnige registratie door middel van een foto of video vooraleer de
afschermingsplaat op de monoliet geplaatst wordt.
Alle gegevens/kwaliteitsopnames met betrekking tot de monolieten die effectief in de modules geplaatst
werden, worden bewaard conform volgende vereisten van het FANC: “De exploitant moet de informatie
registreren die gedurende de exploitatie of gedurende om het even welke latere fase gebruikt zal worden. De
informatie die bewaard moet worden, moet op zijn minst betrekking hebben op de identificatie van de
afvalcolli, de locatie van de colli, de radionucliden die ze bevatten, de belangrijkste kenmerken van het afval
en de opgave van de producent. De dossiers moeten zodanig opgesteld zijn dat de informatie toegankelijk is
wanneer dit nodig is, zonder onderbreking of verlies, ook op lange termijn.”
De meeste handelingen worden geautomatiseerd, waarbij echter verschillende stoppunten worden ingesteld
die de operator moet goedkeuren vooraleer het proces wordt voortgezet (opening van de transportcontainer
in de loszone enz.).
We onderscheiden 4 grote categorieën van handelingen in de transfercyclus:


plaatsing van monoliet in de trolley;



transport van de trolley naar de loszone;



finale berging monoliet;



terugkeren van trolley naar de IPM.

De trolley waarop de transportcontainer is bevestigd, wordt in de IPM geladen met behulp van een rolbrug
die wordt bediend door de operator van de IPM, uitgerust met een grijper vergelijkbaar met die op de
rolbruggen in de module. Elke trolley kan één transportcontainer dragen en elke transportcontainer kan één
monoliet bevatten. Het kan gaan om een monoliet type I, II of III: de transportcontainer is geschikt voor het
vervoeren van alle soorten monolieten.
Na het laden wordt de transportcontainer vanop afstand gesloten met twee afdekplaten. Daarna wordt een
speciale regenbescherming aangebracht zodat de container zelfs in slechte weersomstandigheden buiten
vervoerd kan worden.
Al die handelingen worden door het centrale besturingssysteem van de bergingsinstallatie uitgevoerd,
waarbij enkel het inbrengen van de monoliet in de transportcontainer in de IPM door IPM-operatoren
gebeurt.
Nadat alle voorgaande handelingen zijn uitgevoerd, vertrekt de trolley naar buiten via het transferpunt.
Vanaf de IPM kunnen de modules via twee sporen worden bereikt, één voor de noordelijke rij modules en
één voor de zuidelijke rij modules. Die sporen zijn met elkaar verbonden via een wissel die door NISD
(NIRAS site Dessel, de exploitant van de berging) wordt bediend.
Daarna gaat de trolley naar één van de twee actieve draaiplatformen, afhankelijk van de rij van de module
waar de monoliet moet worden geplaatst.
Voor de trolley het draaiplatform oprijdt, wordt gecontroleerd of het draaischijf in de juiste stand staat.
Zodra de trolley stilstaat op het draaiplatform, draait dit 90° en kan de trolley opnieuw vertrekken in de
richting van de loszone, waar de trolley heel nauwkeurig tot stilstand wordt gebracht. De eindpositie moet tot
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op ongeveer 5 cm nauwkeurig worden bepaald opdat de grijper de monoliet kan vastgrijpen, na het openen
van de regenbescherming en de transportcontainer. De grijper is uitgerust met positieherkenning.
Per fase worden vier modules gelijktijdig gevuld. Van zodra de trolley zich in de loszone van één van de
twee rijen bevindt, is het nog steeds mogelijk om de monoliet ofwel in de linkermodule ofwel in de
rechtermodule te plaatsen, zoals vastgelegd is in het opvulplan.
Terwijl de trolley van de IPM naar de loszone rijdt (zoals hoger beschreven) moet de operator de
afschermingsplaat verwijderen, die zich boven op de monoliet bevindt waarop de nieuwe monoliet moet
komen.
De monolieten moeten in de modules geplaatst worden met een theoretische opening tussen de
monolietstapels van 5 cm. Het respecteren van de vooropgestelde opening (binnen zekere toleranties)
tussen monolietstapels wordt verzekerd door een nauwkeurige plaatsing van de monolieten volgens
absolute x,y-coördinaten. Bovendien is er een visuele controle door de operator door middel van camera's.
Vanuit praktische overwegingen (i.e. beperken van afwijkingen op de nominale breedte van de
tussenruimtes tussen monolietstapels) wordt een toegelaten afwijking opgelegd op de plaatsingsvereiste ten
opzichte van de theoretische absolute positie: +/- 10 mm en dit voor elke as (X en Y).
Voor een nauwkeurige plaatsing van de monolieten wordt de rolbrug uitgerust met meetapparatuur (lasers)
en worden vaste punten geplaatst op de modulewanden. Op deze wijze heeft de grijper een vaste basis ten
opzichte van de module (en dus onafhankelijk van kleine tweede-orde bewegingen van de stalen
dakstructuur onder invloed van bijvoorbeeld. windbelasting). Bovendien wordt een compensatie voor
zettingen toegevoegd aan de rolbrug. Met deze maatregelen kan de positionering gebeuren met een grote
nauwkeurigheid (verwachte grootteorde 5 mm).
Nadat de monoliet op zijn plaats werd gebracht, kan de afschermingsplaat boven op de monoliet worden
gelegd.
Het terugkeren van de trolley en lege transportcontainer gebeurt van zodra de monoliet over de modulewand
getild is. Het proces verloopt vrijwel identiek met het Transport van de trolley naarde loszone, zij het in
omgekeerde volgorde.
De modules van de oppervlaktebergingsinstallatie worden tegelijkertijd twee aan twee met monolieten
gevuld om differentiële zettingen door de enorme massa (theoretisch maximum 15 600 ton per module) van
de geborgen monolieten te beperken en de dosis te beperken (door de structurele sluiting van opgevulde
modules).
Te grote differentiële grondzettingen zouden potentiële werkingsproblemen kunnen veroorzaken aan de
rolbruggen (nodig voor het lossen van de monolieten). Bovendien zou dit kunnen leiden tot een omgekeerde
afvloeirichting in de galerij.
Gedurende een kleine vier jaar (tijd nodig om twee aan twee modules te vullen) kunnen de twee SFProlbruggen (één per rij) over beide modules bewegen.
De modules die zich het dichtste bij de IPM bevinden, worden als eerste gevuld.
De laagsgewijze vulling van de modules (in plaats van stapelen) helpt om differentiële zettingen binnen één
module te beperken en is ook een veiligheidsmaatregel om het vallen van één of meer monolieten vanaf een
grote hoogte te vermijden.
De modules worden gevuld in lagen van 12 x 13 monolieten, met een vrije ruimte tussen de monolieten en
langs de modulewanden, die later met grind wordt opgevuld.
Het bergingsbeleid en de opvulmethodiek bepalen op welke manier de bergingsinstallatie opgevuld kan
worden. Ze leggen de basis voor het opstellen van het opvulplan, waarmee enerzijds de exacte combinatie
van afvalcolli tot monolieten bepaald wordt en anderzijds de plaats die de monolieten uiteindelijk zullen
innemen in de bergingsinstallatie.
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Het opstellen van het opvulplan verloopt in verschillende fases en start lang voor de eigenlijke productie van
monolieten en berging.
1. In een eerste fase worden de geraamde globale operationele parameters bepaald van de volgende
fase van vier modules op basis van gekarakteriseerde afvalcolli.
2. In een tweede fase wordt er een voorstel gemaakt van de combinatie van geaccepteerde afvalcolli
tot monolieten en een gedetailleerde opvulsequentie voor de volgende vier modules. De
gedetailleerde maar nog steeds virtuele, operationele parameters zijn alsdan gekend voor die vier
modules.
3. In een derde fase worden de afvalcolli afgevoerd naar de IPM en wordt de conformiteit van de
afvalcolli met de conformiteitscriteria voor oppervlakteberging bevestigd (eventueel met destructieve
en niet-destructieve testen). Vervolgens worden er monolieten geproduceerd waarvan de
conformiteit met de acceptatie- en conformiteitscriteria en de vergunningsvoorwaarden aangetoond
moet worden, vooraleer deze monolieten vanuit de outputbuffer van de IPM afgevoerd kunnen
worden naar de bergingsinstallatie.
4.4.10.3

Structurele sluiting van de modules .

Na de opvulling van 4 modules worden ze afgedicht met een structurele topplaat. De toelating tot structurele
sluiting van de modules door de veiligheidsautoriteiten wordt geformaliseerd door middel van een procesverbaal.
De structurele afdichting van een module vereist de volgende stappen:


installatie van tijdelijke veiligheidsbarrières en valbeveiliging;



vullen van de ruimten tussen de monolieten onderling en tussen de monolieten en de
modulewanden met grind om de functionele ruimte op te vullen en om te zorgen voor een buffer
rondom de monolieten tijdens een aardbeving;



plaatsen van een kunststoffolie om te vermijden dat beton wegloopt door de kleine openingen tussen
de afschermingsplaten;



storten van een dunne laag mager beton om de kunststoffolie te beschermen;



plaatsen van wapeningsstaven/netten;



storten van beton voor de structurele topplaat waarbij de modulewanden zelf dienst doen als
zijbekisting.

De bovenste structuur wordt hieronder schematisch voorgesteld.
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Figuur 4-162 : Principe voor structurele sluiting

Meer informatie over de werkwijze van afdichting wordt gegeven in Hoofdstuk 9 van het veiligheidsrapport,
sectie 9.3.6.

4.4.11

Fase II (sluiting): bouwvereisten m.b.t. een eventuele decontaminatie

De configuratie van de berging aan het begin van fase II (sluiting) (op het einde van fase Ib) is de
configuratie waarbij het vast stalen dak weggenomen is, de afdekking boven en naast de modules is
aangebracht maar de inspectiegalerijen en inspectieruimtes nog toegankelijk zijn. Het drainagesysteem is
eveneens nog operationeel aan het einde van fase Ib.
De finale configuratie verschilt met de voorgaande op de volgende punten:


Het grootste deel van het drainagesysteem is ontmanteld en verwijderd.



Het resterende deel van het drainagesysteem, met name de leidingen die doorheen de vloerplaten
van de modules gaan, is opgevuld.



De inspectieruimtes zijn opgevuld.



De inspectiegalerijen en verbindingstunnels zijn opgevuld.



Overbodige infrastructuur is verwijderd: wegenis, sporen, garage, eventueel delen van het
administratief gebouw en de werkplaats, …

Voor het vastleggen van de samenstellingen van de opvulmaterialen voor de inspectieruimtes en
inspectiegalerijen moet rekening gehouden worden met de ontwerpvereisten van de SSC’s van de berging.
Nadat het drainagesysteem uit de inspectiegalerij verwijderd is, worden de leidingen en de tanks in het WCB
(Water Collecting Buildings) afgevoerd. Aangezien deze potentieel besmet zijn, moeten de nodige
maatregelen getroffen worden om verspreiding van besmetting tegen te gaan en te zorgen dat het materiaal
correct afgevoerd wordt.
Nadien wordt de betonnen structuur ontmanteld behalve de muren die het dichtst bij de modules liggen.
Deze muren functioneren immers als keerwand voor de achterliggende eindafdekking. De kelder van de
WCB en de ruimte naast de keerwanden worden opgevuld met zand om de langetermijnstabiliteit van de
afdekking te verbeteren.
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Tijdens de sluitingsfase gebeuren ook een aantal aanpassingen aan de site. Naast het ontmantelen van het
WCB, zal ook de garage ontmanteld worden. In het administratief gebouw kunnen de voorzieningen
verwijderd worden voor het meten van potentiële radioactieve besmetting, alsook de nooddouche. Voor
verder onderhoud aan de afdekking en de omheining, en voor het uitvoeren van monitoringsactiviteiten op
en rond de site, zal toegang mogelijk blijven.

4.4.12

Nucleair reglementaire controlefase

Tijdens fase III (nucleaire reglementaire controle) blijft de afgesloten berging onder toezicht. Dit houdt onder
andere een voortzetting in van de monitorings- en toezichtsactiviteiten, en van de toegangscontrole tot de
bergingssite.
4.4.12.1

Passieve en actieve maatregelen tijdens de nucleair reglementaire controlefase

De activiteiten van primair belang zijn:


Maatregelen en toezicht ter voorkoming van onopzettelijke menselijke intrusie;



Nagaan dat de performantie van de berging en de evolutie van de berging en haar omgeving is zoals
verwacht in het veiligheidsrapport.

Bijkomend worden er nog de volgende activiteiten uitgevoerd:


Periodieke veiligheidsherzieningen;



Behoud van technische en menselijke middelen;



Behoud van financiële middelen;



Behoud van het geheugen.

4.4.12.2

Overgang van actieve maatregelen naar passieve maatregelen

Momenteel worden voorzichtigheidshalve geen tussenstappen voorzien tijdens fase III (nucleaire
reglementaire controle), er wordt uitgegaan van een verderzetting van alle maatregelen en schikkingen,
getroffen bij de start van fase III (nucleaire reglementaire controle). De exacte sequentie en eventuele
afname van actieve maatregelen zal tijdens volgende fases verduidelijkt worden. Beslissingen om bepaalde
maatregelen te reduceren zullen steeds in functie zijn van (i) de risico’s op dat moment verbonden met de
bergingsinstallatie en/of (ii) het vertrouwen in de performantie van de bergingsinstallatie aan de hand van
periodieke assessments- en monitoringresultaten.
De geleidelijke vermindering van actieve maatregelen gedurende fase III (nucleaire reglementaire controle)
dienen gejustifieerd en gerechtvaardigd te worden tijdens de toekomstige periodieke reviews van het
veiligheidsdossier en beveiligingsmaatregelen, en dienen onderworpen te worden aan een voorafgaandelijke
goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.
Daar de radiologische impact ten gevolge van de intrusiescenario’s afneemt met de tijd kan, enkel (i) mits
justificatie door de exploitant en (ii) mits toestemming van de veiligheidsautoriteit, het programma met
actieve en passieve maatregelen geleidelijk evolueren naar een programma met louter passieve
maatregelen.
Als er geen significante radiologische besmetting gedetecteerd wordt in het drainagesysteem vóór de
aanvang van de sluitingsfase, zal het detecteren van enige besmetting tijdens, en na sluiting van de
bergingsinstallatie zeer onwaarschijnlijk zijn. Niettemin zal de eerste jaren ná de sluitingsfase een meer
intensieve monitoring gebeuren van het site-specifiek grondwaternetwerk. Dit opdat gebreken bij het
afdichten van de verschillende drainage- en monitoringsystemen tijdig opgemerkt kunnen worden. Op
periodieke basis kan met behulp van veiligheidsevaluaties en monitoringsresultaten besloten worden om de
intensiteit te verminderen.
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Wat betreft de monitoring van de omgevingsstraling kan, indien het nodig wordt geacht, de beslissing
genomen worden om de frequentie van de metingen verder te reduceren.
De opvolging van zettingen en verplaatsingen zal voornamelijk gebeuren met behulp van klassieke
topografische meetmethoden. Na de finalisatie van de afdekking wordt initieel een maandelijkse
meetcampagne aangeraden maar de meetfrequentie zal o.a. gebaseerd worden op basis van de
meetresultaten en zal dalen met de tijd. Tevens zal een visuele inspectie van de afdekking gebeuren
teneinde anomalieën met betrekking tot fysische en biologische processen te kunnen vaststellen.
De frequentie van de metingen uit te voeren op de proefstukken en de getuigemonolieten ter bevestiging van
de levensduur en de saturatie van de betonnen componenten zal bepaald worden op basis van de
meetresultaten en de evolutie ervan bekomen tijdens exploitatiefases Ia en Ib.
Het opheffen van de nucleaire reglementaire controle is onderworden aan volgende voorwaarden:
1. De directe en uitgestelde radiologische impact voor de onopzettelijke menselijke intrusie valt binnen
de referentiewaarde van 3 mSv per intrusie of per jaar
2. Actieve maatregelen van onderhoud of herstelling zijn niet meer nodig teneinde te kunnen
garanderen dat de maximale dosisimpact de waarde van 0,1 mSv/a niet overschrijdt
3. De evolutie in de tijd van de monitoringsresultaten en de te bevestigen indicatoren zijn voldoende
bevredigend, het gaat a minima over:
a. het radiologisch monitoring programma tijdens de nucleaire reglementaire controlefase en
de overeenkomstige actieniveaus;
b. de bevestiging van de geotransferfactor
4. Toezicht, onderhoud en reparaties van de afdekking hebben de afdekking in een dusdanige staat
gehouden zodat de veiligheid op lange termijn gegarandeerd wordt.
Op basis van deze vier voorwaarden bedraagt de huidige voorziene duur van de nucleaire reglementaire
controlefase (fase III) 250 jaar.
Wanneer na de controleperiode de vergunning van bergingsinstallatie opgeheven wordt, valt de installatie
niet langer onder de wet- en regelgeving voor nucleaire installaties. Dit betekent dat de controles voor
redenen van stralingsbescherming kunnen stopgezet worden, maar dat betekent niet dat er geen andere
controles (bodemgebruik) en inspanningen (bewaren van het geheugen van de site) kunnen zijn die verder
gezet worden. Er is een uitgesproken intentie om deze controles zo lang als mogelijk verder te zetten, alsook
te voorzien in mechanismen van behoud van geheugen van de site, in interactie met de lokale
belanghebbenden en binnen een wettelijk kader. NIRAS als openbare instelling die eigenaar van de
bergingsinstallatie en de terreinen blijft en die betrokken partij blijft bij het lokale fonds en de lokale integratie
(zie wet FMT) kan hier als institutioneel element van continuïteit toe bijdragen.

4.5

Beschrijving van de systemen om de radiologische impact te
milderen

4.5.1

Ontwerp en veiligheidscriteria

Het ontwerpproces dat bij het ontwerp toegepast is, bestaat uit 3 stappen zoals schematisch voorgesteld is
op Figuur 4-163.
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Figuur 4-163: Schematische voorstelling van het ontwerpproces

In een eerste stap worden de ontwerpinputs afgeleid uit:
 De vereisten afkomstig uit (zie §4.5.1.1):
o

Het Belgisch regelgevend kader dat uitvoering geeft aan het Europese en internationale regelgevend
kader;

o

FANC-leidraden en nota’s;

o

Beperkingen opgelegd door een institutionele beslissing of de lokale stakeholders.

 Het veiligheidsconcept (zie §4.5.1.2)
 De ontwerpkeuzes (zie §4.5.1.3)
 Het reeds bestaande afval, de huidige afvalproductieprocédés en reeds voorziene afval voorzien voor
een oppervlakteberging op basis van de afvalacceptatiecriteria van NIRAS voor een generieke
eindbestemming.
Deze ontwerpinputs bepalen de specifieke elementen die moeten worden verstrekt en de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan om een veilig bergingssysteem te ontwikkelen. De afleiding van
ontwerpinputs uit de vereisten van het regelgevend kader en uit het veiligheidsconcept zorgt ervoor dat er
voldaan wordt aan de veiligheidsdoelstelling en de strategische veiligheidsoriëntaties.
In een tweede stap (zie §4.5.1.4) worden hieruit ‘ontwerpvereisten’ afgeleid voor de voor de nucleaire
veiligheid belangrijke SSC’s. Ontwerpvereisten vertalen ontwerpinputs naar instructies die meer direct
bruikbaar zijn voor een ontwerper, bijvoorbeeld het beschrijven van restricties op SSC’s of gewenste
karakteristieken van bepaalde SSC’s.
In een derde stap (zie §4.5.1.5) worden er voor de nucleaire veiligheid belangrijke SSC’s
‘conformiteitscriteria’ beschreven waarmee bij realisatie van de SSC’s afgetoetst kan worden dat aan de
ontwerpvereisten voldaan is. Conformiteitscriteria zijn typische kenmerken die moeten worden geverifieerd
om redelijke zekerheid te verschaffen dat het item zijn beoogde functie zal vervullen.
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4.5.1.1

Reglementaire vereisten

De elementen van het Belgische reglementaire kader die ontwerpinputs bepalen zijn:


ARBIS: Koninkrijk België, Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de
ioniserende stralingen, ARBIS/RGPRI, Belgisch Staatsblad 30/08/2001 – laatste wijziging 29 mei
2018



Veiligheidsvoorschriften voor kerninstallatie: Koninkrijk België, 30 November 2011 – Koninklijk
besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, Belgisch Staatsblad 21 December
2011 – laatste wijziging 09 oktober 2018

Het FANC heeft diverse leidraden en nota’s opgesteld met betrekking tot diverse aspecten die aan bod dienen
te komen in het veiligheidsrapport en die een weerslag hebben op de ontwerpinputs. .
Daarenboven zijn er verschillende beperkingen die opgelegd zijn door de institutionele beslissing of de
lokale stakeholders. Zo legt het voorontwerp van STOLA-Dessel en het voortgezette participatieve proces
met Mol en Dessel de volgende voorwaarden op aan de veiligheidsstrategie en het ontwerp van de berging
en beheer van de bergingsinrichting:


Veiligheid moet de allerhoogste prioriteit krijgen gedurende de volledige ontwikkeling en realisatie
van de berging;



Nucleaire expertise moet in de regio gehouden worden en informatie over de aanwezigheid van de
installaties moet worden gearchiveerd, overgedragen en verdeeld;



Er moeten in de modules onder het afval inspectieruimtes worden gebouwd om:
o

Een extra opvangcapaciteit te hebben voor mogelijke lekken;

o

Een permanente visuele inspectie mogelijk te maken;

o

Direct te kunnen reageren op aanzienlijke lekken en herstellingen te kunnen uitvoeren;



Over alle gebouwde modules moet een vaste dakstructuur worden behouden voordat de afdekking
wordt aangebracht;



Er moet een bergingsontwerp worden ontwikkeld voor al het categorie A-afval (70 500 m ) zoals
geraamd in de afvalschattingen uit 2003; hiervoor zijn 34 modules 59 nodig;



Enkel monolieten mogen worden gebruikt als bergingsverpakkingen;



Gedurende de volledige ontwikkeling en realisatie van de berging moeten best beschikbare
technieken (BBT) worden toegepast;



Tijdens het volledige ontwerp van de bergingsinstallaties moeten de principes inzake robuustheid,
architecturale eenvoud, flexibiliteit in ontwerp en technische en economische uitvoerbaarheid
worden gehanteerd;



Het landgebruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. De bergingssite moet zo dicht mogelijk bij de
bestaande, door Belgoprocess geëxploiteerde infrastructuur voor afvalverwerking, -opslag en ondersteuning worden gebouwd om het transport van afval en de bouw van bijkomende gebouwen
te minimaliseren en zo ook mogelijke hinder tijdens de bouw, exploitatie en sluiting van de installatie
tot een minimum te beperken.



Er moet worden voorkomen dat de bergingsinstallaties worden gebouwd in een waardevol
natuurgebied;

3

59

We merken op dat het benodigd aantal modules nog steeds op 34 geschat wordt op basis van de nu gebruikte
inventaris 2013 V2 en een reserve van 20% op het totaal aantal monolieten. Die reserve wordt gehanteerd als een
preventieve maatregel om de plausibiliteit van een wijziging in het aantal benodigde modules door de contextuele
onzekerheid “Wijzigingen qua productie en verwerking van categorie A-afval” te reduceren.
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De visuele impact van de installaties moet worden geminimaliseerd door de bergingsinstallaties en
de site te integreren in het landschap; om aan die vereiste te voldoen zal NIRAS infiltratiebekkens
bouwen opdat het verzamelde regenwater geleidelijk terug in de bodem kan dringen, een
groenscherm van bomen voorzien en een grasvegetatie op de afdekking aanplanten;

4.5.1.2

Veiligheidsfuncties

De strategie om bij het bergen van vast of gesolidificeerd radioactief afval de veiligheid en
stralingsbescherming te realiseren bestaat erin het afval ‘af te zonderen’ en de radionucliden ‘in te sluiten’.
Tijdens de operationele periode is ook het ‘afschermen van externe straling’ een veiligheidsfunctie. De
verschillende veiligheidsfuncties voor de oppervlakteberging van categorie A-afval te Dessel zijn:
 Tijdens de operationele periode: de operationele veiligheidsfuncties
o

Afzonderen;

o

Insluiten;

o

Afschermen;

 De periode na sluiting: Langetermijnveiligheidsfuncties
o

Afzonderen:
 Beperken van de waarschijnlijkheid en gevolgen van onopzettelijke menselijke intrusie (afgekort als I1).

o

Insluiten
 Beperken van waterinsijpeling tot bij het afval (afgekort als R2a)
 Beperken van vrijkomen van radionucliden uit het afval (afgekort als R1)
 Chemisch vasthouden van radionucliden (afgekort als R3)
 Beperken van diffusie van radionucliden (afgekort als R4a)
 Verspreiden van radionucliden in conductieve sorberende media (afgekort als R4b)

4.5.1.3

Ontwerpkeuzes

Oppervlakteberging van radioactief afval is wereldwijd sinds meerdere decennia een gangbare en beproefde
industriële praktijk (voorbeelden: Verenigd Koninkrijk (LLWR nabij Drigg), Frankrijk (Centre de la Manche,
Centre de Faible et Moyenne Activité – l’Aube) en Spanje (El Cabril)). Moderne installaties voor
oppervlakteberging gaan uit van een berging van vast of gesolidificeerd radioactief afval in betonnen
modules die na de bergingsoperaties afgedekt worden door een aarden afdekking die zorgt voor een
beperking van de waterinfiltratie en die de onderliggende barrières en het afval beschermt. Onderaan iedere
module is er een drainagesysteem voorzien. Na het bergen van het afval worden de modules in een latere
fase bedekt met een afdekking. Aarden afdekkingen worden op grote schaal toegepast als infiltratiebarrières
voor oppervlakteberging van radioactief en niet-radioactief afval.
In vergelijking met de bestaande moderne buitenlandse oppervlaktebergingsinstallaties zijn volgende
uitgangspunten voor het bergingssysteem te Dessel geoptimaliseerd:


Thermisch geïsoleerde vaste dakstructuur boven alle modules totdat de afdekking geïnstalleerd
wordt, om het afval en het beton bijkomend te beschermen tegen waterinfiltratie en vries-dooi cycli



Afschermingsplaten uit vezelversterkt beton bovenop de monolietstapels vanaf de plaatsing van
monolieten in modules, zodat blootstelling door externe straling aan de grens van de site wordt
beperkt tijdens het vullen van de module en om voor langere performantie te kunnen zorgen in het
afleiden naar de ruimte tussen de monolietstapels van water dat in de modules binnengesijpeld is



Transportcontainer met afscherming, om de straling bij het transport van monolieten op de
bergingssite te verminderen
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Vervoer via spoor van monolieten naar de berging om de kans op botsing met modules bij
ongevallen tijdens transport te verminderen



Gebruik van Single Failure Proof (SFP – enkelvoudig storingsvrij) rolbruggen om de kans op val van
monolieten te verminderen



Ondoorlatende topplaat uit vezelversterkt beton bovenop de modules om voor langere performantie
van de afdekking te kunnen zorgen en bijkomende complementariteit te voorzien in de performantie,
omdat de topplaat de performantie van de andere delen van de afdekking kan overnemen.

Er zijn verschillende ontwerpkeuzes gemaakt voor de oppevlakteberging van categorie A-afval:
 Bergingssite rechtstreeks grenzend aan site 1: minimaliseren landgebruik door gemeenschappelijk
gebruik van bepaalde randinfrastructuren, minimaliseren afvaltransport;
 Het bergen van afval in bergingsmodules, geplaatst op een zand-cement ophoging en na het bergen van
het afval afgedekt door een afdekking;
 De afdekking beschermt de onderliggende betonnen barrières;
 34 modules;
 Modules beschikken over een inspectieruimte en drainagesysteem;
 Thermisch geïsoleerde stalen dakstructuur over alle modules;
 Modules moeten zich buiten het bereik van oppervlakte- en grondwater bevinden;
 De modules worden ondergebracht in twee tumuli;
 Lay-out in twee rijen van modules per tumulus;
 Een centrale inspectiegalerij tussen de rijen van modules;
 Infiltratiebekkens op de site opdat het verzamelde regenwater geleidelijk terug in de bodem kan dringen;
 Groenscherm van bomen ten zuiden van de bergingssite;
 Gestandaardiseerde monolieten gebruiken als bergingsverpakking om bergingsoperaties te
vergemakkelijken en manipulatiefouten te minimaliseren. De monoliet bestaat uit een betonnen caisson,
afval en opvulmortel die het afval immobiliseert;
 De berging van de monolieten in de modules gebeurt met een afstandsbediend systeem om de
blootstelling van werknemers zo laag als redelijkerwijze te houden;
 Afschermingsplaten bovenop monolietstapels vanaf de plaatsing van monolieten in modules, zodat
blootstelling door externe straling aan de grens van de site wordt beperkt tijdens het vullen van de
module. Nadat de module volledig is gevuld, blijven de afschermingsplaten op hun plaats. Bovenop deze
afschermingsplaten wordt er een structurele topplaat gebouwd om de module af te dichten.
4.5.1.4

Ontwerpinputs

De verschillende ontwerpinputs die het ontwerp verder bepalen omdat er specifieke vereisten uit volgen voor
componenten van de bergingsinstallaties zijn weergegeven in Tabel 4-67 samen met hun oorsprong.
Tabel 4-67: Geheel van ontwerpinputs en hun oorsprong. DI = Design Input – ontwerpinput. BR = Belgisch regelgevend
kader en

FANC-leidraden/nota’s,

ID = institutional decision, LS = lokale stakeholders, SC = safety concept, DC = design

choice – ontwerpkeuze, RA = Reeds bestaand en voorzien afval
DI#

Ontwerpinputs

BR

1

Waarschijnlijkheid van onopzettelijke menselijke intrusie beperken
Deze DI is gekoppeld aan de veiligheidsfunctie I1. Deze input is een aanvulling
op de fysieke bescherming tijdens de operationele periode (bouw, exploitatie,
sluiting) en het toezicht op de site tijdens de nucleaire reglementaire
controlefase na sluiting.

X
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ID

LS

SC

X

DC

RA

DI#

Ontwerpinputs

BR

2

Mogelijkheid om alle reeds geproduceerde categorie A-afval en geplande types
categorie A-afval in de berging onder te brengen. De berging afstemmen op de
bestaande gegevenheden.

ID

LS

SC

Chemisch vasthouden van radionucliden door chemische retentieprocessen
Deze DI is gekoppeld aan de veiligheidsfunctie R3.

x

x

4

Radionucliden binnen de monoliet insluiten tijdens de operationele periode
tijdens dewelke bouw-, exploitatie- en sluitingsactiviteiten uitgevoerd worden

x

x

5

Beperken van waterinsijpeling tot bij het afval. Deze DI is gekoppeld aan de
veiligheidsfunctie R2a.

x

x

6

Vermijden van advectieve bypass van water aan de zijkant van de modules

x

7

Beperken van diffusie van radionucliden. Deze DI is gekoppeld aan de
veiligheidsfunctie R4a.

x

8

Verspreiden van radionucliden in conductieve sorberende media. Deze DI is
gekoppeld aan de veiligheidsfunctie R4b. Het doel is om de radionucliden te
verspreiden in het materiaal zodat de chemische retentiecapaciteit ervan benut
kan worden.

x

10

11

12

13

14

Gepaste levensduur verzekeren van materialen belangrijk voor de veiligheid.
Deze DI bepaalt de algemene eigenschappen die de materialen van de
belangrijkste SSC's moeten hebben of de processen die tijdens de realisatie van
de SSC’s moeten worden toegepast om een hoge duurzaamheid te verkrijgen.

x

Compatibiliteit van de materialen onderling en met het afval verzekeren. Deze
DI heeft betrekking op specifieke compatibiliteitskwesties (tijdens het ontwerp,
de bouw of de exploitatie) waarmee rekening moet worden gehouden om de
vereiste voorwaarden te bepalen tijdens de realisatie en exploitatie van de
bergingsinstallaties en aldus de langetermijnveiligheid te verzekeren.

x

Bevolking en werknemers beschermen tegen ioniserende straling door middel
van gepaste afscherming. Afscherming is een fundamentele veiligheidsfunctie
voor een doeltreffende bescherming tegen ioniserende straling. Deze DI is
gekoppeld aan de veiligheidsfunctie afscherming. Afscherming door de SSC’s
rondom het afval is een middel om de bevolking en de werknemers tijdens de
exploitatiefase te beschermen tegen ioniserende straling.

x

Ontwerpbasis-voorvallen en ontwerpbasis-ongevallen weerstaan.
Er wordt een lijst met alle vooronderstelde initiatorgebeurtenissen opgesteld die
alle gebeurtenissen omvatten die de nucleaire veiligheid van de installatie in
het gedrang kunnen brengen. Uit deze lijst worden een aantal ontwerpbasisvoorvallen geselecteerd, om de randvoorwaarden te bepalen volgens welke de
voor de nucleaire veiligheid belangrijke SSC’s moeten worden ontworpen, om
aan te tonen dat de vereiste veiligheidsfuncties worden gewaarborgd en dat de
veiligheidsdoelstellingen bereikt worden (Art.7.3 van het KB van 30/11/2011).
Ontwerpbasisvoorvallen zijn gebeurtenissen van externe of interne oorsprong
of design load cases waarvoor de installatie moet worden ontworpen.
Ontwerpbasisongevallen zijn de vooropgestelde ongevallen die zich kunnen
voordoen en waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van
het ontwerp van de bergingsinstallaties, zodat het ontwerp er enigszins op
berekend is.

x

Gevolgen van defecten, incidenten of ongevallen voorkomen en mitigeren (fail
safe)
Om de operators in staat te stellen het ongeval te beheersen, moeten
systemen voorhanden zijn die ontworpen zijn om de gevolgen van defecten,
incidenten en ongevallen (al dan niet het gevolg van menselijke fouten) vroeg
te detecteren en te voorkomen. Als dat niet mogelijk is, moeten er systemen
bestaan om de berging in een veilige toestand te brengen; die systemen zijn
niet bedoeld om incidenten of ongevallen te voorkomen, maar om de gevolgen
ervan te mitigeren als er effectief een ongeval heeft plaatsgevonden.

x

Gestandaardiseerde monolieten gebruiken als bergingsverpakking
Om de bergingsoperaties te vergemakkelijken en manipulatiefouten te
minimaliseren, wordt het categorie A-afval in gestandaardiseerde monolieten
met dezelfde doorsnede geplaatst. Deze ontwerpinput vloeit voort uit een
ontwerpkeuze van NIRAS.
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RA
x

3

9

DC

x

x

x

x

DI#

Ontwerpinputs

15

Terugneembaarheid mogelijk maken tot en met de nucleaire reglementaire
controlefase
Deze vereiste betekent dat de monolieten in het kader van specifieke operaties
en met verschillende middelen kunnen worden teruggenomen uit de
bergingsinstallatie. Ze impliceert dat de integriteit van de monoliet
gegarandeerd moet worden tot het einde van de nucleaire reglementaire
controlefase.

16

17

BR

Beschikken over een inspectieruimte en een drainagesysteem
Deze DI maakt het mogelijk eventuele waterdoorsijpelingen zo dicht mogelijk bij
hun bron te controleren om vertrouwen te scheppen in de evolutie van het
bergingssysteem.

x

x

Beschikken over een afdekking
De realisatie van een afdekking helpt intrusies (van mensen, dieren of planten)
te voorkomen. De afdekking helpt om het contact van afval met water te
vermijden.

x

Bergingsmodules buiten het bereik van oppervlakte- en grondwater
De bergingsmodules moeten buiten het bereik van oppervlakte- en grondwater
worden gehouden om het contact van afval met water te vermijden.

x

Badkuipeffect vermijden
Het risico op de accumulatie van water in de bergingsinstallatie moet worden
voorkomen zonder de insluiting van radionucliden in het systeem in het
gedrang te brengen.

x

Materialen kiezen die gasproductie in het bergingssysteem voorkomen en de
performantie van het systeem niet schaden
De keuze van de materialen moet zoveel mogelijk gasproductie in de
bergingsinstallatie, die de performantie van het bergingssysteem kan
beïnvloeden, helpen voorkomen.

x

Materialen gebruiken die de waarschijnlijkheid en de impact van brand tot een
minimum beperken
Het beperken van waarschijnlijkheid van brand en het inperken van de
mogelijke gevolgen bij brand.

x

Tijdens de exploitatiefase over noodtoevoer beschikken voor de SSC's die
belangrijk zijn voor de veiligheid
Het optimaal in een veilige toestand kunnen brengen van de installatie bij
elektriciteitsuitval.

x

24

Aanwezigheid van lege ruimtes in de bergingsverpakkingen beperken

x

25

Structurele integriteit garanderen

x

26

Andere barrières beschermen
Chemische buffering en vermijden van extra chemische degradatie van de
cementgebonden SSC’s.

19

20

21

22

23

27

4.5.1.5

Instrumentatie voorzien die de informatie kan leveren die nodig is om de
installatie op een betrouwbare en veilige manier te exploiteren

LS

SC

DC

x

x

RA

x

Beschikken over een stalen dakstructuur over alle modules
Een stalen dakstructuur beschermt de modules tijdens de exploitatie tegen de
weersomstandigheden. Zoals gevraagd door de lokale stakeholders zal de
stalen dakstructuur over alle modules worden geplaatst als preventieve
maatregel, zodat de modules zowel voor, tijdens als na opvulling te allen tijde
beschermd worden tegen waterinfiltratie.

18

ID

x

x

x

x

x

x

x
x

Ontwerpvereisten

De ontwerpvereisten die afgeleid zijn uit de verschillende ontwerpinputs en die het ontwerp verder bepalen
zijn weergegeven in Tabel 4-68 samen met hun oorsprong.
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Tabel 4-68: Geheel van ontwerpvereisten en hun link met de ontwerpinputs. DI = design input – ontwerpinput, DR =
design requirement – ontwerpvereiste, DBE = design basis earthquake, DBE350 = design basis earthquake voor
levensduur van 350 jaar, DBE50 = design basis earthquake voor levensduur van 50 jaar
DI#

Ontwerpinputs

1

Waarschijnlijkheid van onopzettelijke menselijke
intrusie beperken (I1)

2

Mogelijkheid om alle reeds geproduceerde
categorie A-afval en geplande types categorie Aafval in de berging onder te brengen

3

Chemisch vasthouden van radionucliden door
chemische retentieprocessen (R3)

4

Radionucliden insluiten in de monoliet tijdens de
operationele periode

5

6

Beperken van waterinsijpeling tot bij het afval
(R2a)

Vermijden van advectieve bypass van water aan
de zijkant van de modules

DR#

Ontwerpvereisten

1.a

Over barrières beschikken om intrusie te voorkomen

1.b

Weinig waardevolle materialen gebruiken

1.c

Toegang tot de inspectieruimte beperken

2.a

Afmetingen van de bergingsverpakking compatibel
met het bestaande afval

3

Aanwezigheid
van
chemische
retentie
in
componenten waarheen de radionucliden kunnen
migreren

4

Lage effectieve diffusiviteit van de caisson

5.a

Lage effectieve hydraulische geleidbaarheid om
advectief transport verwaarloosbaar te maken

5.b

Geen doorgaande macro-scheuren

5.c

Voldoende helling aan de bovenzijde van afdekking
om run-off van neerslagwater mogelijk te maken

5.d

Voldoende capacitieve werking van bovenzijde van
afdekking om de transfer naar de atmosfeer door
evapotranspiratie te bevorderen

5.e

Voldoende laterale drainage van water in de
afdekking

5.f

Voldoende drainage
monolietstapels

6.a

Voldoende hoge hydraulische geleidbaarheid in de
modulebasis (eventueel met behulp van een antibadkuipsysteem ABS)

6.b

Een lage effectieve hydraulische geleidbaarheid van
de
modulewanden
om
advectief
transport
verwaarloosbaar te maken.

6.c

Geen
doorgaande
modulewanden

van

water

tussen

macro-scheuren

in

de

de

7

Beperken van diffusie van radionucliden (R4a)

7

Lage effectieve diffusiviteit

8

Verspreiden van radionucliden in conductieve
sorberende media (R4b)

8

Hoge dispersiviteit

9.a

Weerstaan aan interne en externe sulfaataantasting

9.b

Aanvaardbare samenstelling van de aggregaten met
het oog op het vermijden van alkali-aggregaatreacties

9.c

Weerstaan aan vorst/dooi cycli

9.d

Trage carbonatatiesnelheid

9.e

Trage erosiesnelheid

9.f

Bio-intrusie voorkomen

9.g

Lage (krimp)scheurwijdte.

9.h

Voorkomen van corrosie van de wapening

10

Compatibele materialen gebruiken (onderling en met
het afval)

11

De gebruikte materialen (hun eigenschappen, zoals
dikte en dichtheid) zodanig kiezen dat de afscherming
van de bevolking en werknemers kan verzekerd
worden.

9

10

11

Gepaste levensduur verzekeren van materialen
belangrijk voor de veiligheid

Compatibiliteit van de materialen onderling en met
het afval verzekeren

Bevolking en werknemers beschermen tegen
ioniserende straling door middel van gepaste
afscherming
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DI#

12

Ontwerpinputs

Ontwerpbasis-voorvallen
ongevallen weerstaan

en

ontwerpbasis-

DR#

Ontwerpvereisten

12.a

Weerstaan aan de
veiligheidsfuncties)

DBE350

(behoud

van

de

12.b

Weerstaan aan de
veiligheidsfuncties)

DBE50

(behoud

van

de

12.c

Weerstaan aan de ontwerp klimaatbelastingen

12.d

Weerstaan aan het ontwerpbasis-voorval 'bosbrand'
Een SFP (Single Failure Proof) brug voorzien

13

Gevolgen van defecten, incidenten of ongevallen
voorkomen en mitigeren (fail safe)

13.a
13.b

Een brandbeveiligings- en brandbestrijdingssysteem
voorzien

14

Gestandaardiseerde monolieten gebruiken als
bergingsverpakking

14

Gestandaardiseerde monolieten gebruiken

15.a
15

Terugneembaarheid mogelijk maken tot en met de
nucleaire reglementaire controlefase

Opvulmateriaal van de modules zo kiezen dat de
monolieten individueel terugneembaar blijven

15.b

De levensduur van de hijsankers en de caisson moet
minimaal 350 jaar zijn

16.a

Besmet of mogelijk besmet water apart van nietbesmet water opvangen door gescheiden netwerken

16.b

Besmet of mogelijk besmet water opvangen door
zwaartekrachtdrainage

16

Beschikken over een inspectieruimte en een
drainagesysteem

16.c

Over een inspectieruimte te beschikken

17

Beschikken over een stalen dakstructuur over alle
modules

17

De stalen
beschermen

18

Beschikken over een afdekking

18

Bedekken van alle modules door de afdekking

19.a

De bovenzijde van de funderingen moet zich boven
het bereik van oppervlakte- en grondwater bevinden.

19.b

De toegang tot de inspectiegalerij moet zich boven
het bereik van oppervlakte- en grondwater bevinden.

bereik

alle

modules

Bergingsmodules
buiten
oppervlakte- en grondwater

19.c

Vermijden van capillaire opstijging

20

Badkuipeffect vermijden

20

Een ABS moet geïnstalleerd worden

Materialen kiezen die gasproductie in het
bergingssysteem voorkomen en de performantie
van het systeem niet schaden

21

21

Materialen kiezen die gasproductie in het
bergingssysteem voorkomen en de performantie van
het systeem niet schaden

22

Materialen gebruiken die de waarschijnlijkheid en
de impact van brand tot een minimum beperken

22

Materialen gebruiken die de waarschijnlijkheid en de
impact van brand tot een minimum beperken

Tijdens de exploitatiefase over noodtoevoer
beschikken voor de SSC's die belangrijk zijn voor
de veiligheid

23

Voorzien van een noodstroomvoorzieningssysteem

23
24

Aanwezigheid van lege ruimtes
bergingsverpakkingen beperken

24

De aanwezigheid van lege
bergingsverpakkingen beperken

25.a

Weerstaan aan de statische belastingen

25.b

Weerstaan aan de dynamische belastingen (behalve
aardbeving en klimaatbelastingen, zie DI.12)

25.c

Beperken van de differentiële zettingen van de
afdekking (vlotplaten)

25.d

De aanwezigheid van lege ruimtes in de installatie
beperken

26

De afdekking moet de onderliggende componenten
tegen chemische degradatie (incl. carbonatatie) en
vorst beschermen

27

Instrumentatie voorzien die de informatie kan leveren
die nodig is om de installatie op een betrouwbare en
veilige manier uit te baten

in

van

moet

19

25

het

dakstructuur

de

Structurele integriteit garanderen

26

Andere barrières beschermen

27

Instrumentatie voorzien die de informatie kan
leveren die nodig is om de installatie op een
betrouwbare en veilige manier te exploiteren
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ruimtes

in

de

4.5.1.6

Ontwerpbasis voorvallen

Om te bepalen welke voorvallen met welke grootte beschouwd moeten worden bij het ontwerp werd een
analyse uitgevoerd op basis van de door FANC geformuleerde leidraad over de beschouwing van
gebeurtenissen met een externe oorsprong bij het ontwerp van de bergingsinstallatie. De daaruit
resulterende ontwerpbasis voorvallen.zijn weergegeven in Tabel 4-69.
Tabel 4-69: Ontwerpbasisvoorvallen afgeleid op basis van de leidraad over de beschouwing van gebeurtenissen met een
externe oorsprong

Ontwerpbasis
voorval

Parameter

Waarde

Periode60

Regenval
1. Neerslag

Operationeel

a)

Drainagesysteem

a)

80 mm

b)

Infiltratiebekken

b)

Terugkeerperiode 100a

2. Wind
3. Tornado

Sneeuw (dakbelasting)

0,50 kN/m²

Operationeel

Pieksnelheidsdruk (qp)

1,232 kN/m²

Operationeel

Pieksnelheidsdruk (qp)

3,516 kN/m²

Operationeel

Buitenlucht (in de schaduw),
4.

Extreme
temperaturen

Tmin /Tmax
Verschil

tussen

staal

en

beton, ΔTmin /ΔTmax

Operationeel

-20/+40 °C

Operationeel

-10/+10 °C

Maximumpeil

Operationeel

5. Dijkbreuk

25,2 mTAW

+

Lange

termijn
6.

Natuurlijke
brand

Maximale warmtestraling

15 kW/m²

Operationeel

Voorkomen

nvt

Operationeel

Preventie

7. Flora en fauna



intrusiebarrière

anti-

+

Lange

termijn

installeren

Opmerking: het gebruik van een enkelvoudig storingsveilige rolbrug. sluit de mogelijkheid van de val van een
monoliet uit wanneer deze verplaatst wordt door de rolbrug. Het vermijden van een kantelincident bij het
losmaken van een monoliet van de rolbrug wordt opgevangen door een gepast ontwerp van de controle en
bediening van de bedieningswerktuigen.
Het bergingssysteem is ontworpen om aan een referentie-aardbeving te weerstaan. Er werden drie
aardbevingsniveaus gedefinieerd:


60

een DBE (ontwerpaardbeving) tijdens de exploitatiefase Ia (DBE50). De bergingsstructuur wordt
ontworpen om een dergelijke gebeurtenis te weerstaan en het ontwerp maakt een veilige stop van

OP = ontwerpbasisvoorval voor de operationele periode; LT = ontwerpbasisvoorval voor de lange termijn.
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de exploitatie mogelijk (bijvoorbeeld de rolbrug zal zijn lading niet verliezen) zodat mogelijke schade
kan hersteld worden (bijvoorbeeld plastische vervormingen van de tijdelijke constructies zijn
toegelaten). Deze DBE werd gedefinieerd, rekening houdend met een probabiliteit van voorkomen
van 4% (overschrijdingskans) in een periode van 50 jaar. Dit komt overeen met een
terugkeerperiode van 1225 jaar. De Peak Ground Acceleration (PGA) bedraagt 0,090 g.


een DBE tot het einde van de nucleaire reglementaire controlefase, dit wil zeggen van fase Ib tot en
met fase III (DBE350). De bergingsstructuur is ontworpen om weerstand te bieden aan een
dergelijke gebeurtenis. Deze DBE werd gedefinieerd, rekening houdend met een probabiliteit van
voorkomen van 4% (overschrijdingskans) in een periode van 350 jaar. Dit komt overeen met een
terugkeerperiode van 8575 jaar.. De PGA bedraagt 0,240 g.



een BDBE (grotere dan ontwerpaardbeving) werd bepaald op basis van een terugkeerperiode van
20000 jaar. De PGA is 0,350 g.

4.5.2

Beschrijving van de veiligheidssystemen

4.5.2.1

Ontwerpkarakteristieken ingegeven vanuit veiligheidsconcept

Zoals in de vorige paragraaf §4.5.1.5 beschreven worden er voor de nucleaire veiligheid belangrijke SSC’s
conformiteitscriteria beschreven waarmee bij realisatie van de SSC’s afgetoetst kan worden dat aan de
ontwerpvereisten voldaan is.
De aan de verschillende SSC’s geassocieerde veiligheidsfuncties worden weergegeven in het
veiligheidsconcept (Tabel 4-70 en Tabel 4-71).
Het toekennen van een M-rol (‘Main’) aan een SSC in het veiligheidsconcept betekent dat de SSC in staat
moet zijn om gedurende een bepaald tijdsinterval een bepaalde veiligheidsfunctie te vervullen en dus
noodzakelijk is:


Om de globale performantie van het bergingssysteem en trajecten van radionucliden doorheen
barrières te verzekeren onder normale omstandigheden en bij de verwachte evolutie van het
systeem (insluitings- en afzonderingsperformantie, afscherming)



En/of indien nodig, om de gevolgen te beperken bij falen van een SSC of veiligheidsfunctie.

Het toekennen van een C-rol (‘Contribute’) aan een SSC in het veiligheidsconcept betekent dat de
componenten weliswaar geen M-rol vervult, maar toch een zekere bijdrage levert of kan leveren aan het
vervullen van een bepaalde langetermijnveiligheidsfunctie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als:


Er voor de SSC geen specifieke vereiste wordt opgelegd voor deze veiligheidsfunctie



Onzekerheden op het vervullen van de veiligheidsfunctie te groot zijn



De veiligheidsfunctie van de SSC niet noodzakelijk is om de globale performantie te garanderen bij de
verwachte evolutie van het systeem of om de gevolgen te beperken bij falen van een SSC of
veiligheidsfunctie.

Vermits in fase IV slechts een beperkt aantal lokale afwijkingen van de beoogde performantie verwacht
worden, wordt voor die fase de algemene evolutie weergegeven. De situatie voor de plaatsen met lokale
afwijkingen tijdens fase IV is gelijk aan die voor fase V.
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Tabel 4-70: Veiligheidsconcept voor de langetermijnveiligheid
Insluiten

Afzonderen

R2a

R1

III

IV

Va

Vb

M

M

M

M

M

M

C

C

Clay Liner) in
de infiltratiebarrière

C

C

C

C

Systeem
“Ondoorlatende
topplaat + laterale drainage
door zandlaag en ophoging aan
de zijdes”

M

M

C

C

SSC

III

R3
IV

Va

Vb

III

R4a
IV

Va

Vb

III

R4b
Va

Vb

I1
III

IV

Va

Vb

M

M

C

C

M

M

M

C

C

IV

III

IV

Va

Vb

1. Afdekking
Begroeiing
op
(evapotranspiratie)

afdekking

Systeem “infiltratiebarrière (klei)
+ laterale drainage door zand in
de bio-intrusielaag en ophoging
aan de zijdes”
Bio-intrusielaag
GCL(Geosynthetic

Aarden afdekking en ophoging
aan de zijdes
(High
Density
PolyEthylene)
op
de
ondoorlatende
topplaat
en
vlotplaten
HDPE

C

C

Ondoorlatende topplaat

C

Vlotplaten

C

Bitumen op structurele topplaat

C

C

C

C

M

C
C

3. Module dak
Structurele topplaat

C

C

Prefab afschermingsplaat

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

C

C

C

C

C

M

M

C

C

M

M

M

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

M

M

M

M

C

C

M

M

M

M

M

C

C

4. Module midden
Opvulmateriaal
tussenruimten
Modulewand

in

5. Monoliet
Caisson
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M

M

Insluiten

Afzonderen

R2a
SSC

Mortel
Collo Geconditioneerd
(type I/II)

R1

III

IV

Va

Vb

M

M

C

C

afval

Afval in type III

III

R3
IV

Va

Vb

R4a

III

IV

Va

Vb

M

M

M

M

III

R4b
IV

Va

Vb

III

I1
IV

Va

Vb

III

IV

Va

Vb

M

M

C

C

M

M

M

M

M

M

C

C

C

C

C

C

M

M

C

C

M

M

C

C

C

C

C

6. Modulebasis
Ondersteunende plaat
ABS/drainagesysteem

in

ondersteunende plaat

M

M

M

M

Prefab element
Kolommen
Opvulmateriaal inspectieruimte

M

M

M

M

M

M

M

M

Funderingsplaat
ABS

in verbindingstunnels

7. Opgevulde inspectiegalerij

C

C

C

C

M

M

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

M

M

M

M

C

C

C

C

C

C

C

M

M

M

C

C

C

C

C

M

M

M

M

C

C

C

C

C

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

C

C

C

C

C

8. Funderingen
Zand-cement
Drainagelaag
Grondverbetering (bentoniet)
9. Site en omgeving
Toegangscontrole

M

Afsluiting rond de site

M

Markers en archieven

C
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Tabel 4-71: Veiligheidsconcept voor de operationele periode
Insluiten
Ia

SSC

Ib

II

Afschermen

Afzonderen

Ia

Ia

Ib

II

Ib

II

M

M

M

M

1. Afdekking
Aarden afdekking en ophoging aan de zijdes
Ondoorlatende topplaat

M

M

2. Vast stalen dak
3. Module dak
Structurele topplaat

M

M

M

Prefab afschermingsplaat

M

M

M

4. Module midden
Opvulmateriaal in tussenruimten
Modulewand

M

M

M

M

M

M

M

M

5. Monoliet
Caisson

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Mortel

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Collo GA (type I/II)

M

M

M

Afval in type III

M

M

M

Toegangscontrole

M

M

M

Afsluiting rond de site

M

M

M

6. Modulebasis
Ondersteunende plaat

M

M

- Leidingen/ABS in ondersteunende plaat

M

M

- Transparante container

M

M

- Vloer van inspectieruimte (funderingsplaat)

M

M

- Hoofdleiding in inspectieruimte

M

M

- Opslagtanks in Water Collection Building

M

M

- Afvoeren (naar Belgoprocess) van effluenten voor
verwerking

M

M

M

M

M

M

Drainagesysteem

Prefab element
Kolommen
Opgevulde inspectieruimte
Afsluiting van openingen tussen inspectieruimte en
inspectiegalerij
Funderingsplaat
ABS

in verbindingstunnels

7. Inspectiegalerij
- Bovenkant en zijkanten van de inspectiegalerij
- Waterdichte goot onderaan in de inspectiegalerij

M
M

M

8. Funderingen
Zand-cement
Drainagelaag
Site zand egalisatie
Grondverbetering (bentoniet) te bevestigen
9. Site en omgeving
Zandlagen onder de berging

Markers en archieven
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Insluiten
Ia

SSC

Ib

II

Afschermen

Afzonderen

Ia

Ia

Ib

II

Sporen en andere voorzieningen voor vervoer

Ib

II

M

M

M

10. Transportcontainer

M

11. Rolbrug
11.1 Kraan
11.2 Grijper
12. Trolley
13. Instrumentatie en controle
14. Elektrische voeding
14.1 Hoog- en laagspanning
14.2 Noodvoeding (en UPS)

M

M

M

15. Brandbeveiligings- en brandbestrijdingssystemen

M

M

M

M

16. HVAC (heating, ventilation, air-conditioning)
17. Weerstation (orkaan, wind, sneeuw, temperatuur)

4.5.2.2

Kwaliteitsbeheer

Het kwaliteitsbeheer is een belangrijk onderdeel van het IMS en is gebaseerd op de vigerende richtlijnen en
goede praktijken.
Het kwaliteitsbeheer onder meer bij de bouw (realiseren van structuren, systemen en componenten) van de
bergingsinstallatie alsook bij het afvalbeheer is een belangrijke steunpilaar van zowel de operationele als de
langetermijnveiligheid. Een belangrijke stap in het kader van het kwaliteitsbeheer is het vertalen van eisen,
richtlijnen en normen naar concrete uitvoeringsprocedures.
Voor alle processen binnen NIRAS bestaat een meldingssysteem voor het melden en opvolgen van nietconformiteiten, meldingen, incidenten en verbetervoorstellen.
Voor het beheer van de kwaliteit en niet-conformiteiten bij de realisatie en exploitatie van de
bergingsinstallatie tijdens zowel de constructiefase, de exploitatiefase, de sluitingsfase en de nucleaire
reglementaire controlefase is een procedure opgesteld. In deze procedure wordt ingegaan op:


Controle van het ontwerp;



Controle van de aanbestedingsdocumenten;



Voorschriften, procedures en tekeningen;



Documentcontrole;



Controle van aangekocht materiaal, uitrusting en diensten;



Identificatie en controle van materialen, onderdelen en componenten;



Controle van speciale processen;



Keuring en inspectie;



Testcontrole;



Niet-conformiteiten



Corrigerende maateregelen;



Controle van meet- en testuitrusting;



Behandeling, opslag en verzending;



Inspectie, test en exploitatiestatus;



Kwaliteitsborgingsrapporten;



Audits.
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De bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie wordt gerealiseerd door onderaannemers en leveranciers
waaraan via een overheidsopdracht de bouw (realisatie SSC’s) gegund wordt. De contractuele leiding van
de overheidsopdracht is gedelegeerd aan een leidend ambtenaar (die rapporteert aan de SIM). De leidend
ambtenaar doet beroep op technische ondersteuning vanuit het studiebureau en werftoezicht om de
conformiteit van de realisatie van de SSC’s met de bestekken, waarin de voorwaarden om te voldoen aan dit
veiligheidsdossier zijn opgenomen, te beheren en te controleren.
De Dienst voor Fysische Controle (DFC) houdt toezicht op de conformiteit met de vergunningsvoorwaarden
en de wet- en regelgeving.
De vergunningsvoorwaarden en het ontwerp dat is voorgesteld in het veiligheidsrapport zijn vertaald in de
technische bestekken die zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de DFC.
Om tijdens de realisatie van de bouwfase de vastgelegde eisen te verifiëren en de conformiteit met de
inhoud van de bestekken te controleren worden in de bestekken hold- en witnesspoints opgenomen. Deze
hold- en witnesspoints kunnen zowel door de veiligheidsautoriteit worden opgelegd als door NISD. Bij een
holdpoint kan er slecht worden verder gewerkt aan betrokken component na goedkeuring door de betrokken
actor (veiligheidsautoriteit/NISD gedelegeerd aan de leidend ambtenaar)
De onderaannemers en leveranciers waaraan de opdracht gegund is, dienen op basis van de bestekken
uitvoeringsdocumenten op te stellen. Het betreffen onder andere uitvoeringsplannen, technische fiches,
procedures en test- en inspectieplannen en programma’s die nagekeken worden door het studiebureau dat
verantwoordelijk is voor het ontwerp en contractueel worden goedgekeurd door de leidend ambtenaar. De
DFC en de Operational Startup Group (OSG) worden hiervan geïnformeerd.
Voor de praktische uitvoering van de controles op de werf wordt er een keuringsplan en keuringsprocedures
opgesteld dat gedocumenteerd wordt door keuringsrapporten en eventuele niet-conformiteitsrapporten
(NCR). Het keuringsplan bevat een overzicht van de hold- en witnesspoints met een overzicht van de
keuringsresultaten en een verwijzing naar het keuringsrapport en eventuele NCR (indien niet-conformiteiten
worden gedetecteerd), dat op de werf is ingevuld met de details van de uitgevoerde controles. Het
keuringsplan samen met de bijhorende procedures vormen een deelkwaliteitsplan.
Niet-conformiteiten worden gemeld aan alle betrokken organisaties, inclusief de DFC en worden opgenomen
in het centrale meldingssysteem van NIRAS.
De afhandeling van de niet-conformiteit en het desbetreffende goedkeuringstraject wordt in overleg met de
veiligheidsautoriteit uitgevoerd. De afhandeling en sluiting van NCR’s gebeurt door de OSG met goedkeuring
van de DFC en indien van toepassing ook de veiligheidsautoriteit.
Indien voor de afhandeling van de niet-conformiteit aanpassingen aan het ontwerp of de methodologie
noodzakelijk zijn, zullen deze aanpassingen behandeld worden als een wijziging aan de bestaande
installatie (art. 12 van het ARBIS). Verder zullen corrigerende en preventieve maatregelen geformuleerd
worden om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen moeten het aantal niet-conformiteiten tot een
minimum beperken en vermijden dat reeds geobserveerde niet-conformiteiten zich herhalen.
Het deelkwaliteitsplan samen met alle keuringsrapporten en NCR’s zal deel uitmaken van het as-built
dossier. Het as-built dossier maakt deel uit van de informatie die moet overgedragen worden aan
toekomstige generaties. Het as-built dossier wordt overgemaakt aan de OSG zodat de OSG kan oordelen
over de aanvaardbaarheid van de uitrustingen en de conformiteit ervan met de vergunningsvoorwaarden. Dit
as-built dossier dient zoals basis voor het opleveringsrapport dat wordt opgemaakt onder de
verantwoordelijkheid van de OSG en dat moet worden goedgekeurd door de DFC.
Na de bouw voert gekwalificeerd personeel, onder de verantwoordelijkheid van de OSG een programma uit
van conformiteitsverificatie van de gebouwde producten en voorzieningen met de ontwerpbasis en met de
vergunning. Het programma omvat testen van de werking en prestaties van de SSC en de voorzieningen of
systemen die nodig zijn voor de exploitatie en veiligheid van de bergingsinstallatie. Het programma wordt
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ontworpen door personeel dat het basisveiligheidsontwerp van de bergingsinstallatie kent en uitgevoerd door
personeel dat vertrouwd is met de testtechnieken.
De resultaten van dit programma worden door de OSG opgenomen in het opleveringsrapport dat moet
worden overhandigd aan de veiligheidsautoriteit met het oog op de reglementaire oplevering (ARBIS art.
6.9). Het uiteindelijke opleveringsrapport dient goedgekeurd te worden door de DFC. Daarbij gaat de DFC
na dat het opleveringsrapport dat aan de veiligheidsautoriteit wordt overhandigd volledig is en in
overeenstemming is met de bepalingen van het ARBIS en van de oprichtings- en exploitatievergunning van
de inrichting.

4.5.3

Beschrijving van de ventilatiesystemen

Het natuurlijk voorkomend radium dat in het betonnen materiaal aanwezig is, is een constante bron van
radonproductie. Daarom moet de verspreiding van radon van de bovengrondse berging binnen een
toegelaten limiet zorgvuldig gecontroleerd worden. De voorlopige onderzoeken over verspreiding van
natuurlijke radon afkomstig van de oppervlakteberging werden uitgevoerd. Deze studie toont aan dat de
radonconcentratie in de galerij aanvaardbaar is. Bovendien zijn werkzaamheden in deze zone van de
bergingsinstallatie eveneens beperkt en is er een klassiek ventilatiesysteem dat de radonconcentraties
bijkomend zal verlagen.

4.5.4

Beschrijving van de infiltratiebeperking

Tijdens de exploitatiefase Ia wordt infiltratie van regenwater tegengegaan door het vaste stalen dak (zie
§4.4.8.1.4).
Vanaf de exploitatiefase Ib wordt infiltratie van regenwater beperkt door de afdekking (zie §4.4.8.1.5). Met de
afdekking wordt het vrijkomen van radionucliden zoveel als mogelijk voorkomen door waterinsijpeling tot in
de modules te verhinderen. Dat gebeurt door diverse processen en materialen:
1. Evapotranspiratie uit de begroeiing op de afdekking,
2. Laterale afwatering door de ophoging aan de zijdes en het zand in de bio-intrusielaag bovenop de
infiltratiebarrière (klei),
3. Laterale afwatering door de ophoging aan de zijdes en de zandlaag bovenop de vezelversterkte
ondoorlatende topplaat,
4. Lage hydraulische conductiviteit van de modulewand (klassiek gewapend beton) zodat ook aan de
zijkant waterinsijpeling tot in de modules verhinderd wordt.
De afdekking zou een verwachte levensduur hebben van een duizendtal jaar rekening houdend met
verwachte erosie, scheuren van de kleilaag door uitdroging en met aardbevingen.
De biologische laag van de afdekking moet eerst worden geërodeerd voor de tweede laag (de biointrusielaag) een rol speelt in dit proces. Op de plaatsen waar de biologische laag weg geërodeerd werd, zou
de ontwikkeling van enige vegetatie op de bio-intrusielaag verwacht worden. Voor de bio-intrusielaag,
filterlaag onder de bio-intrusielaag en voor de voet van de helling is er rekening gehouden met de NUREG1623 criteria zodat de afdekking als erosie-resistent kan beschouwd worden gedurende een periode van
1000 jaar.
Omdat de onderste gecompacteerde kleilaag bedekt blijft door meer dan 1,5 m materiaal, wordt er niet
verwacht dat deze laag zal uitdrogen (en scheuren), ook niet bij erosie van de biologische laag tot op de biointrusielaag.
Om het gedrag van de aarden afdekking onder seismische belasting te begrijpen, werd de stabiliteit van de
aarden afdekking geëvalueerd. Op basis hiervan verwachten we in de eerste duizend jaar geen degradatie
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van de aarden afdekking vanwege seismische belasting, ook niet bij erosie van de biologische laag tot op de
bio-intrusielaag.
De aarden afdekking legt ingegraven omstandigheden op aan de vezelversterkte ondoorlatende topplaat en
de onderliggende modules en caissons waardoor deze niet onderhevig zijn aan vries-dooi cycli en de
carbonisatie erin quasi tot stilstand komt.

4.5.5

Beschrijving van de exfiltratiebeperking

4.5.5.1

Effluenten

Er zijn geen lozingen van radioactieve effluenten in het milieu.
Eventueel (condens)water afkomstig van modules in opvulling of reeds opgevulde modules wordt via een
drainagesysteem verzameld in twee gesloten buffertanks (zie §4.4.8.1.3). De effluenten worden afgevoerd
naar Belgoprocess voor verwerking.
4.5.5.2

Luchtbesmetting

Bij normaal bedrijf worden geen atmosferische lozingen verwacht.
Luchtbesmetting slaat zowel op de aërosolen als op gasvormige lozingen.
Aërosolen worden niet verwacht bij normale uitbatingsomstandigheden omdat het categorie A-afval werd
(post)geconditioneerd in de monolieten. Aërosolen kunnen alleen bij ernstige ongevallen worden
aangetroffen.
Twaalf radionucliden kunnen in gasvormige toestand vrijkomen uit het afval. Omwille van hun lage impact
(maximaal enkele µSv/a bij uiterst conservatieve onderstellingen in screeningberekeningen) worden deze
radionucliden niet verder meegenomen.
Radon vindt zijn oorsprong in de betonnen constructiematerialen op de bergingssite. Radon kan dus
gevonden worden in de inspectieruimten en de galerij. De inspectieruimten zijn zodanig ontworpen dat ze
niet toegankelijk zijn voor personen. De inspectiegalerijen zijn uitgerust met:


actieve meettoestellen voor radon;



een klassiek ventilatiesysteem dat radonconcentraties bijkomend zal verlagen.

4.5.5.3

Externe straling

Externe straling wordt beperkt door verschillende afschermingen rondom het afval: de betonnen caisson, de
transportcontainer, betonnen afschermingsplaten die bovenop monolieten geplaatst worden in de berging en
door de modules. De modulewanden en de combinatie structurele topplaat + afschermingsplaten hebben
een dikte van ongeveer 70 cm. Blootstelling door externe straling wordt ook beperkt door begrenzingen op
het dosisdebiet op contact van individuele monolieten en gemiddeld per laag van monolieten binnen de
modules. De bevolking wordt beschermd door de afstand van 70 m tussen de modules en de perimeter van
de site, en door de begrenzing van het dosisdebiet gemiddeld per laag van monolieten binnen de modules.
4.5.5.4

Insluiting van radionucliden

Tijdens de operationele periode (fases Ia, Ib en II) zitten de radionucliden in hoofdzaak binnen het afval
ingesloten. De radionucliden worden ingesloten door de mortel en de caisson.
Diverse barrières rondom de monoliet om te belemmeren dat radionucliden in het grondwater onder de
installatie zouden vrijkomen, worden in normale omstandigheden tijdens de operationele periode niet
gebruikt wegens de effectieve insluiting door de mortel en de caisson, maar zijn wel aanwezig om bij
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onverwachte gebeurtenissen mee in te staan voor de insluiting (zie M-rollen in het veiligheidsconcept tijdens
de operationele periode Figuur 4-164):
1. De fractie van radionucliden die bij onverwachte gebeurtenissen zou vrijkomen uit de monolieten en
in water terecht komt in de tussenruimtes, blijft ingesloten in de installatie door:
a. Het beperken van diffusie van radionucliden in de ondersteunende plaat zodat migratie naar
en in deze barrière tegengegaan wordt
b. Het opvangen van water in de componenten van het drainagesysteem
2. In het geval van de onverwachte gebeurtenis van een breuk in het drainagesysteem tijdens fases
Ia/Ib wordt mogelijk besmet water opgevangen door de funderingsplaat, waterdichte goot onderaan
in de inspectiegalerij en de opslagtanks in de WCB.
De strategie voor insluiting op lange termijn bestaat erin om gedurende ongeveer 1 000 jaar zoveel als
mogelijk het vrijkomen van radionucliden te voorkomen en daarna het vrijkomen van de rest-radiotoxiciteit te
spreiden in de tijd. Het tijdsbestek voor de insluitingsstrategie steunt op de mate van afname van de
radiotoxiciteit van het voorziene afval door natuurlijk verval ( Figuur 4-164).
Gedurende enkele honderden jaren nadat het afval geborgen is nemen de totale β/γ-activiteit en de totale
radiotoxiciteit van de voor de langetermijnveiligheid belangrijke radionucliden aanwezig in het afval af tot
ongeveer, respectievelijk, 1% en 5% van hun oorspronkelijke waarde. Vanaf ongeveer 1 000 jaar verlagen
de α- en β/γ-activiteit evenals de radiotoxiciteit niet meer op een aanzienlijk wijze.
Op basis van de evolutie van de β/γ-activiteit en de radiotoxiciteit is het nuttig om tot ongeveer 1 000 jaar te
spelen op het voorkomen van het vrijkomen van de radionucliden, dit door contact met insijpelend water te
vermijden. Dat is gejustifieerd omdat er tijdens de operationele periode tot 100 jaar een belangrijk verval is
60
137
90
241
63
van die radionucliden die een belangrijke bijdrage leveren tot de radiotoxiciteit ( Co, Cs, Sr, Am, Ni
238
en
Pu dragen voor meer dan ongeveer 80% bij tot de totale radiotoxiciteit tot 100 jaar). In de periode
tussen 100 en 1 000 jaar is deze aanpak ook gejustifieerd omdat er in deze periode een bijna volledig verval
137
63
238
90
241
optreedt van Cs, Ni, Pu en Sr, alsook een belangrijk verval van Am.
Na ongeveer 1 000 jaar, kan door degradatie waterinsijpeling niet meer voorkomen worden, en is insluiting
gebaseerd op het principe van spreiden in de tijd (beperken van vrijkomen). De radionucliden die na
241
243
14
94
210
210
239
1 000 jaar de belangrijkste bijdrage leveren aan de radiotoxiciteit ( Am, Am C, Nb, Pb, Po, Pu,
240
234
236
238
Pu,
U,
U en
U dragen voor meer dan 90% bij tot de totale radiotoxiciteit na 1 000 jaar) worden
241
gesorbeerd en ondergaan geen verval meer op korte tijd (met uitzondering van
Am), waardoor het
spreiden in de tijd gejustifieerd is (door residuele sorptie in het systeem).
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Figuur 4-164: Afname van de α- en β/γ-activiteit en radiotoxiciteit van de totale voorziene bronterm in berging.
Opmerking:De absolute radiotoxiciteit is geen maat voor de potentiële radiologische impact van de berging. De absolute
radiotoxiciteit is immers gelijk aan de dosis door ingestie van de totale activiteit in de berging, dat geen mogelijk scenario
is. De relatieve afname van de radiotoxiciteit is daarentegen wel een maat voor de afname van het risico gevormd door
het vrijkomen van radionucliden uit het afval onafhankelijk van de performantie van het gekozen bergingssysteem
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Figuur 4-165: Insluiting door het bergingssysteem

Insluiting wordt als volgt verkregen (Figuur 4-165):
 Tot ~1 000 jaar wordt zoveel als mogelijk waterinsijpeling in de modules verhinderd. De aarden
afdekking zorgt voor laterale afwatering boven de modules en legt ingegraven omstandigheden op
aan de vezelversterkte ondoorlatende topplaat en onderliggende modules zodat deze quasi niet
onderhevig zijn aan degradatieprocessen (vries-dooi cycli en carbonatatie). De modulewanden
hebben een lage hydraulische geleidbaarheid zodat ook aan de zijkant waterinsijpeling tot in de
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modules vermeden wordt. De bergingsinstallatie bevindt zich boven de grondwatertafel op een nietoverstromingsgevoelige locatie en capillaire opstijging wordt vermeden door het ontwerp.
 Tot ~1 000 jaar wordt het vrijkomen van radionucliden uit de berging voorkomen. Door
kwaliteitsborging bij productie en meerdere, onafhankelijke controles op de conformiteit wordt
verwacht dat de primaire colli over het algemeen in goede staat zullen zijn bij berging, waardoor zij
een hoge insluitingsgraad bieden voor radionucliden zolang ingegraven omstandigheden (anoxisch,
weinig beschikbaar water) heersen. Ook sorptie op uitgeharde cement in de conditioneringsmatrix, het
afval en de betonnen afschermingen in de afvalcolli draagt bij tot een beperking van het vrijkomen. De
beperkte fractie van radionucliden die toch zou vrijkomen uit het afval kan slechts zeer traag migreren
door de beperkte diffusie en de sorptie op cement in de monoliet, modulewanden, ondoorlatende
topplaat en ondersteunende plaat.
 Na ~1 000 jaar wordt waterinsijpeling tot bij het afval zelf nog steeds beperkt: Na ~1 000 jaar61 kunnen,
door erosie van de afdekking en eventuele aardbevingen, de ondoorlatende topplaat, modulewanden
en monolieten lokaal worden blootgesteld aan atmosferische omstandigheden. Dit zal carbonatatie en
vries-dooicycli initiëren, waardoor na verloop van tijd een netwerk van doorgaande scheuren in het
beton kan ontstaan. De enorme massa aan grond, zand en klei in de aarden afdekking kan niet
gemakkelijk volledig verdwijnen en vegetatie op restanten van de afdekking zal nog steeds bijdragen
aan evapotranspiratie. Water dat toch in de modules zou insijpelen, zal door voorzieningen in het
ontwerp (afschermingsplaten die de monolietstapels overkappen, gootjes in de monolietwanden, het
conductieve opvulmateriaal in de tussenruimtes, de conductieve grout in de inspectieruimtes en de
maatregelen tegen het badkuipeffect) nog steeds weggeleid worden van het afval en verticale
drainage langsheen de monolieten wordt bevorderd zodat de fractie van de waterstroming die in
contact kan komen met afval zo laag als mogelijk wordt gehouden.
 Na ~1 000 jaar wordt het vrijkomen van radionucliden uit de berging nog steeds beperkt. Enerzijds
wordt, in een gedegradeerd systeem, de migratie van radionucliden naar de doorgaande scheuren/
tussenruimtes nog zoveel als mogelijk beperkt, voornamelijk door sorptie op cement en beperkte
diffusie in de betonmatrix en opvulmortel. Anderzijds worden radionucliden, die toch doorgaande
scheuren/tussenruimtes bereiken en vandaar advectief/dispersief verder migreren, zoveel als mogelijk
geïntercepteerd door de voorziene conductieve sorberende materialen in de modulebasis, de
inspectiegalerijen en de funderingen.

4.5.6

Beschrijving van de monitoringssystemen

De betrachting van het radiologisch monitoring programma is (i) de opvolging van het gedrag van het
bergingssysteem en zijn omgeving en (ii) de verificatie van de impact van de oppervlakteberging op mens en
milieu. Voor al de perioden en fasen vóór de opheffing van de nucleaire reglementaire controle wordt een
radiologisch monitoring programma opgesteld en uitgevoerd.
4.5.6.1

Beschrijving van de gemonitorde radionucliden en voorlopers van radiologische
contaminatie

Op alle relevante blootstellingswegen die verband houden met zowel operationele als langetermijnveiligheid
zal toezicht worden gehouden. De hieraan geassocieerde transferwegen zijn:


De atmosferische transfertweg;



De geleidelijke uitloging naar het grondwater;



En externe straling.

61

Formeel kan niet uitgesloten worden dat een beperkt gedeelte van de bergingsinstallatie vroeger begint te
degraderen. Hiermee wordt rekening gehouden in de veiligheidsevaluatie (zie §.
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De selectie van de te monitoren radionucliden en voorlopers van radiologische contaminatie zijn gebaseerd
op:


Dewelke kunnen vrijkomen uit de bergingsinstallatie;



dewelke afkomstig zijn of kunnen zijn van de in de nabije omgeving aanwezige activiteiten en/of die
de interpretatie van de toezichtsresultaten kunnen beïnvloeden:
o

dewelke van nature voorkomen, of die geassocieerd kunnen worden aan (historische)
nucleaire accidenten (e.g. Tsjernobyl) en testen (e.g. atoombom proeven);

o

dewelke reeds werden vastgesteld tijdens een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in
2008.

De te monitoren parameters behorende tot het radiologisch monitoring programma zijn afhankelijk van het
type transfertweg en worden weergegeven in onderstaande tabellen.
Tabel 4-72: Radiologische parameters m.b.t. de atmosferische transfertweg bij normale exploitatie van de
bergingsinstallatie.
Parameter(s)

Beschrijving

alfa totaal
beta totaal

Aanbevolen parameters voor alle type media. Deze zullen worden gebruikt om te
waarschuwen voor onverwachte situaties en worden periodiek aangevuld met radionuclide
specifieke metingen (door middel van spectroscopische metingen of radiochemische
analyses). Elke belangrijke schommeling in de meetresultaten zal aanleiding geven tot verder
onderzoek, met inbegrip van radionuclide specifieke metingen. Om deze reden moeten
onderzoeksniveaus voor alfa totaal en beta totaal worden bepaald.
Aanbevolen omwille van hun natuurlijk voorkomen en omwille van de voormalige
nabijgelegen Uranium en MOX brandstofproducerende fabrieken, i.e. FBFC International en
62
Belgonucleaire .

Pu

Aanbevolen omwille van de voormalige nabijgelegen MOX brandstofproducerende fabriek,
i.e. Belgonucleaire.

U,

238

Pu,

241

Am

Aanbevolen omwille van de voormalige nabijgelegen MOX brandstofproducerende fabriek en
van een nabijgelegen radioactief afvalverwerkend bedrijf, i.e. Belgonucleaire en
Belgoprocess.

226

Ra

Aanbevolen omwille van zijn natuurlijk voorkomen in de brandstof van de voormalige
63
nabijgelegen steenkoolcentrale .

90

235

U

234

U,

238

239+240

90

Sr- Y,

137

Cs

Aanbevolen radionucliden die hun oorspong vinden in wereldwijde nucleaire accidenten en
testen
14

3

H,

222

14

Rn

C

De impact van tritium en C op mens en milieu, als gevolg van de migratie van gasvormig
14
tritium en C doorheen de bergingsinstallatie naar de atmosfeer, zal verwaarloosbaar zijn.
Niettemin zullen beide radionucliden worden gemeten d.m.v. van (i) gangbare praktijken in
gelijkaardige installaties en (ii) het voorzorgsprincipe.
Aanbevolen omwille van hun natuurlijk voorkomen in bodem en bouwmaterialen (t.g.v. radon
exhalatie).

62

De kernactiviteiten (i.e. productie MOX brandstofelementen) van Belgonucleaire en FBFC zijn reeds stopgezet. Beide
bevinden zich momenteel in het stadium van ontmanteling.
63
De kernactiviteiten van de steenkoolcentrale zijn reeds stopgezet en de ontmantelingswerkzaamheden zijn achter de
rug.
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Tabel 4-73: Radiologische parameters m.b.t. de atmosferische transfertweg tijdens een accidentele situatie.
Parameter(s)
241
241

3

60

Am*,
Pu
14

Co*,

36

Beschrijving
238

Pu,

Deze radionucliden worden alleen gemeten als gevolg van een accident. Deze radionucliden
leveren de hoogste bijdrage voor de ingeademde dosis.

41

H, C,
Cl,
Ca,
134
137
Cm,
Cs*,
Cs*
54
55
58
59
Mn*, Fe, Co*, Ni,
63
65
79
Ni,
Zn*,
Se,
90
93
93
94
Sr, Zr, Mo,
Nb*,
99
107
109
Tc,
Pd,
Cd*,
125
129
151
I**,
I**,
Sm,
234
234
238
Th*,
U,
U,
239+240
Pu
244

Indien de totale vrijgekomen activiteit wordt beschouwd, vertegenwoordigt deze lijst de
bijkomende radionucliden waarop toezicht kan gebeuren.

Tabel 4-74: Radiologische parameters m.b.t. scenario’s met geleidelijke uitloging (langetermijnveiligheid)
Parameter(s)

Beschrijving

alfa totaal
beta totaal

Aanbevolen parameters voor alle type media, behalve sedimenten. Deze zullen worden
gebruikt om te waarschuwen voor onverwachte situaties en worden periodiek aangevuld met
radionuclide specifieke metingen (door middel van spectroscopische metingen of
radiochemische analyses). Elke belangrijke schommeling in de meetresultaten zal aanleiding
geven tot verder onderzoek, met inbegrip van radionuclide specifieke metingen. Om deze
reden moeten onderzoeksniveaus voor alfa totaal en beta totaal worden bepaald.

netto beta

Aanbevolen parameter voor oppervlaktewateren (wordt veralgemeend naar alle type van
40
media behalve sedimenten). De totaal gemeten beta activiteit min de K activiteit.

234

U,

235

228

U,

238

U

232

Th, Th,
226
228
Ra, Ra

238

Pu,

241

Am

90

3

Aanbevolen omwille van hun natuurlijk voorkomen en omwille van de voormalige
nabijgelegen Uranium en MOX brandstofproducerende fabrieken, i.e. FBFC International en
Belgonucleaire.

239+240

Pu

Aanbevolen omwille van hun natuurlijk voorkomen in de bodem.
Aanbevolen omwille van de voormalige nabijgelegen MOX brandstofproducerende fabriek,
i.e. Belgonucleaire, en omwille van hun relevantie voor de langetermijnveiligheid.
Aanbevolen omwille van de voormalige nabijgelegen MOX brandstofproducerende fabriek en
van een nabijgelegen radioactief afvalverwerkend bedrijf, i.e. Belgonucleaire en
Belgoprocess, en omwille van hun relevantie voor de langetermijnveiligheid.

90

Sr- Y,

137

Cs

Aanbevolen radionucliden die hun oorspong vinden in historische wereldwijde nucleaire
accidenten en testen
Aanbevolen radionuclide wegens zijn gemakkelijke migratie doorheen het bergingssysteem.
Tritium wordt aanzien als de belangrijkste voorloper (indicator) van radiologische
contaminatie.

H

14

C,

36

99

Tc,

40

K

Cl

129

Aanbevolen radionucliden wegens hun relevantie voor de langetermijnveiligheid.
14

I, ( C)

De langlevende radionucliden die slecht worden gesorbeerd
cementgebonden materialen, worden eveneens aanbevolen.

door

bodem

en

Omwille van zijn natuurlijk voorkomen kan het een significante bijdrage leveren aan de beta
totaal metingen.
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4.5.6.2

Type media

De selectie van het type media is gebaseerd op de geïdentificeerde transfertwegen en de hieraan
geassocieerde radionucliden of voorlopers van radiologische contaminatie waaraan zowel mens als milieu
potentieel worden blootgesteld.
Bij de selectie van staalnamelocaties wordt rekening gehouden met de atmosferische en hydrogeologische
condities op de site en van de omgeving. De staalnamefrequentie is zodanig gekozen dat elke abnormale
situatie tijdig wordt waargenomen, waarbij rekening wordt gehouden met de seizoensgerelateerde
schommelingen van de radiologische (natuurlijke) achtergrondwaarden.
Natuurlijke en kunstmatige radioactiviteit kunnen in het leefmilieu circuleren van het ene compartiment naar
het andere om uiteindelijk de mens te bereiken via inhalatie, opname, of besmetting via droge of natte
depositie (regen, aërosolen, stofdeeltjes). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire media
(atmosfeer, depositie materialen, sedimenten, oppervlaktewater, grondwater) en secundaire media (mens,
fauna, flora).
De verwachte besmettingsniveaus afkomstig van de bergingsinstallatie via de atmosferische en
hydrogeologische transfertwegen worden ondersteld “zeer laag” of zelfs nul te zijn. Dit rechtvaardigt de
keuze om alleen de primaire media als relevante media te beschouwen in dit radiologisch monitoring
programma. Dus, zolang de monitoringresultaten van de primaire media zich beneden de limieten bevinden,
kan aangenomen worden dat de secundaire media vrij blijven van enige besmetting. Onderstaande tabel
bevat een oplijsting van secundaire media en de hieraan geassocieerde primaire media die fungeren als
indicatoren van een potentiële verspreiding van besmetting.
Tabel 4-75: Lijst van secundaire media en de hieraan geassocieerde primaire media als indicatoren van potentiële
verdere verspreiding van besmetting.
Secundaire media

Primaire media als indicator

Voedsel en voeder zoals bladgroenten, andere groenten, fruit,
melk, graan, vlees

Oppervlakte- en grondwater en/of sedimenten

Terrestrische media zoals gras, korstmossen en mossen (behalve
bodem en gras indicatoren van besmetting)

Depositie en omgevingslucht

Aquatische media zoals vis, schaaldieren, en bodemdieren
(behalve vis indicatoren van besmetting)

Oppervlaktewater en sedimenten

Het monitoren van het bodemoppervlak is niet vervat in dit toezichtsprogramma omwille van (i) de lage
impact van de bergingsinstallatie op zowel mens als leefmilieu, (ii) er geen lozingen plaatsvinden en (iii)
hierdoor depositie bemonstering en atmosferische bemonstering (i.e. aërosolen en tritium) reeds voldoende
zijn daar deze media indicatoren zijn van verspreiding van besmetting in de lucht en depositie op het
bodemoppervlak.
Het toezichtsprogramma zal de volgende type media omvatten:


Dosis(tempo) monitoring;
o

Bij normale omstandigheden tijdens de operationele periode zal externe bestraling de
belangrijkste blootstellingsweg zijn voor zowel mens als leefmilieu. Vier soorten metingen
zijn voorzien:


Terreinverkenningen (dosistempo ter plaatse);



Continu integrerende dosismetingen;



Continu actieve dosistempometingen;



Periodieke dosistempo metingen.
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Bemonstering omgevingslucht – i.e. aërosolen, tritium,
o



Luchtbemonstering wordt uitgevoerd om de concentratie aan aërosolen-gebonden en
3
14
sommige gasvormige radionucliden (i.e. H en C) in de lucht te bepalen. Continu
luchtbemonstering wordt voorzien op één of twee permanente bemonsteringstations in de
buurt van de bergingsinstallatie. De positionering neemt de overheersende windrichtingen in
beschouwing.
Twee soorten metingen worden uitgevoerd.


Integrerende radon monitoring;



Actieve radon monitoring.

Bemonsteringscampagne van bodemprofielen;
o



C;

Bemonstering omgevingslucht – i.e. radon;
o



14

Voor een adequate karakterisering van de bodem van de bergingssite zijn diepteprofielen
van de bodem bemonsterd, dit met als objectief:


Onderzoek naar historische contaminatie afkomstig van (i) nabijgelegen nucleaire
installaties, (ii) nucleaire activiteiten op de bergingssite en (iii) nucleaire accidenten;



Het vastleggen van referentiewaarden en de kwantificering van de ruimtelijke
variaties (i.e. karakterisering van de site).

Depositie bemonstering;
o

Het begrip depositie omvat zowel natte depositie als droge depositie. Droge depositie is
hoofdzakelijk het gevolg van een neerwaartse vrije val van aërosolen in de atmosfeer. Natte
depositie is hoofdzakelijk het resultaat van het uitwassen van radionucliden door neerslag.
Het doel van depositiemetingen is tweeledig, (i) het monitoren van de accumulatie van
radionucliden op de bodem en (ii) het opvolgen van de potentiële verspreiding van
radionucliden doorheen de atmosfeer.
De bemonsteringslocatie(s) is/zijn gelocaliseerd waar de hoogste concentraties aan
radionucliden zouden kunnen verwachten worden, rekening houdend met de twee
heersende windrichtingen.



Bemonstering grondwater;
o

Het monitoringprogramma op het grondwater is voornamelijk gebaseerd op basis van de
kennis van het hydrogeologische systeem en het ontwerp van de oppervlaktebergingsinstallatie. Beiden bepalen de ruimtelijke en temporele evoluties van radionucliden en
indicatoren van radiologische contaminatie op basis van uitlogings- en het grondwatertransportsimulaties.

o

Een ‘tijdsgordel’ wordt gedefinieerd als een hypothetische lijn die alle grondwater
observatieputten in de watervoerende laag met elkaar verbindt waarvan de reistijd van het
grondwater, bekeken vanaf de bron (i.e. onderzijde ophoging), binnen éénzelfde
tijdsenveloppe valt. De meerderheid van de observatieputten zullen binnen de grenzen van
de bergingssite geïnstalleerd worden en zorgen voor een vroegtijdige waarschuwing
vooraleer gecontamineerd grondwater de grens van de bergingssite zou kunnen
overschrijden. Drie tijdsgordels zullen voorzien worden:


Gordel 1: Observatieputten in de onmiddellijke nabijheid van de berging (op
ongeveer 10 m t.o.v. de muren van de modules) met een verwachte reistijd < 5 jaar;



Gordel 2: Observatieputten op een afstand van ongeveer 70 tot 100 m t.o.v. de
muren van de module en volgt voornamelijk de buitenste omheining. Verwachte
reistijd tot deze tijdsgordel is < 10 jaar;
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Gordel 3: Observatieputten met een verwachte reistijd van 10 tot 25 jaar in de
richting van de grondwaterstroming (in noordelijke richting zijn de observatieputten
zo’n 350 m verwijderd van de modules).

Figuur 4-166: Locatie observatieputten van de 3 gordels



Bemonstering oppervlaktewater en sedimenten;
o

Het monitoring programma op het oppervlaktewater en sedimenten werd eveneens
gebaseerd op uitlogings- en het grondwatertransportsimulaties.

o

Bemonstering van oppervlaktewater en sedimenten betreft:


rivier ‘Witte Nete/Kleine Nete’;



vijvers ten noorden van de bergingsinrichting;



‘Kanaal Bocholt – Herentals’ en ‘Hooibeek’ (beide waterlopen zijn geen
uitmondingszones van potentiële contaminatie afkomstig van de bergingsinstallatie
maar worden bemonsterd vanwege het voorzorgsprincipe).

4.5.6.3

Types van radiologische monitoring

Zowel operationele monitoring als omgevingsmonitoring dragen bij tot het controleren van de impacts van de
berging op milieu en de omgeving.
Onder operationele monitoring wordt verstaan (i) monitoring bij de bron, (ii) monitoring in de werkplaats en
(iii) monitoring waarbij abnormale situaties vroegtijdig kunnen worden waargenomen (i.e. alertheid van het
monitoring systeem).
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a) Monitoring bij de bron64 wordt gedefinieerd als het monitoren van de externe stralingsdosis(debiet) te
wijten aan (operaties met) bronnen aanwezig op de bergingssite, met als doel aan te tonen dat de
bergingsinstallatie een bron is die onder controle is en dat steeds voldaan wordt aan de modaliteiten
die van toepassingen zijn op de gecontroleerde en bewaakte zones.
b) Monitoring in de werkplaats wordt gedefinieerd als het monitoren van de werkomgeving om aan te
tonen dat de werkomgeving geschikt is voor het uitvoeren van operaties door het individu en dat er
zich geen abnormale situaties voordoen.
c) Operationele monitoring die bij normale werking van de bergingsinstallatie als doel heeft een
vroegtijdige waarschuwing te genereren bij een significante afwijking ten opzichte van hetgeen
vooropgesteld werd.
Omgevingsmonitoring geschiedt zowel op als buiten de bergingssite en wordt gedefinieerd als het monitoren
van (i) de externe stralingsdosis(debiet) en (ii) de radionucliden concentraties in verschillende type van
omgevingsmedia, dit met als doel de impact die de bergingsinstallatie uitoefent op mens en leefmilieu in
kaart te brengen.
Samenvattend geeft tabel Tabel 4-76 een overzicht van de verschillende type media samen met hun
monitoring en bemonsteringslocaties, en met welk type van monitoring deze overeenkomen.

64

Atmosferische en vloeibare lozingen – ook behorende tot monitoring bij de bron – worden niet in beschouwing
genomen daar deze in normale condities niet plaatsvinden.
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Tabel 4-76: overzicht van de verschillende type media samen met hun monitoring en bemonsteringslocaties
Operationele monitoring
Media

Omgevings-

Beschrijving
Bron
Passieve dosimeters op de grenzen van de
gecontroleerde zone (i.e. binnenste omheining)

X

Passieve dosimeters op de grenzen van de
bewaakte zone (i.e. buitenste omheining)

X

Werkplaats

Alertheid

X

Aan de noordzijde en zuidzijde van de
bergingssite, op een zeker afstand

Externe straling

X

Op de passerel (2de niveau) tussen de twee
rijen van modules.

X

X

In de inspectiegalerij

X

X

In de bijgebouwen aanwezig op de bergingssite

X

Actieve dosisdebietmeter op de locatie van een
representatief persoon (i.e. ten noorden op de
buitenste omheining)

X

Actieve dosisdebietmeters aan de bovenkant
van beide rolbruggen

X

X

X

Depositie

Grondwater

X

X

Passieve
bemonstering
omgevingslucht
aërosolen – tritium – radon ten noorden en
zuiden bergingsinstallatie

Omgevingslucht

monitoring

X

Passieve
bemonstering
omgevingslucht
aërosolen – tritium – radon in de gele zone van
de oppervlaktebergingsinrichting (gele zone,
zie Figuur 4-153)

X

Passieve bemonstering radon op de passerel
(2de niveau) tussen de twee rijen van modules.

X

Actieve monitoring radon

X

X

Depositie bemonstering ten noorden en zuiden
van de bergingsinstallatie

X

X

Observatieputten eerste tijdsgordel

X

Observatieputten tweede tijdsgordel

X

X

Observatieputten derde tijdsgordel

X

Oppervlaktewater

Witte Nete, Kanaal Bocholt – Herentals,
Hooibeek, vijvers

X

Sedimenten

Witte Nete, Kanaal Bocholt – Herentals,
Hooibeek, vijvers

X

Drainagewater

Bemonstering van recipiënten (bij iedere
bergingsmodule afzonderlijk, in de nabijheid
van de WCB en in het WCB bij het wegpompen
uit de tanks)
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X

4.5.7

Beschrijving van de verwerkingssystemen van secundair afval

In normale omstandigheden zijn er geen lozingen, noch gasvormig, noch vloeibaar, bij de uitbating van de
bergingsinstallatie. Monitoringactiviteiten genereren vast afval (filterdoekjes) die worden afgevoerd naar
Belgoprocess.
Bij een incident of ongeval kan extra afval, vast en/of vloeibaar, gecreëerd worden ten gevolge van
ontsmettingsprocedures. Het afval dat ontstaat, wordt afgevoerd naar Belgoprocess.
Besmette afvalwaters, afkomstig van ontsmettingsdouches of (condens)water uit reeds opgevulde modules,
worden afgevoerd naar Belgoprocess. Voor het (condens)water uit modules zijn er drainagesystemen
geïnstalleerd om dit water op te vangen en af te voeren naar Belgoprocess.
Water dat opgevangen wordt uit nog niet gevulde modules is per definitie niet besmet en kan gewoon als
regenwater behandeld worden.
Beschrijving inspectiegalerij, drainagesysteem en WCB zie §4.4.8.1.3

4.6

Beschrijving van de systemen om de niet-radiologische impact te
milderen

De onderdelen van de berging hierboven beschreven die een functie hebben in het verhinderen van het
verspreiden en/of opvangen van radionucliden die uit de monolieten zouden uitlogen zijn ook van toepassing
voor de niet-radiologische elementen die zich in de monolieten bevinden.
Systemen om de niet-radiologische impact te milderen komen aan bod in hoofdstuk 7 over de nietradiologische milieubeoordeling.

4.7

Timing van het project

Aangezien het niet mogelijk is exact te bepalen wanneer het KB m.b.t. de oprichtings- en
exploitatievergunning zal verschijnen in hete staatsblad wordt gewerkt met relatieve start en doorlooptijden.
T0 komt overeen met de datum van publicatie in het K.B. van de bouw & exploitatievergunning voor de
oppervlaktebergingsinstallatie te Dessel.
Tabel 4-77: Voorziene planning van het bergingsproject
Fase

Operationele periode

constructiefase

fase I (exploitatie)

Omschrijving

Timing (jaar)

bouw van de modules 1 tot en met 20

T0  T0+5

bouw van de modules 21 tot met 34

T0+15  T0+18

het afval in de bergingsmodules geplaatst

T0+4  T0 +50

dakstructuur verwijderen en multilaag grondafdekking

T0+50

aanbrengen
fase II (sluiting)

opvullen van alle inspectieruimtes, galerijen en

T0+95  T0+100

na

drainagesystemen
fase

III

(nucleaire

waarborgen van monitoring en toegangscontrole

T0+100  T0+350

waterinfiltratie en contact van water met het afval

T0+350  T0+1000

sluiting

Periode

reglementaire controle)
fase IV

beperken
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Fase
fase V

Omschrijving

Timing (jaar)

Geleidelijke degradatie van het systeem; insluiting

T0+1000  T0+2000

door residuele sorptie
fase VI

Vanaf

deze

fase

is

het

bergingssysteem

niet

T0+2000  …

eenduidig meer af te lijnen

De timing van de andere onderdelen op de site van Niras wordt weergegeven in de onderstaande tabel.
Tabel 4-78: Voorziene planning van de overige projecten
Start constructiefase

Start exploitatie

Kade

Reeds gerealiseerd

2018

Caissonfabriek

2018

2020

IPM

2018

2021

Bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO

2018

2021

Toegangscluster

2018

2020

356

5

Alternatieven

5.1

Nulalternatief

Het nulalternatief omschrijft de ontwikkeling die volgt, wanneer noch het voorgenomen project noch enig
alternatief ervoor wordt uitgevoerd en het lopende beleid wordt verdergezet. Het nulalternatief is bijgevolg de
toestand en de evolutie van het studiegebied, indien het project geen doorgang vindt. Het nulalternatief kan
gebruikt worden als referentiekader om de milieueffecten te beoordelen.
In het kader van het cAt-project betekent het nulalternatief dat er op korte termijn geen oplossing komt voor
het langetermijnbeheer van het categorie A-afval. De voorziene opslagcapaciteit voor categorie A-afval zal
verzadigd geraken en als de berging niet operationeel geraakt, betekent dit dat de bestaande, tijdelijke
opslag verlengd en uitgebreid moet worden. Dit impliceert dat er bijkomende opslaggebouwen moeten
voorzien worden. De verlenging en uitbreiding van de opslag geeft aanleiding tot een verhoging van de
opslagkosten zonder dat de kosten van de berging - die op termijn sowieso moet gebeuren - verminderen.
Daarnaast staan er bij Belgoprocess een aantal vaten met categorie A-afval die geconditioneerd werden met
het oog op korte opslag periodes. Voor deze vaten zal in dat geval naar een oplossing gezocht moeten
worden.
In wezen komt het er dus op neer dat het nulalternatief geen optie is. Er moet vroeg of laat een definitieve
oplossing komen voor het langetermijnbeheer van het categorie A-afval en hoe langer deze oplossing
uitblijft, hoe hoger de kostprijs voor de stockage van het afval.
Rekening houdend met de bestemming van het projectgebied op het gewestplan, sluit het nulalternatief niet
uit dat er binnen het projectgebied andere nucleaire activiteiten ontwikkeld worden.

5.2

Bergingsconcepten partnerschappen STOLA en MONA

Zoals al eerder werd aangehaald, gaat aan het cAt-project zoals het momenteel voorligt een lange
voorgeschiedenis vooraf. NIRAS doet namelijk al sinds het midden van de jaren ’80 onderzoek naar het
langetermijnbeheer van het laag- en middelactief, kortlevend radioactief afval.
In 1998 werd beslist om voor het beheer op lange termijn van het categorie A afval op zoek te gaan naar een
definitieve oplossing (berging) of een oplossing die definitief kan worden.
Om een oplossing te vinden met het nodige maatschappelijke draagvlak, werden partnerschappen opgericht
tussen NIRAS en de gemeenten Dessel (STOLA ) en Mol (MONA ) in Vlaanderen en tussen NIRAS en de
gemeenten Fleurus en Farciennes (PaLoFF) in Wallonië. Elk partnerschap kreeg de opdracht een
geïntegreerd voorontwerp van bergingsproject te ontwikkelen: een bergingsinstallatie gekoppeld aan een
geheel van bijhorende voorwaarden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De voorwaarden hebben
betrekking op veiligheid, milieu, gezondheid, controle, maatschappelijk meerwaardeprojecten en blijvende
inspraak, voor de huidige en toekomstige generaties.
De uiteindelijke beslissing over het aanvaarden of verwerpen van de voorstellen lag bij de gemeenteraad
van de betrokken gemeenten. De gemeenteraad van Fleurus verwierp het voorstel van PaLoFF. De
gemeenten Dessel en Mol aanvaardden de voorontwerpen van hun partnerschappen, mits het vervullen van
de voorwaarden die aan de voorontwerpen verbonden zijn.
De geïntegreerde voorontwerpen van STOLA en MONA bevatten beiden zowel een ontwerp voor diepe
berging als een ontwerp voor oppervlakteberging.
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5.2.1

Geïntegreerde voorontwerpen STOLA (Dessel)

5.2.1.1

STOLA-concept voor oppervlakteberging

Het STOLA-concept voor oppervlakteberging vormt de basis voor het geïntegreerd bergingsproject dat
uitvoerig beschreven wordt in Hoofdstuk 2 en 3. Hierop wordt dan ook niet verder in gegaan in dit hoofdstuk.

Figuur 5-1: STOLA-concept oppervlakteberging

De locatiekeuze van STOLA voor de oppervlakteberging is terug te vinden in Figuur 5-2. Deze locatie
voldoet aan de vereisten voor oppervlakteberging: beperkte overstromingsrisico’s, beperkte seismische
activiteit, afwezigheid van minerale rijkdommen in de ondergrond, voldoende grondmechanische stabiliteit,
goed te modelleren hydrogeologie en beschikbaarheid van het terrein. Dat de inplanting van de
bergingsmodules zoals voorgesteld in dit project-MER niet volledig overeenkomt met de inplanting in Figuur
5-2 is het gevolg van optimalisaties van de inplanting bij de overgang van de voorontwerpfase naar de
ontwerpfase.

Figuur 5-2 : inplanting STOLA-concept oppervlakteberging
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5.2.1.2

STOLA-concept voor diepe berging

Het STOLA-eindrapport van november 2004 bevatte ook een concept voor diepe berging in de Boomse
kleilaag in de Desselse ondergrond. Deze kleilaag komt voor op een diepte tussen 200 en 300 meter, onder
een dikke zandlaag. De Boomse klei is volgens het STOLA-rapport om verschillende redenen geschikt voor
de berging van radioactief afval:


de klei is kneedbaar, waardoor eventuele scheuren en breuken zich vanzelf weer sluiten;



de klei laat weinig water door, wat belet dat de radioactieve stoffen uit het afval zich via bewegend
grondwater zouden verspreiden naar de leefomgeving;



klei bezit de eigenschap om radioactieve stoffen vast te houden.

De ondergrondse bergingsinstallatie omvat twee schachten die met elkaar verbonden zijn door een
hoofdgalerij. Vanuit de hoofdgalerij worden zes bergingsgalerijen gegraven van elk ongeveer 1.860 meter
lang. In totaal is ongeveer 12 kilometer aan galerijen nodig om het afval te berging.
Het categorie A-afval wordt, al dan niet eerst verpakt in stalen vaten van 400 liter, in betonnen
taartpuntvormige caissons gepositioneerd. Deze zogenaamde monolieten worden in de bergingsgalerijen
geplaatst. De monolieten en de bergingsgalerijen vormen de technische barrières, terwijl de Boomse klei de
natuurlijke barrière vormt. Samen zonderen zij het afval af van mens en milieu.
Tijdens fase II (sluiting) wordt de bergingsinstallatie afgesloten van de geosfeer door de overblijvende
ruimtes op te vullen met zand. De bergingssite zal in zijn geheel maximaal 6 ha in beslag nemen.

Figuur 5-3: STOLA-concept diepe berging

De locatie die STOLA voorstelde voor de diepe berging voldoet aan de algemene vereisten voor een
bergingsinstallatie in de ondergrond: voldoende karakteriseerbare geologie, geschikte gastformatie waarvan
de lange termijn stabiliteit gegarandeerd is, vanuit geomechanisch oogpunt geschikt om galerijen uit te
graven en afwezigheid van minerale rijkdommen in de ondergrond. Bovendien voldoet de locatie aan de
STOLA-voorwaarde om nergens onder bestaande gebouwen met een nucleaire activiteit galerijen in de
ondergrond uit te graven.
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Figuur 5-4 : inplanting STOLA-concept diepe berging

5.2.1.3

Vergelijking STOLA-concepten

Op basis van een kwalitatieve multicriteria-analyse van beide concepten was STOLA-Dessel van mening dat
er geen aanwijzingen waren om één van beide bergingsopties uit te sluiten. STOLA stelde bijgevolg beide
concepten voor als mogelijke oplossingen voor de berging.

5.2.2

Geïntegreerde voorontwerpen MONA (Mol)

5.2.2.1

MONA-concept voor oppervlakteberging

Het concept voor oppervlakteberging uit het MONA-eindrapport van januari 2005 is samengesteld uit vier
hoofdcomponenten: de monolieten, de modules, de afdeklagen en de controlegalerij zoals zichtbaar in
Figuur 5-5.

Figuur 5-5 : MONA-concept oppervlakteberging
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De oppervlakteberging is opgebouwd uit modules die worden opgevuld met monolieten en afgedekt met
verschillende lagen. De monolieten zijn blokvormige betonnen containers die gevuld worden met afval en
opgevuld met beton. De monolieten worden geborgen in betonnen bunkers of modules. Een rolbrug met
grijpsysteem plaatst de monolieten in de modules. De modules worden gebouwd op een ophoging van ca. 3
m omwille van de hoge grondwaterstand. Een centrale controlegalerij laat toe eventuele waterinfiltratie in de
modules vast te stellen.
Voor de berging van ca. 30.500 monolieten zijn 34 modules nodig, die gebouwd worden in 2 fases: een
eerste reeks van 20 modules voor het uitbatingsafval en een tweede reeks van 14 modules voor het
ontmantelingsafval. Na het vullen krijgt de module een voorlopige afdekplaat, een betonnen prefab plaat.
Wanneer alle modules gevuld zijn, volgt de plaatsing van een finale afdekplaat. Op de afdekplaat komt een
minstens 4,3 meter dikke afdekking met verschillende lagen. De afdekking moet gedurende 300 jaar zorgen
voor de insluiting van de modules en ze beschermt de modules tegen waterinfiltratie en erosie.
Voor de inplanting van de oppervlakteberging werd een locatie geselecteerd binnen de nucleaire zone, ten
noorden van het kanaal Bocholt-Herentals en dichtbij Belgoprocess. Net zoals de door STOLA voorgestelde
locatie, voldoet ook deze locatie aan alle voorwaarden voor oppervlakteberging (beperkt overstromingsrisico,
beperkte seismische activiteit, enz.).

Figuur 5-6: Inplanting MONA-concept oppervlakteberging

5.2.2.2

MONA-concept voor diepe berging

Het MONA-concept voor diepe berging is samengesteld uit de volgende hoofdcomponenten: de monolieten,
de bergingsgalerijen, de hoofdgalerij met de twee toegangsschachten en de Boomse klei.
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Figuur 5-7 : MONA-concept diepe berging

De diepe berging is opgebouwd uit toegangsschachten, een hoofdgalerij en bergingsgalerijen. De
bergingsgalerijen liggen in de Boomse klei op een diepte van 230 m waarin de monolieten worden
gestapeld. Deze monolieten zijn gevuld met categorie A-afval (al dan niet in 400 liter vaten) en opgevuld met
beton. Een transportsysteem voert de monolieten aan en een plaatsingsmachine plaatst ze in de
bergingsgalerijen, die cilindrisch van vorm zijn.
De monolieten zijn betonnen containers in de vorm van een cilindersegment. Door haar speciale vorm is de
monoliet aangepast aan de cilindrische vorm van de bergingsgalerijen. Zes monolieten vormen één
segment. Het vullen van de monolieten gebeurt bovengronds.
De twee toegangsschachten worden verbonden door een hoofdgalerij. De bergingsgalerijen sluiten hier op
aan. De hoofdgalerij is ongeveer 375 m lang en heeft een binnendiameter van 6 meter. De buitenbekleding
is opgebouwd uit betonnen segmenten. Er zijn zes bergingsgalerijen van ongeveer 1550 m lang met een
binnendiameter van 5 meter. De toegangsschachten die ongeveer 240 m diep zijn, dienen voor de
overbrenging van de monolieten naar de bergingsgalerijen, voor het transport van de monolieten en het
personeel en voor de toevoer van nutsvoorzieningen.
De galerijen wordt uitgegraven in de Boomse klei aangezien deze over een aantal positieve kenmerken
beschikt:


het afval is ver verwijderd van de biosfeer



de klei is zeer weinig waterdoorlatend



de klei houdt radioactieve stoffen tegen



de klei is plastisch waardoor eventuele scheuren (bv. door het graven van de ondergrondse
installatie) zich sluiten

Voor de inplanting van het MONA concept voor diepe berging wordt verwezen naar Figuur 5-8. Deze locatie
voldoet aan de vereisten voor diepe berging.
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Figuur 5-8: Inplanting MONA-concept diepe berging

5.2.2.3

Vergelijking MONA-concepten

Kostenanalyse
Op vraag van MONA heeft NIRAS een kostprijsevaluatie gemaakt van het MONA-concept van
oppervlakteberging en diepe berging. Deze kostprijs is uitgedrukt in euro met de koopwaarde van januari
2003. Voor de oppervlakteberging ligt de kostprijs rond 300 miljoen euro zonder onzekerheidsmarges, met
onzekerheidsmarges komt dit uit rond 400 miljoen euro. Voor de diepe berging ligt de kostprijs rond 700
miljoen euro zonder onzekerheidsmarges, met onzekerheidsmarges komt dit uit rond 1000 miljoen euro.
Diepe berging is dus beduidend duurder dan ondiepe berging.
Multicriteria-analyse
MONA verkoos om een multicriteria-analyse (MCA) te gebruiken om een keuze tussen een
oppervlakteberging of een diepe berging te vergemakkelijken. SCK•CEN begeleidde deze MCA-studie. Een
keuze maken bleek moeilijk maar de MCA gaf een goed gestructureerd overzicht van de factoren (criteria)
die een rol spelen bij de beoordeling en de mate waarin ze bijdragen tot de keuze.
Deze MCA gebeurde in verschillende stappen. Het verzamelen van de informatie voor deze studie gebeurde
in drie vergaderingen en met een individuele, schriftelijke bevraging. De deelnemers aan de vergaderingen
bestonden uit vrijwilligers uit alle werkgroepen en moesten gedurende minstens de eerste twee en bij
voorkeur alle drie de vergaderingen aanwezig zijn. Ongeveer twintig personen namen deel aan de
vergaderingen. Hiervan vulden zestien personen een eigen evaluatie voor elk van de criteria van de twee
concepten in en twaalf personen gaven een individuele weging van de belangrijkheid van de criteria.
De MCA gaf volgende hoofdconclusies:


De keuze tussen oppervlakteberging en diepteberging is onbeslist. Binnen de onzekerheden van de
methode is er geen duidelijke voorkeur voor één van beide bergingsconcepten.



De situatie is heel genuanceerd: er zijn zowel criteria ten gunste als ten nadele van beide opties en
de onderlinge verschillen in appreciatie en belang zijn te klein om een duidelijk overwicht voor één
van beide bergingsopties naar voor te laten komen. De twee criteria met de grootste impact leiden
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beide tot een voorkeur voor oppervlakteberging: controleerbaarheid en terugneembaarheid.
Eveneens leidend tot een voorkeur voor oppervlakteberging zijn: flexibiliteit en in mindere mate de
kosten (globaal en bij eventuele terugname). Anderzijds zijn er meer criteria die wijzen op een
voorkeur voor diepe berging, maar minder uitgesproken dan controleerbaarheid en flexibiliteit. De
voornaamste zijn: (ongewenste) toegankelijkheid van de site (en de mogelijke problemen die hieruit
zouden kunnen ontstaan) en toxiciteit. Algemeen kunnen we zeggen dat alle aspecten van milieu en
gezondheid leiden tot een voorkeur voor diepe berging. De noodzaak een collectief geheugen in
stand te houden, de robuustheid van het concept en het kleinere grondgebruik bij diepe berging
spelen ook een rol ten gunste van diepe berging, maar in mindere mate.
Ondanks het vele studiewerk dat aan deze studie vooraf ging, zijn zeer veel afwegingen tussen
oppervlakteberging en diepe berging gebaseerd op inschattingen door de deelnemers en nauwelijks op
concreet cijfermateriaal. Voor een aantal criteria zou het nochtans wel doenbaar zijn om meer objectieve
gegevens in te zamelen om de onzekerheid op het resultaat te verminderen. Dit vereist bijkomend
studiewerk.

5.2.3

Motivatie keuze regeringsbeslissing juni 2006

Zoals al eerder werd aangehaald, werden de geïntegreerde voorontwerpen van Dessel en Mol aan de
federale regering overhandigd.
De federale ministerraad besliste op 23 juni 2006 dat het laag- en middelactief, kortlevend afval in een
oppervlaktebergingsinstallatie zal geborgen worden op het grondgebied van de gemeente Dessel. De
volledige tekst van de regeringsbeslissing is terug te vinden in Bijlage 4.
De belangrijkste elementen die tot deze beslissing geleid hebben, worden hierna kort besproken:
Noodzaak voor een snelle beslissing
Een snelle beslissing is noodzakelijk omwille van de volgende redenen:


vermijden dat lasten worden overgedragen aan de toekomstige generaties die het gevolg zijn van
activiteiten waarvan ze de voordelen niet hebben genoten;



de gemeenten waar het afval momenteel is opgeslagen niet langer confronteren met een toestand
van verlengde opslag die ze zelf niet hebben gekozen en die ze ook niet wensen;



een efficiënt industrieel beheer op korte en middellange termijn mogelijk maken
o

zonder beslissing moet de opslag verlengd worden, wat de opslagkosten verhoogt,

o

zonder de kosten van de bering die op termijn in alle geval moet gebeuren, te verminderen.
De hogere opslagkosten zijn niet inbegrepen in de huidige tarieven;



een beslissing biedt een definitieve oplossing voor bepaalde vaten radioactief afval, die
verleden werden geconditioneerd met het oog op korte opslag periodes;



de kosten van de studies tijdens de ontwerpfase binnen redelijke grenzen houden;



het lokale draagvlak dat momenteel bestaat in stand houden.

in het

Keuze tussen oppervlakteberging en geologische berging
Op basis van een multicriteria-analyse hebben de beide partnerschappen STOLA en MONA geen voorkeur
uitgesproken voor de ene of de andere oplossing.
In de regeringsbeslissing van 16 januari 1998 wordt voor het beheer van het afval van categorie A geopteerd
voor een definitieve oplossing of een oplossing die definitief kan worden en stapsgewijs, flexibel en
omkeerbaar is.
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Indien men de voorwaarden beschouwt van de beslissing van de ministerraad van 16 januari 1998, alsook
enkele andere punten, stelt met het volgende vast:


veiligheid: De beide oplossingen bieden een voldoende radiologische veiligheid op korte termijn
(fase I en fase II). Op lange termijn bieden beide oplossingen een doeltreffende afzondering van de
mens en zijn leefmilieu (de biosfeer). Ook op lange termijn zijn de beide oplossingen dus
radiologisch veilig;



ethische verantwoording: wegens de kleinere afstand tot de biosfeer vergt de oppervlakte-berging
een controle gedurende een beperkte periode (200 à 300 jaar), tot dat het geborgen afval geen groot
potentieel risico meer inhoudt. Dit betekent een zeer beperkte overdracht van taken aan de volgende
generaties, waarvoor de huidige generaties evenwel de nodige financiële middelen voorzien.
Wegens de robuustheid van de geologische berging (in de diepte) zullen minimale of zelfs geen
controletaken overgedragen worden aan de volgende generaties. Beide oplossingen zijn dus ethisch
verantwoord:



controleerbaarheid: de oppervlakteberging laat een goede controle toe, waarvoor passende
systemen kunnen uitgewerkt worden. De controle van de geologische berging is moeilijker
realiseerbaar. Deze controle is minder noodzakelijk wegens de bijzonder doeltreffende natuurlijke en
kunstmatige barrières van deze oplossing;



recupereerbaarheid: de oppervlakteberging laat een gemakkelijke recuperatie toe, zowel tijdens de
uitbatingsfase als na de sluiting (in het concept is de mogelijkheid opgenomen voor een eenvoudige
recuperatie). Na de sluiting van de bergingsgalerijen en zeker na de sluiting van de site wordt de
recupereerbaarheid van het afval in een diepe of geologische berging zeer moeilijk en in alle geval
zeer duur. Wegens de kwaliteit van de oplossing is de recupereerbaarheid minder noodzakelijk. Het
is zo dat de recupereerbaarheid ook de herstelbaarheid behelst. De kosten van sommige grote
werken is inbegrepen in de kosten van de institutionele controle (controle na sluiting van de
bergingsplaats gedurende 200 à 300 jaar), die ongeveer 1 miljoen euro per jaar zou bedragen voor
de oppervlakteberging. De exacte kosten van deze reparatiewerken hangen hoofdzakelijk af van de
bedoelde scenario’s. In geval van schade, zal er op dat moment een beslissing worden genomen
omtrent de nodige reparatie, rekening houdend met de evolutie van de beschikbare technieken.

De voorwaarden van de beslissing van de ministerraad van 16 januari 1998 laten geen uitgesproken keuze
toe tussen de oppervlakteberging en de diepe berging, alhoewel de twee laatste voorwaarden een lichte
voorkeur laten uitschijnen voor de oppervlakteberging, indien men hen een groter gewicht toekent.
De volgende argumenten zijn volgens de regeringsbeslissing van juni 2006 wel doorslaggevend voor
oppervlakteberging:


industriële rijpheid: de oppervlakteberging heeft reeds een hoge industriële rijpheid bereikt.
Verschillende moderne en doeltreffende installaties van deze aard zijn reeds in uitbating in het
buitenland en kunnen als referentie dienen. Wat de geologische berging betreft, bestaan er alleen
maar ontwerpen van dergelijke installaties en zullen nog ontwikkelings-werkzaamheden nodig zijn,
vooraleer haar uitvoering kan starten. De bouwfase voor diepe berging zal pas later kunnen starten
en zal ook veel langer duren;



kostprijs: een oppervlakteberging is gemiddeld half zo duur als een geologische bergingsinstallatie.
Voor de oppervlakteberging is de kostprijs met minder onzekerheden behept, wegens de grotere
industriële rijpheid.

De volgende bijkomende argumenten kunnen naar voren gebracht worden. Bij de keuze van een
geologische bergingsinstallatie:


zou de opslag van het geconditioneerd afval moeten verlengd worden, hetgeen de kostprijs van de
duurste oplossing nog meer zou verhogen;
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zou de oplossing voor bepaalde vaten radioactief afval geconditioneerd voor een korte opslagduur
uitgesteld worden;



zou het beheerplan, niet alleen van het afval van categorie A, maar ook van het afval van de
categorieën B en C, grondig moeten herzien worden en zou een volledig nieuwe evaluatie van de
kostprijs moeten gebeuren.

Al deze argumenten pleiten voor de definitieve oppervlakteberging.
Keuze van een site
In de regeringsbeslissing van 23 juni 2006 wordt de voorkeur gegeven aan de inplanting van de
bergingsinstallatie op het grondgebied van Dessel om de volgende redenen:


in Dessel werd de grootste consensus bereikt over de geïntegreerde voorontwerpen van berging.
Zowel het partnerschap als de gemeenteraad hebben zich met eenparigheid van stemmen
uitgesproken ten gunste van de geïntegreerde voorontwerpen. Na hun goedkeuring is de gemeente
Dessel onverwijld overgegaan tot het afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor een nieuwe
participatiestructuur met NIRAS om de nucleaire dossiers verder te kunnen opvolgen. Aangezien het
lokale draagvlak er het grootst is, is de waarborg voor een snelle uitvoering er ook het grootst, wat
ongetwijfeld voordelen biedt op het vlak van de beperking van de kosten



De gecentraliseerde beheerinstallaties van het afval van categorie B en C van Belgoprocess
bevinden zich ook op het grondgebied van Dessel. Zij zullen moeten uitgebaat, zelfs uitgebreid,
worden in de komende decennia; het zou niet als billijk kunnen beschouwd worden dat de gemeente
Dessel niet deelneemt aan de oplossing voor het afval van categorie A, terwijl op haar terreinen de
stockage van het afval van categorie B en C behouden blijft



Argumenten van geografische aard pleiten ten gunste van de site van Dessel. Alhoewel de
inplantingsplaatsen te Dessel en te Mol allebei een grote synergie toelaten met het gecentraliseerd
afvalbeheer van NIRAS op de voormalige site van Eurochemic (thans Belgoprocess site BP1), waar
de activiteiten voor de verwerking, conditionering en opslag van het afval van categorie A
plaatsgrijpen, biedt deze van Dessel niettemin de volgende voordelen:
o

zij is een beetje ruimer en kan hierdoor waarschijnlijk een beetje soepeler uitgebaat worden;
zij is bovendien een beetje verder afgelegen van de openbare weg en de waterweg:

o

de inplantingszone voorgesteld door Dessel paalt aan de zuidgrens van de site van
Belgonucleaire met haar voormalige MOX-brandstoffabriek. De activiteiten van
Belgonucleaire werden intussen stopgezet en synergiën, zoals het hergebruik voor de
nieuwe site van industriële gebouwen of van burelen die behoren tot de oude fabriek, zijn
denkbaar;

o

voor de inplanting te Dessel bestaat een mogelijkheid van bijkomende toegang tot de
bergingssite via de Europalaan, de weg die thans toegang geeft tot de sites van FBFC en
Belgonucleaire.

Tenslotte wordt gewezen op een nadeel van de site voorgesteld door Mol: wegens de kleine afmetingen van
het inplantingsterrein bevindt de helling van één van de tumuli van de berging zich slechts op enkele
tientallen meter van de oevers van het kanaal Bocholt-Herentals, hetgeen in de toekomst een beletsel zou
kunnen zijn voor de verbreding van het kanaal.

5.3

Locatie- en uitvoeringsalternatieven

Met locatiealternatieven worden alternatieve inplantingsplaatsen voor planonderdelen
Uitvoeringsalternatieven zijn alternatieve uitvoeringsmogelijkheden of technische varianten
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bedoeld.

Rekening houdend met de voorgeschiedenis van het project en de regeringsbeslissing van juni 2006 worden
in dit MER geen locatie- en uitvoeringsalternatieven bestudeerd.
De Ministerraad heeft in zijn vergadering van 23 juni 2006, na afweging van voormelde criteria, gekozen
voor de realisatie van een oppervlakteberging in de gemeente Dessel. Na een beleidsmatige afweging heeft
de Ministerraad aldus geargumenteerd dat de realisatie van een oppervlakteberging te Dessel het enige
redelijke, dus haalbare en kansrijke, alternatief was. Deze beleidsoptie van de Ministerraad is vervolgens
bevestigd door de uitgevoerd door de start van de ontwerpfase (opmaak van de veiligheidsstudie en opmaak
van huidig project-MER).
Deze beoordeling geldt anno 2019 nog steeds.
Wat betreft de locatiealternatieven, geldt vooreerst dat er sedert 2006 geen enkele andere gemeente in
België zich (indirect of direct) kandidaat heeft gesteld of interesse heeft getoond in een bergingsproject op
haar grondgebied, zodat er geen aanwijzingen van een (lokaal) draagvlak in andere gemeenten dan Mol en
Dessel zijn. Evenmin zijn er sedert 2006 nieuwe nucleaire zones in België bijgekomen. Voorts is de
geografische toestand van het mogelijk locatiealternatief te Mol sedert 2006 ongewijzigd gebleven, zodat de
beleidsmatige criteria op grond waarvan de Ministerraad op 23 juni 2006 de locatie te Dessel weerhield nog
steeds geldig zijn.
De argumenten die op 23 juni 2006 door de Ministerraad in overweging zijn genomen zijn nog steeds
actueel. Wat betreft de uitvoeringsalternatieven (oppervlakteberging vs. geologische berging) geldt bv.
immers nog steeds dat de terugneembaarheid van afval uit een geologische berging complexer is dan het
geval is bij een oppervlakteberging. De berging van dit type afval aan de oppervlakte heeft anno 2019 nog
steeds een hogere industriële rijpheid dan een geologische berging. Verschillende moderne en doeltreffende
opervlaktebergingsinstallaties zijn wereldwijd reeds in uitbating en kunnen als referentie dienen. Bovendien
blijft de kostprijs van een geologische berging disproportioneel hoog in vergelijking met de kostprijs van een
oppervlakteberging.
Het Team MER heeft in zijn richtlijnen van 15 juli 2011 eveneens bevestigd dat het alternatief van de
oppervlakteberging als beslist beleid kan worden beschouwd, zodat het alternatief van de diepe berging in
dit project-MER niet moest worden meegenomen. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de
locatiealternatieven.
Gelet aldus op de voorgeschiedenis van het project, dat heeft geleid tot de beslissing van de Ministerraad
van 23 juni 2006 waar een specifieke beleidskeuze is gemaakt. Deze beleidskeuze is sedertdien niet
gewijzigd en is nog steeds actueel. In dit project-MER wordt de locatie te Dessel aldus als enige redelijke
locatiealternatief en de oppervlakteberging als enige redelijk uitvoeringsalternatief onderzocht.
.
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6

Referentiesituatie,
geplande
ontwikkelingsscenario’s

6.1

Referentiesituatie

situatie

en

Als referentiesituatie wordt de toestand van het milieu van het studiegebied anno 2016-2017-2018
aangenomen. De beschrijving van de referentiesituatie gebeurt op basis van kaartmateriaal, bestaande
beleidsdocumenten, meetgegevens, …. De data die gebruikt zijn om de beschrijving van de
referentiesituatie van de verschillende disciplines uit te voeren, zijn op datum van 30/01/2019 actueel.

6.2

Geplande situatie

De geplande situatie is de toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering en ten gevolge van de
realisatie van het project, zoals het vastgelegd is in de projectbeschrijving en zonder rekening te houden met
eventuele milderende maatregelen.

6.3

Ontwikkelingsscenario’s

Als ontwikkelingsscenario wordt vooreerst globaal de autonome evolutie beschouwd. Hierbij worden de
toekomstige milieuomstandigheden ingeschat op basis van huidige tendensen, wetgeving en
beleidsvoornemens. Dit scenario is slechts een inschatting van de toekomstige situatie en zal bijgevolg
oppervlakkiger beschreven worden. Ook de bepaling van de effecten ten opzichte van het
ontwikkelingsscenario zal kwalitatiever gebeuren dan voor de referentiesituatie.
Enkele relevante autonome ontwikkelingen zijn:


De verbetering van de waterkwaliteit door verdere zuiveringen om de waterkwaliteitsdoelstellingen te
behalen.



Een toename van het personenverkeer met toename van het fileprobleem.



Een verbetering van motoren door de Europese regelgeving met stillere en zuiverdere motoren als
gevolg.



Een verdichting van de stedelijke gebieden ten gevolge van het huidige beleid inzake ruimtelijke
ordening.

Daarnaast zijn een aantal concrete gestuurde ontwikkelingen in de omgeving van het projectgebied reeds in
zekere mate gekend. Het detailniveau van de ontwikkelingen, de timing die aangehouden zal worden, de
zekerheid van uitvoering, e.d. kunnen wel verschillen.

6.3.1

Transportinfrastructuur

Opwaardering N18/N118
De provincie Antwerpen, Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, heeft een mobiliteitsstudie laten
uitvoeren voor de N118. De studie had als doel de rol van deze weg, gelegen tussen Geel en het
oprittencomplex van de autoweg E34 in Retie, te bepalen binnen een visie op de regionale ontsluiting. De
studie oppert het idee om de N118 op te waarderen als ontsluitingsweg in functie van de verschillende
bedrijvenzones die aansluitend bij de kleinstedelijke gebieden Mol en Geel gelegen zijn of zullen ontwikkeld
worden. De N118 verzorgt op deze manier een ontsluiting naar het hoger wegennet: de E34 in het noorden
en de N71 en E313 in het zuiden. Hierdoor wordt de N18 ontlast van vrachtverkeer en wordt overlast in de
kernen van Mol, Dessel en Retie voorkomen. In deze studie werd rekening gehouden met een uitbreiding
van de KMO-zone Stenehei met ca. 10 ha, zoals ook voorzien in het kader van het cAt-project.
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Naast het uitvoeren van een ruimtelijke en verkeerskundige analyse van het projectgebied is ook de impact
van ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen bestudeerd. Bovendien is voor de voorgestelde nieuwe
en her in te richten infrastructuur ontwerpend onderzoek gebeurd waarbij de haalbaarheid van de
voorgestelde maatregelen en de kostprijs in beeld zijn gebracht.
De belangrijkste voorstellen op gebied van wegencategorisering en voor nieuwe infrastructuur zijn de
volgende:


voorstel voor selectie van de N118 als secundaire weg type II (ontsluitend) en de N18 (tussen Mol
en Retie) als secundaire weg III (openbaar vervoer- en fietsas). De profilering van de N118 zelf blijkt
voldoende te zijn en hier worden geen infrastructuurwerken voorzien. De problemen situeren zich
enkel ter hoogte van de aantakkingen;



een nieuwe noordelijke of oostelijke verbinding tussen de N118 en de N19/R14 (ring van Geel);



de doortrekking en herinrichting van de ring in Retie (De verbinding tussen de N18-Turnhoutsebaan
en de N118-Europalaan is uitgevoerd. De verbinding bestaat uit een 2x1 weg met vrijliggende
fietspaden);



verbinding tussen de N118 en de N18 in Mol Donk-Goormansdijk: ten noorden of ten zuiden van het
kanaal Bocholt-Herentals (varianten onderzocht i.o.v. provant in 2015).

De provincie geeft met de studie een antwoord op de belangrijkste planologische vraagstukken voor het
gebied en reikt met het voorgestelde actieplan een kader aan voor verder te ondernemen acties. Intussen
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werd een protocol afgesloten tussen de verschillende betrokkenen met de opname van een aantal cruciale
investeringen die nodig zijn ter bevordering van de mobiliteit en leefbaarheid van de gemeenten Dessel, Mol,
Retie en Geel. De betrokkenen geven concrete invulling aan deze investeringen. In de partiële herziening
van het RSPA (M.B. 04/05/2011) is de opwaardering van de N118 van lokale weg tot secundaire weg type II
opgenomen. De N18 wijzigt van secundaire weg II naar secundaire weg III.
Als uitvoering van de provinciale mobiliteitsstudie en in het kader van de afbakening van de kleinstedelijke
gebieden Geel en Mol (zie verder) moet er een (lokale) verbindingsweg aangelegd worden tussen de N18 en
de N118.
PRUP Regionale Ontsluiting Geel
Het PRUP voor de Regionale ontsluiting van Geel heeft als doel een verbinding te realiseren tussen de
N118 en het primair wegennet rond Geel (R14). Deze nieuwe verbinding moet zorgen voor een verbetering
van de verkeersleefbaarheid in de dorps- en woonkernen in de regio, waaronder Geel - Sint-Dimpna en
Retie. Door de aan te leggen verbindingsweg kan doorgaand verkeer omgeleid worden en kan het centrum
van Geel - Sint-Dimpna vermeden worden. Ook voor de bestaande bedrijventerreinen is de te realiseren
verbindingsweg cruciaal.
Voor de realisatie van de regionale ontsluiting werd eerder reeds een PRUP ‘Regionale ontsluiting te Geel’
en een bijhorend plan-MER opgesteld. Dit plan is definitief vastgesteld bij besluit van de provincieraad van
Antwerpen d.d. 14 december 2011. Het PRUP werd echter vernietigd door de Raad van State bij arrest d.d.
16 mei 2014 nr. 227.422.
Om deze reden werd er in 2018 een nieuw planitiatief (PRUP) opgestart. Dit nieuwe planningsinitiatief
onderzoekt en beoordeelt verschillende mogelijke tracés om de verbinding te realiseren. Het onderzoek
moet rekening houden met andere infrastructuurprojecten zoals het onderzoek naar de wegverbinding N18N118 in Mol en Dessel. Het planinitiatief (PRUP) moet voldoen aan de verplichtingen van de planmilieueffectrapportage. Er werd reeds een plan-MER voor de Regionale ontsluiting van Geel opgesteld
(goedgekeurd door het Team MER op 24 augustus 2010). Omwille van het tijdsverloop tussen de
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(de gemeenten Mol, Dessel, Retie en Geel, de Vlaamse Overheid, de Provincie en IOK)
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goedkeuring van dat effectenrapport en de nieuwe procedure én opmerkingen van de Raad van State wordt
er een nieuw plan-MER opgemaakt.
PRUP wegverbinding N18-N118 (Mol/Dessel)
Het PRUP voor de wegverbinding tussen de N18 en N118 in Mol en Dessel heeft als doel een verbinding te
maken tussen de N118 en het primair wegennet. De nieuwe verbinding is nodig om de
(verkeers)leefbaarheid in de woonkernen in de regio te verbeteren (gekoppeld aan de nodige flankerende
maatregelen op lokaal niveau). De N18 is momenteel zowel voor Dessel als het noordelijke deel van Mol de
belangrijkste ontsluitingsweg, maar vooral het gebruik door het zwaar vervoer legt een hypotheek op de
woonkernen in Dessel en Mol.
In 2018 werd het planitiatief voor dit PRUP opgestart. Dit nieuwe planningsinitiatief onderzoekt en beoordeelt
verschillende mogelijke tracés om de verbinding te realiseren. Het reeds uitgevoerde onderzoek met
betrekking tot de mogelijke tracés, kan als basis gebruikt worden maar deze opties mogen niet als limitatief
beschouwd worden. Indien op basis van het onderzoek andere alternatieven aangereikt worden, moeten
deze mee beoordeeld worden in het plan-MER dat opgemaakt wordt. De opmaak van het PRUP
‘Wegverbinding N18 – N118’ moet rekening houden met andere infrastructuurprojecten. Er moet o.a.
afgestemd worden met het onderzoek voor de geplande wegverbinding R14 - N118 (regionale ontsluiting
Geel).
Opwaarderen en afwerken van de ringweg rond Retie
Het doortrekken van de ringweg rond Retie werd in 2015-2016 gerealiseerd in samenwerking met IOK en
AWV. Dit project is het startschot om het zwaar verkeer uit onze dorpskern te weren. Dankzij deze realisatie
wordt de uitbreiding van het lokale bedrijvenpark mogelijk, een troef voor de lokale economie en
werkgelegenheid. Het doorgaand en zwaar verkeer kan zich voortaan via een vloeiende passage langsheen
het centrum begeven. Dit zorgt voor een leefbaarder centrum en vlottere doorstroming. De Veldenstraat is
heraangelegd en een nieuw aangelegde bocht zorgt voor de aansluiting met de Europalaan.
Na het doortrekken van de ringweg volgt de herinrichting: de wegen werden overgedragen aan het Vlaams
gewest en de ontwerpplannen voor de heraanleg kunnen nu opgemaakt worden. Bovenaan de
prioriteitenlijst staan ruimte voor fietsers en voetgangers, voldoende rustpunten, veilige
doorgangmogelijkheden voor bewoners en plaatselijk verkeer en een ontdubbeling van het rioleringsstelsel.
De gemeente werkt samen met AWV en Aquafin aan deze nieuwe plannen die een optimale woonkwaliteit
en leefbaarheid centraal stellen.
Kempense Noord-Zuid
De Vlaamse Regering besliste op 10/07/2008 te kiezen voor de aanleg van het basistracé voor de NoordZuidverbinding in de Kempen en voor de realisatie van een pakket flankerende natuurprojecten. Het tracé is
voorzien in de reserveringsstrook zoals opgenomen in het Gewestplan. Het project betreft o.a. een nieuw
aan te leggen weg met 2x1 rijstroken van 6,6 km, 750 m ten oosten van het bestaande N19. Het is een
kortsluiting tussen de bestaande N19 tussen Kasterlee-Turnhout en het noordelijke gedeelte van de R14,
ring rond Geel. De beslissing voor deze tracékeuze is erop gericht om de hinder voor de mensen zo klein
mogelijk te maken, de selectieve bereikbaarheid te verzekeren en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in
de dorpskernen te verbeteren.
AWV, uitgevoerd
Verkeersleefbaar centrum Retie
Na het uitvoeren van het opwaarderen en het afwerken van de ringweg rond Retie, is het de bedoeling het
centrum van Retie in te richten als verblijfsgebied. Doorgaand verkeer dient immers volledig afgeleid te
worden langs de ringweg.
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Gemeentebestuur Retie en AWV, studiefase, zal in timing na de afwerking van de ring van Retie op het
programma staan
Verkeersleefbaar centrum Dessel
Na het uitvoeren van een verbindingsweg tussen N118 en N18 zal het centrum van Dessel ingericht kunnen
worden met nadruk op de verkeersleefbaarheid. Doorgaand verkeer op de N18 zal langs de N118 langsheen
de ring rond Retie worden afgeleid.
Gemeentebestuur Dessel en AWV, studiefase, uitvoering nog niet gepland
Verkeersleefbaar centrum Mol en deelgemeenten
Na het uitvoeren van een verbindingsweg tussen N118 en N18 en het uitvoeren van een verbinding tussen
N118 en R14 zal het verkeer, komende van de noordelijke bedrijventerreinen van Mol niet meer door het
centrum van Mol en haar deelgemeenten moeten rijden om de N71 en de E313 te bereiken. De
verschillende centrumgebieden zullen hierdoor verkeersleefbaar ingericht kunnen worden.
Gemeentebestuur Mol en AWV, studiefase, uitvoering nog niet gepland
Verkeersleefbaar centrum Geel – St Dimphna
Momenteel loopt de verbinding N118 naar de N71 en E313 doorheen het centrum van Geel St. Dimphna.
Als er een nieuwe verbinding gerealiseerd wordt, kan het centrum van Geel St. Dimphna verkeersleefbaar
worden ingericht.
Gemeentebestuur Geel en AWV, studiefase, uitvoering nog niet gepland
Verkeersleefbaar Geel – Winkelomheide
De N71 wordt momenteel op 2 manieren ontsloten naar de E313, via Geel – West en Geel – Oost. De
verbinding naar Geel – Oost loopt via het centrum van Winkelomheide. Deze verbinding zal tijdelijk, door de
werken aan de Fly-over in Geel – West gebruikt worden als hoofdontsluiting van Geel en de N71 naar de
E313. Achteraf is het de bedoeling dat deze verbinding terug gedowngraded wordt.
Stad Geel, Fly-over is uitgevoerd maar N126 is niet gedowngraded
Fly-over geel west
Met het aanleggen van de Fly-over aan Geel – Punt, en het aanpassen van het op- en afrittencomplex van
Geel – West werd een oud knelpunt op de Kempische Noord – Zuid en de verbinding tussen E313 en Mol en
Lommel weggewerkt. Door het uitvoeren van deze werken zijn doorstroming en verkeersveiligheid gevoelig
verbeterd, en kan de Kempische Noord – Zuid op volwaardige manier ingeschakeld worden in het hoofd- en
primaire wegennet.
AWV, uitgevoerd
Aanpassing kruispunten R14 Oost
De geplande aanpassingen aan de kruispunten op de R14 Oost, kunnen gecategoriseerd worden als
minder-hinder maatregelen bij het uitvoeren van de Fly-over bij Geel West. De kruispunten zijn momenteel
uitgevoerd als rotonde, maar worden vanuit het oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid, uitgevoerd
als verkeerslichtengeregelde, semi-conflictvrije kruispunten. Dit behelst ook een gevoelige verhoging van de
capaciteit richting N71.
AWV, uitgevoerd
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Aanpassing op- en afrittencomplex Geel Oost
De geplande aanpassingen aan het op- en afrittencomplex Geel – Oost kunnen beschouwd worden als een
minder – hinder maatregel bij het uitvoeren van de Fly-over bij Geel West. Wanneer deze Fly-over wordt
geconstrueerd zal Geel – Oost tijdelijk functioneren als enige verbinding tussen Geel, de Kempische Noord –
Zuid, de N71 enerzijds en de E313 anderzijds. Het verhogen van de capaciteit van het complex moet de
sterke verhoging van de verkeersstromen opvangen.
AWV, de rotonde t.h.v. de N126 en deze t.h.v. het kruispunt met de Stelensebaan zijn omgevormd naar
verkeerslichtengeregelde kruispunten. De rotonde t.h.v. de aansluiting van de N71-Molsebaan is nog steeds
in gebruik

6.3.2

Stedelijke/industriële ontwikkeling

Bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO
Eén van de randvoorwaarden voor de realisatie van de berging is de oprichting en exploitatie van een
bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO dat de volgende grote componenten zal omvatten, elk met
een specifiek doel, die complementair zijn en fysisch geïntegreerd zullen worden in één geheel:


Contact- en onthaalcentrum: Het contact- en onthaalcentrum wordt een laagdrempelig dialoog- en
aanspreekpunt over nucleaire aangelegenheden in de regio. Bewoners van Dessel, Mol en
omringende gemeenten kunnen hier terecht met hun vragen en bezorgdheden over het nucleaire. Zij
krijgen antwoorden op basis van objectieve, actuele kennis



Themapark: Het themapark over het beheer van radioactief afval en zijn context zal een
populariserend doe-centrum worden dat zowel jong als oud aanspreekt. Het wil uitgroeien tot een
toeristisch hoogtepunt en het zal in een pakket aangeboden worden samen met andere toeristische
activiteiten in de streek.

Heel wat voorzieningen in het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO zijn multifunctioneel: een
ontvangstbalie, zowel voor het contact- en onthaalcentrum als voor het themapark, auditorium (202
zitplaatsen)66, kleinere lokalen voor workshops, vergaderingen en ontvangst van groepen, een
horecagelegenheid enz. Dit soort voorzieningen zal worden samengebracht rond een (overdekt)
centrumplein.
De inplanting van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO is voorzien in de noordoostelijke hoek
van de nucleaire zone, ter hoogte van de aansluiting van de Gravenstraat met de Kastelsedijk. Deze zone
ligt in de nabijheid van de bergingsinstallatie maar ook niet ver van de kern van Dessel. De zone moet
herbestemd worden om de inplanting van het centrum mogelijk te maken. Deze locatiekeuze vloeit voort uit
de wens van het partnerschap STOLA om het centrum zowel te laten functioneren voor de nucleaire
bedrijvenzone als voor de Desselse gemeenschap.
Om van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO een aantrekkingspunt te maken, zal ook de
buitenomgeving op een attractieve, functionele wijze ingericht worden. De inplanting zal passen in deze
groene buurt, die een rijke fauna en flora heeft. Vóór het centrum komt een aantrekkelijk voorplein. Aan de
noordwestzijde van het centrum bevindt zich een terras. Aansluitend daarop komt een weide voor kleine
evenementen van 3,3 ha. Tussen de Gravenstraat en het voorplein zou een eerste parkeerterrein worden
aangelegd. Deze parkeergelegenheid is uitbreidbaar met een tweede zone ten noorden daarvan, die half
verhard is. Als deze tweede zone niet gebruikt wordt, gaat ze op in de groene rand langs de Gravenstraat.

66

Intussen werd beslist om de capaciteit van het auditorium te reduceren tot 202 zitplaatsen.
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Het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO zal ten vroegste in 2021 de deuren openen en mikt op
40.000 bezoekers per jaar. Het centrum zal ontsloten worden via de Gravenstraat en de Kastelsedijk die
aansluiting geeft op de N118.
Met de partnerschappen werd overeengekomen dat op het moment dat de berging in exploitatie gaat, het
centrum operationeel moet zijn.
Uitgangspunten invulling activiteiten/evenementen communicatie
In een voorstudie voor het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO van de THV Bailleul-VD&P-BuurJokamajo werden het programma en de exploitatie uitgewerkt. Er werd nog geen uitspraak gedaan over de
concrete activiteiten en/of evenementen die binnen de voorgestelde randvoorwaarden voor het programma
en de exploitatie georganiseerd kunnen worden.
Volgende uitgangspunten zijn belangrijke randvoorwaarden voor de inschatting van de impact van het
bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO:


Het ambitie en uitrustingsniveau van het centrum is gericht op 40.000 bezoekers per jaar;



In het programma voor het centrum wordt een auditorium opgenomen met een capaciteit van 202
zitplaatsen;



Er wordt een parking voorzien van ongeveer 265 autoparkeerplaatsen en 6 busparkeerplaatsen.
Deze parking maakt gebruik van de bouwvrije strook onder een hoogspanningslijn. Gezien de
afwezigheid van parkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO, is de omvang van deze parking maatgevend voor de reguliere
werking van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO. Het is immers de expliciete wens
van NIRAS om de “lasten” ten gevolge van de reguliere werking van het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO niet af te wentelen op de omgeving. Bij de organisatie van, eerder
sporadische, evenementen op de evenementenweide, zal gezocht worden naar alternatieve
parkeergelegenheid in de omgeving;



Daarnaast is het de expliciete wens van STORA om de infrastructuur van het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO zo flexibel mogelijk op te vatten, zodat ze ook benut kan worden
voor initiatieven vanuit de lokale gemeenschap (STOLA-rapport van de Werkgroep Lokale
Ontwikkeling blz. 43). Dit betekent concreet dat het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO
en de evenementenweide ook ingezet kunnen worden ter ondersteuning van evenementen in de
gemeente. Een voorbeeld van een dergelijk evenement is het Graspopfesival, dat georganiseerd
wordt op de plaats waar de evenementenweide en het bezoekers- en gemeenschapscentrum
TABLOO zullen ingeplant worden.

De milieu-impact van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO werd zoals reeds eerder werd
aangegeven uitgebreid bestudeerd in het plan-MER dat reeds werd opgesteld voor het geïntegreerd
bergingsproject. Hierbij werd rekening gehouden met een aantal scenario’s.
Het themapark zal in principe enkel overdag open zijn, behalve zeer sporadisch voor specifieke
evenementen. De normale openingsuren zullen zich tussen 9u. en 18u. situeren.
Het geambieerd bezoekersaantal werd vastgelegd op 40.000 per jaar. De nodige vloeroppervlaktes werden
bepaald op basis van een gemiddelde van 150 bezoekers per dag, in de veronderstelling dat het bezoekersen gemeenschapscentrum TABLOO 265 dagen per jaar geopend is.
Piekbelastingen doen zich voor bij evenementen in het auditorium, op het centrumplein of op de weide voor
kleine evenementen. Dergelijke evenementen kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Er word
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van uit gegaan dat er niet tegelijkertijd zowel een evenement in het auditorium zal plaatsvinden als op de
evenementenweide.
Het auditorium heeft een capaciteit van 202 zitplaatsen. Het centrumplein kan gebruikt worden voor
activiteiten tot 400 personen. Dit kan enkel op momenten dat het themapark gesloten is. De
evenementenweide zal ca. 3,3 ha groot zijn. Voor het maximum aantal bezoekers voor evenementen wordt
uitgegaan van het inwonersaantal van Dessel (anno 2018 ca. 9540 inwoners) en afgerond naar 10.000 om
rekening te houden met de bevolkingsaangroei in de komende jaren.
Het auditorium heeft een groot podium en basisuitrusting aan verlichting en audio. De ruimte kan gebruikt
worden voor een breed scala aan activiteiten, zoals filmvoorstellingen, theater, concerten, lezingen, enz.
Ook het centrumplein kan voor diverse activiteiten gebruikt worden (bijvoorbeeld aan recepties,
tentoonstellingen of beurzen). De weide voor kleine evenementen kan ook voor heel uiteenlopende
evenementen gebruikt worden. Voor de impactbepaling wordt er van uitgegaan dat hier ook (tent)fuiven en
concerten kunnen georganiseerd worden.
’s Avonds zal het themapark gesloten zijn, maar kunnen het auditorium en de evenementenweide wel
opengesteld worden voor activiteiten. Het auditorium, het centrumplein en de evenementenweide kunnen
dus zowel overdag als ’s avonds gebruikt worden, zowel in de week als tijdens het weekend.
Met betrekking tot mogelijke hinder naar de omgeving zijn vooral de bezoekersaantallen en de aard van de
activiteiten van belang. Concerten of fuiven, vooral wanneer deze plaatsvinden op de evenementenweide,
zullen de grootse hinder veroorzaken. De volgende scenario’s worden bekeken:




Overdag (tss. 9u en 18u.):
o

Scenario 1: Gemiddeld aantal bezoekers themapark (150) – geen andere activiteiten

o

Scenario 2: 150 bezoekers themapark + 202 bezoekers auditorium (zitplaatsen)

o

Scenario 3: 150 bezoekers themapark + max. 10.000 bezoekers weide kleine evenementen
(enkel tijdens het weekend en slechts enkele keren per jaar)

’s Avonds (na 18u):
o

Scenario 4: Activiteit auditorium (202 personen)

o

Scenario 5: Activiteit centrumplein (400 personen)

o

Scenario 6: Concert/fuif weide voor kleine evenementen (max. 10.000 personen) (enkel
tijdens het weekend en slechts enkele keren per jaar)

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Mol: uitbreiding KMO-zone Stenehei
Het projectgebied van dit project-MER sluit gedeeltelijk aan bij het af te bakenen kleinstedelijk gebied Mol. In
het bijzonder bij de enclave ‘Regionaal bedrijventerrein Stenehei’. Het afbakeningsproces van het
kleinstedelijk gebied Mol voorziet in een oostelijke uitbreiding van dit bedrijventerrein met ca. 10 ha. De
provincie Antwerpen heeft het initiatief genomen hiervoor een RUP opmaken om een deel van de nucleaire
zone om te vormen tot regionaal bedrijventerrein. Voor de uitbreiding van Stenehei werd een
milieubeoordeling uitgevoerd aan de hand van een screeningdossier. Op 5 augustus 2010 besliste het Team
MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat derhalve de
opmaak van een plan-MER niet nodig is. Het PRUP “Stenehei fase II” werd definitief vastgesteld door de
provincieraad op 22 maart 2012 en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10/07/2012. De
verkeersafwikkeling is het belangrijkste aandachtspunt van de nieuwe bedrijvigheid voorzien in het PRUP. Er
is dan ook een voorwaardelijke ontwikkeling opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften: De
bedrijvenzone kan pas in gebruik genomen worden wanneer de te verwachten gegenereerde mobiliteit van
de bedrijvenzone kan afgewikkeld worden naar het hogere wegennet. Dit wil zeggen dat stedenbouwkundige
vergunningen met betrekking tot de infrastructuur of de onbebouwde percelen pas kunnen verleend worden
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wanneer hieromtrent zekerheid bestaat. Concreet gaat het over volgende maatregelen, waaraan moet
voldaan zijn:
Oplossingen voor afwikkeling van verkeer op het hogere wegennet in Geel: de weg tussen de N118 en de
N19g/R14 moet aangelegd zijn voordat de bedrijvenzone in gebruik kan genomen worden
Een doortrekking en herinrichting van de ring rond Retie moet aangelegd zijn voordat de bedrijvenzone in
gebruik kan genomen worden.

PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geel
In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geel zal de provincie Antwerpen ook een PRUP
opmaken voor de herinrichting van het voormalig militair domein Kievermont. Kievermont bevindt zich
eveneens langs de N118 en de herinrichting van dit gebied omvat o.a. een bedrijvenzone met een
oppervlakte van maximum 13 ha. Het PRUP werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 14/12/2011
en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 06/07/2012.
De in dit hoofdstuk vermelde ontwikkelingsscenario’s zijn vooral relevant met betrekking tot
mobiliteit. Bij de beschrijving van de methodologie voor de discipline mens-mobiliteit in Hoofdstuk
7.4 wordt aangegeven op welke manier deze scenario’s in rekening gebracht worden.
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7

Milieubeoordeling per discipline: niet-nucleair en nucleair

7.1

Plan van aanpak

Dit project-MER wordt opgesteld in functie van het bekomen van de nodige vergunningen voor de bouw en
exploitatie van de bergingsmodules. Omdat de bergingsmodules deel uitmaken van een milieutechnische
eenheid gevormd door de kade, ontsluitingsweg, caissonfabriek, IPM en het communicatiecentrum TABLOO
zullen de gecumuleerde effecten, daar waar van toepassing, beschreven en beoordeeld worden.

7.2

Scoping van de effecten (nucleair en niet-nucleair)

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke mogelijke effecten verwacht kunnen worden binnen de
verschillende periodes en fases in de levensduur van een bergingsinstallatie. Voor het beschouwde project
dienen de volgende periodes/fases onderscheiden te worden (zie ook 4.3):


Operationele periode



o

de constructiefase;

o

fase I (exploitatie);

o

fase II (sluiting);

periode na sluiting

Om de effecten af te bakenen en te karakteriseren werd een scoping of afbakening uitgevoerd en werd een
ingreep-effect matrix opgesteld waarin voor de relevante MER-disciplines wordt aangegeven of er in de
verschillende periodes en fases van het project mogelijke effecten verwacht worden (zie Tabel 7-1).
Tabel 7-1: Ingreep-effectmatrix
MER-discipline

Operationele periode

Periode na
sluiting

Constructiefase

Fase I
(Exploitatie)

Fase II
(Sluiting)

x

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

-

-

-

-

-

Grondverzet

x

-

-

-

structuurwijziging

x
x
x
x
-

-

-

-

Mens mobiliteit
Niet-nucleaire effecten
impact op verzadigingsgraad kruispunten
impact op de oversteekbaarheid
impact op de verkeersveiligheid
Nucleaire effecten
Bodem
Niet-nucleaire effecten

profielwijziging
wijziging bodemgebruik
aantasting bodemhygiëne
Nucleaire effecten
Water
Niet-nucleaire effecten
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-

-

-

x
x

x
x

x
x

MER-discipline

Operationele periode

Periode na
sluiting

Constructiefase

Fase I
(Exploitatie)

Fase II
(Sluiting)

x

-

-

-

x

-

-

-

x

-

-

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x
-

x
-

x
-

-

wijziging infiltratie- en afvoerkarakteristieken
aantasting waterlopen en overstromingszones/
wijziging structuurkwaliteit
beïnvloeding grondwaterstromingspatroon
wijziging waterkwaliteit
Nucleaire effecten
Lucht
Niet nucleaire effecten
wijziging luchtkwaliteit
Nucleaire effecten
Geluid en trillingen
Niet-nucleaire effecten
wijziging geluidsklimaat
Nucleaire effecten
Biodiversiteit
Niet-nucleaire effecten
direct ruimtebeslag

x

-

-

-

geluidsverstoring of rustverstoring

x

x

x

x

lichthinder en visuele verstoring van soorten

-

x

-

-

effect tgv wijziging in de waterhuishouding

x

x

-

-

-

x

-

-

-

x

-

-

-

x

x

x

x

x

-

-

x

x

-

-

-

x

x

x

-

-

-

-

x
x
-

x
-

x
-

-

x
-

x
x

x
x

x
x

luchtverontreiniging
netwerkeffecten
Nucleaire effecten
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Niet-nucleaire effecten
direct ruimtebeslag
verstoringseffecten
netwerkeffecten
Nucleaire effecten
Mens – ruimtelijke aspecten
Niet-nucleaire effecten
direct ruimtebeslag
visuele beleving
Nucleaire effecten
Mens – gezondheid
Niet-nucleaire effecten
niet-radiologische gezondheidseffecten
Nucleaire effecten
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MER-discipline

Operationele periode

Periode na
sluiting

Constructiefase

Fase I
(Exploitatie)

Fase II
(Sluiting)

Niet-nucleaire effecten

-

x

x

x

nucleaire effecten

-

-

-

-

Klimaat

-: er wordt geen effect verwacht
x: er is mogelijk een effect

7.3

Algemeen

7.3.1

Niet-nucleair

Hierna wordt per discipline een beschrijving gegeven van de methodiek die gevolgd zal worden voor de
beschrijving en beoordeling van de milieueffecten. Deze beschrijving omvat telkens de volgende elementen:


afbakening van het studiegebied;



beschrijving van de referentiesituatie;



effectbeschrijving en –beoordeling;



milderende maatregelen.

Binnen elke discipline zal voor de effectbeoordeling een 7-delige schaal als significantiekader gebruikt
worden. Per discipline wordt dit significantiekader verder ingevuld. De zevendelige schaal die in elke
discipline gehanteerd zal worden, is de volgende:

7.3.2

 aanzienlijk negatief effect (permanent negatief effect dat groot in omvang is):

---

 negatief effect (permanent negatief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk negatief
effect dat groot in omvang is):

--

 beperkt negatief effect (tijdelijk negatief effect dat klein in omvang is):

-

 verwaarloosbaar of geen effect:

0

 beperkt positief effect (tijdelijk positief effect dat klein in omvang is):

++

 positief effect (permanent positief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk positief
effect dat groot in omvang is)

++

 aanzienlijk positief effect (permanent positief effect dat groot in omvang is):

+++

Nucleair

De disciplines met mogelijke nucleaire effecten in Tabel 7-1 (bodem, water, lucht, biodiversiteit, mensgezondheid) zijn hierna beschreven en beoordeeld in termen van milieueffecten. Deze beschrijving omvat
telkens de volgende elementen:


beschrijving van de referentiesituatie;



effectbeschrijving en –beoordeling;



milderende maatregelen.

Voor de effectbeoordeling wordt de conformiteit met de richtsnoeren en leidraden van het FANC nagegaan,
die als doel hebben om de werknemers, de bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren te beschermen.
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7.4

Mens-mobiliteit

7.4.1

Niet-nucleair

7.4.1.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline mens-mobiliteit omvat de infrastructuur in de onmiddellijke omgeving van
het project: Europalaan, N118 Geelsebaan/Stenehei, Kastelsedijk, Boeretangsedreef, Gravenstraat (zie
Kaart 2).
7.4.1.2

Methodologie

7.4.1.2.1

Beschrijving van de referentiesituatie

Bij deze beschrijving wordt het bereikbaarheidsprofiel van de locatie geschetst, zowel in de huidige als in
toekomstige situaties. Dit gebeurt op basis van de ruimtelijke en verkeersplanologische beleidscontext.
Het bereikbaarheidsprofiel in de huidige situatie omvat een beschrijving van de netwerken voor de
verschillende verkeers- en vervoersmodi (langzaam verkeer, openbaar vervoer, vrachtverkeer, autoverkeer)
in functie van de ontsluiting van het projectgebied. Het huidig gebruik van het wegennetwerk wordt in kaart
gebracht op basis van verkeerstellingen. Ook worden de knelpunten i.v.m. mobiliteit in de huidige situatie
gedetecteerd. Voor het studiegebied kunnen de knelpunten betrekking hebben op de verkeersafwikkeling,
de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid.
Voor het bereikbaarheidsprofiel in toekomstige situaties wordt een bereikbaarheidsprofiel beschouwd, in de
situatie wanneer de exploitatie van de berging in principe begint (‘situatie na 2020’). In deze situatie wordt
ervan uitgegaan dat de verschillende beleidsinitiatieven die betrekking hebben tot de ontwikkelingsscenario’s
in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied zijn uitgevoerd. Deze worden beschreven onder
7.4.1.3.2.2. Voor toekomstige verkeersintensiteiten (voor het kruispunt N118 x Europalaan) werd gebruik
gemaakt van doorrekeningen gebruikt o.b.v. het multimodaal verkeersmodel Antwerpen (MMA) zoals
uitgevoerd in functie van de mobiliteitsstudie N118.
7.4.1.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

De effectbeschrijving wordt vooraf gegaan door een inschatting van het mobiliteitsprofiel van de geplande
activiteiten. Hierbij wordt niet alleen de verkeersgeneratie t.g.v. de bergingsmodules in rekening gebracht
maar ook van andere onderdelen van de milieutechnische eenheid zoals de caissonfabriek, IPM en het
communicatiecentrum TABLOO. Op die manier worden gecumuleerde effecten ook beschreven en
beoordeeld.
Het mobiliteitsprofiel wordt gekwantificeerd a.d.h.v. de door het project gegenereerde verkeersintensiteiten,
die verschillend zijn voor de verschillende fases tijdens de operationele periode (constructiefase, fase I
(exploitatie) en fase II (sluiting)) en de periode na sluiting. Er wordt hierbij een gewenste modale verdeling
(‘modal split’) vooropgesteld. Ook de mogelijkheid tot vrachttransport over water wordt hierbij in rekening
gebracht.
Vervolgens worden de verkeerstromen verdeeld over het wegennet op basis van de (verwachte) herkomst
en bestemmingen.
De effectbeschrijving en –beoordeling gebeurt voor de constructiefase, fase I (exploitatie) en fase II
(sluiting). De effecten worden beschreven aan de hand van verschillende effectgroepen:




functioneren verkeersysteem – autoverkeer – aspect kwaliteit – verzadigingsgraad van de
kruispunten.
functioneren verkeersysteem – voetgangers – oversteekbaarheid
functioneren verkeersysteem – aspect verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.
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De effectbeoordeling is als volgt gebeurd voor:

Verzadigingsgraad
toekomstige situatie



functioneren verkeersysteem – autoverkeer – aspect kwaliteit – verzadigingsgraad van de
kruispunten.
Toename verkeersintensiteiten (in pae)

Status
quo

Afname verkeersintensiteiten (in pae)

>50%

20-50%

10-20%

5-10%

<5%

5-10%

10-20%

20-50%

>50%

>100%

---

---

---

--

0

0

0

+

+

90100%

---

---

--

-

0

0

+

++

++

80-90%

--

--

-

-

0

+

++

+++

+++

<80%

-

-

0

0

0

+

+++

+++

+++

 functioneren verkeersysteem – voetgangers – oversteekbaarheid N118
De oversteekbaarheid wordt bekeken aan de hand van de wachttijden om over te steken. De wachttijden
worden als volgt beoordeeld:
o 0-5 s Goede oversteekbaarheid
o 5-10 s Redelijke oversteekbaarheid
o 10-15 s Matige oversteekbaarheid
o 15-30 s Slechte oversteekbaarheid
o 30-60 s Zeer slechte oversteekbaarheid
o >60 s Onaanvaardbaar slechte oversteekbaarheid
De impact ten gevolge van het project wordt als volgt beoordeeld:
Significantieniveau

Omschrijving

Aanzienlijk negatief effect

Indicator verslechtert en schuift drie of meer beoordelingsklassen op

Negatief effect

Indicator verslechtert en schuift twee beoordelingsklassen op

Beperkt negatief effect

Indicator verslechtert en schuift een beoordelingsklasse op

Verwaarloosbaar effect

Geen wijziging van beoordelingsklasse

Beperkt positief effect

Indicator verbetert en schuift één beoordelingsklasse op

Positief effect

Indicator verbetert en schuift twee beoordelingsklassen op

Aanzienlijk positief effect

Indicator verbetert en schuift drie of meer beoordelingsklassen op



functioneren verkeersysteem – aspect verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Significantieniveau

Omschrijving

Aanzienlijk negatief effect

Er

zijn

meer

conflictpunten.

Er

ontstaan

conflicten

tussen

verkeersdeelnemers met sterk verschillende snelheden (verschil is groter
dan 70 km per uur) en schaal.
Negatief effect

Er

zijn

meer

conflictpunten.
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Er

ontstaan

conflicten

tussen

Significantieniveau

Omschrijving
verkeersdeelnemers met verschil in snelheid, maar het verschil is niet groter
dan 70 km per uur.

Beperkt negatief effect

Het aantal conflictpunten blijft gelijk. Er zullen meer conflicten zijn tussen de
verschillende verkeersdeelnemers.

Verwaarloosbaar effect

Geen

wijziging

ten

aanzien

van

de

huidige

toestand

mbt

de

verkeersveiligheid
Beperkt positief effect

Het aantal conflictpunten blijft gelijk. Er zijn minder conflicten tussen de
verschillende verkeersdeelnemers.

Positief effect

Er zijn minder conflictpunten met verkeersdeelnemers waarbij het verschil in
snelheid tussen beiden kleiner is dan 70 km per uur

Aanzienlijk positief effect

Er zijn minder conflictpunten met verkeersdeelnemers waarbij het verschil in
snelheid tussen beiden groter is dan 70 km per uur

7.4.1.2.3

Milderende maatregelen

Indien nodig zullen gepaste milderende maatregelen voorgesteld worden.
7.4.1.3

Beschrijving van de referentiesituatie

7.4.1.3.1

Bereikbaarheidsprofiel in de huidige situatie

7.4.1.3.1.1

Ontsluitingsstructuur in de huidige situatie

De ontsluitingsstructuur voor de verschillende verkeers- en vervoersmodi wordt besproken conform het
67
STOP-principe .
Fietsers
Het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (Figuur 7-1) in de buurt van het projectgebied staat weergegeven
op onderstaande figuur. O.a. de volgende structuren zijn geselecteerd in dit netwerk:





N18: functionele fietsroute;
N118: functionele fietsroute;
Kastelsedijk: alternatieve functionele fietsroute;
Gravenstraat: alternatieve functionele fietsroute.

Hierbij dient vermeld te worden dat de Boeretang ten zuiden van het kanaal omwille van veiligheidsredenen
bij SCK werd afgesloten voor alle verkeer. Fietsers volgen in werkelijkheid veelal de route langsheen
Goorstraat.
Het recreatieve fietsroutenetwerk (Figuur 7-2) wordt gevormd door de verbindingen tussen de verschillende
knooppunten. Het netwerk in de omgeving van het projectgebied staat weergegeven op onderstaande figuur.
In de onmiddellijke omgeving bevindt zich het knooppunt 96. Hierbij dient opgemerkt te worden dat zowel de
Gravenstraat als het jaagpad langs de noordzijde van het kanaal deel uitmaken van het recreatief
fietsroutenetwerk. Ook het jaagpad aan de zuidzijde, ten westen van Boeretang, en Goorstraat zijn hier
onderdeel van.
67

STOP = eerst Stappers, dan Trappers, vervolgens Openbaar vervoer (of andere vormen van collectief vervoer) en dan pas het Privé

gemotoriseerd verkeer.
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Boeretang – geen doorgang
mogleijk

Figuur 7-1: Functioneel fietsroutenetwerk (bron: http://geoloket.provincieantwerpen.be)

Figuur 7-2: Recreatief fietsroutenetwerk (bron fietsnet.be)
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Openbaar en ander collectief vervoer
In de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied bevinden zich geen treinstations. Met natransport
verzorgd door De Lijn in aanmerking genomen, worden de stations Turnhout, Geel en Mol geselecteerd. De
onderstaande tabel toont de treinverbindingen van en naar deze stations.
Tabel 7-2: Treinverbindingen
Station

Treintype

Verbinding

Frequentie

Turnhout

IC

Turnhout - Brussel-Zuid

1 trein/uur

IC

Turnhout - Antwerpen-Centraal

1 trein/uur

IC

Neerpelt - Antwerpen-Centraal

1 trein/uur

L

Mol - Herentals - Antwerpen-Centraal

1 trein/uur

L

Antwerpen-Centraal - Herentals - Mol

1 trein/uur

IC

Mol – Hasselt

1 trein/uur

IC

Neerpelt - Antwerpen-Centraal

1 trein/uur

L

Mol – Antwerpen-Centraal

1 trein/uur

IC

Mol - Hasselt

1 trein/uur

IC

Mol – Antwerpen-Centraal

1 trein/uur

Geel

Mol

Onderstaande figuur toont het busnetwerk in de omgeving van het projectgebied. De lijnvoering werd reeds
aangepast o.b.v. de knip langs Boeretang.
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Figuur 7-3: Busnetwerk (bron: delijn.be)

In onderstaande tabel staan de buslijnen opgesomd die de haltes, aangeduid op bovenstaande figuur,
aandoen, samen met hun rijfrequentie.
Tabel 7-3: Buslijnen
Buslijn

Rijfrequentie

Bediende haltes

380 Geel - Arendonk/Oud-Turnhout

Functionele ritten (schooluren)

A,B

381 Geel - Arendonk

Functionele ritten (schooluren)

A,B

382 Retie - Dessel - Mol - Geel industrie

1x per dag

D,E,F,G

390 Mol - Arendonk

Functionele ritten (schooluren)

C,D,E,F,G

391 Mol - Arendonk

Functionele ritten (schooluren)

D,E,F,G

470 Turnhout - Mol

Functionele ritten (schooluren)

D,E,F,G

472 Turnhout - Dessel - SCK - Mol

Functionele ritten (schooluren)

C,E,F,G

A

Dessel MMN Europalaan

E

Mol Langendijk

B

Dessel Kastelsedijk

F

Dessel Goormansdijk

C

Mol SCK-Vito

G

Dessel Kromme Elleboogstraat

D

Mol Zandputlaan
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Personen- en vrachtwagens
Op onderstaande figuur staat de ontsluitingsstructuur van het projectgebied voor personen- en
vrachtwagens weergegeven voor het macro- en mesoniveau. Deze structuur is overgenomen uit de partiële
herziening (2011) van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA).
In de herziene versie van het RSPA wordt de N118 opgewaardeerd van lokale weg tot secundaire weg type
II. De N18 wijzigt van secundaire weg II naar secundaire weg III. De N118 verzorgt de ontsluiting van het
projectgebied naar het hogere wegennet:





via Retie naar complex 26 (‘Retie’) op de E34 (hoofdweg);
via Geel naar de R14-N71 (primaire weg I) richting Mol-Lommel en de N74 (primaire weg I)
via Geel naar de R14 (primaire weg II), de N19 (primaire weg I) en complex 23 (‘Geel-West’) op de
E313 (hoofdweg).
In de huidige situatie sluit de N118 in Geel aan op de R14 via een doortocht door de
centrumparochie Sint Dimpna. Voorts volgt de route een gedeelte van het zuidelijke, binnen de R14
gelegen, dragende stedelijke netwerk van Geel. Om een oplossing te bieden voor de
verkeersleefbaarheidsproblemen die dit met zich meebrengt wordt er een nieuwe verbinding gepland
tussen de N118 en het primair wegennet rond Geel (R14, N19 en/of N71). Dit komt aan bod bij de
ontwikkelingsscenario’s (zie 6.3.1).

N19g is intussen gerealiseerd

Figuur 7-4: Ontsluitingsstructuur voor auto's en vrachtwagens op macro- en mesoniveau (bron: partiële herziening van
het RSPA, 2011)

De ontsluitingsstructuur voor auto’s en vrachtwagens op microniveau staat weergegeven op onderstaande
figuur. Hierbij valt het volgende op te merken:



de selectie van de as Kastelsedijk – Boeretangsedreef als lokale weg type I (uit GRS Dessel).
de selectie van de as Brasel – Bergenstraat – Kwademeer als lokale weg type II (uit GRS Dessel).
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O.a. de Europalaan en de Gravenstraat zijn niet geselecteerd als lokale weg type I of II in het GRS
of het mobiliteitsplan Dessel: het zijn dus lokale wegen type III.

Figuur 7-5: Ontsluitingsstructuur voor auto's en vrachtwagens op microniveau (bron: GRS Dessel / mobiliteitsplan
Dessel)

Hierbij dient vermeld te worden dat de Boeretang ten zuiden van het kanaal omwille van veiligheidsredenen
bij SCK werd afgesloten voor alle verkeer. Verkeer van en naar Mol kan via N18, Boeretangsedreef en
Gravenstraat rijden.
Paragraaf 7.4.1.3.1.3 bevat een meer uitgebreide beschrijving van de ontsluitingsstructuur op microniveau.
Vervoer over water
In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied is het kanaal Bocholt – Herentals gelegen, ook wel
Kempisch Kanaal of Maas – Schelde Kanaal genoemd. Het verbindt de Zuid Willemsvaart met het
Albertkanaal. Het geeft verder verbinding met de kanalen Dessel – Turnhout – Schoten, Dessel –
Kwaadmechelen en Beverlo – Lommel.
Over een afstand van ongeveer 60 kilometer kent het kanaal een hoogteverschil van 33 meter, dat
overwonnen wordt door 10 sluizencomplexen. Het kanaal is bevaarbaar voor schepen van klasse II tot en
met 600 ton. Met ter hoogte van het projectgebied een maximumlengte van 51,5 m, een maximumbreedte
van 6,7m, een diepgang van 2,1 m (2,5 op eigen risico), en een vrije hoogte van 4,93 m. Over het gehele
traject van het kanaal zijn de vaste bruggen hoger dan de vrije hoogte van 4,93 m, maar er bevinden zich 3
beweegbare bruggen, namelijk aan sluis 4 in Dessel, sluis 7 in Geel en sluis 9 in Geel, zonder
nachtvaartbediening.
T.h.v. de site werd inmiddels reeds een kade en een ontsluitingsweg hiervoor gerealiseerd.
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7.4.1.3.1.2

Verkeersplanologische beleidscontext

In paragraaf 3.4 wordt er een overzicht gegeven van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden bij het
project. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de verkeersplanologische beleidscontext.
Mobiliteitsplan Vlaanderen
Het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen werd goedgekeurd op 17 oktober 2003. In dit plan wordt de
toekomstvisie op mobiliteit geschetst. Dit wordt weergegeven aan de hand van 5 basisdoelstellingen:







Het vrijwaren van de bereikbaarheid: op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische
knooppunten en poorten waarborgen.
Het garanderen van de toegankelijkheid: op een selectieve manier iedereen in Vlaanderen de
mogelijkheden bieden zich te verplaatsen; daardoor moet iedereen volwaardig kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk leven.
Het verzekeren van de verkeersveiligheid: de verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder
terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid: ondanks de toenemende mobiliteit de
verkeersleefbaarheid verbeteren.
Het terugdringen van de schade aan milieu en natuur: schade aan milieu en natuur terugdringen,
zelfs al neemt de mobiliteit toe.

Voor deze doelstellingen wordt een concrete beleidsstrategie uitgezet bestaande uit een set van dragende
maatregelen met als doel de geconcretiseerde beleidsambities te realiseren. De concrete doorvertaling en
uitdetaillering van deze algemene doelstellingen dient te gebeuren via de lokale mobiliteitsplannen in het
kader van het mobiliteitsconvenant.
Mobiliteitsplan Dessel
Het mobiliteitsplan van Dessel is conform verklaard in 2006.
Het mobiliteitsplan vertaalt de visie van het toekennen van de bovenlokale wegencategorisering aan de
N118 als het in relevante mate afbouwen van de verkeersdruk op Dessel-centrum. Het koppelen van de N18
aan de N118 in het zuiden van de gemeente kan een extra bijdrage leveren aan de verkeersleefbaarheid in
Dessel-centrum. De N118 wordt bij voorkeur als doorgangsas gezien tussen Mol en Geel enerzijds en de
E34 anderzijds. Voor de geconcentreerde bedrijvigheid van Stenehei vormt de N118 de belangrijkste
ontsluitingsas. Deze ontsluiting wordt voornamelijk gezien richting Geel, omdat hier de aantakking op de
primaire wegenstructuur het vlotst kan worden voorzien.
Mobiliteitsplan Geel
Het mobiliteitsplan van de stad Geel werd in 2012 door de gemeenteraad definitief aanvaard. Daarbij werden
nieuwe thema’s aan het bestaande mobiliteitsplan toegevoegd en bestaande thema’s uitgediept.
Met betrekking tot de bestaande verkeersstructuur op regionaal niveau verwijst het mobiliteitsplan naar het
gezamenlijk voorstel dat werd geformuleerd met de gemeenten Mol, Dessel, Retie en Kasterlee. In dit
voorstel wordt de bereikbaarheid van de kernen tussen de E34 en de N71 georganiseerd aan de hand van
een kamstructuur waarbij Retie naar de E34 ontsluit, en Geel en Mol via de N71 – R14 – N19 naar de E313.
Dessel en de bedrijventerreinen ten noorden van Mol en Dessel worden ontsloten via de N118. Hiertoe dient
een nieuwe verbinding naar de N19 of N71 te worden gerealiseerd.
De kernen van Mol, Geel, Dessel, Retie en Kasterlee dienen indien mogelijk door infrastructurele
maatregelen of tonnagebeperkingen gevrijwaard te worden van doorgaand vrachtverkeer.
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Mobiliteitsplan Mol
Het mobiliteitsplan van de gemeente Mol is conform verklaard in 2000. Er werd een sneltoets opgemaakt in
2007, waaruit naar voren kwam dat het mobiliteitsplan verbreed en verdiept diende te worden. Het daaruit
voortkomende beleidsplan werd voorgesteld op PAC in 2012 (maar voorlopig niet conform verklaard).
Met betrekking tot de verkeersstructuur op regionaal niveau wordt in het mobiliteitsplan van Mol een
gelijkaardig gezamenlijk voorstel zoals geformuleerd in het mobiliteitsplan van Geel. Bijkomend wordt echter
gesteld dat het wenselijk is het probleemoplossend vermogen van de alternatieve ontsluiting naar de N19 of
N71 in een scenario met en zonder invulling/uitbreiding van de bedrijventerreinen Mol Donk en Dessel te
onderzoeken.
Ook in dit mobiliteitsplan wordt er verwezen naar het vrijwaren van de kernen van Mol, Geel, Dessel, Retie
en Kasterlee van doorgaand vrachtverkeer.
In dat kader is het van belang dat vrachtverkeer van en naar de projectsite maximaal via N118 verloopt.
Mobiliteitsplan Retie
Het mobiliteitsplan van de gemeente Retie is conform verklaard in 2000. In 2010 werd beslist het vigerende
mobiliteitsplan te bevestigen/actualiseren.
Het mobiliteitsplan gaat uit van een optimalisatie van de bestaande infrastructuur en een herinrichting van de
belangrijkste kruispunten. De belangrijkste maatregel betreft de doortrekking van de ‘ring’ via de
Veldenstraat. Deze ring wordt -om doorgaand verkeer te ontmoedigen- aangelegd met een
verkeersweerstand door middel van rotondes. Alle gewestwegen binnen deze ring zullen worden
overgedragen aan de gemeente, die ze zal inrichten als gemeentewegen.
De geschetste wegencategorisering zal in de praktijk worden omgezet. Dit betekent dat de N18 haar rol als
secundaire III zal kunnen opnemen. De N118 – Europalaan mag in geen geval een ontsluitingsroute vormen
voor nieuwe ontwikkelingen. Belangrijkste randvoorwaarde blijft het afdwingen van het gebruik van de N19
als hoofdontsluitingsroute naar de E34 vanuit Geel en Mol. Het aanleggen van een verbindingsweg tussen
R14 en N118 dient dit te versterken.
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
De Vlaamse provincies hebben in samenwerking met de Vlaamse overheid op elkaar aansluitende
verbindende functionele fietsroutenetwerken op provinciaal niveau uitgetekend. De provincie is
verantwoordelijk voor de opvolging van de realisatie van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
(BFF).
Het BFF verbindt kernen en attractiepolen. Het netwerk is in eerste instantie bestemd voor woonwerkverkeer, woon-schoolverkeer of woon-winkelverkeer. De multimodale invalshoek was belangrijk bij de
opbouw van het netwerk. Zo speelt de fiets een rol in het voor- en natransport bij openbaar vervoer en bij
carpooling.
Het BFF bestaat uit hoofdroutes, functionele fietsroutes en alternatieve fietsroutes:





Hoofdroutes zijn intensief gebruikte doorgaande fietsroutes met een kwalitatief hoogwaardig
karakter.
De functionele fietsroutes vallen grotendeels samen met de secundaire en lokale verbindingswegen
voor autoverkeer, omdat dit doorgaans de kortste verbindingen zijn tussen de belangrijkste
bestemmingen.
De alternatieve functionele routes liggen meestal parallel aan de functionele fietsroutes langs minder
drukke trajecten.

De gewenste inrichting van deze fietsvoorzieningen is afhankelijk van de volgende factoren:
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de categorisering van de verkeerswegen waarbij speciale aandacht dient te gaan naar de
samenhang tussen de fietsroutes en de secundaire wegen type III;
de indeling in snelheidsgebieden;
de ruimtelijk functionele omgeving.

Het Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid is hierbij de leidraad.
Recreatief Fietsroutenetwerk
De dienst Toerisme Provincie
knooppuntensysteem uitgewerkt.

Antwerpen

heeft

voor

de

Antwerpse

Kempen

een

recreatief

Mobiliteits- en veiligheidseffecten Rapport STORA
In opdracht van het toenmalige STOLA (nu STORA) werd in 2003
veiligheidseffectenstudie uitgevoerd voor de berging van laagactief afval te Dessel.

een

mobiliteits-

en

Hieruit bleek dat de te verwachten effecten naar mobiliteit toe voor Dessel gering zouden zijn. De bouw,
exploitatie en sluiting van een oppervlaktebergingssite voor laagactief afval leidt tot een zeer beperkte en
nauwelijks waarneembare hoeveelheid verkeershinder en verkeersonveiligheid. Het aandeel van het werfen toeleveringsverkeer in de bestaande verkeersstromen is hiervoor te gering. Dit neemt niet weg dat met
eenvoudige maatregelen de effecten op gevoelige plaatsen (b.v. de school in de Hannekestraat) kunnen
worden beperkt, en tevens ook de bestaande situatie verder kan worden verbeterd. Belangrijk is wel dat het
aandeel binnenvaart in de toelevering van materialen het best zo hoog mogelijk kan worden gehouden, m.n.
om de emissies te beperken. Hoewel het aandeel van de emissies van het verkeer van en naar de site op
het grondgebied van Dessel in vergelijking met het overige verkeer beperkt is, blijkt toch een besparing van
meer dan 80.000 tot 250.000 liter brandstof per jaar indien men het scenario “75% binnenschepen”
operationeel kan maken.
Als effect-beperkende maatregelen worden volgende zaken vermeld:



Stimulering van de binnenvaart door de bouw van goede overslagmogelijkheden;
Aanduiden van de Broekstraat als alternatief voor de Hannekesstraat voor vrachtverkeer, met
tonnagebeperking in de Hannekesstraat.

Mobiliteits- en veiligheidseffecten Rapport MONA
In opdracht van MONA werd in 2003 een ontsluitingsstudie voor de bergingssite van licht-radioactieve
afvalstoffen te Mol opgesteld. Binnen het document worden verschillende ontsluitingsconcepten tegenover
elkaar afgewogen. De nota had de bedoeling de opdrachtgever een handvest aan te reiken waarmee
toekomstig beleid uitgestippeld kan worden. Er wordt dan ook geen expliciete keuze gemaakt voor één
ontsluitingsconcept.
Multicriteria-analyse van de materialenstroom
Op verzoek van MONA werd in 2003 een multicriteria-analyse van de materialenstroom opgemaakt door het
Centrum voor Beleidsmanagement. In het document werd de grootste materialenstroom, bij opbouw van de
bergingsinstallatie, bestudeerd en afgetoetst aan een scenario met aanvoer via binnenvaart, via
vrachtwagens, en een scenario trein + vrachtwagen. Voor elk scenario werden de mogelijke operationele
maatregelen, infrastructurele maatregelen en verkeersmaatregelen gedefinieerd om de materialenstroom te
laten verlopen met zo min mogelijk negatieve effecten voor de omgeving.
Belangrijkste conclusies in het eindrapport zijn:


Aanleg van een loskade met bijhorende infrastructuur;
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Spreiding van transport te water in de tijd, om problemen t.h.v. de loskade te voorkomen;
Afsluiten en omleiden van bestaande fietsroutes;
Signalisatie voor werfverkeer;
Indien mogelijk verkeersstromen over de rijweg spreiden richting E34 en E313, om effecten uit te
vlakken;
Veilige fietsinfrastructuur langsheen de transportroutes bv. N118;
Herinrichting aansluiting op N118. Mogelijkheden zijn: linksafslagstrook, verkeerslichten,
snelheidsremmers, snelheidsbeperking, inhaalverbod,…;
Waarschuwingslichten en signalisatie t.b.v. werfverkeer en zwakke weggebruikers.

Conclusies van de vervolgstudie waren de volgende:







Met een optimale spreiding van de transportbewegingen is transport d.m.v. vrachtwagens een
haalbare kaart. De piekperiodes zijn afgevlakt tot maximaal 18 vrachtwagens per dag. Dergelijke
transportstroom is haalbaar over de aanwezige infrastructuur.
Ondanks het feit dat transport d.m.v. vrachtwagens haalbaar is en de verkeersleefbaarheid niet in
gedrang brengt, geniet transport d.m.v. binnenscheepvaart de voorkeur.
De ruim lagere materiaalbehoefte onder het scenario van diepteberging en het feit dat de maximale
transportbehoefte tijdens piekperiodes onder beide scenario’s dezelfde is, maakt dat het scenario
van diepteberging de voorkeur geniet op logistiek vlak.
Preventieve maatregelen – zoals beschreven in het eindrapport – mogen niet verwaarloosd worden.

N118
Voor de verbinding tussen N118 en N18 enerzijds, en N118 en R14 anderzijds zullen 2 RUP’s worden
opgestart. Precieze timing van deze RUP’s, van aansluitende MER-studies en van ontwerp- en
aanbestedingsdossiers is nog erg onzeker. In de meest optimale omstandigheden lijkt een uitvoering in 2022
mogelijk.
Atoomdorp
Op de site tussen de bedrijfsterreinen van SCK en het kanaal Bocholt-Herentals is een wijk gelegen,
bestaande uit villa’s, huizen, appartementen en gebouwen met kamers. Ook een aantal sportfaciliteiten zijn
aanwezig. Er zijn ideeën voor toekomstige herinrichting van dit gebied. Verdere detaillering over het
gewenste programma e.d. is vooralsnog niet beschikbaar.
7.4.1.3.1.3

Bestaande infrastructuur

In de onderstaande tabellen worden de weginrichtingen (netwerken) en kruispuntinrichtingen in het
studiegebied beschreven voor de verschillende modi.
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Weginrichtingen
N118 (Retiebaan/Stenehei/Geelsebaan)
Inrichting:
2x1
rijstroken
enkelrichtingsfietspaden

met

vrijliggende

Snelheidslimiet: 70 km/u
Functies:


secundaire weg type II: hoofdfunctie is verzamelen naar
het hoofdwegennet op bovenlokaal niveau, nevenfuncties
zijn verbinden en toegang geven



functionele fietsroute



busroute

Kastelsedijk
Inrichting: 2x1 rijstroken met dubbelrichtingsfietspad langs
zuidzijde
Snelheidslimiet: 70 km/u
Functies:


lokale weg type I: hoofdfunctie is verbinden op lokaal
niveau, ontsluiten en toegang geven zijn aanvullende
functies



alternatieve functionele fietsroute

Boeretangsedreef
Inrichting: 2x1 rijstroken met dubbelrichtingsfietspad langs
noordzijde
Snelheidslimiet: 70 km/u
Functies:


lokale weg type I: hoofdfunctie is verbinden op lokaal
niveau, ontsluiten en toegang geven zijn aanvullende
functies



alternatieve functionele fietsroute, recreatieve fietsroute
(tussen kptn Kastelsedijk en Kleine Boeretang)
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Gravenstraat
Inrichting: 2x1 rijstroken met dubbelrichtingsfietspad langs
westzijde
Snelheidslimiet: 70 km/u
Functies:


lokale weg type III: toegang geven (enkel plaatselijk
verkeer)



alternatieve functionele fietsroute, recreatieve fietsroute

Ten zuiden van het kanaal werd de doorgang langs
Gravenstraat – Boeretang omwille van veiligheidsredenen bij
SCK afgesloten voor alle verkeer.
Europalaan
Inrichting: 6,5 m brede rijbaan
Snelheidslimiet: 50 km/u
Functie:


lokale weg type III: toegang geven (private weg)
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Kruispuntinrichtingen
Kruispunt N118 Geelsebaan/Stenehei x Kastelsedijk
Vier-armig kruispunt met verkeersregelinstallatie
Linksafslagstroken op N118 Stenehei
Beveiligde oversteekplaatsen voor fietsers over Kastelsedijk
(beide zijden) en over Stenehei (aan zuidzijde kruispunt)
Beveiligde oversteekplaatsen voor voetgangers over
Kastelsedijk (aan oostzijde kruispunt) en over Stenehei (aan
zuidzijde kruispunt)

Kruispunt N118 Geelsebaan/Stenehei x Europalaan
Drie-armig kruispunt met voorrang voor N118
Fietsmarkeringen
langs
oostzijde
(enkelrichtingsfietspad langs N118)

kruispunt

Kruispunten Kastelsedijk x Zandbergen
Drie-armige kruispunten met voorrang voor Kastelsedijk
Fietsmarkeringen
langs
zuidzijde
(dubbelrichtingsfietspad langs Kastelsedijk)

kruispunt

Kruispunt Kastelsedijk x Boeretangsedreef x Gravenstraat
Rotonde met binnenstraal 10,50 m en buitenstraal 16,00 m
Oversteekplaats voor fietsers (dubbelrichting) aan westzijde
kruispunt (uit de voorrang).
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7.4.1.3.1.4

Gebruik verkeersnetwerken in de huidige situatie

7.4.1.3.1.4.1

Huidige Verkeersintensiteiten en verzadigingsgraden

Situering tellingen
Er werden tellingen uitgevoerd op volgende locaties :
1.
2.
3.
4.
5.

Kruispunttelling N118 – Kastelsedijk (donderdag 24/11/2016, 7u-9u, 16u-18u)
Kruispunttelling Kastelsedijk – Boeretangsedreef (donderdag 24/11/2016, 7u-9u, 16u-18u)
Slangtelling Kastelsedijk
Slangtelling privé-weg Z (t.h.v. brug Boeretang)
Slangtelling privé-weg Z (nabij sas 6)

1
3
2

4

5

Figuur 7-6: locatie verkeerstellingen november 2016
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Kruispunt N118 x Kastelsedijk

2

Figuur 7-7: verkeersbelasting kruispunt N118 - Kastelsedijk, ochtendspits

Figuur 7-8: verkeersbelasting kruispunt N118 - Kastelsedijk, avondspits
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In de ochtendspits worden 74 vrachtwagens waargenomen, en in de avondspits 119 (respectievelijk 13% en
20% van de totale verkeersbelasting op het kruispunt).
Het kruispunt N118 x Kastelsedijk is enkele jaren geleden heraangelegd. Er doen zich geen structurele
problemen voor met de verkeersafwikkeling op dit lichtengeregelde kruispunt.
Controle van de capaciteit van het kruispunt o.b.v. de huidige verkeersintensiteiten toont aan dat de
verhouding tussen intensiteit en capaciteit op het kruispunt nog een ruime marge vertoont om bijkomende
verkeersstromen te kunnen verwerken. In de ochtendspits wordt de capaciteit momenteel voor ca. 51%
benut. In de avondspits bedraagt dit 65%.
Tabel 7-4: Capaciteitsbeoordeling N118 – Kastelsedijk, ochtendspits
Intersection Capacity Utilization Worksheet (ICU)
Intersection Location: N118 - Kastelsedijk
Analyzed by: Arcadis
Date and Time of Data:

24/11/2016

City: Dessel
Alternative:
Project: Niras

Increase:
0%

1 Movement
EBL
EBT
EBR
WBL
2 Lanes
0
1
0
0
Yes
3 Shared LT Lane (y/n)
WAAR
WAAR
Yes
Volume
3
1
1
158
4 Growth Volume
3
1
1
158
5 Pedestrians
0
Yes
6 Ped Button (y/n)
######
7 Pedestrian Timing Required
0
Yes
8 Free Right (y/n)
######
9 Ideal Flow
1800
1800
1800
1800
10 Lost Time
5
5
0
5
11 Minimum Green
10
10
0
10
12 Reference Cycle Length
120
13 Volume Combined
0,0
5,0
0,0
0,0
14 Volume Separate Left
3,0
2,0
158,0
15 Lane Utilization Factor
1,000 1,000 1,000 1,000
16 Turning Factor Adjust
0,850 0,941 0,850 0,850
17 Saturated Flow Combined
0,0 1693,6
0,0
0,0
18 Saturated Flow Separate
1530,0 1665,0
1530,0
19 Pedestrian Interference Time
0,0
0,0
20 Pedestrian Frequency
0,0%
Summary
East West
North South
40 Protected Option
NA
50,3
41 Permitted Option
25,5
35,3

WBT
1

WBR
0

NBL

1
Yes
######
17
2
17
2
0

2
2
Yes
######
0

1800
5
10
177,0
19,0
1,000
0,942
1694,9
1558,4
0,0
0,0%

NBT

NBR
1

328
328

SBL

1
######
Yes
109
106
109
106
0

Yes
######
0
Yes
######
1800
0
0

0,0

1800
5
10

1800
5
10

2,0 437,0
2,0 437,0
1,000 1,000 1,000
0,850 0,850 0,963
0,0 1530,0 1732,7
1530,0 1732,7
0,0
0,0
0,0%

SBT

0

SBR
1

0

398
398

3
3
0

Yes
######
0
Yes
######
1800
0
0

1800
5
10

0,0

1800
5
10

106,0 401,0
106,0 401,0
1,000 1,000 1,000
0,850 0,850 0,999
0,0 1530,0 1798,0
1530,0 1798,0
0,0
0,0
0,0%

Yes
######
1800
0
0

0,0
1,000
0,850
0,0
0,0

Level of service

42 Split Option
32,5
67,0
43 Minimum
25,5
35,3
44 Combined
60,8
Right Turns
EBR
WBR
NBR
SBR
45 Adjusted Reference Time
0,0
0,0
0,0
0,0
46 Cross Through Direction
NBT
SBT
WBT
EBT
47 Cross Through Adj Ref Time
35,3
31,8
17,5
15,0
48 Oncoming Left Direction
WBL
EBL
SBL
NBL
49 Oncoming Left Adj Ref Time
17,5
15,0
15,0
15,0
50 Combined
52,8
46,8
32,5
30,0
51 Intersection Capacity Utilization
50,7%
52 Level Of Service
A

A=Free flow
B=Reasonably free flow
C=Stable flow
D=Approaching unstable flow
E=Unstable flow
F=Forced or breakdown flow

Revision 2003.0
Trafficware
http://www.trafficware.com/icu2003.html
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Tabel 7-5: Capaciteitsbeoordeling N118 – Kastelsedijk, avondspits
Intersection Capacity Utilization Worksheet (ICU)
Intersection Location: N118 - Kastelsedijk
Analyzed by: Arcadis
Date and Time of Data:

24/11/2016

City: Dessel
Alternative:
Project: Niras

Increase:
0%

1 Movement
EBL
EBT
EBR
WBL
2 Lanes
0
1
0
0
Yes
3 Shared LT Lane (y/n)
WAAR
WAAR
Yes
Volume
2
5
5
138
4 Growth Volume
2
5
5
138
5 Pedestrians
0
Yes
6 Ped Button (y/n)
######
7 Pedestrian Timing Required
0
Yes
8 Free Right (y/n)
######
9 Ideal Flow
1800
1800
1800
1800
10 Lost Time
5
5
0
5
11 Minimum Green
10
10
0
10
12 Reference Cycle Length
120
13 Volume Combined
0,0
12,0
0,0
0,0
14 Volume Separate Left
2,0
10,0
138,0
15 Lane Utilization Factor
1,000 1,000 1,000 1,000
16 Turning Factor Adjust
0,850 0,930 0,850 0,850
17 Saturated Flow Combined
0,0 1673,4
0,0
0,0
18 Saturated Flow Separate
1530,0 1665,0
1530,0
19 Pedestrian Interference Time
0,0
0,0
20 Pedestrian Frequency
0,0%
Summary
East West
North South
40 Protected Option
NA
60,8
41 Permitted Option
32,2
45,8

WBT
1

WBR
0

NBL

1
Yes
######
122
0
122
0
0

0
0
Yes
######
0

1800
5
10

NBT

NBR
1

445
445

SBL

1
######
Yes
145
28
145
28
0

Yes
######
0
Yes
######
1800
0
0

260,0
122,0
1,000
0,905
1628,9
1530,0
0,0
0,0%

0,0

1800
5
10

1800
5
10

0,0 590,0
0,0 590,0
1,000 1,000 1,000
0,850 0,850 0,963
0,0 1530,0 1733,6
1530,0 1733,6
0,0
0,0
0,0%

SBT

0

SBR
1

0

282
282

0
0
0

Yes
######
0
Yes
######
1800
0
0

1800
5
10

0,0

1800
5
10

28,0 282,0
28,0 282,0
1,000 1,000 1,000
0,850 0,850 1,000
0,0 1530,0 1800,0
1530,0 1800,0
0,0
0,0
0,0%

Yes
######
1800
0
0

0,0
1,000
0,850
0,0
0,0

Level of service

42 Split Option
39,2
69,6
43 Minimum
32,2
45,8
44 Combined
78,0
Right Turns
EBR
WBR
NBR
SBR
45 Adjusted Reference Time
0,0
0,0
0,0
0,0
46 Cross Through Direction
NBT
SBT
WBT
EBT
47 Cross Through Adj Ref Time
45,8
23,8
24,2
15,0
48 Oncoming Left Direction
WBL
EBL
SBL
NBL
49 Oncoming Left Adj Ref Time
24,2
15,0
15,0
0,0
50 Combined
70,0
38,8
39,2
15,0
51 Intersection Capacity Utilization
65,0%
52 Level Of Service
C

A=Free flow
B=Reasonably free flow
C=Stable flow
D=Approaching unstable flow
E=Unstable flow
F=Forced or breakdown flow

Revision 2003.0
Trafficware
http://www.trafficware.com/icu2003.html
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Rotonde Kastelsedijk /Boeretangsedreef

Figuur 7-9: verkeersbelasting rotonde Kastelsedijk - Boeretangsedreef, ochtendspits

Figuur 7-10: verkeersbelasting rotonde Kastelsedijk - Boeretangsedreef, avondspits
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In de ochtendspits worden 36 vrachtwagens waargenomen, en in de avondspits 19 (respectievelijk 14% en
7% van de totale verkeersbelasting op het kruispunt).
Uit de capaciteitscontrole blijkt dat zowel in de ochtend- als de avondspits maximaal 26% van de
beschikbare capaciteit benut wordt.
Tabel 7-6: Capaciteitsbeoordeling Kastelsedijk – Boeretangsedreef, ochtendspits
CAPACITEITSFORMULE van Bovy

Gegevens rotonde per tak
aantal stroken
aantal toeritten
binnenstraal
buitenstraal
breedte midden geleider
bypass

Gemeente :

A
1
1
10,5
16
1
nee

B
1
1
10,5
16
5
nee

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar

C
1
1
10,5
16
1
nee

D
1
1
10,5
16
2,5
nee

2016

248

1/2 rond

Dessel

129

4/4 rond

0

A

B

C

D

377
2
75

117
129
250

7
70
176

0
77
0

0,24
0,95
1,00

0,14
0,95
1,00

0,24
0,95
1,00

0,20
0,95
1,00

1482
25%

1360
9%

1403
0%

1435
0%

Verzadiging op ring

1433
26%

682
17%

101
7%

N.V.T
N.V.T.

Verkeersafwikkeling

goed

goed

goed

N.V.T.

Intensiteit op toerit (pae/u)
Intensiteit op rotonde (pae/u)
Intensiteit op afrit (pae/u)

0
Capaciteit toerit (pae/u)

0
70
0
47

B

0
4/4 rond

Verzadiging op toerit
0
0
0
0

D

TAK B

2
3/4 rond

2016
0,0%

0

- Gamma-waarde

A
4/4 rond
3/4 rond
1/2 rond
1/4rond

Verwachte groei:

Boeretang
Kastelsedijk
Gravenstraat

- Beta-waarde

3/4 rond

Berekening voor het jaar:

Niras

- Alpha-waarde

TAK A

1/4 rond

Prjct.nr. :
Tak A :
Tak B :
Tak C :
Tak D :

C C

TAK D

5
1/2 rond

0
1/4 rond

1/4 rond
1/2 rond
3/4 rond
4/4 rond

Capaciteit ring (pae/u)

TAK C

Tabel 7-7: Capaciteitsbeoordeling Kastelsedijk – Boeretangsedreef, avondspits
CAPACITEITSFORMULE van Bovy

Gegevens rotonde per tak
aantal stroken
aantal toeritten
binnenstraal
buitenstraal
breedte midden geleider
bypass

Gemeente :

A
1
1
10,5
16
1
nee

B
1
1
10,5
16
5
nee

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar

C
1
1
10,5
16
1
nee

D
1
1
10,5
16
2,5
nee

2016

75

1/2 rond

Dessel

13

4/4 rond

0

A

B

C

D

251
13
124

182
248
16

0
430
0

0,24
0,95
1,00

0,14
0,95
1,00

0,24
0,95
1,00

0,20
0,95
1,00

1377
6%

1473
17%

1287
14%

1137
0%

Verzadiging op ring

627
14%

1357
19%

691
26%

N.V.T
N.V.T.

Verkeersafwikkeling

goed

goed

goed

N.V.T.

Intensiteit op rotonde (pae/u)
Intensiteit op afrit (pae/u)

- Gamma-waarde
Capaciteit toerit (pae/u)

0
248
0
3

B

0
4/4 rond

Verzadiging op toerit
0
0
0
0

D

TAK B

49
3/4 rond

2016
0,0%

0

A
4/4 rond
3/4 rond
1/2 rond
1/4rond

Verwachte groei:

88
49
381

Intensiteit op toerit (pae/u)

- Beta-waarde

3/4 rond

Berekening voor het jaar:

Niras
Boeretang
Kastelsedijk
Gravenstraat
0

- Alpha-waarde

TAK A

1/4 rond

Prjct.nr. :
Tak A :
Tak B :
Tak C :
Tak D :

C C

TAK D

133
1/2 rond

0
1/4 rond

1/4 rond
1/2 rond
3/4 rond
4/4 rond

Capaciteit ring (pae/u)

TAK C

Kruispunt N118 x Europalaan
Ook op het kruispunt N118 x Europalaan (N118 in voorrang) doen er zich geen structurele
capaciteitsproblemen voor, gezien de beperkte verkeersintensiteiten op de Europalaan. De hiaten in de
doorgaande verkeersstromen zijn voldoende frequent en groot om de linksafslaande beweging vanop N118
uit de richting van Retie richting Europalaan mogelijk te maken, zonder afzonderlijke linksafslagstrook, en
zonder al te sterke hinder voor het achteropkomende verkeer.
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Kastelsedijk
Tabel 7-8: Verkeerstellingen Kastelsedijk (november 2016)
Verkeerstellingen Kastelsedijk
Bron

slangtelling

Richting

Richting

Snelheids-

Periode

limiet

(dagen)

70 km/u

18/11/16

Boeretang

Gem. werkdag

Periode

Uur-intensiteit

(uren)
–

29/11/16

1.861 vtg/dag

07:00 – 08:00

130 vtg/uur

62 fietsers/dag

7 fietsers/uur

147 vw/dag

8 vw/uur
16:00 – 17:00

187 vtg/uur
14 fietsers/uur
13 vw/uur

Richting N118

70 km/u

18/11/16
29/11/16

–

1.819 vtg/dag

07:00 – 08:00

196 vtg/uur

61 fietsers/dag

14 fietsers/uur

156 vw/dag

13 vw/uur
16:00 – 17:00

157 vtg/uur
4 fietsers/uur
14 vw/uur
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Slangtelling privé-weg Z (t.h.v. brug Boeretang en nabij sas 6)
Tabel 7-9: Verkeerstellingen privéweg ten Z van het kanaal (SCK), nabij brug Boeretang (november 2016)
Verkeerstelling privéweg
Bron

Richting

Snelheids-limiet

Periode

Gem. werkdag

(dagen)
slangtelling brug

Richting

Boeretang

Boeretang

50 km/u

18/11/16

Periode

Uur-intensiteit

(uren)
–

29/11/16

600 vtg/dag
34 fietsers/dag

07:00

–

08:00

120 vtg/uur
4 fietsers/uur

4 vw/dag

1 vw/uur
16:00

–

17:00

28 vtg/uur
3 fietsers/uur
0 vw/uur

slangtelling brug
Boeretang

Richting N118

50 km/u

18/11/16
29/11/16

–

587 vtg/dag
36 fietsers/dag

07:00

–

08:00

13 vtg/uur
0 fietsers/uur

3 vw/dag

0 vw/uur
16:00
17:00

–

119 vtg/uur
4 fietsers/uur
0 vw/uur
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Tabel 7-10: Verkeerstellingen privéweg ten Z van het kanaal (SCK), nabij sas 6 (november 2016)
Verkeerstelling privéweg
Bron

Richting

Snelheids-limiet

Periode

Gem. werkdag

(dagen)
slangtelling sas 6

Richting

70 km/u

Boeretang

18/11/16

Periode

Uur-intensiteit

(uren)
–

29/11/16

450 vtg/dag
22 fietsers/dag

07:00

–

08:00

114 vtg/uur
0 fietsers/uur

1 vw/dag

0 vw/uur
16:00

–

17:00

14 vtg/uur
1 fietser/uur
0 vw/uur

slangtelling sas 6

Richting N118

70 km/u

18/11/16
29/11/16

–

433 vtg/dag
20 fietsers/dag

07:00

–

08:00

6 vtg/uur
1 fietser/uur

2 vw/dag

0 vw/uur
16:00
17:00

–

118 vtg/uur
0 fietsers/uur
1 vw/uur

Uit de tellingen kan afgeleid worden dat er met name in de ochtendspits een aanzienlijke stroom aan
gemotoriseerd verkeer bestaat richting Boeretang (ca. 120 voertuigen per uur). In de tegenovergestelde
richting is de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer beperkt (tot max. 30 voertuigen per uur). In de avondspits
is de beweging naar Boeretang erg beperkt, en is de stroom richting N118 groter (ook ca. 120 voertuigen per
uur).
Uit combinatie van de tellingen nabij de brug van Boeretang en t.h.v. sas 6, blijkt de hoeveelheid
gemotoriseerd verkeer langs Goorstraat zeer beperkt te zijn.
7.4.1.3.1.4.2

Verkeersveiligheid

Op onderstaande figuur staan de locaties van de letselongevallen weergegeven die in de periode 2014-2016
in de buurt van het projectgebied hebben plaatsgevonden (bron: ongevallen-GIS provincie Antwerpen).
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Figuur 7-11: Ongevallen-GIS (2014-2016)

Op te merken op de Figuur 7-11 zijn de ongevallen op de kruispunten Boeretangsedreef x Kleine Boeretang
en Boeretangsedreef x Gravenstraat en de ongevallen op de N118.
Ook de volgende potentiële conflictpunten zijn op te merken op microniveau:






Door de aanwezigheid van erfaansluitingen (bedrijven en woningen) langsheen de Kastelsedijk zijn
er conflictpunten aanwezig, specifiek tussen verkeer van en naar het bedrijventerrein en fietsers op
het dubbelrichtingsfietspad.
De zichtbaarheid op het kruispunt Kastelsedijk x Boeretangsedreef x Gravenstraat was vroeger
onvoldoende vanuit verkeersveiligheidsoogpunt. De heraanleg als rotonde vormt hiervoor een
oplossing.
Op te merken is ook de lange rechtstand van de Kastelsedijk, waardoor (auto)verkeer hier hoge
snelheden kan halen.

7.4.1.3.1.4.3

Oversteekbaarheid

Gezien de hogere verkeersintensiteiten is de oversteekbaarheid vooral belangrijk ter hoogte van de N118,
meer specifiek ter hoogte van de niet-lichtengeregelde oversteekplaatsen voor langzaam verkeer zoals aan
het kruispunt N118 x Europalaan.
Er wordt uitgegaan van de avondspitsintensiteiten.
Om de oversteekbaarheid te kunnen kwalificeren, wordt er een onderscheid gemaakt tussen een 2x1
wegprofiel zonder middengeleider en een 2x1 wegprofiel met middengeleider:




2x1 zonder middengeleider: de 2x1 bestaat uit 2 rijbanen met een breedte van 3,25 m. De totale
breedte bedraagt 6,50 m. Voor een oversteeksnelheid van 1 m/s bedraagt het nodige hiaat om over
te steken 6,5 m x 1 m/s= 6,5 s.
2x1 met middengeleider: de 2x1 bestaat uit twee rijbanen met een breedte van 3,25 m gescheiden
door een doorlopende middengeleider. Deze middengeleider dient voldoende breed te zijn opdat de
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ruimtelijke en verkeerskundige functie kan nagestreefd worden. Door het aanbrengen van de
middengeleider wordt de oversteek opgedeeld in twee oversteken met benodigd hiaat 3,3 s.
Uitgaande van de verkeersintensiteiten in de huidige situatie (zie paragraaf 7.4.1.3.1.4) blijkt dat de
oversteekbaarheid van de wegen in het studiegebied als “matig” (zonder middengeleider) of “goed” (met
middengeleider) kan omschreven worden.
7.4.1.3.1.5

Knelpunten huidige situatie

Doortocht N18 en N118 Retie
Retie wordt doorsneden door 2 structuren, de
N18 en de N118, die beiden een bedreiging
vormen voor de leefbaarheid van het
centrumgebied ondanks de aanwezigheid van
een rondweg. Deze rondweg beschrijft een
omleidende route tussen de zuidelijke en de
noordelijke N18 langs zuidwestelijke zijde van
Retie, en omvat dus slechts 2 kwadranten. De
rondweg is zowel naar functie als ontwerp
ingericht als een lokale weg, en de
verschillende
verkeerslichtengeregelde
kruispunten bieden een beperkte capaciteit. De
ringstructuur werd inmiddels doorgetrokken tot
aan Europalaan. Verdere opwaardering van
deze ring bevindt zich in studiefase. Een
planning is nog niet bekend. Na uitvoering
daarvan kan het centrum van Retie verder
ingericht worden als verblijfsgebied.

Figuur 7-12: Weerstanden in Retie Centrum

Doortocht Sint Dimpna Geel
In Geel centrum gebeurt de verbinding N118 –
N71 door een doortocht door centrumparochie
Sint Dimpna, waar ze een bedreiging vormt voor
de verkeersleefbaarheid.
Voorts volgt de route een gedeelte van het
zuidelijke, binnen de R14 gelegen, dragende
stedelijke netwerk van Geel, waarop ook de
belangrijkste centrumparkings gelegen zijn.
Naast een bedreiging voor verkeersleefbaarheid
betekent dit ook dat bij congestie grote delen
van het centrum van Geel feitelijk onbereikbaar
worden. Door de beperkte capaciteit van de
verkeersregelinstallaties op de kruispunten De
Billemontstraat x Gasthuisstraat x Laar en
Diestseweg
x
Fehrenbachstraat
x
Gasthuisstraat is de congestiekans hoog.

Figuur 7-13: Weerstanden in Geel Sint Dimpna
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De Katersberg in Geel is onderdeel van het
dragende netwerk binnen Geel en is een
stedelijke verbindingsstraat tussen N118
Retieseweg en N19 Dr. Vandeperrestraat. Deze
verbinding is feitelijk de kortste route tussen de
N118 en de N19 – R14.
Ondanks de inrichting van de verschillende
kruispunten met plateaus, de aanwezigheid van
een onbemande snelheidscamera en een
schoolomgeving wordt de Katersberg gebruikt
als sluiproute. Door de lange rechtstand van
deze verbinding kan vermoed worden dat
(auto)verkeer hier hoge snelheden kan halen,
wat negatief is voor de verkeersveiligheid.

7.4.1.3.2

Figuur 7-14: Weerstand Katersberg Geel

Bereikbaarheidsprofiel in de ‘situatie na 2020’

Zoals hoger reeds werd aangehaald kent de omgeving van het projectgebied een zeer diffuse
ontsluitingsstructuur. Dit heeft tot gevolg dat heel wat doortochten doorheen kernen en woonlinten te zwaar
belast worden met (vracht)verkeer, met problemen met betrekking tot de verkeersleefbaarheid tot gevolg.
Ook andersom geredeneerd doen zich problemen voor. De vraag naar (gemotoriseerde) mobiliteit is in de
onmiddellijke omgeving dermate hoog dat de (wenselijk aangeboden) capaciteit wordt overschreden,
waardoor het verkeer niet meer op een wenselijk niveau kan afgewerkt worden. Dit leidt tot een
spanningsveld waarbij vaak een moeilijk evenwicht dient gevonden te worden tussen verkeer en
leefbaarheid.
Hierin kaderen de verschillende beleidsinitiatieven die betrekking hebben tot de verscheidene
ontwikkelingsscenario’s in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. Basisdoelstelling hierbij blijft om
een voldoende kwalitatieve verkeersstructuur te ontwikkelen die de huidige verkeerssituatie oplost en
aansluit bij de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor wordt vertrokken van de gebiedsgerichte visie
voor de oostelijke netwerken en het Netegebied, zoals geformuleerd in het provinciaal structuurplan. Deze
ruimtelijke visie wordt vertaald naar afgeleide mobiliteitsdoelstellingen, waaruit dan de onderstaande acties
en maatregelen volgen.
Verwacht wordt dat deze maatregelen tegen omstreeks 2020 of later gerealiseerd zijn. De situatie waarbij de
onderstaande maatregelen gerealiseerd zullen zijn wordt dan ook benoemd als ‘situatie na 2020’.
7.4.1.3.2.1

Ontsluitingsstructuur in de ‘situatie na 2020’

De ontsluitingsstructuur voor fietsers, openbaar en ander collectief vervoer wordt verondersteld ongewijzigd
te zijn t.o.v. de huidige situatie. Ook voor het vervoer over water is er vandaag reeds een kade aangelegd
langs het kanaal, waardoor overslag mogelijk wordt.
De gewijzigde ontsluitingsstructuur voor personen- en vrachtwagens wordt hieronder beschreven onder de
paragraaf ‘geplande en gewenste infrastructuur’. Ter ontsluiting van de kade en de caissonfabriek is er een
ontsluitingsweg naar de Europalaan aangelegd.
7.4.1.3.2.2

Geplande en gewenste infrastructuur in de ‘situatie na 2020’

De geplande en gewenste infrastructuur in de ‘situatie na 2020’ stemt overeen met de gestuurde
ontwikkelingen op het vlak van transportinfrastructuur zoals beschreven in paragraaf 6.3.1. De situatie ‘na
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2020’ omhelst dus het ‘ideale’ bereikbaarheidsprofiel, waarbij alle voorgestelde maatregelen om de
mobiliteitsproblemen in de regio op te lossen uitgevoerd zijn, ook degene waarvoor nog geen formele
beslissingen genomen zijn.
Wanneer de exploitatie van de berging in principe begint (‘situatie na 2020’), wordt er in principe uitgegaan
van volgende gerealiseerde projecten in de onmiddellijke omgeving van het studiegebied:










Opwaardering N118 tot secundaire weg II en selectie van N18 als secundaire weg III (uit provinciale
mobiliteitsstudie N118, reeds opgenomen in partieel herziene RSPA);
Aanleg verbindingsweg N18 – N118 via Kastelsedijk, Gravenstraat en tracé ten noorden of ten
zuiden van het kanaal;
Aanleg verbindingsweg N118 – R14 (ring Geel);
Opwaardering en afwerking ringweg Retie;
Inrichting centrum Retie i.f.v. verkeersleefbaarheid (na opwaardering en afwerking ringweg Retie);
Inrichting centrum Dessel i.f.v. verkeersleefbaarheid (na aanleg verbindingsweg N18 / N118);
Inrichting centra Mol en deelgemeenten i.f.v. verkeersleefbaarheid (na aanleg verbindingswegen
N18 – N118 en N118 – R14);
Inrichting centrum Geel-St. Dimpna (na aanleg verbindingsweg N118 – R14);
Inrichting Geel-Winkelomheide i.f.v. verkeersleefbaarheid (na aanleg fly-over Geel-Punt).

Ook de begeleidende maatregelen (tonnagebeperkingen, gewijzigde circulatie, snelheidsbeperkingen, …)
die noodzakelijk zijn om de verkeersleefbaarheid van de kernen te garanderen na uitvoering van de
infrastructurele maatregelen (zie mobiliteitsstudie N118) en de gestuurde stedelijke/industriële
ontwikkelingen zoals beschreven onder paragraaf 6.3.2 zijn meegenomen in de ‘situatie na 2020’.
7.4.1.3.2.3

Gebruik verkeersnetwerken in de ‘situatie na 2020’

Bij eerdere analyse i.f.v. opmaak van de project-MER in 2013 werden in kader van dit project
doorrekeningen gebruikt o.b.v. het multimodaal verkeersmodel Antwerpen (MMA) zoals uitgevoerd in functie
van de mobiliteitsstudie N118 (eindrapport oktober 2007).
Deze werden benut om een inschatting op te maken voor het gebruik van het wegennetwerk in de ‘situatie
na 2020’, in het bijzonder op het kruispunt N118 - Kastelsedijk.
Bij de actualisatie die nu wordt doorgevoerd, wordt er in samenspraak met de betrokken actoren voor
geopteerd geen nieuwe doorrekeningen uit te voeren, om diverse redenen:







Het gebruik van deze dient hoe dan ook met het nodige voorbehoud te gebeuren: de waarden uit de
doorrekeningen met het MMA zijn slechts indicatief en kunnen niet als absolute waarden gebruikt
worden;
In verdere paragrafen zal blijken dat de hoeveelheid bijkomend verkeer die door NIRAS gegenereerd
zal worden een erg laag aandeel heeft in de totale verkeersbelasting van het wegennet;
Dit aandeel is kleiner dan de mogelijke variatie binnen de resultaten van eventuele doorrekeningen;
Dit aandeel is kleiner dan de bijkomende hoeveelheid verkeer die gegenereerd zal worden door o.m.
de verdere ontwikkeling van Kievermont en Stenehei en het Atoomdorp;
In de toekomst wordt N118 opgewaardeerd, zodat de bijkomende verkeersdruk voldoende vlot
afgewikkeld kan worden. Meer gedetailleerde analyse van de te verwachten intensiteiten en de
capaciteit van het ontworpen wegennet dient te gebeuren bij verdere studie van de grotere,
geplande ontwikkelingen en voor N118. Dit valt buiten de scope van de voorliggende analyse i.f.v.
de activiteiten van NIRAS.
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7.4.1.4

Effectbeschrijving en –beoordeling

7.4.1.4.1

Berekening van de verkeersgeneratie (algemeen)

Door de bouw en het gebruik van de bergingsinstallatie en aanhorigheden zal er een zekere hoeveelheid
verkeer (werfverkeer + werknemers) gegenereerd worden. NIRAS heeft een fasering opgesteld waarin een
onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende activiteiten/posten die vereist zijn. Voor elke post wordt
vermeld gedurende welke jaren hij zal worden gerealiseerd. In de operationele periode kunnen 3 fasen
worden onderscheiden: de constructiefase, fase I (exploitatie) en fase II (sluiting).
Het ambitieniveau voor het mobiliteitsprofiel van het project wordt geconcretiseerd in gewenste modale
verdelingen (modal splits), en dit voor het personen- en het vrachtverkeer.
Voor het vrachtverkeer worden er twee scenario’s beschouwd met een verschillende modal split:



Scenario A ‘Minimaal aandeel waterweg’: hierbij wordt het gegenereerde vrachttransport grotendeels
op de rijweg afgewikkeld
Scenario B ‘Maximaal aandeel waterweg’: in dit scenario wordt een significant gedeelte van de
materialen per schip vervoerd. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van de maximaal haalbare
hoeveelheid.

Voor het personenverkeer wordt er in eerste instantie een modal split van 100% autoverkeer aangenomen.
Dit is te beschouwen als een ‘worst case scenario’, gezien een zeker percentage van de personeelsleden de
verplaatsing met de fiets en het collectief vervoer zal maken.
Het ambitieniveau voor het personenverkeer dient uit te gaan van de toepassing van het ‘STOP-principe’:
eerst Stappers, dan Trappers, vervolgens Openbaar en collectief vervoer en ten slotte Privaat vervoer. Dit
zal worden meegenomen in de effectbeschrijving en –beoordeling.
7.4.1.4.1.1

Verkeersgeneratie personenverkeer

Bij de opmaak van de planning en fasering is er een inschatting gemaakt van het aantal werknemers die
gedurende de diverse fasen van het project op het terrein aanwezig zullen zijn. Deze inschatting staat
weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 7-11: Inschatting tewerkstelling in project (in voltijdse equivalenten)
2018
Berging
(incl.
toegangscluster)

Bouw

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30

60

60

60

60

60

30

0

13

13

13

17

17

17

17

17

17

17

17

Exploitatie
IPM
Caissonfabriek

Bezoekersen
gemeenschapscentru
m TABLOO

Bouw

50

50

Exploitatie

25
17

Bouw

30

30

15

0

17

30

30

30

1

1

4

12

12

12

12

12

36

141

174

176

106

119

119

89

Exploitatie

Bouw

Exploitatie
totaal

35

Uit deze tabel blijkt dat gedurende de beschouwde periode maximaal 176 personen (voltijdse equivalenten)
tewerkgesteld worden. Dit wordt verwacht in 2021, waarbij een deel van de bouw (berging, IPM,
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caissonfabriek, bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO) samenvalt met de exploitatie (IPM,
caissonfabriek, bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO).
Om deze aantallen te vertalen naar een verkeersgeneratie wordt een modal split van 100% autoverkeer
aangenomen (‘worst case’, want wellicht verplaatst een beperkt aantal werknemers zich op een andere
wijze) en wordt er een bezettingsgraad per wagen van 1,1 personen verondersteld (meerdere werknemers
per camionette, carpool. Ook dit kan beschouwd worden als een ‘worst case-benadering’, want het
personeel van aannemers verplaatst zich veelal in kleine bestelwagens waarin 3 – 4 werknemers aanwezig
zijn). Dit leidt tot een gemiddelde verkeersgeneratie per dag van max. 160 voertuigen voor personenvervoer
per dag.
De personenwagens worden verondersteld toe te komen tussen 6u en 8u en te vertrekken tussen 15u30 en
18u. Verdelen we deze hoeveelheid evenredig over deze perioden, dan zien we dat gedurende de
gemiddelde spitsuren de volgende intensiteiten worden gegenereerd:



80 toekomende voertuigen per gemiddeld ochtendspitsuur;
64 vertrekkende voertuigen per gemiddeld avondspitsuur;

Een voertuig voor personenvervoer wordt gelijkgesteld met 1 pae (personenauto-equivalent).
7.4.1.4.1.2

Verkeersgeneratie vrachtverkeer

Bij de opmaak van de planning en fasering is er een inschatting gemaakt van het aantal vrachtwagens die
gedurende de diverse fasen van het project van en naar het projectgebied zullen rijden, en het aantal boten
dat voor het transport via de waterweg instaat. Daarbij is uitgegaan van volgende veronderstellingen:




Basis: 200 werkdagen per jaar;
Per fase wordt gerekend met gemiddelde waarden per dag.
In bijlage 5 is een overzicht van de berekeningen toegevoegd.

Scenario A: Minimaal aandeel waterweg
In scenario A worden transporten per boot enkel aangewend i.f.v. volgende activiteiten: voor de
terreinvoorbereiding (aanvoer van bulkmaterialen, mogelijks afvoer van teelaarde), de opbouw van de
modules (aanvoer van kalksteen en wapening voor beton) en de eindafdekking van de modules (aanvoer
natuurlijke materialen). De overige transporten verlopen per vrachtwagen.
Onderstaande grafiek toont het gemiddeld aantal boten per dag geraamd voor de verschillende jaren in de
periode 2018-2071, en dit voor scenario A.
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Figuur 7-15: Gemiddeld aantal boten per dag in scenario A (bron: NIRAS)

Onderstaande grafiek toont het gemiddeld aantal vrachtwagens per dag geraamd voor de verschillende
jaren in de periode 2018-2071, en dit voor scenario A.

Figuur 7-16: Gemiddeld aantal vrachtwagens per dag in scenario A (bron: NIRAS)

Wat betreft het gegenereerde aantal vrachtwagens blijkt uit de gegevens voor scenario A het volgende:


Gemiddeld worden er 2 vrachtwagens per dag gegenereerd door het project gedurende de periode
2018 – 2071.
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De grootste vrachtwagenstromen worden verwacht tijdens de constructiefase: gemiddeld 12
vrachtwagens per dag in 2018, 11 vrachtwagens per dag in 2019 en eveneens 9 vrachtwagens per
dag in 2020.
In fase I (exploitatie) ligt het gemiddeld aantal vrachtwagens per dag nooit hoger dan 4.

Voor de berekening van het aantal vrachtwagens wordt uitgegaan van het hoogste aantal vrachtwagens,
namelijk 12 per dag. Een generatie van 12 vrachtwagens maakt dat er zich 24 vrachtwagenbewegingen
(aankomen + vertrekken) per dag zullen voordoen.
De vereiste vrachten betreffen voornamelijk aanvoer van materialen. Er wordt verondersteld dat de aanvoer
zich homogeen gespreid over de dag voordoet. Hetzelfde kan verondersteld worden voor de vertrekkende
(voornamelijk lege) vrachtwagens. Bij 8 werkuren/dag komt dit neer op een spitsuurgeneratie van 12,5 %
van de daggeneratie, hetgeen leidt tot de volgende resultaten:



24 bewegingen x 12,5% = 3 vrachtwagenritten per gemiddeld ochtendspitsuur
24 bewegingen x 12,5% = 3 vrachtwagenritten per gemiddeld avondspitsuur

Een vrachtwagen wordt hierbij gelijkgesteld met 2 pae (personenauto-equivalent).



24 bewegingen x 12,5% = 6 pae per gemiddeld ochtendspitsuur (in pae in en 3 pae uit)
24 bewegingen x 12,5% = 6 pae per gemiddeld avondspitsuur (in pae in en 3 pae uit)

Na 2020 worden er maximaal slechts 4 vrachtwagens per dag gegenereerd, met uitzondering van 2024
waarin er o.a. werken gepland zijn aan de dakstructuur en er 12 vrachtwagens per dag zijn. Maximaal 4
vrachtwagens per dag komt volgens bovenstaande berekening neer op ongeveer 1 vrachtwagen per
gemiddeld spitsuur of 2 pae per gemiddeld spitsuur.



8 bewegingen x 12,5% x 2 pae = 2 pae per gemiddeld ochtendspitsuur
8 bewegingen x 12,5% x 2 pae = 2 pae per gemiddeld avondspitsuur

Scenario B: Maximaal aandeel waterweg
In scenario B worden alle transporten die mogelijk per boot kunnen gebeuren, ook per boot uitgevoerd. Dit
betekent dat, naast de transporten die ook in scenario A per boot verlopen, een groot aandeel van de
overige materialen benodigd tijdens de constructiefase, fase I (exploitatie) en fase II (sluiting) via de
waterweg worden aan- of afgevoerd. NIRAS geeft de voorkeur aan het maximaal benutten van de kade, dus
aan het scenario waarbij zoveel mogelijk transport over water gebeurt.
Onderstaande grafiek toont het gemiddeld aantal boten per dag geraamd voor de verschillende jaren in de
periode 2018-2071, en dit voor scenario B.
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Figuur 7-17 : Gemiddeld aantal boten per dag in scenario B (bron: NIRAS)

Onderstaande grafiek toont het gemiddeld aantal vrachtwagens per dag geraamd voor de verschillende
jaren in de periode 2018-2071, en dit voor scenario B.

Figuur 7-18 : Gemiddeld aantal vrachtwagens per dag in scenario B (bron: NIRAS)

Wat betreft het gegenereerde aantal vrachtwagens blijkt uit de gegevens voor scenario B het volgende:


Gemiddeld wordt er 1 vrachtwagen per dag gegenereerd door het project gedurende de periode
2018 – 2071.
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De grootste vrachtwagenstromen worden verwacht tijdens de constructiefase: gemiddeld 8
vrachtwagens per dag in 2018, eveneens 8 in 2019 en 5 vrachtwagens per dag in 2020.
Na 2020 ligt het gemiddeld aantal vrachtwagens per dag nooit hoger dan 1. Na 2050 wordt er geen
vrachtverkeer meer gegenereerd.

Een generatie van 8 vrachtwagens maakt dat er zich 16 vrachtwagenbewegingen (aankomen + vertrekken)
per dag zullen voordoen.
De vereiste vrachten betreffen voornamelijk aanvoer van materialen. Er wordt verondersteld dat de aanvoer
zich homogeen gespreid over de dag voordoet. Hetzelfde kan verondersteld worden voor de vertrekkende
(voornamelijk lege) vrachtwagens. Bij 8 werkuren/dag komt dit neer op een spitsuurgeneratie van 12,5 %
van de daggeneratie, hetgeen leidt tot de volgende resultaten:



16 x 12,5% = 2 vrachtwagenritten per gemiddeld ochtendspitsuur (1 toekomend + 1 vertrekkend)
16 x 12,5% = 2 vrachtwagenritten per gemiddeld avondspitsuur (1 toekomend + 1 vertrekkend)

Een vrachtwagen wordt hierbij gelijkgesteld met 2 pae (personenauto-equivalent).



4 pae per gemiddeld ochtendspitsuur (2 toekomend + 2 vertrekkend)
4 pae per gemiddeld avondspitsuur (2 toekomend + 2 vertrekkend)

Na 2020 wordt er maximaal slechts 1 vrachtwagen per dag gegenereerd. Er kan worden aangenomen dat
deze vrachtwagen buiten de spitsperiodes vertrekt en aankomt.
7.4.1.4.2

Constructiefase

7.4.1.4.2.1

Verkeergeneratie en verkeersstromen

In de constructiefase wordt de grootste verkeersgeneratie ten gevolge van het project verwacht. Om de
verkeersgeneratie aan het wegennet te kunnen toedelen, dient er een spreidingspatroon te worden
aangenomen:



Voor de vrachtwagens wordt er verondersteld dat 50% van/naar Geel (en E313) rijdt via de N118, en
50% van/naar Retie (en E34) rijdt via de N118.
Voor de personenwagens wordt er verondersteld dat 1/6 van het totale verkeer aan werknemers een
relatie heeft met Mol, 1/6 een relatie met Dessel, 1/3 met Retie en de E34 en 1/3 met Geel en de
E313.

Hierbij wordt verondersteld dat alle verkeer van/naar het project via de Europalaan rijdt. Het verkeer
van/naar het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO wordt verondersteld te ontsluiten via de
Kastelsedijk.
De Boeretang ten zuiden van het kanaal is omwille van veiligheidsredenen bij SCK afgesloten voor alle
verkeer. Hierdoor treedt er geen interferentie op met de verkeersstroom afkomstig van de Residentiewijk
SCK (Atoomwijk)68. Dit verkeer wordt namelijk volledig ten zuiden van het kanaal afgewikkeld.
Op onderstaande figuur wordt de aangenomen verdeling van de verkeersstromen op het wegennet
schematisch aangeduid.

68

Voor deze wijk is een renovatieproject opgesteld. Dit plan heeft als doel een totale renovatie van de wijk met ver- en
herbouw van de gebouwen in functie van bewoning aan hedendaagse normen. De Residentiewijk zal na de renovatie en
verbouwingswerken plaats bieden aan allerlei woonvormen (appartementen, woningen, kamers, …) met in totaal 307
wooneenheden.
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Spreidingspatroon Constructiefase
vracht Berging, IPM, Caisson
personeel Berging, IPM, Caissonfabiek
personeel TABLOO

N 118
50%
33.3%
33.3%

50%
33.3%
33.3%

Boeretangsedreef

33.3%
66.6%
33.3%
66.6%

33.3%
33.3% Kasteelsedijk
33.3%
33.3%

33.3%
33.3%

33.3%
33.3%

TABLOO
pers in
pers uit
50%
66.6%
33.3%

50%
66.6%
33.3%
Gravenstraat

100%
100%
Europalaan
100%
100%

50%
33.3%
33.3%

Berging, IPM, caissonfabriek
vracht in
pers in
vracht uit
pers uit

50%
33.3%
33.3%

Figuur 7-19: Verdeling van de verkeersstromen op wegennet in constructiefase

De percentages zijn dan toegepast op de verkeersgeneratie zoals geraamd in paragraaf 7.4.1.4.1, en dit
voor een gemiddeld avondspitsuur (ASP) Merk op dat er een onderscheid is gemaakt tussen de
verkeersgeneratie t.g.v. de constructie van het project en de verkeersgeneratie t.g.v. de bouw van het
bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO, omdat deze een verschillende ontsluitingsroute hebben.
Verkeersgeneratie en spreiding avondspits (scen A)
vracht Berging, IPM, Caisson (pae)
personeel Berging, IPM, Caissonfabiek
personeel TABLOO
N 118
totaal pae
xx
1.5
1.5
0.0
16.3
0.0
5.0
1.5
22.8

Boeretangsedreef

10.0
0.0
10.0
16.3
0.0
16.3

1.5
0.0
5.0
6.5

TABLOO
pers in
pers uit

0.0
0.0
0.0 Kasteelsedijk
5.0
16.3
21.3

1.5
32.6
0.0
34.1

Gravenstraat

Europalaan
3.0
0.0
3.0

1.5
0.0
0.0
1.5

0.0

16.3
5.0
21.3

0.0
15.0

52.0
3.0
49.0

1.5
16.3
5.0
22.8

0.0
0.0

Berging, IPM, caissonfabriek
vracht in
3.0
pers in
0.0
vracht uit
3.0
pers uit
49.0
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De effectgroep ‘Verkeersgeneratie’ wordt niet beoordeeld. Wel wordt gewezen worden op het belang van
een evenwichtige model split om impact ten gevolge van individueel gemotoriseerd verkeer te beperken. Het
gebruik van alternatieve vervoersmodi is aangewezen. Dit kan door


Het verhogen van de frequentie van de buslijnen die de haltes in de omgeving van het projectgebied
aandoen, specifiek van de lijnen van en naar de stations van Geel en Mol;



Het voorzien van fietspaden (voorkeur) of fietssuggestiestroken langs de Europalaan.

7.4.1.4.2.2

Impact op de verzadigingsgraad kruispunten

De stijging van de intensiteiten blijft onder de 10% (afhankelijk van de tak die men beschouwt).
Het kruispunt N118 x Kastelsedijk had in de huidige toestand een benutting van 65%. Tijdens de
constructiefase stijgt deze benuttingsgraad naar 67.8%.
Intersection Capacity Utilization Worksheet (ICU)
Intersection Location:
Analyzed by: Arcadis
Date and Time of Data:

City:
Alternative:
Project:

Increase:
0%

1 Movement
EBL
2 Lanes
3 Shared LT Lane (y/n)
Volume
4 Growth Volume
5 Pedestrians
6 Ped Button (y/n)
7 Pedestrian Timing Required
8 Free Right (y/n)
9 Ideal Flow
10 Lost Time
11 Minimum Green
12 Reference Cycle Length
13 Volume Combined
14 Volume Separate Left
15 Lane Utilization Factor
16 Turning Factor Adjust
17 Saturated Flow Combined
18 Saturated Flow Separate
19 Pedestrian Interference Time
20 Pedestrian Frequency
Summary
40 Protected Option
41 Permitted Option

0
Yes
TRUE
2
2

EBT

EBR
1
5
5

WBL
0

0
Yes
TRUE
5
143
5
143
0

Yes
FALSE
0

1800
1800
5
5
10
10
120
0.0
12.0
2.0
10.0
1.000 1.000
0.850 0.930
0.0 1673.4
1530.0 1665.0
0.0
0.0%
East West
NA
32.9

WBT

WBR
0

1

NBL

1
Yes
FALSE
127
0
127
0
0

0
0
Yes
FALSE
0

Yes
FALSE
1800
0
0

1800
5
10

1800
5
10

NBT

NBR
1

464
464

SBL

1
Yes
FALSE
162
28
162
28
0

Yes
FALSE
0
Yes
FALSE
0
0
0

0.0

0.0 270.0
143.0 127.0
1.000 1.000 1.000
0.850 0.850 0.905
0.0
0.0 1628.7
1530.0 1530.0
0.0
0.0
0.0%
North South
63.4
48.4

0.0

1800
5
10

1800
5
10

0.0 626.0
0.0 626.0
1.000 1.000 1.000
0.850 0.850 0.961
0.0 1530.0 1730.1
1530.0 1730.1
0.0
0.0
0.0%

SBT

0

SBR
1

0

284
284

0
0
0

Yes
FALSE
0
Yes
FALSE
1800
0
0

1800
5
10

0.0

1800
5
10

28.0 284.0
28.0 284.0
1.000 1.000 1.000
0.850 0.850 1.000
0.0 1530.0 1800.0
1530.0 1800.0
0.0
0.0
0.0%

Yes
FALSE
1800
0
0

0.0
1.000
0.850
0.0
0.0

Level of service

42 Split Option
39.9
72.4
43 Minimum
32.9
48.4
44 Combined
81.3
Right Turns
EBR
WBR
NBR
SBR
45 Adjusted Reference Time
0.0
0.0
0.0
0.0
46 Cross Through Direction
NBT
SBT
WBT
EBT
47 Cross Through Adj Ref Time
48.4
23.9
24.9
15.0
48 Oncoming Left Direction
WBL
EBL
SBL
NBL
49 Oncoming Left Adj Ref Time
24.9
15.0
15.0
0.0
50 Combined
73.3
38.9
39.9
15.0
51 Intersection Capacity Utilization
67.8%
52 Level Of Service
C

A=Free flow
B=Reasonably free flow
C=Stable flow
D=Approaching unstable flow
E=Unstable flow
F=Forced or breakdown flow

Revision 2003.0
Trafficware
http://www.trafficware.com/icu2003.html

Voor kruispunt Kastelsedijk x Boeretangsedreef x Gravenstraat wordt verondersteld dat in de toekomst de
huidige situatie als enkelstrooksrotonde behouden blijft, waarbij de as Kastelsedijk-Gravenstraat wordt
ingeschakeld in de nieuwe verbinding N18-N118. Ter hoogte van de rotonde Kastelsedijk x
Boeretangsedreef stijgen de verzadingsgraden door het project op de ring met maximaal 1%. De rotonde
verhoogt de verkeersveiligheid op het kruispunt, t.o.v. de vroegere voorrangsgeregelde aansluiting. De
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rotonde is zodanig gedimensioneerd dat bijkomende intensiteiten door de gewijzigde rol van de Kastelsedijk
en de Gravenstraat (inschakeling in verbinding N18-N118) en door de exploitatie van het bezoekers- en
69
gemeenschapscentrum TABLOO kunnen worden opgevangen.
Voor dit kruispunt N118 x Europalaan wordt verondersteld dat het ook in de toekomstige situatie is
uitgevoerd als voorrangsgeregeld kruispunt met voorrang voor de N118. Uit de analyse volgens de
dienstorder A/266 van AWV (zie bijlage 5) blijkt dat, indien er op de N118 een toekomstige spitsuurintensiteit
van 1.300 pae/u (som van beide richtingen, + 30% t.o.v. de tellingen in de huidige situatie) wordt
verondersteld, de spitsuurintensiteit op de Europalaan lager dient te liggen dan 185 pae/u opdat er geen
verkeersregelinstallatie (VRI) benodigd zou zijn. De zwaarste generatie door het project wordt op ca 50
pae/u geraamd, en dit tijdens de constructiefase. Er kan worden van uitgegaan dat de verkeersgeneratie
door de bestaande bedrijven tijdens de spits lager ligt dan 185-50 = 135 pae/u, wat maakt dat VRI omwille
van de capaciteit niet nodig is op het kruispunt.
De linksafslaande beweging van op N118 (N) richting Europalaan kan voldoende vlot verlopen, zonder
relevante verkeershinder voor achteropkomend, rechtdoorgaand verkeer. Tijdens de constructiefase (en
fase I (exploitatie)) kan de verkeersafwikkeling op dit kruispunt gemonitord worden. Indien na evaluatie blijkt
dat een linksafslagstrook van op N118 richting Europalaan wenselijk is, kan deze in samenspraak met de
betrokken actoren gerealiseerd worden.
Globaal kan gesteld worden dat de impact van het project in de constructiefase verwaarloosbaar is.
7.4.1.4.2.3

Impact op de oversteekbaarheid

De oversteekbaarheid van de N118 is in deze fase nog relevanter aangezien er een recreatief wandelpad
wordt geraliseerd. In het kader van de uitvoering van een goedgekeurd bosbeheerplan zal NIRAS in functie
van recreatief medegebruik van zijn terreinen een wandelpad in dolomiet aanleggen op het provinciaal
wandelpad 05 gelegen net ten noorden van de Hooibeek. Dit pad maakt een oversteek met de N118 richting
het Prinsenpark.
Voor de huidige toestand werden volgende resultaten bekomen:



2x1 zonder middengeleider: 14.4 seconden wachttijd - matige oversteekbaarheid
2x1 met middengeleider:3.4 seconden wachttijd - goede oversteekbaarheid

Rekening houdend met de bijkomende intensiteiten ten gevolge van het project evolueert de
oversteekbaarheid naar:



2x1 zonder middengeleider: 15.3 seconden wachttijd - slechte oversteekbaarheid
2x1 met middengeleider: 3.5 seconden wachttijd - goede oversteekbaarheid

De impact van het project tijdens de constructiefase op de oversteekbaarheid wordt als beperkt negatief
beoordeeld. Aandacht voor oversteekbaarheid is noodzakelijk.
7.4.1.4.2.4

Impact op de verkeersveiligheid

Er wordt een nieuw conflictpunt gecreëerd ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg voor
de kade, IPM, caissonfabriek en bergingsmodules op de Europalaan. De maximaal toegelaten snelheid is 50
km per uur, het verschil in snelheid tussen de verkeersdeelnemers is kleiner dan 70 km per uur. Dit wordt
beschouwd als een negatief effect. Het kruispunt dient op een verkeersveilige manier te worden aangelegd.
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Zoals hoger vermeld zijn de spitsuurgeneraties door het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO en de polyvalente zaal

beperkt, en dient een evenement op de weide te worden opgevangen middels evenementenmanagement (zie plan-MER)
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Daarnaast wordt ook nog een recreatief wandelpad gerealiseerd dat de N118 kruist. De oversteek van het
recratieve pad bevindt zich in een bocht, op een locatie waar aan weerszijden van de weg bomen zijn,
waardoor de zichtbaarheid in het gedrang komt. Dit wordt beschouwd als een negatief effect. Er zullen
maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid van de wandelaars te garanderen (oversteek in
twee keer, wegsignalisatie,…).

Figuur 7-20: Situering van het wandelpad en beeld van de locatie van de oversteek met de N118

Tot slot worden ook de bestaande conflictpunten zwaarder belast. Dit wordt beschouwd als een beperkt
negatief effect. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de volgende punten:


Het kruispunt N118 x Europalaan. In de huidige situatie is hier geen oversteekplaats voor fietsers
voorzien, hoewel er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs beide zijden van de N118 gelegen
zijn en een deel van de fietsers van/naar de Europalaan de N118 op deze plaats dus dient over te
steken. Gezien de rol van de Europalaan als fietsontsluitingsweg voor het project is de aanleg van
een beveiligde oversteekplaats er wenselijk. Ook een beveiligde oversteekplaats voor voetganger is
er wenselijk, voornamelijk in functie van de toegankelijkheid van de bushalte.



Het kruispunt N118 x Kastelsedijk. Dit kruispunt is enkele jaren geleden heraangelegd i.f.v. de
verkeersveiligheid, en behoeft geen aanpassingen.



Het kruispunt Kastelsedijk x Gravenstraat x Boeretangsedreef. Bij de heraanleg van dit kruispunt als
enkelstrooksrotonde werd een verkeersveilige aanleg van de fietsinfrastructuur als prioritair
opgenomen, gezien alle takken drager zijn van een fietsroute en het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO erlangs ontsluit.

Algemeen moet ook gesteld worden dat het van belang is voet- en fietspaden die gekruist worden door
werfverkeer rein te houden.
7.4.1.4.3

Fase I (exploitatie)

7.4.1.4.3.1

Verkeersgeneratie en verkeersstromen

In fase I (exploitatie) wordt, t.o.v. de constructiefase, een minder grote verkeersgeneratie ten gevolge van
het project verwacht. De exploitatie van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO zal echter een
bijkomende hoeveelheid verkeer genereren. Deze hoeveelheid verkeer is begroot in het plan-MER, en dit
voor verschillende scenario’s . In dit project-MER wordt er vertrokken van de verkeersgeneratie door het
bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO zoals opgenomen in de eerder weergegeven tabel, wat
neerkomt op een gemiddelde avondspitsuurgeneratie van 17 pae/u.
Fase I (exploitatie) stemt overeen met het bereikbaarheidsprofiel voor de ‘situatie na 2020’. In dit ‘ideale’
bereikbaarheidsprofiel wordt ervan uitgegaan dat de verschillende beleidsinitiatieven die betrekking hebben
tot de ontwikkelingsscenario’s in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied zijn uitgevoerd.
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Zowel de exploitatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein Stenehei (fase II) aan de Kastelsedijk, als de
exploitatie van het gebied voor kleinstedelijke ontwikkeling Kievermont langs de N118 in Geel kunnen pas
plaatsvinden wanneer maatregelen uit de ‘situatie na 2020’, meer bepaald de realisatie van een verbinding
tussen de N118 en de N19g/R14 ring rond Geel (zoals wordt voorzien in het PRUP regionale ontsluiting
Geel) en de doortrekking van de ring rond Retie tot de N118, zijn uitgevoerd. Dit is als a priori
randvoorwaarde vermeld in de screeningsnota’s van de PRUP’s Stenehei Fase II en Kievermont, en wordt
doorvertaald naar de deel-RUP’s binnen de PRUP’s voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden
Geel en Mol.



De ontwikkeling van Stenehei fase II is volgens de screeningsnota goed voor een spitsuurgeneratie
van 108 pae (72 personenwagens/u en 18 vrachtwagens/u, 1 vrachtwagen = 2 pae).
De ontwikkeling van Kievermont is volgens de screeningsnota goed voor een spitsuurgeneratie van
190 pae (126 personenwagens/u en 32 vrachtwagens/u, 1 vrachtwagen = 2 pae).

Om de verkeersgeneratie aan het wegennet te kunnen toedelen, dient er een spreidingspatroon te worden
aangenomen:





Voor de vrachtwagens wordt er verondersteld dat 50% van/naar Geel (en E313) rijdt via de N118, en
50% van/naar Retie (en E34) rijdt via de N118.
Ook voor de werknemers van Stenehei fase II en Kievermont wordt deze verdeling verondersteld.
Voor de werknemers van het project wordt er verondersteld dat 1/6 een relatie heeft met Mol, 1/6
een relatie met Dessel, 1/3 met Retie en de E34 en 1/3 met Geel en de E313.
Voor de werknemers en bezoekers van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO wordt er
verondersteld dat 75% van/naar Geel (en E313) rijdt via de N118, en 25% van/naar Retie (en E34)
rijdt via de N118.

Het verkeer van/naar het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO en Stenehei wordt verondersteld
te ontsluiten via de Kastelsedijk. Kievermont wordt ontsloten via de N118.
De Boeretang ten zuiden van het kanaal is omwille van veiligheidsredenen bij SCK afgesloten voor alle
verkeer. Hierdoor treedt er geen interferentie op met de verkeersstroom afkomstig van de Residentiewijk
SCK (Atoomwijk). Dit verkeer wordt namelijk volledig ten zuiden van het kanaal afgewikkeld.
Op onderstaande figuur geeft de spreiding van de verkeersstromen weer in exploitatiefase.
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Spreidingspatroon Exploitatiefase
vracht Berging, IPM, Caisson
personeel Berging, IPM, Caissonfabiek
personeel TABLOO
ontwikkeling Kievermont
ontwikkeling Stenehei
bezoekers TABLOO

Kievermont
in
uit

25%
50%
33.3%
33.3%
50%
50%

75%
50%
66.6%
33.3%
50%
50%

N 118
25%
50%
33.3%
33.3%
50%
50%

Boeretangsedreef
100%
100%
33.3%
66.6%
33.3%
66.6%
100%
100%

75%
50%
66.6%
33.3%
50%
50%

33.3%
33.3% Kasteelsedijk
33.3%
33.3%
TABLOO
pers in
pers uit
bezoek in
bezoek uit

33.3%
33.3%

33.3%
33.3%

Stenehei fase 2
in
uit

Gravenstraat

100%
100%
Europalaan
100%
100%

75%
50%
33.3%
33.3%
50%
50%

75%
50%
33.3%
33.3%
50%
50%

Berging, IPM, caissonfabriek
vracht in
pers in
vracht uit
pers uit

Figuur 7-21: Verkeerstromen op wegennet ter verduidelijking spreidingspatroon in fase I (exploitatie) na 2020

De percentages zijn dan toegepast op de verkeersgeneratie zoals geraamd in paragraaf 7.4.1.4.1, en dit
voor een gemiddeld avondspitsuur (ASP) Voor de exploitatie van het bezoekers- en gemeenschapscentrum
TABLOO wordt er verondersteld dat er geen vrachtverkeer (leveringen e.a.) rijdt tijdens de spitsuren.
Totaal
In onderstaande figuur staan de intensiteiten voor personen- en vrachtwagens in fase I (exploitatie) . Voor
vrachtverkeer is er uitgegaan van scenario A (‘worst case’)
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Verkeersgeneratie en spreiding avondspits (scen A)
vracht Berging, IPM, Caisson (pae)
personeel Berging, IPM, Caissonfabiek
personeel TABLOO
N 118
ontwikkeling Kievermont
2
2
ontwikkeling Stenehei
0.5
0.5
bezoekers TABLOO
0.0
9.3
totaal pae
xx
0.0
1.3
27
27
48
48
77.1
87.8

Kievermond
in
95
uit
95

6
0.5
0.0
1.3
27
48
82.7

6
0.5
18.6
0.0
27
48
100.0

Boeretangsedreef
65.2
54
9
0.0
2.7
9.3
0.0
9
54
71.8

TABLOO
pers in
pers uit
bezoek in
bezoek uit

Stenehei fase 2
in
54
4 uit
54
8.5
8.5

0.0
0.0
0.0 Kasteelsedijk
1.3
9.3
10.7

0.0
0.0
0.0

9.3
1.3
10.7

Gravenstraat
29.0
1.0
28.0
Europalaan
1.0
0.0
1.0

6
0.5
9.3
1.3
27
48
92.0

6
0.5
0.0
0.0
27
48
81.4

Berging, IPM, caissonfabriek
vracht in
1.0
pers in
0.0
vracht uit
1.0
pers uit
28.0

De effectgroep ‘Verkeersgeneratie’ wordt niet beoordeeld. De aanbevelingen, geformuleerd voor de
constructiefase, gelden ook hier.
7.4.1.4.3.2

Impact op de verzadigingsgraad kruispunten

De stijging van de intensiteiten blijft onder de 10% (is afhankelijk van de tak die men beschouwd).
Het kruispunt N118 x Kastelsedijk had in de huidige toestand een benutting van 65%. Tijdens de fase I
(exploitatie) stijgt deze benuttingsgraad naar 67.1% indien geen rekening gehouden wordt met de
ontwikkelingen Kievermont en Stenehei. Ook ter hoogte van de rotonde Kastelsedreef x Boeretangsedreef is
de stijging beperkt tot maximaal 1%.
De beoordeling voor de fase I (exploitatie) is dezelfde als deze in constructiefase (verwaarloosbaar).
Indien echter rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen Kievermont en Stenehei, dan wordt een
benuttingsgraad van 87,3% bereikt (Level of service: E). De realisatie daarvan zal echter pas gebeuren, na
opwaardering van N118. Daarbij zal N118 aangepast worden, zodat zeker voldoende capaciteit geboden
kan worden om de bijkomende verkeersdruk vlot af te wikkelen. Meer gedetailleerde analyse van de te
verwachten intensiteiten en de capaciteit van het ontworpen wegennet dient te gebeuren bij verdere studie
van de grotere, geplande ontwikkelingen en voor N118. Dit valt buiten de scope van de voorliggende
analyse i.f.v. de activiteiten van NIRAS, aangezien de verkeerstoename ten gevolge daarvan zeer beperkt
en verwaarloosbaar zijn.
Let wel: het voorgaande betreft een analyse van de spitsuurintensiteiten. Door de activiteiten in de
polyvalente zaal van het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO of op de evenementenweide kan
de belasting op de Kastelsedijk hoger liggen. Uit de analyse in het plan-MER volgt echter dat deze hogere
belasting buiten de spitsuren zal plaatsvinden (voor de polyvalente zaal) of zich slechts sporadisch zal
voordoen, waarbij er evenementenmanagement dient te worden voorzien (voor de evenementenweide).
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7.4.1.4.3.3

Impact op de oversteekbaarheid

Voor de huidige toestand werden volgende resultaten bekomen:



2x1 zonder middengeleider: 14.4 seconden wachttijd - matige oversteekbaarheid
2x1 met middengeleider: 3.4 seconden wachttijd - goede oversteekbaarheid

Rekening houdend met de bijkomende intensiteiten ten gevolge van het project bij exploitatie evolueert de
oversteekbaarheid naar:



2x1 zonder middengeleider: 15.2 seconden wachttijd - slechte oversteekbaarheid
2x1 met middengeleider: 3.5 seconden wachttijd - goede oversteekbaarheid

De impact van het project tijdens de fase I (exploitatie) op de oversteekbaarheid wordt als beperkt negatief
beoordeeld.
Merk op dat, indien er rekening gehouden wordt met intensiteiten ten gevolge van de ontwikkelingen
Kievermont en Stenenhei, bekomen we volgende waarden.



2x1 zonder middengeleider: 18.8 seconden wachttijd - slechte oversteekbaarheid
2x1 met middengeleider: 3.9 seconden wachttijd - goede oversteekbaarheid

Ook in dit scenario is er een beperkt negatief effect.
7.4.1.4.3.4

Impact op de verkeersveiligheid

De impact op de verkeersveiligheid tijdens de fase I (exploitatie) wordt gelijk beoordeeld als deze tijdens de
constructiefase. Er is een negatief effect omdat er ten aanzien van de huidige toestand een nieuw
conflictpunt wordt gecreëerd ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg voor de kade,
IPM, caissonfabriek en bergingsmodules op de Europalaan en ter hoogte van de oversteek van een
recreatief wandelpad met de N118. Dit wordt beschouwd als een negatief effect. Deze kruispunten dienen
op een verkeersveilige manier te worden aangelegd.
7.4.1.4.4

Fase II (sluiting)

De verkeersgeneratie tijdens fase II (sluiting) is klein, en niet relevant voor de effectenbespreking. De
effecten in fase II (sluiting) worden immers beoordeeld op basis van hetzelfde bereikbaarheidsprofiel als dat
voor fase I (exploitatie) (de ‘situatie na 2020’, zie paragraaf 7.4.1.3.2), terwijl de verkeersgeneratie in fase I
(exploitatie) hoger ligt dan deze in fase II (sluiting).
7.4.1.4.5

Periode na sluiting

Hetzelfde geldt voor de verkeersgeneratie tijdens de periode na sluiting.
7.4.1.4.6

Nulalternatief

Op het huidige gewestplan is het projectgebied bestemd als ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’.
In het nulscenario kan dus verwacht worden dat de ruimte die momenteel nog niet ingenomen is, bedrijven
met kernenergie gerelateerde activiteiten zal aantrekken.
Wat de mobiliteitsimpact zou zijn van eventuele andere ontwikkelingen, is onmogelijk in te schatten
aangezien deze impact heel erg afhankelijk is van het verkeersgenererend karakter van de ontwikkelingen.
Indien er geen ontwikkelingen plaatsvinden in het projectgebied worden geen grote wijzigingen in de
verkeerssituatie verwacht.
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7.4.1.5

Milderende maatregelen

Het effect ten aanzien van de verkeersveiligheid wordt beoordeeld als negatief. Dit betekent dat er
milderende maatregelen genomen moeten worden. In functie van de verkeersveiligheid is het noodzakelijk
om de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg voor de kade, IPM, caissonfabriek en bergingsmodules op
de Europalaan op een verkeersveilige manier aan te leggen. Ook de oversteek van het recreatieve
wandelpad over de N118 dient op een verkeersveilige manier aangelegd te worden.
De andere maatregelen zijn eerder aanbevelingen of flankerende maatregelen (die genomen kunnen
worden door de bevoegde autoriteiten). Deze maatregelen zijn niet noodzakelijk om een negatief effect te
milderen maar kunnen de verkeerssituatie wel verbeteren:



Zoveel als mogelijk gebruik maken van de kade voor de aan- en afvoer van materialen tijdens de
constructiefase (= Scenario B ‘Maximaal aandeel waterweg’ = is ook de doelstelling van NIRAS).
Het verhogen van de frequentie van de buslijnen die de haltes in de omgeving van het projectgebied
aandoen, specifiek van de lijnen van en naar de stations van Geel en Mol. Dit zal behandeld worden
in de vervoerregio Kempen;



Het voorzien van fietspaden (voorkeur) of fietssuggestiestroken langs de Europalaan. De bermen
langs de Europalaan kennen een zeer waardevolle vegetatiesamenstelling (zie discipline
biodiversiteit) waardoor het aangewezen is de het huidige wegprofiel niet te verbreden. Indien
fietspaden niet inpasbaar zijn (omwille van biodiversiteit), kunnen fietssuggestiestroken overwogen
worden (uitvoering door NIRAS aangezien het een privé weg betreft);



De aanleg van een beveiligde oversteekplaats over de N118 ter hoogte van het kruispunt met de
Europalaan, en dit voor fietsers en voetgangers (uitvoering door de wegbeheerder);
Het garanderen van de verkeersveiligheid tijdens de constructiefase (adequate signalisatie en
afscherming van werfzones). Dit zal in het bestek worden opgenomen als vereiste van de uitvoering
van werken (uitvoering door de aannemer);
Het rein houden van voet- en fietspaden die gekruist worden door werfverkeer. Dit zal in het bestek
worden opgenomen als vereiste van de uitvoering van werken (uitvoering door de aannemer);
Evaluatie van de verkeersafwikkeling. Waar nodig kunnen - in samenspraak met de betrokken
actoren - infrastructurele aanpassingen overwogen worden (uitvoering door de wegbeheerder). Dit
gebeurt op moment dat er problemen vastgesteld worden. Betrokkenen zijn afhankelijk van de aard
van het probleem.






Tot slot worden nog enkele flankerende maatregelen voorgesteld om een positieve modal split te bekomen
voor het verkeer van en naar het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO:


7.4.2

aanmoedigen van alternatieve verkeersmodi door:
o informatieverstrekking, onder andere via website, m.b.t. bereikbaarheid met het openbaar
vervoer en de fiets.
o voorzien van voldoende fietsstallingen op een goed zichtbare plaats, dicht bij de toegang.
Nucleaire effecten

Voor de discipline Mens-Mobiliteit worden geen nucleaire effecten verwacht, zie scopingstabel in sectie 7.2.

421

7.5

Bodem

7.5.1

Niet-nucleaire effecten

7.5.1.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline bodem wordt beperkt tot het projectgebied (zie Kaart 10).
7.5.1.2

Methodologie

7.5.1.2.1

Beschrijving van de referentiesituatie

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van:


de geografische situering en topografie van het studiegebied: hiervoor wordt gebruik gemaakt van
literatuurgegevens en de topografische kaart;



de pedologische karakteristieken in het studiegebied: wordt behandeld op basis van de Bodemkaart
van België, de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, raadpleegbaar via http://dov.vlaanderen.be)
en boringen die in het projectgebied werden uitgevoerd;



de geologische gesteldheid: de geologische opbouw wordt beschreven op basis van reeds door en
in opdracht van NIRAS uitgevoerde studies;



de bodemkwaliteit: bespreking op basis van een bodemonderzoek dat in het projectgebied werden
uitgevoerd;



het bodemgebruik binnen het projectgebied: bespreking op basis van terreinbezoeken en
fotomateriaal.

Er is geen noodzaak tot uitvoering van bijkomend veldwerk met het oog op de effectbespreking.
7.5.1.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

In het kader van dit project zijn volgende effecten mogelijk relevant:


structuurwijziging: wat zich kan uiten in verdichting van de oppervlakkige en/of diepere bodem (bvb.
door zware belasting van de ondergrond) enerzijds en verslemping en korstvorming anderzijds. In
het kader van dit project wordt enkel bodemverdichting als mogelijk effect bekeken. De zones in het
projectgebied waar bodemverdichting kan optreden, worden gedefinieerd. De te verwachten zetting
wordt begroot aan de hand van de resultaten van een zettingsproef die door NIRAS werd
uitgevoerd;



profielwijziging: het wijzigen tot vernietigen van de oorspronkelijke gelaagdheid van het bodemprofiel
door de geplande werkzaamheden bvb. door vergraving of door inbreng van funderingen. De zones
waar werkzaamheden gepland zijn die kunnen resulteren in een wijziging van het bodemprofiel
worden aangeduid. De ernst van het effect wordt bepaald in functie van de profielontwikkeling van
de beïnvloede bodems en de authenticiteit ervan;



wijziging bodemgebruik en bodemgeschiktheid: het bodemgebruik zal wijzigen door de realisatie van
het project. Wijziging van het bodemgebruik en de bodemgeschiktheid wordt kwalitatief beoordeeld
met aanduiding van de zones waar deze wijziging tijdelijk/permanent zal zijn;



aantasting bodemhygiëne: beïnvloeding van de bodemkwaliteit als gevolg van de verspreiding van
bodemvreemde stoffen (bvb. via uitloging vanuit de berging) tijdens de verschillende fases in de
levensduur van de bergingsinstallatie. Deze effectgroep wordt kwalitatief behandeld in het licht van
het bodemsaneringsdecreet en het Vlarebo.

Er worden geen relevante effecten verwacht op de diepere ondergrond. Het project zal immers geen
aanleiding geven tot wijzigingen van natuurlijke voorraden of van de geologische opbouw van het
studiegebied.
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Er worden geen relevante cumulatieve effecten verwacht.
Bij de effectbeschrijving wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende fases binnen de
operationele periode (constructiefase, fase I (exploitatie) en fase II (sluiting) en de periode na sluiting.
De effectbeoordeling is als volgt gebeurd voor:

-

-

-

grondverzet:
o Deze effectgroep wordt kwalitatief beschreven maar niet beoordeeld.
structuurwijziging:
o aanzienlijk negatief: Bodem is gevoelig voor verdichting en het bodemgebruik zal negatief
beïnvloed worden t.g.v. bodemverdichting
o negatief: Bodem is gevoelig voor verdichting maar het bodemgebruik zal niet of beperkt
beïnvloed worden t.g.v. bodemverdichting
o beperkt negatief: Bodem is (zeer) weinig gevoelig voor verdichting
o verwaarloosbaar: Bodem is niet gevoelig voor verdichting
o beperkt positief: Structuurverbetering over een beperkte oppervlakte zonder impact op
andere disciplines (vegetatie, waterhuishouding, …)
o positief: Structuurverbetering over een beperkte oppervlakte met positieve impact op andere
disciplines (vegetatie, waterhuishouding, …)
o aanzienlijk positief Structuurverbetering over een grote oppervlakte met duidelijke positieve
impact op andere disciplines (vegetatie, waterhuishouding, …)
profielwijziging:
o aanzienlijk negatief: De profielopbouw van cultuurhistorisch of wetenschappelijk waardevolle
bodems zal verstoord worden
o negatief: De profielopbouw van cultuurhistorisch of wetenschappelijk beperkt waardevolle
bodems zal verstoord worden
o beperkt negatief: De profielopbouw van de aanwezige bodems zal verstoord worden maar
het betreffen geen cultuurhistorisch of wetenschappelijk waardevolle bodems
o verwaarloosbaar: Het bodemprofiel is reeds verstoord of de aanwezige bodems vertonen
geen profielopbouw
wijziging bodemgebruik en bodemgeschiktheid:
o Deze effectgroep wordt kwalitatief beschreven de beoordeling gebeurt onder de discipline
mens.
Aantasting bodemhygiëne:
o aanzienlijk negatief: Het project resulteert in een verslechtering van de bodemkwaliteit,
waarbij (mogelijks) gezondheids- of ecotoxicologische risico’s ontstaan.
o negatief: Het project resulteert in een verslechtering van de bodemkwaliteit, waarbij
saneringsnormen (mogelijks) overschreden worden.
o beperkt negatief: Het project resulteert in een verslechtering van de bodemkwaliteit, zonder
dat er gezondheids- of ecotoxicologische risico’s ontstaan en zonder dat saneringsnormen
overschreden worden.
o verwaarloosbaar: Het project resulteert niet in wijzigingen van de bodemkwaliteit.
o beperkt positief: De bodemkwaliteit na realisatie verbetert. Bestaande verontreiniging waar
geen risico vanuit gaat, blijft aanwezig.
o positief: De bodemkwaliteit na realisatie verbetert. Bestaande verontreiniging waarvan geen
gezondheids- of ecotoxicologische risico’s uitgaan, worden gesaneerd.
o aanzienlijk positief: De bodemkwaliteit na realisatie verbetert. Bestaande verontreiniging met
humaan of ecotoxicologisch risico wordt gesaneerd.

7.5.1.2.3

Milderende maatregelen

In het geval zich als gevolg van het project belangrijke (aanzienlijk negatieve) effecten zouden voordoen,
zullen sowieso milderende maatregelen worden voorgesteld. Ook voor minder uitgesproken negatieve
effecten kunnen milderende maatregelen voorzien worden.
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7.5.1.3

Beschrijving van de referentiesituatie

7.5.1.3.1

Geografie en topografie

Op macroschaal maakt het projectgebied deel uit van de Antwerpse Zuiderkempen, een zandige
erosievlakte die langzaam naar het westen toe daalt. Vooral het zuidelijke deel wordt gekenmerkt door de
bewaring van een aantal positieve reliëfdelen, die individueel in het landschap opduiken, relatief hoog zijn
(meer dan +40 m TAW) en een zuidwest-noordoost oriëntatie hebben. Meestal zijn het erosiegetuigen
waarvan de afzettingen van de Formatie van Diest de weerstandsbiedende kern vormen. Het hydrografisch
net in de zuiderkempen vertoont hoofdzakelijk een oostnoordoost-westzuidwest oriëntatie. De belangrijkste
rivieren zijn, van noord naar zuid, het Groot Schijn, de A, de kleine Nete en de Grote Nete. Daarnaast wordt
het gebied omlijnd of doorkruist door verschillende kanalen zoals de Kempische kanalen, het Albert kanaal
en het Netekanaal.
7.5.1.3.2

Pedologie

Bodemkaart
De oorspronkelijke bodem in het oostelijke deel van het projectgebied wordt op de bodemkaart deels
aangeduid als landduin. In het westelijke deel komen zandbodems (podzols) voor. Het gaat om Zdg (matig
natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont).
In de braakliggende delen van het projectgebied zijn nog intacte bodemprofielen aanwezig.
Kaart 10: Bodemkaart

Bodemkundig erfgoed
Losgekoppeld van enige gebruiksfunctie kan een bodem als waardevol beschouwd worden vanuit een
wetenschappelijk of maatschappelijk oogpunt. De ontwikkeling van een bodemprofiel is immers doorgaans
een proces van duizenden jaren onder specifieke omstandigheden zoals de invloed van het
moedermateriaal, het substraat, het klimaat, de geomorfologie en hydrologie, biodiversiteit en de mens. Op
deze manier vormt een bodemprofiel een weerspiegeling van de natuurlijke en cultuurhistorische
voorgeschiedenis van een bepaalde locatie. Het bewaren en beschermen van de bestaande waardevolle
bodems in Vlaanderen is belangrijk voor het behoud van ons bodemkundig patrimonium.
In dit kader voerden de Universiteit Gent, de K.U. Leuven en de Bodemkundige Dienst van België een
verkennende studie uit in opdracht van de dienst Land en bodembescherming, waarbij een inventarisatie
werd gemaakt van de waardevolle bodems in Vlaanderen.
Volgens de informatie die beschikbaar is in de DOV komen binnen of in de nabije omgeving van het
projectgebied geen wetenschappelijk of cultuurhistorisch waardevolle bodems voor.
7.5.1.3.3

Geologie

De voor dit project relevante geologische afzettingen zijn van quartaire en tertiaire ouderdom. De
geologische opbouw bestaat ter hoogte van het projectgebied achtereenvolgens uit:


quartaire afzettingen



Formatie van Mol (zanden van Mol) tot op een diepte van ca. 15 m-mv



Formatie van Kasterlee (zanden van Kasterlee) met een zandige basis tot op een diepte van ca. 25
m-mv



Formatie van Diest (zanden van Diest) tot op een diepte van ca. 125 m-mv



Klei van Boom
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Tussen de formatie van Kasterlee en de formatie van Diest bevindt zich een kleiige overgangslaag.
Een meer gedetailleerde beschrijving van de geologie is niet relevant voor de beschrijving van de nietradiologische effecten in dit project-MER.
7.5.1.3.4

Bodemgebruik projectgebied

Het projectgebied is op het gewestplan volledig ingekleurd als ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties.
Enkel de bestaande sites van Belgoprocess en Belgonucleaire, ten oosten van het projectgebied, komen
hiermee overeen. De zone waar de eerste reeks van 20 bergingsmodules zullen ingeplant worden, wordt
de
momenteel ingenomen door naaldbos. De zone waar de 2 reeks van 14 modules zal ingeplant worden, is
een heidegebied.
7.5.1.3.5

Bodemkwaliteit projectgebied

Binnen het projectgebied werd in 2008 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in de zone waar de
bergingsmodules gebouwd zullen worden, meer bepaald het bos- en heidegebied. De resultaten van dit
bodemonderzoek worden nog representatief geacht aangezien er nadien geen risico-activiteiten en geen
calamiteiten of ongevallen hebben plaatsgevonden die de bodemkwaliteit zouden kunnen beïnvloeden.
Op het bedrijfsterrein van Belgoprocess, ten oosten van het projectgebied, werd in 2009 een oriënterend
bodemonderzoek uitgevoerd.
Uit beide onderzoeken blijkt dat er geen verontreiniging aanwezig is die te wijten kan zijn aan activiteiten die
binnen het projectgebied of binnen Belgoprocess worden of werden uitgeoefend. Wel werd er in het
grondwater historische verontreiniging met zware metalen (Cd, Ni, Zn) aangetroffen die het gevolg is van de
vroegere zinkindustrie in de omgeving. Het gaat om een fenomeen dat ook in de ruimere regio wordt
vastgesteld.
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Figuur 7-22: Grondwaterverontreiniging oriënterend bodemonderzoek 2008

7.5.1.4

Effectbeschrijving en –beoordeling

7.5.1.4.1

Constructiefase

7.5.1.4.1.1

Grondverzet

Het belangrijkste grondverzet tijdens de constructiefase komt voort uit de nivellering van het terrein en het
feit dat de modules op een ophoging gebouwd worden die bestaat uit een 40 cm dikke laag zand waarin
niet-zwellende bentoniet (4%) wordt ingefreesd, vervolgens een grindlaag van 60 cm, met daarboven een
mengsel van zand en cement van 2 meter dik. Daarnaast zal er ook grondverzet plaatvinden voor de aanleg
van de infiltratiebekkens.
Voor de nivellering van het terrein zal naar schatting 45.000 m³ teelaarde afgegraven worden. Voor de 2
infiltratiebekkens zal ca. 13.920 m³ uitgegraven en ca. 5.635 m³ aangevuld worden (teelaarde). Deze 2
infiltratiebekkens zullen aangelegd worden voor de hemelwaterafvoer van de eerste 20 modules. Op termijn
zal er ook een infiltratievoorziening aangelegd moeten worden voor de volgende 14 modules. Hiervan zijn de
volumes en bijgevolg het grondverzet nog niet gekend.
Het grootste deel van de uitgegraven grond wordt na verwijdering van wortels en takken e.d. teruggeplaatst
en gecompacteerd of op stock geplaatst voor later gebruik. Er zal vermoedelijk niet veel grond afgevoerd
moeten worden.
Het grondverzet zal conform de vigerende wetgeving gebeuren. Om de verspreiding van
bodemverontreiniging te beheersen, heeft de Vlaamse Regering een regelgeving opgesteld met betrekking
tot het gebruik van uitgegraven bodem. Deze regelgeving wordt beschreven in Hoofdstuk VIII van het
VLAREBO (het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering).
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Aangezien er in functie van het project meer dan 250 m³ uitgegraven bodem zal afgevoerd worden, moet er
door een erkend bodemsaneringsdeskundige een technisch verslag opgemaakt worden. Ook voor de grond
(grind/zand) die zal aangevoerd worden voor de ophoging onder de modules zullen de nodige certificaten
beschikbaar moeten zijn.
Het grondverzet is een projectkenmerk en wordt op zich niet beoordeeld als een positief of negatief effect.
7.5.1.4.1.2

Structuurwijziging

Structuurwijziging is een verandering in de structuur (stapeling van bodemdeeltjes) van de bodem.
Structuurwijziging kan zowel structuurverval als structuurverbetering omvatten. In het kader van dit project is
vooral structuurverval, een wijziging van de bodemstructuur in negatieve zin, van belang. Structuurverval
omvat de effecten verdichting, verslemping en korstvorming. Verslemping (dichtslaan van de poriën in de
bodem onder invloed van externe factoren zoals overstromingen) en korstvorming (vorming van een
ondoordringbare korst in de bovenste centimeters van de bodem, vaak als gevolg van verslemping) worden
niet verwacht als gevolg van het project.
Verdichting is het effect dat ontstaat door gebruik van machines en het aanbrengen van belangrijke
grondaanvullingen of zware constructies boven samendrukbare of structuurgevoelige bodems. De
gevoeligheid van de bodem voor verdichting is functie van de textuur en de drainageklasse. Zandgronden
zijn minder gevoelig dan leem- of kleigronden. Droge gronden zijn stabieler dan natte gronden (vanaf
draineringsklasse e). Verharde oppervlakken zijn niet gevoelig voor verdichting.
De bergingsmodules zijn zware constructies waaronder verdichting of zetting zal optreden. Dit is echter niet
zozeer van belang met betrekking tot de impact op receptordisciplines (biodiversiteit, landschap, mens) als
wel met betrekking tot de veiligheidsaspecten van de berging (zetting kan bvb. aanleiding geven tot
scheuren in de modules). Om een goed inzicht te krijgen in het zettingsgedrag van de ondergrond, werd dit
rechtstreeks gemeten aan de hand van een grondophoging (zettingsproef). Er werd een hoeveelheid grond
opgehoogd (hoogte 20 meter) en het zettingsgedrag van het onderliggende terrein werd gedurende
verschillende maanden gemeten. Bij het ontwerp van de modules wordt rekening gehouden met de
resultaten van de zettingsproef. Relevante secundaire effecten (op receptordisciplines) worden niet verwacht
(verwaarloosbaar effect).
De infiltratiebekkens worden aangelegd om het afstromend hemelwater in de bodem te laten infiltreren. Het
is dus van belang dat de bodem bij het aanleggen van de infiltratiebekkens niet verdicht wordt. De bekkens
worden echter aangelegd in een vochtige (draineringsklasse d) zandige bodem die minder gevoelig is voor
verdichting. Het risico op verdichting is bijgevolg klein (verwaarloosbaar effect). Milderende maatregelen
worden niet noodzakelijk geacht.
7.5.1.4.1.3

Profielwijziging

Bij het uitgraven van grond en bij inbreng van vreemde materialen in de bodem wordt het oorspronkelijke
bodemprofiel verstoord. Profielwijziging kan enerzijds negatieve effecten hebben door o.a. wijziging van de
waterhuishouding en de lokale grondwaterstroming, mogelijke afname van de microbiële activiteit en verlies
van oorspronkelijke bodemfuncties. Anderzijds kan profielwijziging ook positieve effecten hebben door
verhoging van de doorlatendheid en beluchting van de bodem en vergroting van de bewortelingsdiepte.
De bergingsmodules zullen geen grote ondergrondse structuren bevatten, met uitzondering van
fundamenten en eventueel ondergrondse leidingen en drainagesystemen. De modules worden gebouwd op
een pakket dat bestaat uit 3 lagen, bestaande uit een 40 cm dikke laag zand waarin niet-zwellende bentoniet
(4%) wordt ingefreesd, een 60 cm dikke grindlaag en tenslotte een mengsel van zand en cement (5%) van 2
m.
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Ook de infiltratiebekkens gaan gepaard met een uitgraving. Bij het noordelijke bekken zit de bodem op het
diepste punt op 24,3 mTAW (diepte t.o.v. omliggend maaiveld 1,1 m) en bij het zuidelijke bekken zit de
bodem op het diepste punt op 23 mTAW (diepte 2,4 m).
In de landduin in het oostelijk deel van het projectgebied is er geen profielontwikkeling aanwezig. In het
westelijk deel komen podzolbodems voor. Wetenschappelijk of cultuurhistorisch waardevolle bodems zijn
niet aanwezig. Bovendien zal de profielverstoring geen aanleiding geven tot noemenswaardige secundaire
effecten gezien het toekomstig bodemgebruik. Het effect wordt als beperkt negatief beoordeeld.
7.5.1.4.1.4

Wijziging bodemgebruik

De bergingsmodules en de randvoorzieningen worden ingeplant in het bos- en heidegebied ten zuiden van
de Europalaan. In totaal zal ca. 25 ha van dit gebied van ongeveer 80 ha in gebruik genomen worden voor
nucleaire doeleinden. Dit gebruik komt overeen met de gewestplanbestemming.
7.5.1.4.1.5

Aantasting bodemhygiëne

Volgens het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
("Bodemdecreet") is bodemverontreiniging de aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door
menselijke activiteiten, op of in de bodem of opstallen, die de kwaliteit van de bodem op rechtstreekse of
onrechtstreekse wijze nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. In het MER-richtlijnenboek voor de
discipline bodem wordt deze definitie voor de effectgroep aantasting bodemhygiëne uitgebreid tot “een
verandering in samenstelling van de bodem door menselijk toedoen”. Onder deze effectgroep vallen naast
de verontreiniging van bodem met milieugevaarlijke stoffen ook de aspecten mineralisatie (afbraak van
organisch materiaal in de bodem), verzilting, vermesting en verzuring.
In het kader van dit MER zijn enkel verontreiniging van de bodem met milieugevaarlijke stoffen, vermesting
en verzuring mogelijk relevant.
Met betrekking tot mogelijke verontreiniging door milieugevaarlijke stoffen kan gesteld worden dat tijdens de
constructiefase accidentele bodemverontreiniging kan optreden ten gevolge van lekken in brandstofleidingen
of morsverliezen van voornamelijk olie en/of brandstoffen tijdens het gebruik en het onderhoud van
machines. Rekening houdend met het feit dat een dergelijke bodemverontreiniging volgens de bepalingen
van het Bodemdecreet als nieuw te beschouwen is, dient de aannemer bij het optreden van calamiteiten
onmiddellijk in te grijpen en de nodige maatregelen te treffen om bodemverontreiniging uit te sluiten. De
impact van eventuele incidenten wordt dan ook als beperkt negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld.
Voor de bouw van de bergingsmodules moet het terrein genivelleerd worden. Op de locatie waar de
modules gebouwd zullen worden, werd in 2008 een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit
onderzoek werd geen verontreiniging aangetroffen in de grond die te wijten kan zijn aan activiteiten die
binnen het projectgebied of binnen Belgoprocess worden of werden uitgeoefend. De kans dat er
verontreinigde grond zal vrijkomen, is dan ook zeer beperkt. Indien er toch verontreinigde grond zou
uitgegraven worden, zal deze conform de regelgeving i.v.m. grondverzet afgevoerd worden.
Verzuring verstoort de samenstelling van water, atmosfeer en ook bodem door de depositie van verzurende
stoffen. Verzurende stoffen zijn zwavel- en stikstofhoudende verbindingen afkomstig van de uitstoot van de
gassen zwaveldioxide (SO2), stifkstofoxiden (NO en NO2) en ammoniak (NH3). Door een verzuring van de
bodem kunnen de aanwezige ecosystemen aangetast worden. Verzuring heeft ook een invloed op
verschillende andere processen, zoals de uitloging van zware metalen. Vermesting is de verhoogde
aanrijking van bodem, oppervlaktewater, grondwater en lucht met de nutriënten (voedingsstoffen) stikstof (N)
en fosfor (P) en in mindere mate kalium (K). Vermesting veroorzaakt een achteruitgang van de biodiversiteit
doordat vegetatie met een noodzaak een schrale omstandigheden verdwijnt. O.a. verbrandingsprocessen en
verkeer leiden tot vermestende emissies.
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Uit de bespreking in de discipline lucht blijkt dat de NOx-emissie tijdens de constructiefase beperkt zal zijn.
Er wordt dan ook geen relevante vermesting of verzuring verwacht (verwaarloosbaar effect).
7.5.1.4.2

Fase I (exploitatie)

7.5.1.4.2.1

Aantasting bodemhygiëne

Door de plaatsing van het afval in de bergingsmodules wordt binnen de discipline bodem geen relevante
impact verwacht. Het afval wordt via een (elektrisch aangedreven) trolley aangevoerd vanuit de IPM en met
behulp van een rolbrug in de modules geplaatst. Deze activiteiten vormen geen risico op vlak van
bodemverontreiniging. Bovendien zijn er in de wetgeving voldoende preventieve maatregelen voorzien om
bodemverontreiniging te voorkomen en in voorkomend geval te saneren (verwaarloosbaar effect).
Ongeveer halverwege fase I (exploitatie), nadat de bergingsmodules werden opgevuld met afval, wordt de
dakstructuur verwijderd en wordt een multi-laag grondafdekking (meerdere natuurlijke grondlagen en
geomembranen) aangebracht (de zogenaamde afdekking). Deze afdekking zal naar schatting 50 jaar na de
start van het project geïnstalleerd worden. Voor de eerste reeks van 20 modules zou hiervoor naar schatting
650.000 m³ natuurlijke materialen, waaronder grond, nodig zijn, die normaal gezien hoofdzakelijk per schip
zullen kunnen aangevoerd worden. Het spreekt voor zich dat het momenteel onmogelijk is om uitspraken te
doen over welke grond hiervoor zal gebruikt worden. Er wordt vanuit gegaan dat de regelgeving in de
toekomst even streng of strenger zal zijn dan de huidige grondverzetregeling en dat er verondersteld mag
worden dat er geen verontreinigde grond zal aangevoerd worden. Er wordt bijgevolg van uitgegaan dat er
geen gevaar is voor aantasting van de bodemhygiëne als gevolg van het aanbrengen van de afdekking
(verwaarloosbaar effect).
Ook tijdens fase I (exploitatie) is de impact van de activiteiten op de luchtkwaliteit beperkt en ook tijdens
deze fase wordt er bijgevolg geen relevante vermesting of verzuring verwacht (verwaarloosbaar effect).
7.5.1.4.3

Fase II (sluiting)

7.5.1.4.3.1

Aantasting bodemhygiëne

Tijdens fase II (sluiting) worden alle inspectieruimtes, galerijen en drainagesystemen opgevuld. Eventuele
risico’s op bodemverontreiniging tijdens deze fase zijn analoog aan deze van het gebruik van het
machinepark tijdens de constructiefase beperkt negatief tot verwaarloosbaar.
7.5.1.4.4

Periode na sluiting

7.5.1.4.4.1

Aantasting bodemhygiëne

Het enige niet-radiologische effect dat zich tijdens deze fase kan voordoen, is uitloging van nietradiologische componenten uit de berging. Aangezien vooral uitloging naar het grondwater hierbij relevant is,
wordt dit aspect besproken in de discipline ‘water’.
7.5.1.5

Nulalternatief

Het nulalternatief houdt in dat het project, noch enig alternatief wordt uitgevoerd. In dat geval blijft de huidige
bodemtoestand behouden. Op het huidige gewestplan is het projectgebied echter bestemd als ‘gebied voor
de vestiging van kerninstallaties’ waardoor het mogelijk is dat de ruimte die niet wordt ingenomen door het
bergingsproject, zal gebruikt wordt door andere bedrijven met nucleair gerelateerde activiteiten. De
mogelijke impact hiervan op bodem is afhankelijk van het type activiteit, maar zal vermoedelijk ook beperkt
zijn.
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7.5.1.6

Milderende maatregelen

De effecten die binnen de discipline bodem beschreven worden, worden als beperkt beoordeeld en geven
geen aanleiding tot het voorstellen van milderende maatregelen.

7.5.2

Nucleaire effecten

7.5.2.1

Referentiesituatie

Tabel 7-12 Gemiddelde achtergrondwaarden [Bq/kg] voor van nature aanwezige radionucliden in bodem
RN

Achtergrondconcentratie bodem [Bq/kg]

40

145

K

226

9,05

230Th

6,26

232

5,81

234

5,82

235

0,45

238

5,55

Ra
Th
U
U
U

7.5.2.2

Effectbeschrijving en -beoordeling

Fase Ia en Ib en fase II (0-100 jaar): geen nucleair effect, want geen lozingen, zie §8.1 en §8.2.
Periode na sluiting (> 100 jaar): zie §9.4.2.3.6.
7.5.2.3

Milderende maatregelen

De effecten binnen de discipline bodem zijn beperkt en in overeenstemming met de leidraden van het FANC.
Het project voorziet reeds voldoende maatregelen (§4.5) om de nucleaire impact op de bodem te beperken.
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7.6

Water

7.6.1

Niet-nucleaire effecten

Deze discipline omvat de verstoring van het watersysteem als het geheel van oppervlaktewater,
grondwater, waterbodems en oevers. Deze globale aanpak van de effectgroep hydrologische en/of
hydrografische verstoring past in een aanpak waarbij integraal waterbeleid centraal staat.
7.6.1.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline water strekt zich, rekening houdend met de te verwachten
effecten, uit in een straal van ongeveer 500 meter rond de berging.

Figuur 7-23 : Situering studiegebied water

7.6.1.2

Methodologie

7.6.1.2.1

Beschrijving van de referentiesituatie

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van:


de hydrogeologische opbouw: wordt besproken op basis van informatie uit de DOV-databank;



hydraulische parameters: hydraulische basisparameters zijn o.a. de hydraulische
doorlatendheid, de hydraulische weerstand en de grondwaterstand of stijghoogte. De voor dit
project relevante hydraulische parameters worden besproken op basis van gegevens uit de
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uitgevoerde bodemonderzoeken (grondwaterstand
literatuurgegevens (hydraulische doorlatendheid);

en

hydraulische

weerstand)

en



stijghoogte en grondwaterstromingspatroon: wordt besproken op basis van gegevens uit de
uitgevoerde bodemonderzoeken;



grondwaterwinningen: de aanwezigheid van waterwinningen wordt besproken op basis van
informatie uit de DOV-databank;



grondwaterkwetsbaarheid: wordt besproken op basis van de Kwetsbaarheidskaart van het
grondwater;



de grondwaterkwaliteit: bespreking op basis van een bodemonderzoek en opvolgingsmetingen
die in het projectgebied worden uitgevoerd.



kenmerken van het oppervlaktewatersysteem: van de relevante oppervlaktewatersystemen
(Hooibeek, kanaal Bocholt-Herentals) worden de hydrografische kenmerken beschreven.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van literatuurgegevens;



oppervlaktewaterkwaliteit: de fysico-chemische en biologische waterkwaliteit van de relevante
oppervlaktewatersystemen wordt beschreven op basis van eigen onderzoek en informatie uit
het meetnet van de VMM.

7.6.1.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

In het kader van dit project zijn volgende effecten mogelijk relevant:


wijziging infiltratie- en afvoerkarakteristieken: de realisatie van het project houdt in dat er
bebouwing en verhardingen worden aangebracht. De gewijzigde afvoer van hemelwater en
verminderde infiltratie vormen dan ook een aandachtspunt. De verschillende
afwateringsmogelijkheden van de aan te snijden terreinen en de eventuele invloed hiervan op
stroomafwaarts gelegen gebieden in het (deel)bekken worden onderzocht;



aantasting van waterlopen en overstromingszones/wijziging structuurkwaliteit waterlopen: voor
de toekomstige situatie wordt aan de hand van kaartmateriaal en terreinkennis nagegaan in
hoeverre waterlopen (tijdelijk) verlegd moeten worden en (potentiële) overstromingsgebieden
worden ingenomen. Hierbij wordt ingegaan op mogelijke maatregelen om effecten te
vermijden en/of te milderen. Uit een eerste screening van de effecten blijkt evenwel dat het
project geen aanleiding zal geven tot aantasting van waterlopen.



beïnvloeding grondwaterstromingspatroon: eventuele bemalingen tijdens de constructiefase
zullen tijdelijk aanleiding geven tot een daling van de grondwaterstand. Ook de toename van
verharde oppervlakte kan aanleiding geven tot een wijziging van de grondwaterhuishouding.
Er wordt ook nagegaan of het project aanleiding kan geven tot een beïnvloeding van het
grondwaterstromingspatroon, bvb. door het aanbrengen van ondergrondse structuren. De
impact van grondwaterbemalingen waarvan voldoende detailgegevens bekend zijn, wordt
berekend aan de hand van de formules die opgenomen zijn in het richtlijnenboek water. De
impact van bijkomende verhardingen wordt beoordeeld in functie van de toename van de
verharde oppervlakte;



wijziging waterkwaliteit: factoren die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden, worden kwalitatief
besproken: bedrijfsactiviteiten (lozingen, zuivering), gebruik wegenis, mogelijke uitloging
vanuit de berging.

Er worden geen relevante cumulatieve effecten verwacht.
Bij de effectbeschrijving wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende fases binnen de
operationele periode (constructiefase, fase I (exploitatie) en fase II (sluiting)) en de periode na sluiting.
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De effectbeoordeling is als volgt gebeurd voor:








wijziging infiltratie- en afvoerkarakteristieken:
o aanzienlijk negatief: Belangrijke wijziging waterhuishouding met negatieve secundaire
effecten (bvb. frequentie en omvang overstromingen) tot gevolg;
o negatief: Beperkte wijziging waterhuishouding met beperkte negatieve secundaire
effecten tot gevolg;
o beperkt negatief: Beperkte wijziging waterhuishouding zonder negatieve secundaire
effecten tot gevolg;
o verwaarloosbaar: Geen wijziging waterhuishouding te verwachten;
o beperkt positief: Beperkte wijziging waterhuishouding zonder positieve secundaire
effecten tot gevolg;
o positief: Beperkte wijziging waterhuishouding met beperkte positieve secundaire
effecten tot gevolg;
o aanzienlijk positief: Belangrijke wijziging waterhuishouding met positieve secundaire
effecten tot gevolg.
Aantasting waterlopen en overstromingszones/wijziging structuurkwaliteit waterlopen:
o aanzienlijk negatief: Aantasting structuurkwaliteit over grote afstand en/of inname van
overstromingszones met grote oppervlakte met duidelijke negatieve secundaire
effecten tot gevolg;
o negatief: Aantasting structuurkwaliteit over beperkte afstand en/of inname van
overstromingszones met beperkte oppervlakte met beperkte negatieve secundaire
effecten tot gevolg;
o beperkt negatief: Aantasting structuurkwaliteit over beperkte afstand en/of inname van
overstromingszones met beperkte oppervlakte zonder negatieve secundaire effecten
tot gevolg;
o verwaarloosbaar: Geen wijziging structuurkwaliteit te verwachten en/of vrijwaren van
overstromingszones;
o beperkt positief: Verbetering structuurkwaliteit over beperkte afstand en/of creatie van
overstromingszone met beperkte oppervlakte zonder positieve secundaire effecten;
o positief: Verbetering structuurkwaliteit over beperkte afstand en/of creatie van
overstromingszone met beperkte oppervlakte met beperkte positieve secundaire
effecten tot gevolg;
o aanzienlijk positief: Verbetering structuurkwaliteit over grote afstand en/of creatie van
overstromingszone met grote oppervlakte met duidelijke positieve secundaire effecten
tot gevolg.
Beïnvloeding grondwaterstromingspatroon:
o aanzienlijk negatief: Permanente wijziging van de waterhuishouding met nadelige
invloed op andere disciplines (landschap, bodem, mens, …)
o negatief: Tijdelijke wijziging van de waterhuishouding met nadelige invloed op andere
disciplines (landschap, bodem, mens, …)
o beperkt negatief: Beperkte wijziging van de waterhuishouding met beperkt nadelige
invloed op andere disciplines (landschap, bodem, mens, …)
o verwaarloosbaar: Geen of verwaarloosbare wijziging van de waterhuishouding
o beperkt positief: Beperkte wijziging van de waterhuishouding met beperkt positieve
invloed op andere disciplines (landschap, bodem, mens, …)
o positief: Tijdelijke wijziging van de waterhuishouding met positieve invloed op andere
disciplines (landschap, bodem, mens, …)
o aanzienlijk positief: Permanente wijziging van de waterhuishouding met positieve
invloed op andere disciplines (landschap, bodem, mens, …)
wijziging waterkwaliteit:
o aanzienlijk negatief: Duidelijke aantasting grond- of oppervlaktewaterkwaliteit. Risico
(humaan-toxicologisch, ecologisch of verspreiding) noodzaakt sanering.
o negatief: Matige aantasting grond- of oppervlaktewaterkwaliteit. Risico aanwezig,
maar aanvaardbaar. Sanering niet noodzakelijk.
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beperkt negatief: Beperkte aantasting grond- of oppervlaktewaterkwaliteit. Risico zeer
beperkt of afwezig.
verwaarloosbaar: Geen wijziging grond- of oppervlaktewaterkwaliteit te verwachten.
beperkt positief: Beperkte verbetering grond- of oppervlaktewaterkwaliteit.
positief: Matige verbetering grond- of oppervlaktewaterkwaliteit. Risico wordt herleid
tot aanvaardbaar niveau.
aanzienlijk positief: Duidelijke verbetering grond- of oppervlaktewaterkwaliteit. Risico
wordt herleid tot verwaarloosbaar niveau of wordt volledig weggenomen.

o
o
o
o
o

7.6.1.2.3

Milderende maatregelen

In het geval zich als gevolg van het project belangrijke (aanzienlijke negatieve) effecten zouden
voordoen, zullen sowieso milderende maatregelen worden voorgesteld. Ook voor minder uitgesproken
negatieve effecten kunnen milderende maatregelen voorzien worden.
7.6.1.3

Beschrijving van de referentiesituatie

7.6.1.3.1

Grondwater

Hydrogeologie
Zoals reeds in de discipline bodem werd aangegeven bestaat de geologisch opbouw ter hoogte van
het projectgebied achtereenvolgens uit:


quartaire afzettingen



Formatie van Mol (zanden van Mol)



Formatie van Kasterlee (zanden van Kasterlee)



Formatie van Diest (zanden van Diest)



Formatie van Boom (klei van Boom)

De beschrijving van de hydrogeologie wordt weergegeven in de onderstaande tabel.
Tabel 7-13: Hydrogeologie
Top

Basis

Horizontale

Bergings-

hydraulische

coëfficiënt

HCOV code

geleidbaarheid
Quartair

Quartair

26,4 mTAW

21,5 mTAW

6,0 m/d

0,05

0100

21,5 mTAW

-4,6 mTAW

17,2 m/d

0,10

0230

-4,6 mTAW

-10,5 mTAW

0,0063 m/d

0,05

0240

-10,5 mTAW

-150,6

6,9 m/d

0,09

0250

0,0025 m/d

0,0002

0300

aquifersysteem
Tertiair

Pleistoceen en
plioceen
aquifer
Pliocene
kleiige laag
Mioceen
aquifersysteem
Boom aquitard

mTAW
-150,6

-253,7

mTAW

mTAW

Hydraulische parameters en grondwaterstroming
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Het projectgebied wordt gekenmerkt door een gemiddelde grondwaterstand van 24,3 mTAW.
De grondwaterstroming in de zanden van Mol en de zanden van Kasterlee verloopt globaal gezien in
noordelijke richting. In de onmiddellijke nabijheid van de Hooibeek verloopt de grondwaterstroming in
de richting van deze beek.
Uit uitgevoerd onderzoek (pompproef) blijkt dat de formatie van Kasterlee een verticale doorlatendheid
-9
heeft van 10 m/s. Horizontaal is de doorlatendheid een factor 10 groter.
Grondwaterkwetsbaarheid
Het grondwater is ter hoogte van het projectgebied zeer kwetsbaar (Index Ca1) door de dunne (<5m)
zandige deklaag en de ondiep liggende (<10m) onverzadigde zone.
Grondwaterwinningen
Het projectgebied ligt niet in een waterwingebied, noch in of aan de rand van een beschermingszone
voor grondwaterwinning.
In de nabije omgeving van het projectgebied (<1km) komen wel verschillende grondwaterwinningen
voor. De ligging van de vergunde grondwaterwinningen is aangeduid op Kaart 5.
Kaart 5: Vergunde grondwaterwinningen

Tabel 7-14: Vergunde grondwaterwinningen
Nr

Exploitant

Adres

Diepte (m-

Watervoerende laag

mv)
1

Verschueren Marc

Sas VI nr 14, Mol

140

Zanden van Berchem
en/of Voort

2

Belmans Marcel

Sas VI nr 12, Mol

144

Zanden van Berchem
en/of Voort

3

Campforts LV

Stenehei 60, Dessel

80

Zanden van Diest

4

Dierckx-Appelen

Geelsebaan 188, Retie

132

Zanden van Diest

5

NIRAS

Kunstlaan 14, Brussel

-

Onbekend

6

FBFC nv

Kunstlaan 13-14, Brussel

80

Mioceen
aquifersysteem

7

De Goedereede bvba

Leiseinde 29, Turnhout

150

Zanden van Berchem
en/of Voort

8

Aluservice

De Brulen 61D, Arendonk

76

Zanden van Diest

9

Smet Boring NV

Oude Markt 1, Dessel

27

Pleistoceen
Plioceen aquifer

10

NIRAS

11

CSP

Engineering

Kunstlaan 14, Brussel

100

Zanden van Diest

Stenehei 30, Dessel

2

Zanden van Diest

bvba
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en

Nr

Exploitant

Adres

Diepte (m-

Watervoerende laag

mv)
12

Verschueren Luc

Kastelsedijk 55, Dessel

164

Zanden van Berchem
en/of Voort

Grondwaterkwaliteit
Binnen het projectgebied in 2008 werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd in de zone waar
de bergingsmodules gebouwd zullen worden, meer bepaald het bos- en heidegebied. De resultaten
van dit bodemonderzoek worden nog representatief geacht aangezien er nadien geen risicoactiviteiten of geen calamiteiten/ongevallen hebben plaatsgevonden die de bodemkwaliteit zouden
kunnen beïnvloeden.
Op het bedrijfsterrein van Belgoprocess, ten oosten van het projectgebied, werd in 2009 een
oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd.
Uit beide onderzoeken blijkt dat er geen verontreiniging aanwezig is die te wijten kan zijn aan
activiteiten die binnen het projectgebied of binnen Belgoprocess worden of werden uitgeoefend. Wel
werd er in het grondwater historische verontreiniging met zware metalen (Cd, Ni, Zn) aangetroffen die
het gevolg is van de vroegere zinkindustrie in de omgeving. Het gaat om een fenomeen dat ook in de
ruimere regio wordt vastgesteld.
7.6.1.3.2

Oppervlaktewater

7.6.1.3.2.1

Waterlopen

Binnen het projectgebied zelf komen geen waterlopen voor. In de onmiddellijke nabijheid van het
projectgebied komen twee waterlopen voor: de Hooibeek en het kanaal Bocholt-Herentals. De
Hooibeek vormt de zuidwestelijke grens van de nucleaire zone. Het kanaal Bocholt-Herentals loopt
ten zuiden van het projectgebied.
Hooibeek
de

De Hooibeek (of Trekgracht Kattesteertvijver) is een waterloop van 2 categorie. De Hooibeek staat
via een inlaatconstructie in verbinding met het kanaal Bocholt-Herentals. Indien nodig wordt
kanaalwater afgetapt voor de voeding van de vijver in het Prinsenpark. De Hooibeek is binnen de
nucleaire zone een rechte, relatieve brede (ong. 4 tot 5 m), ondiepe (0,2 tot 0,4 m) beek met veel
zuiver zand, veel dood hout en detritus. De beek wordt gekenmerkt door verticale oevers met weinig
oever- en waterplanten en wordt beschaduwd door bomen aan beide oevers van de beek.
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De fysico-chemische waterkwaliteit van de Hooibeek is niet bekend , maar in het kader van een
ecologische inventarisatie die in de periode 2008-2009 werd uitgevoerd in het deel van de Hooibeek
dat door de nucleaire zone stroomt, werd wel de Belgische Biotische Index (BBI) van de Hooibeek
bepaald. De BBI wordt bepaald op basis van de aan- of afwezigheid van aquatische macroinvertebraten en is een maat voor de biologische waterkwaliteit. De BBI werd op 3 plaatsen langs de
Hooibeek bepaald, in het voor- en najaar van 2008.
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één bemonsteringspunt ca. 130 m stroomopwaarts van de N118;

De VMM beschikt niet over meetpunten in de Hooibeek
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één bemonsteringspunt centraal tussen de 2 andere punten (ongeveer aan de gemeente
grens);



één bemonsteringspunt ca. 70 m stroomafwaarts van het Kanaal Bocholt - Herentals.

Tabel 7-15: BBI Hooibeek
Staalnummer

BBI-score

Staalnameplaats

02/06/2008

23/09/2008

1

8 (goed)

8 (goed)

ca. 130m opwaarts van de N118

2

9 (zeer goed)

8 (goed)

Tussen de 2 andere punten (ongeveer t.h.v de
gemeentegrens)

3

9 (zeer goed)

8 (goed)

ca. 70m afwaarts van het kanaal Bocholt-Herentals

Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat de biologische waterkwaliteit van de Hooibeek goed
tot zeer goed is. Alle bemonsteringspunten voldoen aan de Vlarem II norm. De Vlaamse
milieuwetgeving bepaalt namelijk dat de BBI in alle waterlopen minimaal 7 (= goede biologische
ste
waterkwaliteit) dient te zijn. Goede scores komen in 1 instantie voor als er een goede chemische
de
waterkwaliteit is en in 2 instantie als er diverse substraten en oeverzones voorhanden zijn. Allereerst
moet de chemische waterkwaliteit goed zijn. Zonder een goede waterkwaliteit zouden de bijzondere
soorten die gevonden zijn, niet kunnen overleven. De goede BBI-scores voor de Hooibeek wijzen op
een goede chemische kwaliteit.
Kanaal Bocholt - Herentals
Het projectgebied kan ontsloten worden via het kanaal Bocholt-Herentals. Om transporten via de weg
zoveel mogelijk te beperken, is er dan ook een kade voorzien aan het kanaal.
Het Kanaal Bocholt-Herentals (ook wel Kempisch Kanaal of Maas-Scheldekanaal genoemd) verbindt
de Zuid-Willemsvaart te Bocholt met het Albertkanaal te Herentals over een afstand van ruim 60
kilometer. Het kanaal wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg.
Het hoogteverschil tussen Bocholt en Herentals bedraagt 33 meter en wordt overwonnen door 3
sluizencomplexen met dubbele sluizen en 7 enkelvoudige sluizen (zie ook Figuur 7-24):


Lommel (Blauwe Kei): sluis nr. 1A & 1N, 50 m x 7 m en 55 m x 7,50 m - verval van 4,30 m



Mol: sluis nr. 2A & 2N, 50 m x 7 m en 55 m x 7,50 m - verval van 4,30 m



Mol: sluis nr. 3A & 3N, 50 m x 7 m en 55 m x 7,50 m - verval van 4,31 m



Dessel: sluis nr. 4 van 50 m x 7 m - verval van 1,91 m



Dessel: sluis nr. 5 van 50 m x 7 m - verval van 2,13 m



Mol: sluis nr. 6 van 50 m x 7 m - verval van 1,93 m



Geel: sluis nr. 7 van 50 m x 7 m - verval van 2,49 m



Geel Ten Aard: sluis nr. 8 van 50 m x 7 m - verval van 2,03 m



Geel Larum: sluis nr. 9 van 50 m x 7 m - verval van 1,99 m



Herentals: sluis nr. 10 van 55 m x 7,50 m - verval van 7,51 m
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Figuur 7-24 : Situering van het kanaal Bocholt-Herentals

Het kanaal is bevaarbaar voor schepen tot 600 ton. Dit relatief beperkte tonnage is het gevolg van de
beperkte afmetingen van de sluizen. Het projectgebied bevindt zich ter hoogte van ‘sas 6’ op
bovenstaande figuur.
Het kanaal Bocholt-Herentals wordt ingedeeld als rivier, grote rivier. Het dichtst bijgelegen VMMmeetpunt is het meetpunt 847200 (300 m opw Kongostroom, tgo Belgonucleaire, opw sluis). De
waterkwaliteit op basis van de BBI wordt matig tot goed geacht en op basis van de Prati-index is het
water matig tot niet verontreinigd.
Tabel 7-16: BBI en Prati index meetpunt 847200 op kanaal Bocholt-Herentals
Jaar

Prati-index

BBI

1993

8

1995

1,26

1996

2,63

1997

1,10

7

1998

8

2000

5

2001

6

2002

0,81

2003

1,69

2004

1,08

2005

1,27

2006

1,54

5
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7.6.1.3.2.2

Overstromingsgevoelige gebieden

Op de watertoetskaarten die beschikbaar zijn op de website van het Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen (www.geopunt.be) wordt het projectgebied aangeduid als niet
overstromingsgevoelig. De Netevallei ten noordoosten van het projectgebied wordt wel ingekleurd als
mogelijk overstromingsgevoelig.
Op de overstromingskaarten op de website vwww.geopunt.be wordt het projectgebied ook niet
aangeduid als van nature overstroombaar gebied (NOG), recent overstroomd gebied (ROG) of
risicozone voor overstroming. Ten noordoosten en ten zuiden (ten zuiden van het kanaal BocholtHerentals) van het projectgebied komen wel van nature overstroombare gebieden voor.
7.6.1.4

Effectbeschrijving en –beoordeling

7.6.1.4.1

Constructiefase

7.6.1.4.1.1

Wijziging infiltratie- en afvoerkarakteristieken

De bouw van de berging houdt in dat er een aanzienlijke oppervlakte wordt verhard. De eerste reeks
van 20 modules zal een oppervlakte van 1,76 ha innemen. De tweede reeks (14 modules) een
oppervlakte van 1,2 ha. Deze verharding kan een impact hebben op infiltratie- en
afvoerkarakteristieken.
Voor het bouwen of herbouwen van gebouwen of constructies met een horizontale dakoppervlakte
groter dan 40 m² gelden de regels van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater. Deze verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd
hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemene uitgangsprincipe hierbij is dat
hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende
gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een
beperkt debiet vertraagd wordt afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en
de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.
Het doel van deze verordening is om de impact van verhardingen op infiltratie- en afvoer
karakteristieken zoveel mogelijk te beperken. Deze verordening is van toepassing voor alle nieuw te
bouwen constructies. De bodems in het projectgebied worden aangeduid als infiltratiegevoelig (zie
Kaart 28) en de verordening zal dan ook nageleefd worden.
Het hemelwater dat neervalt op het vast dak boven de modules wordt afgeleid naar infiltratiebekkens
waar het in de grond kan infiltreren. De dimensies van de infiltratiebekkens zijn als volgt:


Infiltratiebekken 1
o infiltratievolume = 50 m³
o infiltratieoppervlakte = 145 m²



Infiltratiebekken 2
o infiltratievolume = 5.680 m³
o infiltratieoppervlakte = 4.560 m² + 760 m² = 5.320 m²

Rekening houdend met de volledige “footprint” van de tumuli (namelijk 75.750 m²) zijn volgens de
gewestelijke hemelwaterverordening de volgende dimensies van de infiltratievoorzieningen
noodzakelijk:


infiltratievolume: 75.750 m² x 25 l/m² = 1 893 750 l = 1.890 m³



infiltratieoppervlak= 75.750 m² /25 = 3.030 m².
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Met de 2 infiltratiebekkens samen, wordt voorzien in een infiltratievolume van 5.730 m³ en een
infiltratieoppervlakte van 5.465 m². Daarmee wordt erg ruim voldaan aan de opgelegde normen.
Bijkomend dient opgemerkt te worden dat deze normen gelden voor horizontale dakoppervlakken en
verharde grondoppervlakken, niet voor waterdoorlatende oppervlakken. De modules worden voorzien
van een aarden afdekking die grotendeels doorlatend is. In de ontwerpberekeningen van de
infiltratiebekkens werd voor de tumulus een run-off coëfficiënt van 0,35 toegepast, wat dus een
belangrijke reductie van de benodigde infiltratieoppervlakte met zich meebrengt. Maar zelfs zonder
deze reductie is voldoende infiltratieoppervlakte beschikbaar.
Voor het aanbrengen van de afdekking zijn er wel dakoppervlaktes en verhardingen in rekening te
nemen. Deze bedragen echter ruwweg 35.000 m² en behoeven dus een infiltratievolume van 875 m³
en een infiltratieoppervlakte van 1400 m². Deze oppervlakte wordt ruimschoots voorzien in het huidige
ontwerp.
Het effect ten aanzien van de infiltratie- en afvoerkarakteristieken kan bijgevolg beoordeeld worden als
beperkt negatief.
7.6.1.4.1.2

Aantasting waterlopen en overstromingszones / wijziging structuurkwaliteit
waterlopen

Binnen het projectgebied komen geen waterlopen of andere oppervlaktewateren voor. De bouw van
de berging geeft dan ook geen aanleiding tot rechtstreekse ingrepen op waterlopen. Er moeten geen
waterlopen verlegd worden en er zal geen impact zijn op de structuurkwaliteit van waterlopen
(verwaarloosbaar).
Het projectgebied wordt ook niet aangeduid als overstromingszone zodat er ook geen
overstromingsgebied wordt ingenomen (verwaarloosbaar). Zoals reeds eerder werd aangegeven is
dit overigens een belangrijke randvoorwaarde voor de inplanting van een bergingsinstallatie voor
radioactief afval.
Het noordelijke infiltratiebekken heeft een overloop die uitkomt in het zuidelijke bekken. De uitlaat van
het zuidelijk infiltratiebekken brengt het water via de grachten van de ontsluitingsweg naar het
bosachtige (lager gelegen) gebied ten zuiden van het projectgebied. Berekeningen, volgens de
Schneebeli relatie, tonen aan dat de overloop, zelfs voor retourperiode van 100 jaar en
klimaatopwarming, niet nodig zal zijn. Er wordt dus geen invloed op overstromingszones verwacht. Er
treedt ook geen bijkomende belasting van stroomafwaarts gelegen waterlopen op (verwaarloosbaar).
7.6.1.4.1.3

Beïnvloeding grondwaterstromingspatroon

De grondwaterstroming kan beïnvloed of verstoord worden door ondergrondse constructies zoals
tunnels, schachten, kelders e.d. Voor dergelijke constructies zijn meestal ook uitgravingen nodig, en
vaak gaat de aanleg of de instandhouding ervan ook gepaard met het onttrekken van grondwater door
drainering, tijdelijke bemaling of permanente bemaling. Verstoring van de grondwaterstroming kan een
belangrijk effect hebben op de omgeving. Zo zal het belang van de lokale grondwaterstroming zeer
groot zijn op plaatsen waar er natuurwaarden voorkomen die afhankelijk zijn van de stand of de
toestroming van grondwater. Ook de kwaliteit van het grondwater kan nadelig beïnvloed worden of
kan op zijn beurt een nadelig effect hebben voor de omgeving. Een gekend voorbeeld van dat laatste
is de aanwezigheid van zout water in de ondergrond van poldergebieden.
Op de kaart met grondwaterstromingsgevoelige gebieden die beschikbaar is op de website
www.geopunt.be wordt het projectgebied aangeduid als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type
2) (zie Kaart 29). Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een
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diepte van meer dan 5 m en een horizontale lengte van meer dan 100 m dient er in het kader van de
watertoets (zie Hoofdstuk 11) advies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie.
De berging omvat geen ondergrondse infrastructuren. De bergingsmodules worden zelfs op een
ophoging gebouwd om ervoor te zorgen dat de modules te allen tijde boven het waterniveau staan,
ook na bijvoorbeeld een extreem hevige regenbui. Het grondwaterstromingspatroon zal dus niet
beïnvloed worden door de bouw van de bergingsmodules (verwaarloosbaar).
Tijdens de constructiefase zal het bij de bouw van de kelder van het Water Collecting Building nodig
zijn om het grondwater gedurende een periode van een aantal maanden te verlagen tot een niveau
van ongeveer 21,50 mTAW. De gemiddelde grondwaterstand bedraagt 24,3 mTAW. De
grondwaterverlaging bedraagt dus 2,8 m.
Voor de berekening van de invloedsfeer van de bemaling is gebruik gemaakt van een analytisch
model (Edelman71 en Bruggeman72):

De eerste watervoerende laag, bestaande uit diverse zandige afzettingen, heeft een dikte van ca. 31
m (D). Er is gerekend met een k-waarde (horizontale, hydraulische doorlatendheid) van grosso modo
6 m/dag. Dit geeft een k*D-waarde of transmissiviteit van 186 m²/dag.
Er werd gerekend met een grondwaterverlaging van 2,8 m voor een periode van enkele maanden.
Omdat er gedurende meerdere maanden bemaald zal worden, wordt een effectieve
neerslaghoeveelheid (n) van 0,00084 m/dag in rekenin gebracht. Het onttrekkingsdebiet wordt
geraamd op 800 m³/dag (Q0).
Op basis van het bovenstaand analytisch model blijkt dat er op ca. 250 m rond de bouwput nog een
grondwaterverlaging tot 5 cm kan plaatsvinden.
Het bemalingswater zal geloosd worden in het reeds uitgegraven zuidelijk infiltratiebekken waar het
terug in de bodem kan infiltreren. De bemaling voldoet op die manier aan Vlarem II art. 5.53.6.1.1 en
art. 6.2.2.1.2 § 5 namelijk dat niet-verontreinigd bemalingswater bij voorkeur opnieuw in de bodem
gebracht wordt.
Afgeleide effecten van bemaling worden beoordeeld bij de disciplines biodiversiteit en landschap,
bouwkundig erfgoed & archeologie.
7.6.1.4.1.4

Wijziging waterkwaliteit

Oppervlaktewater
De exploitatie van de betoncentrale gaat gepaard met de productie van spoelwater. Het spoelwater
zal niet gerecycleerd worden in de betonproducten. De aannemer dient een behandelingsinstallatie te
voorzien om het spoelwater te zuiveren. Vervolgens wordt het gezuiverd afvalwater ofwel aangesloten
op de riolering ofwel afgevoerd. Gezien het voorzien van een zuivering, worden effecten op de
waterkwaliteit vermeden (verwaarloosbaar).

71

Edelman, J.H., 1972, GROUNDWATER HYDRAULICS OF EXTENSIVE AQUIFERS, IILR, Bulletin 13, 216 pp.
G.A. Bruggeman, 1999, Analytical Solutions of Geohydrological Problems, Volume 46, ISBN: 9780080527130,
Elsevier Science, 956 pp
72
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Het bemalingswater dat tijdens de constructie van de kelder van het Water Collecting Building
vrijkomt, zal geloosd worden in het reeds uitgegraven zuidelijk infiltratiebekken. Dit bekken heeft geen
overloop naar het oppervlaktewater. Effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit worden bijgevolg
verwaarloosbaar geacht.
Wat betreft calamiteiten wordt het risico op verontreiniging van oppervlaktewater verwaarloosbaar
geacht aangezien er binnen het projectgebied geen waterlopen of andere oppervlaktewateren
voorkomen.
Grondwater
Tijdens de constructiefase kan accidentele verontreiniging optreden ten gevolge van lekken in
brandstofleidingen of morsverliezen van voornamelijk olie en/of brandstoffen tijdens het gebruik en het
onderhoud van machines. Verontreinigende stoffen die op of in de bodem terechtkomen, kunnen
onder invloed van insijpelend regenwater uitspoelen en naar het grondwater migreren. Rekening
houdend met het feit dat een dergelijke grondwaterverontreiniging volgens de bepalingen van het
Bodemdecreet als nieuw te beschouwen is, dient de aannemer bij het optreden van calamiteiten
onmiddellijk in te grijpen en de nodige maatregelen te treffen om bodem- en
grondwaterverontreiniging uit te sluiten. De impact van eventuele incidenten wordt als beperkt
negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld.
De grondwaterkwaliteit kan ook beïnvloed worden door het uitvoeren van de bemaling tijdens de
constructie van de kelder van het Water Collecting Building. Uit de uitgevoerde onderzoeken (zie
paragraaf 7.5.1.3.5) blijkt echter dat er geen verontreinigingen aanwezig zijn die te wijten zijn aan
activiteiten die binnen het projectgebied of binnen Belgoprocess worden of werden uitgeoefend. Wel
werd er in het grondwater historische verontreiniging met zware metalen (Cd, Ni, Zn) aangetroffen die
het gevolg is van de vroegere zinkindustrie in de omgeving. Het gaat om een fenomeen dat ook in de
ruimere regio wordt vastgesteld. Het lozen en infiltreren van het bemalingswater in het zuidelijk
infiltratiebekken zal bijgevolg geen invloed hebben op de grondwaterkwaliteit (verwaarloosbaar).
7.6.1.4.2

Fase I (exploitatie)

7.6.1.4.2.1

Wijziging waterkwaliteit

Oppervlaktewater
De berging is een installatie zonder kantoren. Er is geen nood aan het hergebruik van gerecupereerd
hemelwater (het afstromend hemelwater zal via de 2 infiltratiebekkens terug in de bodem infiltreren).
Er wordt dus geen sanitair afvalwater afgevoerd.
De exploitatie van de berging zal ook geen aanleiding geven tot de generatie van bedrijfsafvalwater.
Boven de modules is een vast stalen dak voorzien, maar het is niet uitgesloten dat bvb. door defecten
aan het dak of via condensatie toch een beperkte hoeveelheid water zal opgevangen worden in het
drainagesysteem. Water dat via het drainagesysteem gecollecteerd wordt uit de modules zelf, is
mogelijk besmet en zal worden verzameld in twee tanks (2 x 25 m³) en per vrachtwagen afgevoerd
worden naar Belgoprocess voor verdere verwerking.
Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de bergingsmodules geen impact
hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit (verwaarloosbaar).
De toegangscluster die zich aan de rand van de bergingsinstallatie bevindt, zal hemelwater
hergebruiken voor sanitaire toepassingen. Deze cluster is reeds vergund (en in aanbouw) en maakt
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geen deel uit van de huidige vergunningsaanvraag maar wel van het bergingsproject. Het vullen van
de modules met de monolieten uit de IPM wordt immers vanuit de toegangscluster gestuurd.
De enige relevante vorm van afvalwater is sanitair afvalwater afkomstig van de 12 werknemers van de
toegangscluster. Voor het sanitair afvalwater wordt een individuele behandelingsinstallatie (IBA)
voorzien. Een IBA is een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater en kan zowel een
groensysteem (bv. rietveld) als een compactsysteem zijn. Dergelijke systemen werken allemaal
volgens hetzelfde basisprincipe: het actief slibsysteem. De behandeling van afvalwater wordt
opgedeeld in drie stappen: de voorbehandeling (primaire zuivering), de biologische zuivering
(secundaire zuivering) en de nabehandeling (tertiaire zuivering). Ook in een individuele behandeling
van afvalwater, worden deze drie stappen doorlopen. Na zuivering kan het water worden afgevoerd
als het voldoet aan de VLAREM II-kwaliteitsnormen. Indien dit niet het geval is, moet het worden
opgevangen in een gesloten ophaalsysteem.
Rekening houdend met het beperkt aantal werknemers en de IBA die voor de zuivering van het
afvalwater voorzien wordt, wordt er geen aanzienlijke impact verwacht op oppervlaktewater via de
lozing van sanitair afvalwater (beperkt negatief tot verwaarloosbaar).
Grondwater
In fase I (exploitatie) is ook het verwijderen van de dakstructuur en het aanbrengen multilaag
grondafdekking voorzien. Eventuele risico’s op waterverontreiniging tijdens deze werken zijn analoog
aan deze van het gebruik van het machinepark tijdens de constructiefase. Gezien de aannemer bij
calamiteiten met een risico op een grondwaterverontreiniging volgens de bepalingen van het
Bodemdecreet onmiddellijk moet ingrijpen en de nodige maatregelen moet treffen om de
verontreiniging uit te sluiten, wordt de impact op het grondwater beperkt negatief tot
verwaarloosbaar beoordeeld.
Het categorie A afval bevat naast de radioactieve bestanddelen, ook een grote hoeveelheid
anorganische, niet-radioactieve bestanddelen. Door het aanbrengen van opeenvolgende barrières
rondom het afval wordt het ingesloten en afgezonderd. Gedurende een periode van 350 jaar wordt
toezicht en controle voorzien, maar dat neemt niet weg dat er na verloop van tijd een geleidelijke
degradatie van de modules en monolieten zal beginnen optreden waardoor de niet-radioactieve
elementen die in de berging aanwezig zijn, kunnen uitlogen en de kwaliteit van het grondwater
beïnvloeden.
In paragraaf 8.5 en 9.2.2 wordt aangetoond door het gebruik van verschillende veiligheidsfuncties
(eigen aan de berging) er geen uitloging van nucliden plaats zal vinden. Hetzelfde geldt dan ook voor
chemotoxische elementen aanwezig in de berging. Er zal in de eerste 650 jaar geen uitloging naar het
grondwater optreden, dus ook niet tijdens fase I (exploitatie) (verwaarloosbaar).
7.6.1.4.3

Fase II (sluiting)

7.6.1.4.3.1

Wijziging waterkwaliteit

Tijdens fase II (sluiting) worden alle inspectieruimtes, galerijen en drainagesystemen opgevuld.
Eventuele risico’s op waterverontreiniging tijdens deze fase zijn analoog aan deze van het gebruik van
het machinepark tijdens de constructiefase (beperkt negatief tot verwaarloosbaar).
In paragraaf 8.5 en 9.2.2 wordt aangetoond door het gebruik van verschillende veiligheidsfuncties
(eigen aan de berging) er geen uitloging van nucliden plaats zal vinden. Hetzelfde geldt dan ook voor
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chemotoxische elementen aanwezig in de berging. Er zal in de eerste 650 jaar geen uitloging naar het
grondwater optreden, dus ook niet tijdens fase II (sluiting) (verwaarloosbaar).
7.6.1.4.4

Periode na sluiting

7.6.1.4.4.1

Wijziging waterkwaliteit

Het enige niet-radiologische effect dat zich tijdens deze fase zou kunnen voordoen, is uitloging van
niet-radiologische componenten uit de berging.
Deze uitloging kan enkel ontstaan door de degradatie van de berging. Deze werd gemodelleerd door
een systeem van fissures. In het verwachte scenario worden die “actief” vanaf 650 jaar waardoor er
geen uitloging verwacht wordt tot aan die tijd. Bovendien wordt een sorptiefunctie toegekend aan het
cement binnen het afvalvat en wordt er bentoniet toegevoegd aan de ophoging om een vertraging van
eventuele voorkomende uitloging op de zeer lange termijn (na 1000 jaar) te verzekeren Er zal een
monitoring van Boor uitgevoerd worden om dit op te volgen. Dit staat beschreven in Hoofdstuk 16 van
het veiligheidsrapport. Het effect wordt beoordeeld als beperkt negatief.
7.6.1.5

Nulalternatief

Het nulalternatief houdt in dat het project, noch enig alternatief wordt uitgevoerd. Indien er geen
activiteiten plaatsvinden binnen het projectgebied, blijft de huidige toestand van grondwater en
oppervlaktewater behouden. Op het huidige gewestplan is het projectgebied echter bestemd als
‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’ waardoor het mogelijk is dat de ruimte die niet wordt
ingenomen door het bergingsproject, zal gebruikt wordt door andere bedrijven met nucleair
gerelateerde activiteiten. De mogelijke impact hiervan op water is afhankelijk van het type activiteit,
maar zal vermoedelijk ook beperkt zijn.
7.6.1.6

Milderende maatregelen

Binnen de discipline water worden geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht. Het project voorziet
reeds voldoende maatregelen (o.a. waterbuffering en infiltratie) om impacten op grond- of
oppervlaktewater te beperken. Ook via uitloging van niet-radiologische elementen uit de berging
worden geen relevante effecten verwacht. Er worden dan ook geen specifieke milderende
maatregelen voorgesteld.

7.6.2

Nucleaire effecten

7.6.2.1

Grondwater

7.6.2.1.1

Referentiesituatie

Bij de afweging van de activiteit en radiotoxiciteit die potentieel vrijkomt in het grondwater, wordt enkel
de activiteit die van nature aanwezig is, beschouwd (en dus niet de door menselijke activiteit
geïnduceerde referentietoestanden).
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Tabel 7-17: Typische achtergrondwaarden [Bq/L] voor grondwater (bovenste aquifer). Cursief gedrukte waarden
vormen de natuurlijke achtergrond. (*)Waarde gelijk aan de helft van de detectielimiet (geen meetwaarde
bepaald).
RN

Achtergrondconcentratie
grondwater
[Bq/L]

RN

Achtergrondconcentratie
grondwater
[Bq/L]

RN

Achtergrondconcentratie
grondwater
[Bq/L]

3

2,45 (*)

99

n.v.t.

234

3,5 × 10-3

14

1,58 (*)

129

n.v.t.

235

1,6 × 10-4

36

7,5 (*)

137

4,3 × 10-2 (*)

238

2,1 × 10-2
7,5 × 10-5 (*)

H
C
Cl

40

1,7 × 10

60

K
Co

90

Sr-Y

Tc
I
Cs

1

U
U

-2

U

226

3,2 × 10

238

4,5×10-2 (*)

230

n.v.t.

239+240

7,5 × 10-5 (*)

n.v.t.

232

241

1,5 × 10-4 (*)

Ra
Th

Pu

-3

Th

Pu

4,8 × 10

Am

De concentraties in bodemwater (freatisch grondwater) kan verschillend van deze in het aquiferwater
van de volledige bovenste aquifer, daar freatisch grondwater afkomstig is van dicht bij de
grondwatertafel. Achtergrondwaarden voor van nature aanwezige radionucliden in freatisch
grondwater worden gegeven in Tabel 7-18.
Tabel 7-18: Typische achtergrondwaarden [Bq/L] voor van nature aanwezige radionucliden in freatisch
grondwater (meetpunt ten noorden van de bergingssite; DL = detectielimiet).
RN

Achtergrondconcentratie
freatisch grondwater [Bq/L]

40

< DL

K

226

3,7 × 10-1

234

3,5 × 10-3

235

1,6 × 10-4

238

4,0 × 10-3

Ra
U
U
U

7.6.2.1.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

Fase Ia en Ib en fase II (0-100 jaar): geen nucleair effect, want geen lozingen, zie §8.1 en §8.2.
Periode na sluiting (> 100 jaar): zie §9.4.2.3.4, §9.4.2.3.6.
7.6.2.1.3

Milderende maatregelen

De effecten op het grondwater zijn beperkt en in overeenstemming met de richtsnoeren en leidraden
van het FANC. Het project voorziet reeds voldoende maatregelen (§4.5) om de nucleaire impact op
het grondwater te beperken.
7.6.2.2

Oppervlaktewater en sedimenten

7.6.2.2.1

Referentiesituatie

Er zijn geen meetresultaten voorhanden voor de achtergrondconcentraties in water en sedimenten
van de Witte Nete en de Kleine Nete. Daarom worden als benadering de achtergrondwaarden voor de
Molse Nete gebruikt (Tabel 7-19).
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Tabel 7-19: Achtergrondwaarden in water en sedimenten van de Molse Nete.
Achtergrondconcentratie
[Bq/L]
α-totaal

0,015 – 0,085

β/γ-totaal

0,26 – 0,77

rivierwater

40

K

Achtergrondconcentratie
[Bq/kg]

sedimenten

180 – 240

226

Ra

60 – 100

De hierboven vermelde achtergrondwaarden zijn in deze pre-operationele fase de enige gekende
waarden. Het staalnamepunt ligt echter stroomafwaarts van het lozingspunt van Belgoprocess en is
bijgevolg niet representatief voor de Witte Nete.
In een later stadium maar zeker voor de exploitatie start, zullen er op regelmatige basis metingen
uitgevoerd worden op 2 punten langs de Witte Nete zodanig dat er voldoende informatie beschikbaar
is over de achtergrondconcentratie in de Witte Nete. De 2 meetpunten zullen zich in de zone bevinden
daar
waar
de
geprojecteerde
concentraties
van
de
alternatieve
scenario’s
ikv
langetermijnveiligheidsstudies (Figuur 9-4) in de Witte Nete uitmonden.

Figuur 7-25: Situering van de 2 staalnamepunten langs de Witte Nete

7.6.2.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

Fase Ia en Ib en fase II (0-100 jaar): geen nucleair effect, want geen lozingen, zie §8.1 en §8.2.
Periode na sluiting (> 100 jaar): zie §9.4.2.3.5.
7.6.2.2.3

Milderende maatregelen

De effecten op het oppervlaktewater en sedimenten zijn beperkt en in overeenstemming met de
leidraden van het FANC. Het project voorziet reeds voldoende maatregelen (§4.5) om de impact op
het oppervlaktewater en de sedimenten te beperken.
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7.7

Lucht

7.7.1

Niet-nucleaire effecten

7.7.1.1

Afbakening van het studiegebied

7.7.1.1.1

Inhoudelijke afbakening

Binnen de discipline lucht wordt een antwoord gegeven op de vraag of de luchtkwaliteit in het
studiegebied aanzienlijk zal beïnvloed worden door bijkomend verkeer tijdens de operationele periode
van de berging. Het afval zelf wordt echter via een elektrisch aangedreven trolley van de IPM naar de
berging getransporteerd en met een rolbrug in de berging geplaatst. Tijdens periode na sluiting komen
geen relevante emissies vrij.
De polluenten die bestudeerd worden, zijn NO2, PM10 en PM2,5. Daarnaast wordt het risico op
stofhinder onderzocht.
Indien negatieve impacten op de luchtkwaliteit worden vastgesteld, zullen milderende maatregelen
voorgeschreven worden.
7.7.1.1.2

Ruimtelijke afbakening

De geografische verspreiding van de mogelijke effecten, die zich kunnen voordoen bij de uitvoering
van het project, bepaalt de omvang van het studiegebied voor de discipline lucht. In de praktijk omvat
het studiegebied het terrein van NIRAS, met de omliggende wegen en waterwegen. De omliggende
wegen die bestudeerd worden zijn de Kastelsedijk, de N118 (in het noorden tot aan ‘Brasel’ en in het
zuiden tot aan de grens Dessel/Mol), de Europalaan en de Gravenstraat. Wegens de aan- en afvoer
van materialen per schip zit ook het kanaal Bocholt-Herentals in het studiegebied vervat. Een
overzicht van het studiegebied wordt weergegeven in Figuur 7-26.

Figuur 7-26: Studiegebied lucht
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7.7.1.2

Methodologie

7.7.1.2.1

Beschrijving van de referentiesituatie

Net zoals in het plan-MER, gebeurt de beschrijving van de luchtkwaliteit in de omgeving van het
projectgebied op basis van de interpolatiekaarten uit het geoloket lucht van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM). Daarnaast wordt ook de gemeten luchtkwaliteit ter hoogte van een
meetstation in de omgeving van het studiegebied opgenomen (meetstation Dessel-Nieuwendijk, waar
de luchtkwaliteit voor NO2 wordt opgevolgd). De actuele luchtkwaliteit wordt getoetst aan de geldende
luchtkwaliteitsdoelstellingen.
7.7.1.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

Het project kan op drie wijzen een invloed hebben op de toekomstige luchtkwaliteit:


Via emissies die ontstaan tijdens de constructiefase:
o

het betreft emissies van vrachtverkeer en schepen die instaan voor de afvoer van bomen,
gronden en afbraakmateriaal en de aanvoer van bouwmaterialen;

o

stofemissies die ontstaan door opwaaiend stof tijdens de aanlegwerkzaamheden
(teelaarde verwijderen, ophogen terreinen, etc.);



Via de emissies van het gegenereerde wegverkeer tijdens fase I (exploitatie) en fase II
(sluiting): verkeer over de weg en over water;



Via de industriële emissies: tijdens de periode na sluiting komen geen relevante emissies vrij.

De emissies en de impact van fase I (exploitatie) werden reeds berekend in het plan-MER. De
rekenmethode en de resultaten worden hieronder herhaald.
Daarnaast wordt de maximale jaarlijkse emissie van de constructiefase ingeschat en wordt de
maximale impact ervan kwalitatief besproken. Stofemissies die tijdens de werken kunnen ontstaan,
worden bepaald op basis van volgende globale emissiefactor: 0,128 ton/ha/werkdag (EPA,1995). Op
basis daarvan wordt de bijdrage tot het neervallend stof doorgerekend. Emissies van werfverkeer
worden op analoge wijze berekend als de emissies van het wegverkeer tijdens fase I (exploitatie). De
impact ervan wordt kwalitatief besproken.
Voor de emissies van wegverkeer werden, zowel tijdens de constructie als tijdens fase I (exploitatie),
twee scenario’s beschouwd:


Scenario A ‘Minimaal aandeel waterweg’: hierbij wordt het gegenereerde vrachttransport
grotendeels op de rijweg afgewikkeld.
 Scenario B ‘Maximaal aandeel waterweg’: in dit scenario wordt een significant gedeelte van de
materialen per schip vervoerd.
Daar in de discipline mobiliteit werd besloten dat het bijkomende verkeer beperkt is, kan verwacht
worden dat ook de impact op de luchtkwaliteit beperkt zal zijn. Om dit na te gaan berekenen we de
impact op de luchtkwaliteit enkel voor het ‘worst case’ scenario. Voor het wegverkeer is dit scenario A.
Er wordt niet alleen de verkeersgeneratie t.g.v. de bergingsmodules in rekening gebracht maar ook
van andere onderdelen van de milieutechnische eenheid zoals de caissonfabriek, IPM en het
communicatiecentrum TABLOO. Op die manier worden gecumuleerde effecten ook beschreven en
beoordeeld.
De impact van het wegverkeer werd berekend met behulp van het model CAR Vlaanderen versie 3.0.
Als input werden verkeersgegevens gebruikt die afkomstig waren van de deskundige verkeer. Een
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overzicht van de gehanteerde verkeersdata voor het doorgerekende scenario A wordt weergegeven in
Tabel 7-20. Deze tabel bevat:


Huidige verkeersintensiteiten (voertuigen per etmaal) op 5 plaatsen in de omgeving op basis
van recente verkeerstellingen (zie discipline mobiliteit). Daar de verkeerstellingen
hoofdzakelijk tijdens de ochtend- en avondspits werden uitgevoerd, werd geëxtrapoleerd om
de etmaalintensiteiten te bekomen (extrapolatiefactoren uit de Handleiding CAR Vlaanderen
versie 3.0).



Inschatting van de verkeersintensiteit op deze 5 plaatsen op basis de verwachte bijkomende
verkeersstromen, zoals ingeschat in de discipline mobiliteit tijdens de constructiefase en fase I
(exploitatie) en fase II (sluiting).

Zoals uit de tabel blijkt zijn er geen grote verschillen tussen de constructiefase en fase I (exploitatie).
Tabel 7-20: Input verkeersgegevens voor de referentiesituatie en voor scenario A
Referentiesituatie
Intensiteit
(mvt/etm)

Fractie licht

Fractie
zwaar

middel

Fractie zwaar

Fractie bus

B

Gravenstraat

2096

0,968

0,009

0,020

0,003

C

Boeretangsedreef

4797

0,929

0,020

0,043

0,007

D

Kastelsedijk

3449

0,930

0,020

0,043

0,007

E

Geelsebaan
noord
Geelsebaan zuid

9226

0,885

0,033

0,071

0,012

10697

0,895

0,030

0,065

0,011

Intensiteit
(mvt/etm)

Fractie licht

Fractie
zwaar

Fractie zwaar

Fractie bus

F

Constructiefase
middel

B

Gravenstraat

2096

0,968

0,009

0,020

0,003

C

Boeretangsedreef

5017

0,932

0,019

0,041

0,007

D

Kastelsedijk

3726

0,935

0,019

0,040

0,007

E

Geelsebaan
noord
Geelsebaan zuid

9466

0,885

0,032

0,071

0,011

11098

0,897

0,029

0,064

0,010

Fractie licht

Fractie zwaar

Fractie bus

0,968

Fractie
zwaar
0,009

0,020

0,003

F

Fase I (exploitatie)

B

Gravenstraat

Intensiteit
(mvt/etm)
2096

C

Boeretangsedreef

4959

0,932

0,020

0,042

0,007

D

Kastelsedijk

3806

0,936

0,018

0,039

0,006

E

Geelsebaan
noord
Geelsebaan zuid

9444

0,886

0,032

0,070

0,011

11180

0,898

0,029

0,063

0,010

F

middel

Naast verkeersgegevens dienen een aantal parameters in het model gespecifieerd te worden, zoals
de Lambertcoördinaten (X,Y), het snelheidstype, het wegtype, de bomenfactor, de afstand tot wegas
en de fractie verkeersstagnatie. De inputgegevens worden samengevat in Tabel 7-21. De scenario’s
worden doorgerekend met achtergrondconcentraties en emissiefactoren voor het jaar 2020. Dit is
wellicht eerder worst case voor dit project. Aangezien het project later dan 2020 wordt gerealiseerd,
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zal de impact eerder lager zijn, vanwege de lagere emissiefactoren voor verkeer in de verdere
toekomst.
Tabel 7-21: Input CAR Vlaanderen (versie 3.0) model ter berekening van de bijdrage van wegverkeer
Wegsegment

X

Y

snelheidstype

wegtype

bomenfactor

fractie
verkeersstagnatie

1,25

afstand
tot
wegas
(m)
6

Gravenstraat

200489

213398

buitenweg

2

Boeretangsedreef

200767

214184

buitenweg

2

1,25

6

0

Kastelsedijk

199084

213814

Geelsebaan noord

198862

214332

buitenweg

2

1

6 en 20

0

buitenweg

2

1

6 en 20

0

Geelsebaan zuid)

198418

213500

buitenweg

2

1

6 en 20

0

0

De gehanteerde parameters zijn als volgt:


Snelheidstype: een ‘buitenweg’ is ‘een weg met een snelheidslimiet van maximaal 80 km/uur
(andere te kiezen snelheidstypes zijn: snelweg, doorstromend stadsverkeer, normaal
stadsverkeer en stagnerend stadsverkeer).



Het wegtype (hier overal 2) omvat: “basistype, alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b of 4”,
met:
o

wegtype 1: weg door open terrein, met incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal
van 100 meter;

o

wegtype 3a: langs beide zijden van de weg is er bebouwing, de afstand van de wegas tot
de bebouwing is kleiner dan driemaal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1.5
maal de hoogte van de bebouwing.

o

wegtype 3b : bebouwing langs beide zijden van de weg, met de afstand wegas-gevel
kleiner dan 1.5 maal de hoogte van de bebouwing (street canyon).

o

wegtype 4: eenzijdige bebouwing met aan één zijde min of meer aaneengesloten
bebouwing op een afstand van minder dan driemaal de hoogte van de bebouwing



De bomenfactor 1 betekent “hier en daar bomen of in het geheel niet’. Bomenfactor 1,25
betekent “één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met
openingen tussen de kronen”.



De ‘fractie stagnatie’ is ‘de fractie van de verkeersintensiteit die stagnerend is’. In dit geval
wordt geen verkeersstagnatie verwacht.

De mogelijke impact van scheepvaart op de luchtkwaliteit wordt zowel voor de constructie- als voor
fase I (exploitatie) kwalitatief besproken.
De impact van de stofemissies die ontstaan bij op- en overslag werden berekend met het model
IFDM. De stofemissies werden daarin als oppervlaktebron ingegeven. De resultaten van het planMER worden herhaald in dit rapport.
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7.7.1.2.3

Beoordelingskader

Voor de beoordeling van de bijdrage van verkeersemissies tot de kwaliteit van de omgevingslucht
wordt rekening gehouden worden met de procentuele bijdrage ten opzichte van de
luchtkwaliteitsdoelstellingen. Er wordt gebruik gemaakt van het in het Richtlijnenboek Lucht
voorgeschreven significatiekader:


Bijdrage < 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: Verwaarloosbare bijdrage



Bijdrage ≥ 1% en <3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: Beperkte bijdrage



Bijdrage ≥ 3% en <10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: Belangrijke bijdrage



Bijdrage ≥ 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde: Zeer belangrijke bijdrage

Link met milderende maatregelen:


Beperkte bijdrage: onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, tenzij de
MKN in referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is (link met milieugebruiksruimte).



Belangrijke bijdrage: milderende maatregelen moeten gezocht worden in het MER met
zicht op implementatie ervan op korte termijn.



Zeer belangrijke bijdrage: milderende maatregelen zijn essentieel.

Emissies van opwaaiend stof tijdens de constructiefase en de depositie ervan, worden getoetst aan de
Vlarem II norm.
7.7.1.2.4

Milderende maatregelen

Indien nodig zullen gepaste milderende maatregelen voorgesteld worden.
7.7.1.3

Beschrijving van de referentiesituatie

Voor de discipline lucht wordt de huidige situatie beschouwd als referentiesituatie.
In Figuur 7-27 wordt een overzicht gegeven van de actuele luchtkwaliteit binnen het studiegebied. De
huidige luchtkwaliteit wordt weergegeven aan de hand van de meest recente VMM interpolatiekaarten.
Momenteel is 2017 het meest recente jaar voor kaarten van de jaargemiddelde concentratie van NO2,
PM10 en PM2,5 (ter beschikking op de website van VMM) en 2013 het meest recente jaar voor kaarten
van het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde van PM 10 (ter beschikking op de website van
ATMOSYS).
Op basis van de VMM interpolatiekaarten wordt besloten dat de jaargemiddelde NO 2-concentratie
tussen 11 en 30 μg/m³ varieert voor 2016. De jaargrenswaarde voor de bescherming van de
menselijke gezondheid bedraagt 40 µg/m³ en de grenswaarde voor de bescherming van de vegetatie
bedraagt 30 µg/m³. Beide grenswaarden worden dus gerespecteerd binnen het studiegebied.
De jaargemiddelde PM10 concentratie varieert binnen het studiegebied tussen 16 en 20 µg/m³ (Figuur
7-27). De jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens bedraagt 40 µg/m³
en wordt dus gerespecteerd.
Het daggemiddelde voor PM10 stijgt binnen het studiegebied 6 tot 15 keer per jaar tot waarden boven
50 µg/m³, afhankelijk van de locatie. De norm van 35 toegelaten overschrijdingen van de PM 10
daggrenswaarde wordt dus ruim gerespecteerd.
De jaargemiddelde PM2,5 concentratie varieert binnen het studiegebied tussen 11 en 15 µg/m³ (niet
opgenomen in de figuur). De jaargrenswaarde bedraagt 25 µg/m³, met een mogelijke verstrenging tot
20 µg/m³ in de toekomst. Ook deze wordt gerespecteerd.
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NO2 jaargemiddelde 2017

PM10 jaargemiddelde 2017
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daggrenswaarde 2013
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Figuur 7-27: Actuele luchtkwaliteit (studiegebied aangeduid met rode ovaal)

Op 5 plaatsen langs de wegen in het studiegebied werd voor dit MER de luchtkwaliteit gemodelleerd,
waarbij de achtergrondconcentraties en de bijdrage van het verkeer werden samengeteld.
Voor de referentiesituatie (met bestaande verkeersstromen) wordt de jaargemiddelde luchtkwaliteit
langs de wegen als volgt ingeschat:


NO2: 14,6 à 22,0 µg/m³



PM10: 17,1 à 18,4 µg/m³



PM2,5: 10,1 à 10,8 µg/m³

Deze sluiten vrij goed aan bij de waarden uit Figuur 7-27.
7.7.1.4

Effectbeschrijving en –beoordeling

7.7.1.4.1

Constructiefase

7.7.1.4.1.1

Effecten van wegverkeer

Zoals hoger aangegeven worden op basis van de resultaten van de discipline mobiliteit slechts
beperkte effecten van het bijkomende wegverkeer op de luchtkwaliteit verwacht. We evalueren deze
effecten daarom enkel voor scenario A (worst case).
Zoals aangegeven in de discipline mobiliteit wordt de grootste extra verkeersintensiteit gegenereerd in
de eerste jaren van de constructiefase. Deze intensiteiten zijn echter goed vergelijkbaar met de
intensiteiten die gegenereerd worden tijdens fase I (exploitatie) van het project, hoewel dan in
verhouding minder vrachtwagens en iets meer personenwagens verwacht worden.
De verwachte verkeersintensiteiten tijdens de constructiefase zijn gebaseerd op de aannames in de
discipline ‘mobiliteit’. De immissiebijdragen die hiermee samen hangen, werden voor de bestudeerde
wegsegmenten berekend met CAR.
De bijdrage aan de luchtverontreiniging van het project tijdens de constructiefase wordt, volgens het
beoordelingskader van paragraaf 7.7.1.2.3 als volgt beoordeeld:


verwaarloosbaar voor NO2  < 1 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling;



verwaarloosbaar voor fijn stof (PM10 en PM2,5)  < 1 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling.
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Voor fijn stof is de bijdrage van het extra verkeer door het project zelfs zo beperkt dat ze in de
modellering met CAR Vlaanderen versie 3.0 vrijwel geen verschil maakt (< 0,1 µg/m³).
7.7.1.4.1.2

Effecten van scheepverkeer

In scenario B (maximale aannames voor scheepsverkeer) wordt er voor de constructiefase gerekend
op maximaal 10 schepen per dag in 2025 en 1 à 3 schepen per dag in alle andere jaren. Rekening
houdende met 200 werkdagen, komt dit neer op 200 à 2.000 (enkel in 2025) extra schepen per jaar op
het kanaal Bocholt-Herentals.
In 2015 voeren 3.345 geladen schepen op het kanaal Bocholt-Herentals (De Vlaamse Waterweg,
Jaarverslag 2015). Een toename met 200 à 2000 schepen per jaar komt dan neer op een toename
met 6 à 60% van de scheepvaart op dit kanaal. Het betreft dus in bepaalde jaren (volgens de huidige
verwachtingen vooral in 2025) een zeer belangrijke bijdrage.
Algemeen kan gesteld worden dat voor de impact van de binnenvaart uit de literatuur blijkt dat vooral
in de directe omgeving van intensief bevaarde vaarroutes (ongeveer 30.000 schepen/jaar) een
bijdrage aan de luchtverontreiniging met NO2 kan waargenomen worden (4-5 µg/m³ op 200-300 meter
van het midden van de rivier), terwijl voor PM10 geen duidelijke bijdragen worden aangetoond. Voor
73
minder intensief bevaarde routes wordt slechts een geringe NO2 bijdrage berekend ( ).
7.7.1.4.1.3

Effecten van de bergingsmodules

Tijdens de constructiefase kan opwaaiend stof optreden wanneer teelaarde afgegraven moet worden
en de terreinen opgehoogd worden.
De te verwachten stofemissies die kunnen vrijkomen ten gevolge van deze grondwerkzaamheden zijn
evenredig met het totale oppervlak dat bewerkt wordt. Deze stofemissies worden bepaald op basis
van volgende globale emissiefactor: 0,128 ton/ha/werkdag (EPA,1995). Op basis daarvan wordt de
bijdrage tot het neervallend stof doorgerekend. In deze berekening wordt er van uit gegaan dat het
stof neervalt binnen een straal van 500 m rond de werfzone (waarvan lengte, breedte en oppervlakte
in de tabel worden weergegeven). De resultaten worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 7-22: Stofvorming en –depositie ten gevolge van grondwerkzaamheden in de constructiefase
lengte

breedte

oppervlakte

stof

gebied

depositie

(m)

(m)

(hectare)

(ton/dag)

waarin stof

stof

neervalt

(mg/m².dag)

(m²)
Modules

fase

1

+

320

55

1,76

0,23

1037683

217

218

55

1,2

0,15

991022

155

randinfrastructuur
(teelaarde afgraven)
Modules fase 2

Uit de berekeningen blijkt dat voor geen van de geplande werkzaamheden de Vlarem richtwaarde van
350 mg/m²/dag wordt overschreden.
73

RIVM, 2006, Locale invloed scheepvaart emissies LISE.
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De kalksteengranulaten voor de betoncentrale dienen droog opgeslagen te worden. Dit gebeurt deels
op de kade en deels op de werf. De stuifgevoeligheid van deze granulaten is beperkt. Toch kan er
enige stofhinder optreden. Dit geldt dan vooral voor de bewoners van de residentiële wijk van
SCK/VITO aan de overzijde van het kanaal. De afstand tussen de kade en deze woningen is kleiner
dan 100 m.
Het vochtig houden van de granulaten is geen optie aangezien deze droog moeten blijven. Er wordt
aanbevolen om voor het uitvoerend personeel (van de initiatiefnemer en van derden) procedures en
instructies op te maken die bij het lossen van vrachtwagens, het gebruik van grijpers en het gebruik
van wielladers gevolgd moeten worden om stofemissies te beperken. Deze procedures en instructies
zijn op te maken volgens de richtlijnen in Bijlage 6.12 van VLAREM II. Eventueel kan er ook een
afscherming (schermen, taluds, …) van de activiteiten en opslagzones voorzien worden.
Het overige materiaal voor de betoncentrale wordt opgeslagen in silo’s en veroorzaakt bijgevolg geen
stofhinder.
Conclusie
Uit voorgaande paragrafen kan dus geconcludeerd worden dat tijdens de constructiefase enkel
mogelijk relevante effecten ontstaan ten gevolge van stofvorming afkomstig van de grondwerken en
de opslag van granulaten voor de betoncentrale. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
(berekende) deposities slechts tijdelijk zijn.
De werken dienen ook uitgevoerd te worden cfr. Vlarem (in het bijzonder Afdeling 4.4.7 – Beheersing
van niet-geleide stofemissies). Dit betekent onder meer dat er een snelheidsbeperking op de werf
moet worden ingesteld, dat de terreinen bij aanhoudend droog weer nat gespoten moeten worden, dat
er procedures en instructies opgemaakt worden die bij het lossen van vrachtwagens, het gebruik van
grijpers en het gebruik van wielladers gevolgd moeten worden om stofemissies te beperken en dat er
eventueel tijdelijk schermen geplaatst moeten worden rond de werfzones. Er zijn geen bijkomende
milderende maatregelen meer nodig. Het effect wordt verwaarloosbaar geacht.
De impact van uitlaatemissies van het bijkomende verkeer in de constructiefase blijkt op basis van de
uitgevoerde berekeningen kleiner te zijn dan 1 % van de luchtkwaliteitsdoelstellingen voor de
betrokken polluenten (NO2 en fijn stof). Een bijdrage van minder dan 1% wordt volgens het
beoordelingskader als verwaarloosbaar beoordeeld.
7.7.1.5

Fase I (exploitatie)

7.7.1.5.1

Effecten van wegverkeer

Voor de beschrijving van de impact op de luchtkwaliteit ten gevolge van verkeer, wordt rekening
gehouden met het bijkomende verkeer als gevolg van fase I (exploitatie) van de berging en van het
bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO.
De verwachte verkeersintensiteiten tijdens fase I (exploitatie) zijn gebaseerd op de aannames in de
discipline ‘mobiliteit’ en worden weergegeven Tabel 7-20. Er wordt gewerkt met de cijfers voor
scenario A (worst case).
De immissiebijdragen die hiermee samen hangen, werden voor de bestudeerde wegsegmenten
berekend met CAR Vlaanderen versie 3.0 en weergegeven in Tabel 7-21.
De bijdrage aan de luchtverontreiniging van het project tijdens fase I (exploitatie) wordt, volgens het
beoordelingskader van paragraaf 7.7.1.2.3 als volgt beoordeeld:
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verwaarloosbaar voor NO2  < 1 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling;



verwaarloosbaar voor fijn stof (PM10 en PM2,5)  < 1 % van de luchtkwaliteitsdoelstelling.

Voor fijn stof is de bijdrage van het extra verkeer door het project zelfs zo beperkt dat ze in de
modellering met CAR Vlaanderen versie 3.0 vrijwel geen verschil maakt (< 0,1 µg/m³).
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Tabel 7-23: Immissiebijdrage wegverkeer in µg/m³ en procentuele bijdrage aan het jaargemiddelde ten opzichte van de luchtkwaliteitsnorm – Scenario A
NO2

PM10 *

PM2,5 *

Referentiesituatie
(µg/m³)

Constructiefase
(µg/m³)

Stijging
constr-ref
(µg/m³)

Stijging
constr-ref
(%
v/d
grenswaarde**)

Fase
I
(Exploitatie)
(µg/m³)

Stijging
fase I-ref
(µg/m³)

Stijging
fase I-ref (%
v/d grenswaarde**)

Referentiesituatie
= constructiefase = fase I
(µg/m³)

Referentiesituatie
= constructiefase = fase I
(µg/m³)

Gravenstraat (6 m van de wegas)

15,5

15,5

0,0

<1%

15,5

0,0

<1%

17,2

10,1

Boeretangsedreef (6 m van de
wegas)

18,1

18,4

0,3

<1%

18,3

0,2

<1%

17,7

10,4

Kastelsedijk (6 m van de wegas)

16,2

16,4

0,2

<1%

16,5

0,3

<1%

17,3

10,2

Kastelsedijk (gevel woningen –
20 m van de wegas)
Geelsebaan noord (6 m van de
wegas)
Geelsebaan
noord
(gevel
woningen - 20 m van de wegas)
Geelsebaan zuid (6 m vanj de
wegas)
Geelsebaan zuid (gevel woningen
- 20 m vanj de wegas)

14,6

14,7

0,1

<1%

14,7

0,1

<1%

17,1

10,1

20,9

21,1

0,2

<1%

21,1

0,2

<1%

18,2

10,7

16,5

16,6

0,1

<1%

16,6

0,1

<1%

17,4

10,2

22,0

22,3

0,3

<1%

22,3

0,3

<1%

18,4

10,8

16,9

17,0

0,1

<1%

17,1

0,2

<1%

17,5

10,3

*: Voor PM10 en PM2,5 werd met CAR Vlaanderen versie 3.0 geen relevant verschil berekend (< 0,1 µg/m³) voor de referentiesituatie, de constructiefase en en fase I (exploitatie)
**Grenswaarde jaargemiddelde NO2 = 40 µg/m³
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7.7.1.5.2

Effecten van scheepverkeer

Naast emissies door wegverkeer zullen tijdens fase I (exploitatie) ook emissies gegenereerd worden door de
scheepvaart. Zoals in de discipline mobiliteit aangegeven betreft het tijdens fase I (exploitatie) 1 à 3 schepen
per dag over het kanaal Bocholt-Herentals. Dit is 6 à 18% in de scheepvaarttrafiek ten opzichte van het jaar
2015. Het effect hiervan op de luchtkwaliteit is zeer beperkt.
7.7.1.5.3

Effecten van de bergingsmodules

De exploitatie van de berging zelf geeft geen aanleiding tot niet-nucleaire procesemissies. Bij het
verwijderen van de dakstructuur en het aanbrengen van de afdekking zijn echter grondwerken nodig. Deze
kunnen aanleiding geven tot opwaaiend stof.
De te verwachten stofemissies die kunnen vrijkomen ten gevolge van deze grondwerkzaamheden zijn
evenredig met het totale oppervlak dat bewerkt wordt. Deze stofemissies worden bepaald op basis van
volgende globale emissiefactor: 0,128 ton/ha/werkdag (EPA,1995). Op basis daarvan wordt de bijdrage tot
het neervallend stof doorgerekend. In deze berekening wordt er van uit gegaan dat het stof neervalt binnen
een straal van 500 m rond de werfzone (waarvan lengte, breedte en oppervlakte in de tabel worden
weergegeven). De resultaten worden weergegeven inde onderstaande tabel.
Tabel 7-24: Stofvorming en –depositie ten gevolge van grondwerkzaamheden tijdens fase I (exploitatie)
lengte

breedte

oppervlakte

stof

gebied

depositie stof

(m)

(m)

(hectare)

(ton/dag)

waarin stof

(mg/m².dag)

neervalt
(m²)
Afdekking modules fase 1

460

182

8,4

1,1

Gerealiseerd in 4 jaar Jaarlijks: 1/4de
Afdekking modules fase 2

1381439

194

0,3
360

182

6,5

0,84

Gerealiseerd in 3 jaar Jaarlijks: 1/3de

0,03

776

1304098

643
214

Uit de berekeningen blijkt dat voor geen van de geplande werkzaamheden de Vlarem richtwaarde van 350
mg/m²/dag wordt overschreden.
Conclusie
Uit voorgaande paragrafen kan dus geconcludeerd worden dat tijdens fase I (exploitatie) enkel mogelijk
relevante effecten ontstaan ten gevolge van stofvorming tijdens het aanbrengen van de afdekking. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat de berekende deposities slechts tijdelijk zijn.
De werken dienen ook uitgevoerd te worden cfr. Vlarem (in het bijzonder Afdeling 4.4.7 – Beheersing van
niet-geleide stofemissies). Dit betekent onder meer dat er een snelheidsbeperking op de werf moet worden
ingesteld, dat de terreinen bij aanhoudend droog weer nat gespoten moeten worden en dat er eventueel
tijdelijk schermen geplaatst moeten worden rond de werfzones. Er zijn geen bijkomende milderende
maatregelen meer nodig. Het effect wordt verwaarloosbaar geacht.
De impact van uitlaatemissies van het bijkomend verkeer in de exploitatiefase blijkt op basis van de
uitgevoerde berekeningen kleiner te zijn dan 1 % van de luchtkwaliteitsdoelstellingen voor de betrokken
polluenten (NO2 en fijn stof). Een bijdrage van minder dan 1% wordt volgens het beoordelingskader als
verwaarloosbaar beoordeeld.
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7.7.1.6

Fase II (sluiting)

Tijdens fase II (sluiting) wordt geen relevante impact op de luchtkwaliteit verwacht. De enige emissies tijdens
deze fase zullen afkomstig zijn van het materieel dat gebruikt wordt bij de opvulling van alle inspectieruimtes,
galerijen en drainagesystemen en deze zullen normaal gezien geen merkbare invloed hebben op de
luchtkwaliteit (verwaarloosbaar).
7.7.1.7

Periode na sluiting

In de periode na sluiting wordt geen relevante impact op de luchtkwaliteit verwacht. Tijdens deze fase vinden
geen activiteiten plaats die een relevante impact kunnen hebben op de luchtkwaliteit (verwaarloosbaar).
7.7.1.8

Nulalternatief

Het projectgebied heeft op het gewestplan de bestemming ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’.
Indien het bergingsproject niet gerealiseerd wordt, kunnen zich binnen het projectgebied bijgevolg bedrijven
vestigen met kernenergie gerelateerde activiteiten. De effecten die in dat geval verwacht kunnen worden zijn
gelijkaardig als de in het voorgaande hoofdstuk beschreven effecten die kunnen verwacht worden voor de
berging. Indien er geen ontwikkelingen plaatsvinden in het projectgebied worden geen relevante wijzigingen
met betrekking tot de luchtkwaliteit verwacht.
7.7.1.9

Milderende maatregelen

De effecten die binnen de discipline lucht beschreven worden, worden als verwaarloosbaar beoordeeld en
geven geen aanleiding tot het voorstellen van milderende maatregelen.

7.7.2

Nucleaire effecten

7.7.2.1

Referentiesituatie

De gemeten achtergrondconcentraties voor lucht in de omgeving van de bergingssite worden samengevat in
Tabel 7-25.

Tabel 7-25: Achtergrondwaarden in lucht in de omgeving van de bergingssite.
Gemiddelde
achtergrondconcentratie
lucht ter hoogte van het
gemeentehuis
van
Dessel [mBq/m³]
α-totaal

0,06

β-totaal

0,39

Radon

7.7.2.2

Achtergrondconcentratie
lucht [Bq/m³]

180 – 240

Effectbeschrijving en -beoordeling

Fase Ia en Ib en fase II (0-100 jaar): geen nucleair effect, want geen lozingen, zie §8.1.
Periode na sluiting (> 100 jaar): zie §9.4.2.3.7 en §9.4.2.3.8.
7.7.2.3

Milderende maatregelen

De effecten binnen de discipline lucht zijn beperkt en in overeenstemming met de leidraden van het FANC.
Het project voorziet reeds voldoende maatregelen (§4.5) om de nucleaire impact op de lucht te beperken.
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7.8

Geluid en trillingen

7.8.1

Niet nucleaire effecten

7.8.1.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline geluid wordt gekozen in functie van de Vlarem-voorgeschreven meet- en
beoordelingslocaties, de mogelijke geluidsimpact naar faunistisch waardevolle gebieden en de mogelijke
geluidsimpact t.g.v. het bestemmingsverkeer. De afbakening van het studiegebied wordt gegeven in Figuur
7-28.

Figuur 7-28: Situering studiegebied geluid

Binnen het afgebakende studiegebied wordt de mogelijke geluidsimpact bestudeerd t.g.v. de aanleg en de
exploitatie van de bergingsinstallatie.
Binnen het afgebakende studiegebied wordt trillingshinder uitgesloten gezien het project niet van die aard is
dat noemenswaardige trillingen zullen worden gegenereerd.
7.8.1.2

Methodologie

7.8.1.2.1

Beschrijving van de referentiesituatie

Voor de beschrijving van de referentiesituatie of de kwaliteit van het huidige omgevingsgeluid wordt
gesteund op langdurige omgevingsmetingen die werden uitgevoerd rondom het volledige plangebied in het
kader van het plan-MER (najaar 2008/voorjaar 2009 en december 2010) en recente metingen uitgevoerd in
het voorjaar van 2017 op 2 vaste meetpunten. Er zijn in tussentijd geen belangrijke geluidsbronnen
bijgekomen (dit blijkt ook uit de recente verkeerstellingen – zie discipline mobiliteit) noch weggevallen die
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een invloed zouden kunnen hebben op het omgevingsgeluid. Uit de immissiemetingen destijds bleek dat het
er in het studiegebied zeer stil is en tijdens een rondgang voorafgaandelijk aan de immissiemetingen bleek
dit nog steeds het geval te zijn. Daarom werd beslist dat er slechts op 2 vaste meetpunten opnieuw werd
gemeten om aan te geven dat het er nog steeds stil is. Op de andere meetpunten opnieuw meten zou geen
meerwaarde voor het MER zijn. We vermelden in het MER zowel de metingen in 2008/2009 als deze
uitgevoerd in het kader van deze MER zelf.
Alle geluidsimmissiemetingen werden uitgevoerd over een meetduur van minstens 6 opeenvolgende dagen
waarbij het huidige omgevingsgeluid werd geanalyseerd op basis van de akoestische grootheden L Aeq,T,
LA01,T, LA05,T, LA10,T, LA50,T en LA95,T. De ligging van de meetpunten wordt aangeduid op Figuur 7-29.

Figuur 7-29: Situering van de meetlocaties van de langdurige omgevingsmetingen

De kwaliteit van het huidige omgevingsgeluid wordt beschreven door een vergelijking te maken met de
milieukwaliteitsnormen van Vlarem II. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde L A95,T-waarden van het
omgevingsgeluid gedurende de dag-, avond- en nachtperiode. Het huidige verkeersgeluid wordt beoordeeld
door de Lden en Lnight waarden te bepalen (ter hoogte van alle meetpunten) en te vergelijken met de
gedifferentieerde referentiewaarden.
7.8.1.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

Voor de effectbeschrijving en -beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de constructiefase, fase I
(exploitatie), fase II (sluiting) en de periode na sluiting. Binnen deze fasen/periodes wordt, indien relevant,
zowel het geluid van het gegenereerd wegverkeer als het geluid van de industriële activiteiten bepaald.
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7.8.1.2.2.1

Constructiefase

De geluidsimpact van de bouwactiviteiten wordt beschreven aan de hand van een inschatting van de
immissierelevante geluidsvermogenniveaus van de belangrijkste werffases. Het specifieke geluid van de
belangrijkste werffases zal worden gegeven voor een aantal typeafstanden (tussen 25 m en 1.000 m) en ter
hoogte van de meetpunten (dichtstbijzijnde woningen). Voor de beschrijving van de effecten wordt het
specifieke geluid vergeleken met de gemeten niveaus van het huidige omgevingsgeluid.
De geluidsimpact van het werfverkeer wordt besproken door de voorziene routes van het werfverkeer op een
kwalitatieve manier te beoordelen. Hierbij wordt niet alleen de verkeersgeneratie t.g.v. de bergingsmodules
in rekening gebracht maar ook van andere onderdelen van de milieutechnische eenheid zoals de
caissonfabriek, IPM en het communicatiecentrum TABLOO. Op die manier worden gecumuleerde effecten
ook beschreven en beoordeeld.
7.8.1.2.2.2

Fase I (exploitatie)

Tijdens fase I (exploitatie) kan er een geluidsimpact aanwezig zijn ten gevolge van de industriële activiteiten
(de bergingsinstallatie) of ten gevolge van het wegverkeer. Het verwijderen van de dakstructuur en het
aanbrengen multilaag grondafdekking is ook een onderdeel van de exploitatiefase.
Voor het specifieke geluid van de industriële activiteiten wordt gesteund op gegevens van de initiatiefnemer
en meet- of ervaringswaarden uit gelijkaardige MER’s.
Voor het specifieke geluid van het wegverkeer wordt gesteund op de gegevens van het ontsluitingsconcept
en de verkeersprognoses uit het deel mobiliteit. Hierbij wordt niet alleen de verkeersgeneratie t.g.v. de
bergingsmodules in rekening gebracht maar ook van andere onderdelen van de milieutechnische eenheid
zoals de caissonfabriek, IPM en het communicatiecentrum TABLOO. Op die manier worden gecumuleerde
effecten ook beschreven en beoordeeld.
Het verkeersgeluid wordt berekend via de Nederlandse Standaardrekenmethode II (SRM II) met aanpassing
van de wegdekcorrectietermen voor Vlaanderen.
In het model worden de akoestische kenmerken ingebracht van de industriële/logistieke bedrijvigheid en de
toekomstige verkeersstromen. De geluidsoverdracht naar de omgeving wordt berekend conform ISO 9613
waarbij rekening wordt gehouden met de geometrische uitbreiding van het geluid, luchtabsorptie,
bodeminvloed, afscherming en reflecties.
Het toekomstige geluidsklimaat wordt visueel voorgesteld d.m.v. geluidscontouren op een luchtfoto als
achtergrond.
Voor de beschrijving van de geluidsimpact t.g.v. de industriële/logistieke bedrijvigheid wordt een vergelijking
gemaakt met de Vlarem-geluidsnormering voor nieuwe inrichtingen en met de gemeten niveaus van het
huidige omgevingsgeluid. De geluidsimpact wordt aangeduid via het significantiekader voor industriegeluid
dat wordt weergegeven in het eindrapport van het richtlijnenboek discipline geluid en trillingen daterende van
28 februari 2011 (ref.: LNE/AMNEB/MER/2008.10.28).
Voor de beschrijving van de significantie van de geluidseffecten wordt uitgegaan van de invloed op de
omgeving in combinatie met de vigerende wetgeving (Vlarem). Aangezien de significantie van een effect
sterk afhangt van de evolutie van het omgevingsgeluid vóór en na uitvoering van een project, wordt deze
parameter als belangrijkste beschouwd voor de beoordeling van het geluidseffect.
Voor de koppeling met milderende maatregelen wordt de “tussenbeoordeling” (kolom 2 uit Tabel 7-26)
gecorrigeerd naargelang aan de vigerende wetgeving (Vlarem) wordt voldaan of niet. Dit resulteert in een
“eindbeoordeling” (kolommen 3 t/m 7 uit Tabel 7-26) die gekoppeld is aan de milderende maatregelen Tabel
7-27).
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Tabel 7-26: Significantiekader voor het industriële geluid

invloed op omgeving (*): tussenscore
(effectscore
Lna - Lvoor = ΔLAX,T
)
ΔLAX,T > +6
-3

nieuw of verandering

Eindscore na correctie
bestaand

Lsp ≤ GW

Lsp > GW

Lsp ≤ RW

RW < Lsp ≤ RW+10

Lsp > RW+10

-1

-3

-1

-2

-3

+3 < ΔLAX,T ≤ +6

-2

-1

-3

-1

-2

-3

+1 < ΔLAX,T ≤ +3

-1

-1

-3

-1

-1

-3

-1 ≤ ΔLAX,T ≤ +1

0

0

-1/-2 (**)

0

-1

-3

-3 ≤ ΔLAX,T < -1

+1

+1

-

+1

+1

-

-6 ≤ ΔLAX,T < -3

+2

+2

-

+2

+2

-

ΔLAX,T < -6

+3

+3

-

+3

+3

-

Legende
Lsp =
GW =
RW =
ΔLAX,T =

specifiek geluid
grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.6.6.1 van Vlarem II
richtwaarde
verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd
met X :

- "N" parameter van statistische analyse [LAN,T]

met T :

- "eq" voor het equivalente geluidsdrukniveau [LAeq,T] van het omgevingsgeluid
de duur in seconden

(*) bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning
van een inrichting met een mix van bestaande en nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de
nieuwe bronnen, het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking.
(**) de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie).
- voor niet Vlarem punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore.

Tabel 7-27: Koppeling met milderende maatregelen
Effectbeoordeling
-3

Milderende maatregelen
Aanzienlijk negatief

Er

dient

noodzakelijkerwijs

gezocht

te

worden

naar

milderende maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij
het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.
-2

Negatief

Er

dient

noodzakelijkerwijs

gezocht

te

worden

naar

milderende maatregelen te koppelen aan de lange of langere
termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.
-1

Beperkt negatief

Onderzoek

naar

milderende

maatregelen

is

minder

dwingend, maar indien de juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan
stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen
van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient
dit gemotiveerd te worden.
0

Verwaarloosbaar

Geen

+1

Beperkt positief

Geen

+2

Positief

Geen
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+3

Aanzienlijk positief

Geen

Voor de beschrijving van de geluidsimpact van het wegverkeer wordt een vergelijking gemaakt met de
gedifferentieerde referentiewaarden en met de gemeten niveaus van het huidige omgevingsgeluid. De
geluidsimpact wordt aangeduid via het significantiekader zoals gegeven in Tabel 7-28.
Tabel 7-28: Significantiekader voor het verkeersgeluid
Effectbeoordeling

Aanduiding

Effect op het verkeersgeluid

Aanzienlijk positief

+++

verlaging van het verkeersgeluid met meer dan 6 dB(A)

Positief

++

verlaging van het verkeersgeluid met meer dan 3 en t/m 6
dB(A)

Beperkt positief

+

verlaging van het verkeersgeluid met meer dan 1 en t/m 3
dB(A)

Verwaarloosbaar

0

verlaging/verhoging van het verkeersgeluid ≤ 1 dB(A)

Beperkt negatief

-

verhoging van het verkeersgeluid met meer dan 1 en t/m 3
dB(A)

Negatief

--

verhoging van het verkeersgeluid met meer dan 3 en t/m 6
dB(A)

Aanzienlijk negatief

7.8.1.2.2.3

---

verhoging van het verkeersgeluid met meer dan 6 dB(A)

Fase II (sluiting)

Tijdens fase II (sluiting) worden alle inspectieruimtes, galerijen en drainagesystemen opgevuld. De
geluidsimpact tijdens deze fase is analoog aan deze van het gebruik van het machinepark tijdens de
constructiefase.
7.8.1.2.3

Periode na sluiting

Tijdens deze periode worden binnen de discipline geluid en trillingen geen relevante impact verwacht.
7.8.1.2.4

Milderende maatregelen

Milderende maatregelen worden voorgesteld in het geval aanzienlijk negatieve effecten worden verwacht
t.g.v. het geluid van de industriële/logistieke bedrijvigheid en het extra wegverkeer. Hierbij worden de
significantiekaders gehanteerd zoals hiervoor beschreven.
7.8.1.3

Juridisch en beleidsmatig kader

In onderstaand hoofdstuk wordt een toelichting gegeven betreffende het beoordelingskader dat wordt
gehanteerd bij de beschrijving van de geluidseffecten.
Een onderverdeling wordt hierbij gemaakt in het beoordelingskader voor de beschrijving of beoordeling van
de kwaliteit van het omgevingsgeluid (verder genoemd “geluidskwaliteit”) en het beoordelingskader voor
industriegeluid en wegverkeersgeluid. De geluidskwaliteit en het industriegeluid worden beoordeeld aan de
hand van het wettelijk kader van Vlarem. Voor de beoordeling van het wegverkeersgeluid wordt beroep
gedaan op bestaande ontwerpteksten of –richtlijnen, een besluit van de Vlaamse Regering en een
consensustekst opgesteld door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE.
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7.8.1.3.1

Geluidskwaliteit (Vlarem II)

In bijlage 2.2.1 van Vlarem II zijn milieukwaliteitsnormen opgenomen voor geluid in open lucht. Het
geluidsdrukniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1h. Deze parameter geeft het niveau weer dat in 95% van
de meetduur wordt overschreden. De aanduiding “1h” geeft aan dat de meetduur telkens één uur moet
bedragen. Deze parameter werd gekozen omdat hij een goede indicatie geeft van het aanwezige
“achtergrondgeluid” en dus van de totale geluidskwaliteit in de omgeving.
De milieukwaliteitsnormen zijn afhankelijk van het gebied (zoals aangeduid op gewestplannen, bijzondere
plannen van aanleg, …) en van de periode (dag/avond/nacht). In Tabel 7-29 worden deze
milieukwaliteitsnormen weergegeven.
Tabel 7-29: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht (Vlarem II - bijlage 2.2.1)
GEBIED

1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie
2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m
gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen
3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m
gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en
middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of
van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning
4° Woongebieden
5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsgebieden tijdens de ontginning
5bis° Agrarische gebieden
6°
Recreatiegebieden,
uitgezonderd
gebieden
voor
verblijfsrecreatie
7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden
worden vastgelegd
8° Bufferzones
9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m
gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden
tijdens de ontginning
10° Agrarische gebieden

MILIEUKWALITEITSNORMEN IN dB(A) IN
OPEN LUCHT
Overdag
‘s Avonds
‘s Nachts
40
35
30
50
45
45

50

45

40

45
60

40
55

35
55

45
50

40
45

35
40

45

40

35

55
55

50
50

50
45

45

40

35

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing.

7.8.1.3.2

Industriegeluid

Het toekomstige specifieke geluid afkomstig van de bergingsmodules dient te voldoen aan de voorwaarden
voor ‘nieuwe inrichtingen’ (zie Vlarem II schema 4.5.6.1). Deze voorwaarden kunnen voor geluid als volgt
samengevat worden:


Indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarde, dient het specifieke geluid
lager te zijn dan de richtwaarde verminderd met 5 dB(A).



Indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid gelijk is aan of hoger dan de richtwaarde, dient het
specifiek geluid van de nieuwe inrichting (Lsp) aan de meest strenge van de volgende twee
voorwaarden te voldoen:
o

Lsp ≤ oorspronkelijk omgevingsgeluid – 5 dB(A)
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en
o
7.8.1.3.3

Lsp ≤ richtwaarde
Verkeersgeluid

Voor wegverkeerslawaai bestaat er in Vlaanderen nog geen definitieve wetgeving.
Op Europees niveau is de richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
opgesteld waarin wordt beoogd om een gemeenschappelijke aanpak te bepalen om op basis van prioriteiten
de schadelijke gevolgen, hinder inbegrepen, van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden. Hierin
worden de geluidsbelastingsindicatoren Lden (day-evening-night) en Lnight gehanteerd. Elke lidstaat dient
voor elk type geluidsbron (weg, spoor, luchtvaart, industrie) zelf grenswaarden vast te leggen voor L den en
Lnight.
Een definitief toetsingskader voor Lden en Lnight bestaat nog niet. Er is wel een discussienota beschikbaar
opgemaakt door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE waarin
gedifferentieerde referentiewaarden zijn opgenomen voor Lden en Lnight. Voor de beoordeling van het
verkeersgeluid worden deze gedifferentieerde referentiewaarden gebruikt als Lden en Lnight.
7.8.1.3.3.1

BVR van 22/07/2005

In het besluit van 22/07/2005 van de Vlaamse Regering (gedeeltelijke omzetting van de Europese Richtlijn
2002/49/EG) dienen de Lden en Lnight gehanteerd te worden als geluidsindicatoren voor de opmaak van
strategische geluidsbelastingskaarten. Lden heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de
lawaaibelasting op een welbepaalde plaats. Deze indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen dag-,
avond- en nachtniveau in dB(A). De dag telt twaalf uren (07u00-19u00), de avond vier uren (19u00-23u00)
en de nacht 8 uren (23u00-07u00). In de avondperiode wordt de belasting 5 dB(A) zwaarder aangerekend.
Voor de nacht is dit 10 dB(A).
Voor de opmaak van MER’s is het echter onmogelijk om gegevens over een geheel jaar te verkrijgen. Lday
komt dan overeen met een gemiddelde LAeq,dag (LAeq over de gehele dagperiode). Zo ook voor Levening en Lnight
respectievelijk LAeq,avond en LAeq,nacht.
De Lden- en Lnight-waarden in voorliggend MER worden berekend op basis van één of meerdere langdurige
metingen van minstens 7 opeenvolgende dagen.
In formulevorm wordt de Lden als volgt gedefinieerd:
L Aeq ,dag
L Aeq ,avond  5
L Aeq ,nacht 10
1 

Lden  10 * log  12 *10 10  4 *10 10
 8 *10 10 

 24 


Waarin:
LAeq,dag: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende dagperiodes (07u00-19u00);
LAeq,avond: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende avondperiodes (19u00-23u00);
LAeq,nacht: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende nachtperiodes (23u00-07u00).
De Lnight-waarde komt overeen met het gemiddelde geluidsniveau over de verschillende nachtperiodes (L Aeq,nacht).

Van de belangrijkste infrastructuurbronnen (wegverkeer, spoorverkeer en luchthavens) en grote
agglomeraties dienen geluidsbelastingskaarten opgemaakt te worden waarop de volgende geluidscontouren
worden weergegeven:


Lden: 55 - 75 dB(A);



Lnight: 50 - 70 dB(A).
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7.8.1.3.3.2

Discussienota 19/09/2008

Door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE is in 2008 een consensustekst
opgemaakt waarin gedifferentieerde referentiewaarden zijn opgenomen voor Lden en Lnight. Deze
gedifferentieerde referentiewaarden vervangen de richt- en maximale waarden opgenomen in het ontwerp
KB van 10/07/1991.
De consensustekst gaat uit van 2 types “principiële referentiewaarden”:


Een principiële referentiewaarde voor nieuwe situaties die inhoudelijk verwijst naar het optreden
van grootschalige hinder en slaapverstoring en waarnaar wordt gerefereerd voor het beheersen van
nieuwe ontwikkelingen.
Lden = 55 dB en Lnight = 45 dB



Een principiële referentiewaarde voor bestaande situaties die inhoudelijk verwijst naar het optreden
van grootschalige ernstige hinder, ernstige slaapverstoring en gezondheidseffecten en waarnaar
wordt gerefereerd voor het beheersen van bestaande situaties.
Lden = 65 dB en Lnight = 55 dB

Deze principiële referentiewaarden worden gedifferentieerd voor het wegverkeergeluid tot “gedifferentieerde
referentiewaarden” op basis van de categorisering en functie van de weg. Er worden 3 groepen
onderscheiden:


Hoofd- en primaire wegen: op deze wegen wordt prioriteit gegeven aan bereikbaarheid;



Secundaire wegen: op deze wegen wordt prioriteit gegeven aan de verkeersleefbaarheid;



Lokale wegen: op deze wegen wordt prioriteit gegeven aan de leefbaarheid.

In functie van de gestelde prioriteiten voor de 3 wegcategorieën worden de referentiewaarden vastgelegd.
De gedifferentieerde referentiewaarden voor Lden en Lnight worden weergegeven in Tabel 7-30.
Voor een vergelijking van het verkeersgeluid met de referentiewaarden wordt het verkeersgeluid bepaald op
de meest blootgestelde gevels van de woningen en volgens de voorschriften van Bijlage I van de Europese
Richtlijn 2002/49/EG.
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Tabel 7-30: Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid
wegcategorie

situatie

L den

L night

55

45

60

50

bestaande wegen

70

60

nieuwe woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

55

45

>55

>45

nieuwe woonontwikkeling
hoofd- en primaire wegen nieuwe wegen

secundaire wegen
bestaande wegen

stand-still
65

55

nieuwe woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

55

45

>55

>45

lokale wegen
bestaande wegen

stand-still
65

55

opmerkingen

-

De referentiewaarden worden met 5 dB verhoogd
voor de beoordeling van het geluidsniveau bij
woningen die:
- ofwel over minstens één gevel beschikken waarop
de geluidsbelasting meer dan 20 dB lager is dan de
referentiewaarde;
- ofwel over minstens één gevel beschikken die niet
wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting boven de
referentiewaarden én voorzien zijn van voldoende
isolatie op alle gevels die wél worden blootgesteld
De referentiewaarden worden met 5 dB verhoogd voor
de beoordeling van het geluidsniveau bij woningen
die:
- ofwel over minstens één gevel beschikken waarop
de geluidsbelasting meer dan 20 dB lager is dan de
referentiewaarde;
- ofwel over minstens één gevel beschikken die niet
wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting boven de
referentiewaarden én voorzien zijn van voldoende
isolatie op alle gevels die wél worden blootgesteld aan

De consensustekst geeft wel aan dat enkel naar de referentiewaarden kan worden “verwezen” zonder dat
daarmee al gezegd is welke (wettelijke) implicatie een overschrijding van deze waarden moet hebben.
Zoals beschreven in het MER-richtlijnenboek voor geluid en trillingen wordt het gebruik van dit
beoordelingskader vooropgesteld
7.8.1.4

Beschrijving van de referentiesituatie

Voor de beschrijving van het actuele omgevingsgeluid werden geluidsimmissiemetingen uitgevoerd op
zeven relevante locaties in het studiegebied. De meetlocaties werden gekozen rekening houdende met de
voorschriften van Vlarem. De meetlocaties worden beschreven in 7.8.1.4 en aangeduid op Figuur 7-29
(luchtfoto) en Figuur 7-30(gewestplan).
In de zeven gekozen meetpunten werd het actuele omgevingsgeluid statistisch onderzocht op basis van de
akoestische grootheden LAeq,T , LA01,T , LA05,T , LA10,T , LA50,T en LA95,T. Voor de immissiemetingen wordt een
integratietijd (T) van 1 uur aangehouden conform de voorschriften van Vlarem. In meetpunten 6 en 7 werden
nieuwe immissiemetingen uitgevoerd in maart 2017. Deze nieuwe metingen zijn vooral nodig om aan te
geven dat er niets gewijzigd is in het globale omgevingsgeluid.
De metingen werden verricht conform de richtlijnen van Vlarem en met meetapparatuur die voldoet aan de
eisen gesteld voor klasse 1-instrumenten volgens de IEC-normering. Voor en na elke meting werden de
meetketens met behulp van een aangepaste ijkbron geijkt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Alle meetresultaten worden weergegeven in Bijlage 6.
Bij elk meetduur wordt de windsnelheid en -richting aangegeven. De indeling van de windrichtingen gebeurt
volgens acht sectoren zoals aangegeven in onderstaande figuur. De meteorologische gegevens werden
ontleend aan het KMI-station van Kleine Brogel.
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Tabel 7-31: Beschrijving immissiemeetpunten voor het omgevingsgeluid
Meetpunt

Omschrijving

MP1

Locatie

Is gelegen ter hoogte van de woning Sas VI 6

Inkleuring volgens gewestplan

Landschappelijk
gebieden

Vlarem-gebied

5 bis = agrarische gebieden

Meetapparatuur

SVAN 945A (serienr. 5059)

Meetperiode

Dinsdag 02/12/08 t/m dinsdag 09/12/08

Locatie

Is gelegen ter hoogte van de woning Sas VI
12

Inkleuring volgens gewestplan

Landschappelijk
gebieden

Vlarem-gebied

5 bis = agrarische gebieden

Meetapparatuur

SVAN 949 (serienr. 8152)

Meetperiode

Dinsdag 02/12/08 t/m dinsdag 09/12/08

MP2

74

waardevolle

agrarische

74

waardevolle

agrarische

45

Het meetpunt ligt volgens het gewestplan eveneens op minder dan 500 meter van een gebied welke gedefinieerd wordt als “gebieden

voor de vestiging van kerninstallaties” . Deze gebieden zijn in bijlage 2.2.1 van VLAREM II niet impliciet opgenomen. Daar deze
gebieden ingekleurd zijn met paarse arcering (paars= industrie) zou men de ligging van dit meetpunt kunnen interpreteren als zijnde
gelegen op een afstand van minder dan 500 meter t.o.v. van industriegebieden, waardoor gebiedsindeling 2 van bijlage 2.2.1 van
VLAREM II van toepassing zou kunnen zijn voor dit meetpunt.
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Meetpunt

Omschrijving

MP3

Locatie

Is gelegen ter hoogte van woning Sas VI 14

Inkleuring volgens gewestplan

Landschappelijke
gebieden

Vlarem-gebied

5 bis = agrarische gebieden

Meetapparatuur

SVAN 949 (serienr. 8150)

Meetperiode

Woensdag 15/04/09 t/m donderdag 23/04/09

Locatie

Is gelegen ter hoogte van de woning Stenehei
58

Inkleuring volgens gewestplan

Landschappelijke
gebieden1

Vlarem-gebied

5 bis = agrarische gebieden

Meetapparatuur

SVAN 945A (serienr. 5059)

Meetperiode

Dinsdag 09/12/08 t/m woensdag 17/12/08

Locatie

Is gelegen ter
Geelsebaan 176

Inkleuring volgens gewestplan

Landschappelijke
gebieden

Vlarem-gebied

3 = gebieden of delen van gebieden op
minder dan 500 m gelegen van gebieden voor
ambachtelijke bedrijven en kleine en
middelgrote ondernemingen

Meetapparatuur

SVAN 945A (serienr. 5059)

Meetperiode

Woensdag 17/12/08 t/m woensdag 24/12/08

Locatie

Is gelegen ter
Kastelsedijk 27

Inkleuring volgens gewestplan

Woongebieden met landelijk karakter

Vlarem-gebied

3 = gebieden of delen van gebieden op
minder dan 500 m gelegen van gebieden voor
ambachtelijke bedrijven en kleine en
middelgrote ondernemingen

Meetapparatuur

Larson Davis LXT

Meetperiode

1/3/17 tot 14/3/17

MP4

MP5

MP6
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waardevolle

45

waardevolle

hoogte

agrarische

45

van

waardevolle

hoogte

agrarische

van

de

woning

agrarische

de

woning

Meetpunt

Omschrijving

MP7

Locatie

Is gelegen ter
Boeretang211

Inkleuring volgens gewestplan

Gebied voor vestiging van kerncentrales –
paars ingekleurd

Vlarem-gebied

Geen specifieke indeling maar gezien het
paars ingekleurd kan het gebied gezien
worden als een gebied 5

Meetapparatuur

Larson Davis LXT

Meetperiode

1/3/17 tot 14/3/17

hoogte

van

woning

Figuur 7-30: Gewestplan met aanduiding van de meetpunten

Het actuele omgevingsgeluid wordt vergeleken met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II. Hiertoe wordt
gesteund op de Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarden respectievelijk voor de dag-, avond-, en nachtperiode.
Metingen waarbij de windsnelheid meer dan 5 m/s bedroeg of waarbij er neerslag viel, werden niet
weerhouden. De Vlarem-middeling voor de dag-, avond- en nachtperiode wordt als volgt uitgevoerd:


dag: rekenkundig gemiddelde van alle voor elk uur bepaalde L A95,1h-waarden tussen 07u00 en
19u00;



avond: rekenkundig gemiddelde van alle voor elk uur bepaalde L A95,1h-waarden tussen 19u00 en
22u00;



nacht: rekenkundig gemiddelde van de laagste vier waarden van alle voor elk uur bepaalde LA95,1hwaarden tussen 22u00 en 07u00.

Afhankelijk van de ligging van de meetpunten volgens de gebiedsindeling van Vlarem II zijn de volgende
milieukwaliteitsnormen voor het omgevingsgeluid van toepassing:
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Tabel 7-32: Milieukwaliteitsnormen voor het omgevingsgeluid
Meetpunt

Gebiedsindeling
bijlage 2.2.1

MP1, MP2, MP3 en MP4

MP5 en MP6

MP7

volgens

Vlarem-

Milieukwaliteitsnormen
dB(A)

in

Dag

avond

nacht

Gebied 10 = agrarische gebieden

45

40

35

Gebied 2 = op minder dan 500 m gelegen
van industriegebieden

50

45

45

Gebied 3 = gebieden of delen van
gebieden op minder dan 500 m gelegen
van
gebieden
voor
ambachtelijke
bedrijven en kleine en middelgrote
ondernemingen

50

45

40

Gebied 2 = op minder dan 500 m gelegen
van industriegebieden

50

45

45

Gebied 5 = industriegebied

60

55

55

Een overzicht van de Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarden van het omgevingsgeluid in de verschillende
meetpunten gedurende de week en het weekend wordt weergegeven in onderstaande tabellen. In Bijlage 6
worden de gemiddelde LA95,1h-waarden en LAeq,1h-waarden ook berekend voor elke dag van de week en het
weekend telkens voor de dag-, avond- en nachtperiode. De bespreking per meetpunt gebeurt hierna per
paragraaf.
7.8.1.4.1

Meetpunt 1 : Woning Sas VI 6

Ter hoogte van de woning Sas VI 6 is het omgevingsgeluid zeer laag. De gemiddelde L A95,1h – niveaus
komen op meetpunt 1 niet boven de 40 dB(A) uit. Het omgevingsgeluid in de avond- en nachtperiode is in de
week en in het weekend gelijkaardig. In de dagperiode is het omgevingsgeluid tijdens het weekend iets lager
dan tijdens de week.
Ook het LAeq,1h-niveau is hier zeer laag, zelfs overdag. ‘s Nachts zakt het L Aeq,1h-niveau zelfs onder de 40
dB(A).
De kwaliteit van het omgevingsgeluid tijdens de dag-, avond- en nachtperiode voldoet zowel aan de
richtwaarden voor een gebied gelegen binnen 500 m van een industriegebied als aan de richtwaarden voor
een agrarisch gebied.
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Tabel 7-33: Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarden van het omgevingsgeluid in MP1
Langdurige meting MP1
Datum

Beoordelingsperiode

02/12/08-07/12/08

08/12/08-09/12/08

Vlarem-gemiddelde
LA95,1h-waarden van
het omgevingsgeluid
week

weekend

Milieukwaliteitsnorm (dB(A))

dag

07:00-19:00

38,2

35,3

45/50

avond

19:00-22:00

34,4

34,6

40/45

nacht

22:00-07:00

27,4

29,8

35/45

dag

07:00-19:00

37,5

45/50

avond

19:00-22:00

33,9

40/45

nacht

22:00-07:00

26,8

35/45

alle meetwaarden in dB(A)

7.8.1.4.2

Meetpunt 2 : Woning Sas VI 12

Ook ter hoogte van de woning in Sas VI 12 is het zeer rustig te noemen. De Vlarem II – gemiddelde LA95,1hwaarden voor de dag-, avond- en nachtperiode voldoen aan de milieukwaliteitsnormen. Het omgevingsgeluid
in de dag- en avondperiode is in de week en in het weekend gelijkaardig. In de nachtperiode is het
omgevingsgeluid tijdens het weekend iets hoger dan tijdens de week.
De kwaliteit van het omgevingsgeluid tijdens de dag-, avond- en nachtperiode voldoet zowel aan de
richtwaarden voor een gebied gelegen binnen 500 m van een industriegebied als aan de richtwaarden voor
een agrarisch gebied.
Tabel 7-34: Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarden van het omgevingsgeluid in MP2
Langdurige meting MP2
Datum

Beoordelingsperiode

02/12/08-07/12/08

08/12/08-09/12/08

Vlarem-gemiddelde
LA95,1h-waarden van het
omgevingsgeluid
week

weekend

dag

07:00-19:00

40,9

41,3

45/50

avond

19:00-22:00

36,2

36,1

40/45

nacht

22:00-07:00

25,7

29,1

35/45

dag

07:00-19:00

42,5

45/50

avond

19:00-22:00

33,7

40/45

nacht

22:00-07:00

24,5

35/45

alle meetwaarden in dB(A)

7.8.1.4.3

Milieukwaliteitsnorm (dB(A))

Meetpunt 3 : Woning Sas VI 14

Ter hoogte van de woning Sas VI 14 is het omgevingsgeluid ook van goede kwaliteit.
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Zoals op de vorige locaties schommelt het LAeq,1h-niveau voor de dagperiode rond de 50 dB(A), terwijl het
LA95,1h-niveau overdag ruimschoots onder de 45 dB(A) blijft.
Indien men het gebied voor kerninstallaties buiten beschouwing zou nemen en aldus de
milieukwaliteitsnormen voor agrarische gebieden worden gehanteerd, blijven de overschrijdingen van de
milieukwaliteitsnorm beperkt tot 0,2 dB(A) tijdens de avondperiode in de week. Wanneer de site als
industriegebied beschouwd wordt, worden de milieukwaliteitsnormen wel heel goed gerespecteerd.
Enkel een passerende auto is bepalend voor het omgevingsgeluid.
Het omgevingsgeluid is in de week iets hoger dan in het weekend.
Tabel 7-35: Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarde van het omgevingsgeluid in MP3
Langdurige meting MP3
Datum

Beoordelingsperiode

15/04/09-19/04/09

20/04/09-23/04/09

Vlarem-gemiddelde
LA95,1h-waarden van het
omgevingsgeluid
week

weekend

Milieukwaliteitsnorm (dB(A))

dag

07:00-19:00

40,7

37,2

45/50

avond

19:00-22:00

37,1

36,7

40/45

nacht

22:00-07:00

33,8

30,9

35/45

dag

07:00-19:00

41,2

45/50

avond

19:00-22:00

40,2

40/45

nacht

22:00-07:00

32,3

35/45

alle meetwaarden in dB(A)

7.8.1.4.4

Meetpunt 4 : Woning gelegen langs de Stenehei 58 (N118)

Door de aanwezigheid van het wegverkeer op de N118 ligt het omgevingsgeluid hier hoger dan op de
andere meetpunten.
Indien men het gebied voor kerninstallaties buiten beschouwing zou nemen en aldus de
milieukwaliteitsnormen voor agrarische gebieden worden gehanteerd, blijven de overschrijdingen van de
milieukwaliteitsnorm beperkt tot 0,7 dB(A) tijdens de avondperiode in de week.
Wanneer de site als industriegebied beschouwd wordt, blijft het omgevingsgeluid ten alle tijde onder de
milieukwaliteitsnorm liggen.
Het omgevingsgeluid in de avondperiode is in de week en in het weekend gelijkaardig. In de dagperiode is
het omgevingsgeluid tijdens het weekend iets lager dan tijdens de week en in de nachtperiode is het
omgevingsgeluid tijdens het weekend iets hoger dan tijdens de week.
Ook het LAeq,1h-niveau ligt hoger dan voor meetpunten 1 tot 3 en schommelt overdag rond de 55 dB(A).
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Tabel 7-36: Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarde van het omgevingsgeluid in MP4
Langdurige meting MP4
Datum

Beoordelingsperiode

09/12/08-14/12/08

15/12/08-17/12/08

Vlarem-gemiddelde
LA95,1h-waarden van het
omgevingsgeluid
week

weekend

Milieukwaliteitsnorm (dB(A))

dag

07:00-19:00

44,8

41,2

45/50

avond

19:00-22:00

40,7

39,5

40/45

nacht

22:00-07:00

26,5

30,9

35/45

dag

07:00-19:00

43,7

45/50

avond

19:00-22:00

37,5

40/45

nacht

22:00-07:00

29,5

35/45

alle meetwaarden in dB(A)

7.8.1.4.5

Meetpunt 5 : Woning gelegen langs de Geelsebaan 176 (N118)

Het meetpunt is gelegen langs de drukke Geelsebaan zodat het LAeq,1h-niveau hier veel hoger ligt dat op de
andere meetpunten. Overdag tijdens een weekdag schommelt het L Aeq,1h-niveau rond de 70 dB(A) en dit al
vanaf 6u. Ook het LA95,1h-niveau bedraagt overdag voornamelijk in de ochtend en avondspits net iets meer
dan 50 dB(A). Het VLarem – gemiddelde LA95,1h-waarden voldoen aan de milieukwaliteitsnormen. De
maximale waarde (KB 1991) voor het LAeq,1h-niveau voor de dagperiode van 75 dB(A) werd niet
overschreden.
Het omgevingsgeluid is tijdens het weekend iets lager dan tijdens de week.
De kwaliteit van het omgevingsgeluid tijdens de dag-, avond- en nachtperiode voldoet zowel aan de
richtwaarden voor een gebied gelegen binnen 500 m van een industriegebied als aan de richtwaarden voor
een agrarisch gebied.
Tabel 7-37: Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarde van het omgevingsgeluid in MP5
Langdurige meting MP5
Datum

17/12/08-21/12/08

22/12/08-24/12/08

Beoordelingsperiode

Vlarem-gemiddelde
LA95,1h-waarden van het
omgevingsgeluid
week

weekend

Milieukwaliteitsnorm (dB(A))

dag

07:00-19:00

49 ,3

43,1

50/50

avond

19:00-22:00

41,3

38,1

45/45

nacht

22:00-07:00

34,6

32,1

40/45

dag

07:00-19:00

45,4

50/50

avond

19:00-22:00

39,4

45/45

nacht

22:00-07:00

32,3

40/45

alle meetwaarden in dB(A)
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7.8.1.4.6

Meetpunt 6 : Woning gelegen langs de Kastelsedijk 27

Het meetpunt is gelegen langs de Kastelsedijk, ter hoogte van een mogelijke locatie van het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO. Ook hier is het rustig met zeer lage L A95,1h–niveaus zelfs onder de 30
dB(A). Tijdens de dagperiode stijgt het L Aeq,1h-niveau wel tot boven de 60 dB(A) en dit ten gevolge van het
wegverkeer op de Kastelsedijk. De milieukwaliteitsnormen worden goed gerespecteerd.
Het omgevingsgeluid is tijdens het weekend iets lager dan tijdens de week.
De kwaliteit van het omgevingsgeluid tijdens de dag-, avond- en nachtperiode voldoet zowel aan de
richtwaarden voor een gebied gelegen binnen 500 m van een industriegebied als aan de richtwaarden voor
een agrarisch gebied. Hierna worden de meetresultaten ikv plan-MER gegeven (najaar 2008/voorjaar 2009
en december 2010).
Tabel 7-38: Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarde van het omgevingsgeluid in MP6
Langdurige meting MP6
Datum

Beoordelingsperiode

16/04/09-19/04/09

20/04/09-23/04/09

Vlarem-gemiddelde
LA95,1h-waarden van het
omgevingsgeluid
week

weekend

Milieukwaliteitsnorm (dB(A))

dag

07:00-19:00

41,9

35,3

50/50

avond

19:00-22:00

36,2

33,4

45/45

nacht

22:00-07:00

31,2

27,1

40/45

dag

07:00-19:00

40,3

50/50

avond

19:00-22:00

36,6

45/45

nacht

22:00-07:00

29,8

40/45

alle meetwaarden in dB(A)

Op dit meetpunt werd opnieuw gemeten in maart 2017. Er werden opnieuw zeer lage geluidsniveaus
gemeten. Hierbij de samenvatting van de LA95,1h-waarden in functie van de windrichtingen.
Tabel 7-39: LA95,1h-waarden in functie van de windrichtingen in MP6 (2017)
N

O

ZO

Z

ZW

W

NW

34,4

38,9

38,6

39,7

42,1

38,2

Avond

34,4

33,5

34,2

33,6

Nacht

32,5

31,2

29,3

Nacht*

32,3

29,9

27,0

Dag

37,9

NO

De conclusie i.v.m. het omgevingsgeluid op dit meetpunt blijft behouden.
7.8.1.4.7

Meetpunt 7 : Woning gelegen in de Boeretang 230/211

Het LAeq,1h-niveau bedraagt voor de weekdagen zo’n 55 à 60 dB(A). Voor de nachtperiode zakt het L A95,1hniveau minder dan voor de andere woningen verderop in Sas VI. De bestaande bedrijvigheid draagt
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enigszins bij tot het omgevingsgeluid. De milieukwaliteitsnormen worden op basis van de metingen in het
najaar 2008/voorjaar 2009 en december 2010 echter voor alle beoordelingsperiode nog goed gerespecteerd.
Het omgevingsgeluid is tijdens het weekend gelijkaardig als tijdens de week.
Tabel 7-40: Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarde van het omgevingsgeluid in MP7
Langdurige meting MP7
Datum

Beoordelingsperiode

07/12/10-13/12/10

Vlarem-gemiddelde
waarden
van
omgevingsgeluid

LA95,1hhet

week

weekend

Milieu-kwaliteitsnorm (dB(A))

dag

07:00-19:00

39

38

60

avond

19:00-22:00

37

37

55

nacht

22:00-07:00

34

35

55

alle meetwaarden in dB(A)

Op dit meetpunt werd opnieuw gemeten in maart 2017. Hierbij de samenvatting van de L A95,1h-waarden in
functie van de windrichtingen. De conclusie i.v.m. het omgevingsgeluid op dit meetpunt blijft behouden.
Tabel 7-41: LA95,1h-waarden in functie van de windrichtingen in MP7 (2017)
N

O

ZO

Z

ZW

W

NW

37,9

41,3

42,7

41,8

42,6

41,5

Avond

39,6

37,3

38,3

37,7

Nacht

38,0

37,7

36,5

Nacht*

38,3

37,1

36,2

Dag

7.8.1.4.8

42,4

NO

Referentiesituatie van het verkeersgeluid

Voor de bespreking van de referentiesituatie van het verkeersgeluid wordt er verwezen naar Figuur 7-31 waar
de Lden en Lnight waarden worden weergegeven. De Lden en Lnight worden op basis van berekeningen
vergeleken met de gedifferentieerde referentiewaarden voor bestaande secundaire of lokale wegen (Lden=65
dB(A) en Lnight = 55 dB(A)).
Hierna wordt de geluidscontourkaart weergegeven voor Lden en Lnight in de huidige situatie.
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Figuur 7-31: Geluidscontourkaart voor Lden en Lnight in de huidige situatie

Voor meetpunt MP5, gelegen langs de drukke Geelsebaan, bedraagt het LAeq,dag 60 dB(A) en een Lden van 61
dB(A). Dit komt overeen met de meetresultaten. Voor MP6, langs de Kastelsedijk bedraagt het L Aeq,dag 52
dB(A) en een Lden van 50 dB(A).
De Lden en Lnight-waarden liggen lager dan de gedifferentieerde referentiewaarden Lden en Lnight voor
bestaande secundaire of lokale wegen.
Het omgevingsgeluid ter hoogte van deze 2 meetpunten MP5 en MP6 wordt hoofdzakelijk bepaald door het
wegverkeer.
7.8.1.4.9

Conclusie referentiesituatie

De meetpunten zijn landelijk gelegen. Het geluidsklimaat wordt dan ook bepaald door agrarische activiteiten
en wegverkeer van Geelsebaan/Stenehei (N118) en Kastelsedijk. Daarnaast zijn er nog de bedrijvigheden
op het bedrijventerrein. Maar het is rondom het studiegebied zeer rustig en zeker tijdens de avond- en
nachtperiode.
Uit de vergelijking van de LA95,1h-waarden van het actuele omgevingsgeluid met de milieukwaliteitsnormen
kan het volgende gesteld worden:


Indien men het gebied voor kerninstallaties interpreteert als zijnde industriegebied (op gewestplan
paars gearceerd) en aldus de milieukwaliteitsnormen worden gehanteerd voor gebieden gelegen
binnen 500 m van een industriegebied, dan worden er geen overschrijdingen van de
milieukwaliteitsnormen vastgesteld in de meetpunten.



Indien men het gebied voor kerninstallaties buiten beschouwing zou laten en aldus de
milieukwaliteitsnormen worden gehanteerd voor agrarisch gebied, dan blijven de overschrijdingen
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beperkt tot 0,2 dB(A) en 0,7 dB(A) respectievelijk in meetpunt MP3 en meetpunt MP4 tijdens de
avondperiode in de week.
Uit de vergelijking van de Lden en Lnight-waarden van het actuele omgevingsgeluid met de gedifferentieerde
referentiewaarden volgt dat enkel ter hoogte van MP5 gelegen langs de drukke N118 (Geelsebaan) en MP6
gelegen langs de Kastelsedijk de Lden en Lnight-waarden hoger liggen dan op de andere locaties maar dat de
gedifferentieerde Lden en Lnight-waarden voor bestaande secundaire of lokale wegen gerespecteerd blijven.
Het omgevingsgeluid ter hoogte van deze 2 meetpunten wordt hoofdzakelijk bepaald door het wegverkeer.
7.8.1.5

Effectbeschrijving en –beoordeling

7.8.1.5.1

Constructiefase

Tijdens de bouwfase van de bergingsmodules zal geluid geproduceerd worden. Bij de bouw zal materieel
worden ingezet zoals bijvoorbeeld zaagmachines, walsen, dumpers, graafmachines… voor de grond- en
rooiwerken en bijvoorbeeld kranen, pompen, betonmixerwagens en een betoncentrale voor de constructie
van de modules/dak. Daarnaast zal er materiaal per vrachtwagen en/of eventueel per schip worden
aangevoerd (effecten van werfverkeer).
7.8.1.5.1.1

Effecten t.g.v. de bouwwerf

Bij de bouw zal materieel worden ingezet zoals bijvoorbeeld zaagmachines, walsen, dumpers,
graafmachines… voor de grond- en rooiwerken en bijvoorbeeld kranen, pompen, betonmixer-wagens en
een mobiele betoncentrale (een doseer- en mengcentrale voor beton) voor de constructie van de
modules/dak.
Het uitgangspunt is dat het in te zetten materieel voldoet aan de toelaatbare geluidsvermogenniveaus
volgens het KB van 6 maart 2002, “Koninklijk besluit betreffende het geluidsvermogen van materieel voor
gebruik buitenshuis” zoals weergegeven in onderstaande tabel. Het besluit geeft toelaatbare
geluidsvermogenniveaus afhankelijk van het type machine en het netto geïnstalleerd vermogen (P) of het
elektrisch vermogen (Pel) of de massa (m) van het materieel of de maaibreedte (L).
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Tabel 7-42: Toelaatbare geluidsvermogenniveaus voor materieel voor gebruik buitenshuis volgens KB van 6 maart 2002
Type materieel

Netto
geïnstalleerd
vermogen P in KW
Elektrisch
Pel in kW

vermogen

Toelaatbaar
geluidsvermogenniveau
in dB/1 pW
Fase 1

Fase II

Vanaf
03/01/2002

Vanaf
03/01/2006

P≤8

108

105

8 < P ≤ 70

109

106

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P

Dozers op rupsbanden, laad- en graafmachines op
rupsbanden

P ≤ 55

106

103

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P

Dozers op wielen, laad- en graaflaadmachines op
wielen, dumpers, egaliseermachines, vuilnisdichters
van het ladertype, heftrucks met verbrandingsmotor
en
contragewicht,
mobiele
kranen,
verdichtingsmachines
(niet-vibrerende
walsen),
bestratingsafwerkmachines, hydraulische aggregaten

P ≤ 55

104

101

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P

Graafmachines,
motorhakfrezen

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg P

92 + 11 lg P

m ≥ 30

96 + 11 lg P

94 + 11 lg P

98 + lg P

96 + lg P

Pel ≤ 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

10 > Pel

97 + lg Pel

97 + lg Pel

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

L ≤ 50

96

94

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98

L > 120

105

103

Massa m van
materieel in kg

het

Maaibreedte L in cm
Verdichtingsmachines
trilstampers)

(trilwalsen,

goederenliften,

trilplaten,

bouwlieren,

Met de hand geleide betonbrekers en trilhamers

Torenkranen
Las- en vermogensaggregaten

Compressoren

Grasmaaiers, grastrimmers/ graskantensnijders

Gezien het feit dat voor het project het in te zetten machinepark en de timing van de verschillende werffasen
nog niet volledig gekend is, is het onmogelijk om een juiste geluidsbijdrage te berekenen gedurende de
constructiefase. De totale geluidsbelasting of het totale geluidsvermogenniveau van de bouwwerken kan –
volgens de limietwaarden van bovenvermeld KB - immers variëren tussen een minimale waarde van 93
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dB(A) en een maximale waarde van ongeveer 115 dB(A) of meer, afhankelijk van het aantal en type
machines dat tegelijkertijd in werking is.
Tijdens de constructiefase zullen vooral zaagmachines, walsen, dumpers, graafmachines, kranen, pompen,
betonmixerwagens, een mobiele betoncentrale … ingezet worden. Uit bovenstaande tabel volgt dat deze
machines een geluidsvermogenniveau van ongeveer 101 dB(A) en 103 dB(A) hebben. Het is echter
momenteel niet in te schatten hoeveel machines er gelijktijdig in werking zullen zijn. Wanneer we in het
slechtste geval uitgaan van 3 machines met LW= 101 dB(A) en 3 machines met LW= 103 dB(A) en wanneer
al deze machines zich op eenzelfde locatie zouden bevinden (worst case) zou er een maximaal
geluidsvermogenniveau van 109,9 dB(A) (3*101 dB(A)+3*103 dB(A)) aanwezig zijn. Wanneer slechts één
machine in werking is, kan het geluidsvermogenniveau dalen tot een minimale waarde van 93 dB(A).
Uitgaande van dit minimaal (93 dB(A)) en maximaal (109,9 dB(A)) geluidsvermogenniveau worden voor een
aantal representatieve afstanden worden de verwachte geluidsniveaus gegeven. De berekende
geluidsniveaus zijn indicatieve waarden. Er is enkel uitgegaan van de geluidsafname t.g.v. de afstand en alle
andere invloeden zoals bodemdemping, afscherming/reflectie van gebouwen, luchtabsorptie zijn niet mee in
beschouwing genomen. Een inschatting van het effectieve bronvermogen voor de grond- en rooiwerken is
niet mogelijk, gezien op dit moment geen informatie beschikbaar is van het exacte verloop van het
bouwproces, het aantal en het gebruikte materieel.
Tabel 7-43: Geluidsniveau (dB(A)) i.f.v. de afstand tot de bouwwerken
Gemiddeld

Te verwachten geluidsniveau ifv afstand tot bouwwerken

bronvermogen

25 m

50 m

100 m

200 m

300 m

400 m

500 m

750 m

1000 m

Max

109,9

70,9

64,9

58,9

52,9

49,4

46,9

44,9

41,4

38,9

Min

93

54,0

48,0

42,0

36,0

32,5

30,0

28,0

24,5

22,0

In de omgeving van de bouwwerf voor de bouw van de bergingsmodules bevinden de dichtste woningen
zich op minstens 500 m afstand. Rekening houdend met de ligging van de dichtste woningen mag gesteld
worden dat de geluidsbelasting daar t.g.v. de bouwwerken maximaal ca. 45 dB(A) zal bedragen. Teneinde
een indicatie te geven van de geluidsimpact van de bouwwerken op de dichtste woningen wordt het
berekende geluidsniveau vergeleken met het gemeten oorspronkelijke omgevingsgeluid gedurende de
dagperiode (geluidsmeting in de meetpunten MP1 t.e.m. MP7). Deze vergelijking wordt gegeven in Tabel
7-44.
Tabel 7-44: Vergelijking van de geluidsimpact van de bouwwerken met het oorspronkelijke omgevingsgeluid gedurende
de dagperiode
Meetpunt

Minimale

afstand

bergingsmodules (m)

tot

Berekend Lsp (dB(A)) tgv

Gemeten LA95,1h van het

bouwwerken

omgevingsgeluid tijdens

Min - Max

de dag (dB(A))

MP1

500

28,0-44,9

37,9

MP2

700

25,1-42,0

41,7

MP3

1100

21,2-38,1

41,0

MP4

1100

21,2-38,1

44,3

MP5

950

22,5-39,3

47,4

MP6

1050

21,6-38,5

41,1
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Meetpunt

Minimale

afstand

tot

bergingsmodules (m)

MP7

550

Berekend Lsp (dB(A)) tgv

Gemeten LA95,1h van het

bouwwerken

omgevingsgeluid tijdens

Min - Max

de dag (dB(A))

27,2-44,1

39,0

Uit bovenstaande vergelijking stellen we vast dat de geluidsbijdrage van de bouwwerken ter hoogte van de
meetpunten MP3, MP4, MP5 en MP6 lager ligt dan het continu aanwezige oorspronkelijke omgevingsgeluid
gedurende de dag. Op basis van deze vergelijking mogen we dan ook aannemen dat de bouwwerken, die
overdag plaatsvinden, hier geen hinder zullen veroorzaken. Het effect voor deze meetpunten is dan ook te
verwaarlozen.
Ter hoogte van de dichtste woningen van SAS VI (MP1 en MP2) en Boeretang (MP7) ligt de maximale
geluidsbijdrage (wanneer LW = 109,9 dB(A)) van de bouwwerken hoger dan het continu aanwezige
oorspronkelijke omgevingsgeluid gedurende de dag. Dit wil zeggen dat het geluid van de bouwwerken kan
waargenomen worden en hinderlijk kan ervaren worden. Of er van reële hinder kan gesproken worden, is vrij
onwaarschijnlijk gezien de relatief lage geluidsbijdrage van de bouwwerken t.o.v. het omgevingsgeluid. Voor
deze meetpunten kan het effect als beperkt negatief beoordeeld worden.
Als er bouwwerken ’s nachts zouden plaatsvinden, dan blijkt de maximale geluidsbijdrage van de
bouwwerken ter hoogte van de SAS VI en Boeretang meer dan 10 dB(A) boven het oorspronkelijke
omgevingsgeluid te liggen waardoor geluidshinder niet meer kan uitgesloten worden. Indien er ’s nachts zou
gewerkt worden wordt het effect als aanzienlijk negatief beoordeeld. Om die reden is het dan ook niet
aangewezen om bouwwerken gedurende de nachtperiode te laten doorgaan.
Tabel 7-45: Vergelijking van de geluidsimpact van de bouwwerken met het oorspronkelijke omgevingsgeluid gedurende
de nachtperiode
Meetpunt

Minimale

afstand

bergingsmodules (m)

tot

Berekend Lsp (dB(A)) tgv

Gemeten LA95,1h van het

bouwwerken

omgevingsgeluid tijdens

Min - Max

de nacht (dB(A))

MP1

500

28,0-44,9

27,1

MP2

700

25,1-42,0

25,1

MP3

1100

21,2-38,1

33,0

MP4

1100

21,2-38,1

28,0

MP5

950

22,5-39,3

33,5

MP6

1050

21,6-38,5

30,5

MP7

550

27,2-44,1

34,0

Ten gevolge van de mobiele betoncentrale wordt er geen geluidshinder voor de omwonenden verwacht
aangezien de afstand tot de dichtstbijzijnde woning minstens 500 m afstand bedraagt.
Toch is het aangewezen om volgende “richtlijnen” in acht te nemen om de geluidshinder maximaal te
beperken:


het regelmatig bijvullen van de granulaten, zodat men niet stort in lege bakken;



de bakken bekleden met een geluiddempend materiaal (plastic of rubber).
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Wanneer de bergingsmodules samen met de IPM, de caissonfabriek en het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO gebouwd worden, zullen de berekende geluidsniveaus in paragraaf
7.8.1.5.1.1 wellicht hoger liggen. Er dient echter rekening gehouden te worden met de relatief grote afstand
(>300 m) tussen de verschillende werven waardoor bij gelijktijdige bouwfases het gebruikte materieel zich
buiten elkaars geluidsinvloedsstraal zullen bevinden. Enkel de IPM bevindt zich op iets kortere afstand (ca.
200 m) van de eerste modules die gebouwd zullen worden. In de beginfase kan er bijgevolg een hogere
geluidsbijdrage naar de omgeving voorkomen ten gevolge van het cumulatieve effect van deze 2 bouwfases,
maar dit zal echter tijdelijk zijn.
7.8.1.5.1.2

Effecten t.g.v. het werfverkeer

Voor de constructiefase wordt onderscheid gemaakt tussen twee scenario’s:


scenario A: in dit scenario is er een minimaal aandeel van verkeer via water en wordt het
gegenereerde vrachtverkeer grotendeels via de weg afgewikkeld



scenario B: in dit scenario wordt een significant deel van de materialen per schip vervoerd

De verkeersintensiteiten worden bepaald in de discipline mobiliteit. Hieronder worden de
verkeersintensiteiten weergegeven ter hoogte van de Kastelsedijk in de bestaande toestand en tijdens de
constructiefase. Scenario A en B zijn voor de Kastelsedijk dezelfde, omdat het vrachtverkeer voor de
bergingsmodules niet via Kastelsedijk zal rijden.
Tabel 7-46: Vergelijking van de verkeersintensiteiten in de Kastelsedijk in de bestaande toestand en constructiefase
auto

lichte vracht

dag

avond

nacht

dag

zware vracht

avond

nacht

24u
Bestaande toestand

7-19 u

19-23 u

23-7u

Kastelsedijk richting N118

1211

107

134

Kastelsedijk richting Zandbergen 1206

148

Kastelsedijk

255

2417

7-19 u

dag

nacht

7-19 u

19-23 u

23-7u

24u

23-7u

1452 164

4

24

192 131

5

20

156

131

1485 191

5

15

211 129

4

14

147

265

2937 355

9

39

403 260

9

34

303

lichte vracht
avond

avond

19-23 u

auto
Constructiefase

dag
24u

nacht

dag

avond

zware vracht
nacht

24u
Scenario A / scenario B

7-19 u

19-23 u

23-7u

Kastelsedijk referentie

2417

255

265

Kastelsedijk bijkomend

107

0

Kastelsedijk

2524

255

dag

avond

nacht

7-19 u

19-23 u

23-7u

24u

24u

7-19 u

19-23 u

23-7u

2937

355

9

39

403 260

9

34

303

36

143

0

0

0

0

0

0

0

301

3080

355

9

39

403 260

9

34

303

0

De Lden contouren worden hieronder weergegeven. De stijging van het Lden-niveau bedraagt minder dan 1
dB(A).
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Figuur 7-32 : Geluidscontourkaart voor Lden en Lnight in de constructiefase

Er zal een te verwaarlozen effect zijn op het omgevingsgeluid. De toename is immers niet van die aard dat
het wegverkeersgeluid met meer dan 1 dB(A) zal stijgen (verwaarloosbaar).
7.8.1.5.2

Fase I (exploitatie)

7.8.1.5.2.1

Effecten t.g.v. het industriegeluid

De bergingsmodules zijn betonnen constructies waarin de monolieten geborgen worden. De modules zijn
opgebouwd uit wanden en vloerplaten in gewapend beton en werden ontworpen om te kunnen weerstaan
aan accidentele belastingen, zoals een aardbeving met grote intensiteit. Vermits de bergingsmodules
grotendeels gesloten zijn en uit gewapend beton bestaan, verwachten we weinig geluidsemissie vanuit de
bergingsmodules naar de omgeving. De rolbrug en het trolley in de bergingsmodules zullen bijgevolg niet
hoorbaar zijn buiten de bergingsmodule.
Het geluid afkomstig van de vrachtwagens e.d. die rondrijden voor levering van bepaalde zaken wordt in het
wegverkeer meegenomen in het volgende hoofdstuk. Verder is er nog een werkplaats voor onderhoud e.d.
maar dit zal geen relevante geluidsbron zijn. Er is ook een noodgroep (diesel) aanwezig, maar gezien deze
enkel in geval van stroompannes in werking zal treden wordt de geluidsbijdrage van deze noodgroep niet als
relevant beschouwd in een representatieve situatie.
Er worden bijgevolg geen overschrijdingen van de grenswaarden verwacht aan de meest nabijgelegen
woningen en ook geen relevante verhogingen van het omgevingsgeluid. De geluidsimpact van de
bergingsactiviteiten kan als verwaarloosbaar aangenomen worden.
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In fase I (exploitatie) is ook het verwijderen van de dakstructuur en het aanbrengen multilaag grondafdekking
voorzien. Hoeveel en welke werktuigen er worden ingezet is niet gekend. We verwachten echter dat dit
gelijkaardig is aan het specifiek van de bouwwerken (kranen, vrachtwagens,..). Afhankelijk van de afstand
tot de woningen wordt het effect dan als verwaarloosbaar tot beperkt negatief beoordeeld indien enkel
overdag wordt gewerkt.
Daar er geen effect verwacht wordt van het industriegeluid tijdens de exploitatiefase, worden er ook geen
cumulatieve effecten verwacht ten gevolge van de gezamelijke aanwezigheid en exploitatie van de
bergingsmodules, IPM, caissonfabriek, kade, ….
7.8.1.5.2.2

Effecten t.g.v. het verkeersgeluid

Voor de geluidsimpact t.g.v. het wegverkeer wordt al het verkeer van en naar de volledige bedrijfssite (en
niet enkel van de bergingsinstallatie) in rekening gebracht.
In de onderstaande tabel worden de verkeersintensiteiten weergegeven ter hoogte van de Kastelsedijk in de
bestaande toestand en tijdens fase I (exploitatie).
Tabel 7-47: Vergelijking van de verkeersintensiteiten in de Kastelsedijk in de bestaande toestand en fase I (exploitatie)
auto

lichte vracht

dag

avond

nacht

dag

zware vracht

avond

nacht

24u
Bestaande toestand

7-19 u

19-23 u

23-7u

Kastelsedijk richting N118

1211

107

134

Kastelsedijk richting Zandbergen 1206

148

Kastelsedijk

255

2417

7-19 u

dag

nacht

7-19 u

19-23 u

23-7u

24u

23-7u

1452 164

4

24

192 131

5

20

156

131

1485 191

5

15

211 129

4

14

147

265

2937 355

9

39

403 260

9

34

303

lichte vracht
avond

avond

19-23 u

auto
Na 2020

dag
24u

nacht

dag

avond

zware vracht
nacht

24u
Scenario A / scenario B

7-19 u

19-23 u

23-7u

Kastelsedijk referentie

2417

255

265

Kastelsedijk bijkomend

168

0

Kastelsedijk

2585

255

dag

avond

nacht

7-19 u

19-23 u

23-7u

24u

24u

7-19 u

19-23 u

23-7u

2937

355

9

39

403 260

9

34

303

39

207

0

0

0

0

0

0

4

304

3144

355

9

39

403 264

9

34

307

4

Aan de hand van verkeersintensiteiten, de snelheid van de wagens, de verdeling wagens/vrachtwagens en
de wegbedekking werd een geluidskaart opgesteld die de geluidscontouren ten gevolge van het
verkeerslawaai weergeeft.
Hoofdzakelijk het effect van het wegverkeer op de N118, Kastelsedijk, Boeretang, Boeretangsedreef,
Europalaan, wordt in rekening gebracht waarvoor de verkeersgegevens werden geleverd door deskundige
mobiliteit. Enkel voor de Kastelsedijk werd de toename berekend en dan uitgespreid over de andere wegen.
De overdrachtberekeningen voor het wegverkeerslawaai resulteren in L Aeq-contouren van 45 dB(A) tot 70
dB(A) met een interval van 5 dB(A). Deze overdrachtsberekening gebeurt in overeenstemming met de
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Nederlandse Standaard Rekenmethode (SRM II) (2012). Bij de berekening van de geluidsoverdracht werd
verder rekening gehouden met:


De geometrische uitbreiding;



De afstand van de bronnen tot de immissiepunten;



Het effect van de hoogteverschillen: exacte hoogteligging van bron, receptoren en tussenliggend
maaiveld worden in rekening gebracht;



Lucht - en bodemabsorptie.

Er werd geen rekening gehouden met eventuele afschermende objecten zoals woningen en
bedrijfsgebouwen. Als snelheid wordt de maximum snelheid gehanteerd voor de desbetreffende weg. Het
wegverkeerslawaai werd berekend in de verschillende meetpunten en op een raster van berekeningspunten
ter bepaling van de geluidscontouren.
Uit onderstaande contourenkaart voor Lden kunnen we besluiten dat de toename van het verkeer voor een
verwaarloosbaar effect zorgt ( < 1 dB(A)).

Figuur 7-33 : Geluidscontourkaart voor Lden en Lnight in fase I (exploitatie)

Er zal een te verwaarlozen effect zijn op het omgevingsgeluid. De toename is immers niet van die aard dat
het wegverkeersgeluid met meer dan 1 dB(A) zal stijgen (verwaarloosbaar).
Er dient opgemerkt te worden dat de gehanteerde verkeersgegevens werden overgenomen uit de discipline
mobiliteit. In de discipline mobiliteit werden alle toekomstige verkeersbewegingen (ten gevolge van de
bergingsmodules, caissonfabriek, IPM en het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO) in rekening
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gebracht. Het cumulatief effect op het omgevingsgeluid zal bijgevolg ook te verwaarlozen zijn. De toename
is immers niet van die aard dat het wegverkeersgeluid met meer dan 1 dB(A) zal stijgen.
7.8.1.5.3

Fase II (sluiting)

Tijdens deze fase vinden immers werken plaats zoals het opvullen van alle inspectieruimtes, galerijen en
drainagesystemen. De geluidsimpact tijdens fase II (sluiting) is vergelijkbaar met die tijdens de
constructiefase. Afhankelijk van de afstand tot de woningen wordt het effect als verwaarloosbaar tot
beperkt negatief beoordeeld indien enkel overdag wordt gewerkt.
7.8.1.5.4

Periode na sluiting

In de periode na sluiting vinden er geen activiteiten meer plaats die een impact kunnen hebben op het
omgevingsgeluid en zal er bijgevolg ook geen geluidshinder optreden (verwaarloosbaar).
7.8.1.6

Nulalternatief

Het projectgebied heeft op het gewestplan de bestemming ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’.
Indien het bergingsproject niet gerealiseerd wordt, kunnen zich binnen het projectgebied bijgevolg bedrijven
vestigen met nucleair gerelateerde activiteiten. De effecten die in dat geval verwacht kunnen worden zijn
gelijkaardig als de in het voorgaande hoofdstuk beschreven effecten die kunnen verwacht worden voor de
berging. Indien er geen ontwikkelingen plaatsvinden in het projectgebied worden geen relevante wijzigingen
met betrekking tot het geluidsklimaat verwacht.
7.8.1.7

Milderende maatregelen

Momenteel is het omgevingsgeluid ter hoogte van de woningen langs het kanaal (Sas en Boeretang) nog
zeer stil te noemen. Voor de woningen langs de N118 en de Kastelsedijk is het wegverkeer, zeker overdag
bepalend voor het omgevingsgeluid. LAeq,1h tijdens de spits van meer dan 60 dB(A) komen hiervoor. ’s
Avonds en ’s nachts kan in heel het studiegebied het bijzonder stil worden.
Als er bouwwerken tijdens de constructiefase ’s nachts zouden plaatsvinden, dan blijkt de maximale
geluidsbijdrage van de bouwwerken ter hoogte van de SAS VI en Boeretang meer dan 10 dB(A) boven het
oorspronkelijke omgevingsgeluid te liggen waardoor geluidshinder niet meer kan uitgesloten worden. Om die
reden is het dan ook niet aangewezen om werken gedurende de nachtperiode te laten doorgaan.
Voor de mobiele betoncentrales is het aangewezen om volgende “richtlijnen” in acht te nemen om de
geluidshinder maximaal te beperken:


het regelmatig bijvullen van de granulaten, zodat men niet stort in lege bakken;



de bakken bekleden met een geluiddempend materiaal (plastic of rubber).

7.8.2

Nucleaire effecten

Voor de discipline Geluid en trillingen worden geen nucleaire effecten verwacht, zie scopingstabel in
sectie 7.2.
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7.9

Biodiversiteit

7.9.1

Niet-nucleaire effecten

7.9.1.1

Afbakening studiegebied van de ecologische inventarisatie

Het studiegebied van de ecologische inventarisatie (2008/2009 en update 2017) in het kader van
voorliggend project, situeert zich grotendeels op grondgebied van de gemeente Dessel en deels op
grondgebied van de gemeente Mol. Het wordt begrensd door:


Zuidzijde: Kanaal Bocholt-Herentals, en meer specifiek de Hooibeek, een brede sloot die
kanaalwater voert naar het Prinsenpark;



Westzijde: de Geelsebaan (N118); (ten westen van deze weg ligt het Prinsenpark (Retie), een
belangrijk provinciaal natuurgebied, dat enkel door een klein landbouwgebied gescheiden wordt van
het studiegebied);



Noordzijde: Kastelsedijk en industrieterrein Stenehei;



Oostzijde: site Belgoprocess en Belgonucleaire en de Gravenstraat; (ten oosten daarvan ligt een
groeve van Sibelco die langs de noordzijde afgeboord wordt door de verlegde Witte Nete).

Hooibeek

Figuur 7-34 : Situering studiegebied biodiversiteit

De sites van Belgoprocess, Belgonucleaire, FBFC en de KMO-zone Stenehei vielen in 2008/2009 buiten het
onderzoek, maar de site van Belgoprocess werd in 2017 voor het oostelijke gedeelte aangevuld. Het
Prinsenpark en de zandgroeve ‘Donk’ van Sibelco werden evenmin bestudeerd in deze studie. De laatste
twee gebieden zijn belangrijke natuurgebieden. Er zijn literatuurgegevens bekend van faunauitwisseling
tussen het studiegebied en deze natuurgebieden, vandaar dat ze wel geregeld vermeld worden. Na de
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uiteenzetting van het reeds uitgevoerde ecologisch onderzoek wordt een bijkomend hoofdstuk opgenomen
waarin specifiek aandacht wordt besteed aan de ecologische netwerkverbindingen en de relatie van het
projectgebied met de nabijgelegen natuurgebieden (zie 7.9.1.3.15).
Het studiegebied waarbinnen het ecologisch onderzoek naar fauna en vegetatie is uitgevoerd, wordt
weergegeven op Figuur 7-35.
In grote lijnen is het studiegebied opgebouwd uit volgende ecosystemen. Het zuidoostelijk deel, ten zuiden
van Belgonucleaire, is bosrijk met aangeplante en vrij monotone naaldhoutbestanden (Corsicaanse den).
Het zuidwestelijk deel van het gebied bestaat uit heide (grotendeels met pijpenstro vergrast) die plaatselijk
sterk aan het verbossen is. Net ten westen van Belgonucleaire, net ten noorden van Belgoprocess en het
oostelijke deel van laatst genoemde site bevinden zich kleine duinenformaties (toponiem ‘Zandbergen’). Het
noordelijk en noordoostelijk deel (toponiem ‘Steenheide’) zijn landbouwgebieden. Er is vaak uitwisseling
tussen fauna van heidegebieden en aanpalende landbouwgebieden, vandaar dat het noodzakelijk was dit
landbouwgebied mee in beschouwing te nemen.

Figuur 7-35: Situering studiegebied onderzoek fauna en vegetatie 2008/2009, dat werd uitgebreid met de oostelijke zone
van Belgoprocess in 2017

7.9.1.2

Methodologie

7.9.1.2.1

Beschrijving van de referentiesituatie

De huidige toestand van de natuurwaarden in het projectgebied wordt in detail beschreven aan de hand van
een uitgebreide ecologische inventarisatie die gespreid over een volledig jaar (2008) werd uitgevoerd
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(Lambrechts et al., 2009). Deze inventarisatie was gekenmerkt door veel diepgang en detail en behelsde
een grote variatie aan soortengroepen. Er kan gesteld worden dat deze inventarisatie veel verder ging dan
wat gebruikelijk is voor de beoordeling van een project dat niet gelegen is in Natura 2000 (Speciale
Beschermingszone) of deel uitmaakt van het VEN, zoals voor het NIRAS-project het geval is. Voor
verscheidene van de soortgroepen is de kennis over hun voorkomen dan ook groter dan voor gelijkaardige
gebieden elders in Vlaanderen. Deze verregaande inventarisatie leidde dan ook tot het actualiseren van de
BWK. Deze inventarisatie uit 2008 wordt op basis van een update van de inventarisatie uitgevoerd in 2016
(Jacobs et al. 2017) nog representatief geacht voor de huidige situatie. Over het ganse onderzoeksgebied
werden in 2016 waarnemingen verricht van indicatieve soorten uit de geselecteerde soortgroepen
(dagvlinders, sprinkhanen & krekels, libellen en lieveheersbeestjes), die de waardevolle resultaten uit 2008
bevestigen en occasioneel aanvullen. De update uit 2017 heeft zo geleid tot een toename van
geregistreerde faunawaarnemingen in het gebied. Tegelijkertijd werden de biologische waarden binnen de
site Belgoprocess vervolledigd en werden initiële effecten van inrichtings- en beheermaatregelen zoals
opgenomen in het goedkeurde beheerplan (2014) opgevolgd. Voor de beoordeling van de impact van het
project op de natuurwaarde wordt dus beroep gedaan op de gebiedsdekkende inventarisatieresultaten van
2008, aangevuld met deze van 2016.
De aanwezige ecotopen/habitats/soorten alsook gekende faunistische waarden van de ruimere omgeving
van het projectgebied worden beschreven op basis van beschikbare gegevens van de BWK,
kwetsbaarheidskaarten, informatie bij het INBO, gegevens aangaande VEN, Habitat- en
Vogelrichtlijngebieden en ecosysteemvisies (bv. beekvalleien). De bijdrage van het projectgebied tot het
Natura 2000- of VEN-netwerk in de nabije omgeving wordt als gering beschouwd.
Anderzijds is het op basis van de inventarisaties wel duidelijk dat:


het projectgebied bijdraagt tot de populaties van tal van voor het Vlaamse natuurbeleid belangrijke
soorten (Rode lijstsoorten) buiten het VEN-netwerk, maar binnen bestaande, aanpalende
natuurgebieden (Prinsenpark, groeve Donk);



het projectgebied een potentieel verbindingsgebied vormt voor bepaalde Natura 2000 soorten (vb.
Boommarter).

Voor stelling 2 ontbreekt hard bewijsmateriaal.
De relatie van het projectgebied tot dit netwerk wordt beschreven onder §7.9.1.4
7.9.1.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

In de effectbeschrijving worden steeds volgende 3 hoofdgroepen van mogelijke effecten onderzocht:


Direct ruimtebeslag: verlies waardevolle habitattypes/ecotopen en soorten (verdwijnen habitat of
aantasting structuurkenmerken, verdwijnen soorten)



Verstoringseffecten: geluidsverstoring van soorten, verstoring van ecotopen en soorten door
industriële aanwezigheid, effecten van wijziging in de waterhuishouding (verdroging/vernatting),
luchtverontreiniging (verzuring, vermesting),



Netwerkeffecten: effecten op ecologische verbindingen. Hierbij is niet enkel gekeken naar de
effecten ten gevolge van de bergingsinstallaties. Er werd rekening gehouden met de effecten van de
realisatie van de volledige milieutechnische eenheid, zijnde de bergingsmodules, de kade,
caissonfabriek, IPM.

Passende beoordeling
In het kader van het Decreet Natuurbehoud dient nagegaan te worden of het voorgenomen project een
betekenisvolle aantasting van de natuurkenmerken van de speciale beschermingszones, met betrekking tot
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de natuurwaarden waarvoor deze zones respectievelijk zijn aangemeld of aangewezen, kan betekenen.
Indien dit het geval is, is een opmaak van een passende beoordeling vereist. De elementen die noodzakelijk
zijn om na te gaan of een passende beoordeling is vereist (de zogenaamde ‘voortoets’) worden aangereikt
vanuit de effectbeschrijving en -beoordeling binnen de discipline Biodiversiteit. Indien hieruit blijkt dat een
passende beoordeling vereist is, wordt deze geïntegreerd in de milieubeoordeling. Bij een eerste inschatting
zijn geen aanzienlijk negatieve effecten op speciale beschermingszones gebieden te verwachten.
Natuurtoets
In het natuurdecreet wordt het principe van de zorgplicht (Art. 14) als volgt gedefinieerd: “Iedereen die
handelingen verricht of hiertoe opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de
natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is
verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de
vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen”. In de Omzendbrief LNW/98/01
betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van
vegetatie en kleine landschapselementen staat geschreven dat de “onmiddellijke omgeving” hier niet te eng
geïnterpreteerd mag worden en dat er rekening zal moeten worden gehouden met de aard van de
natuurelementen en met de plaatselijke omstandigheden. Het komt er in eerste instantie op aan vernietiging
of schade aan natuurelementen te voorkomen. Indien dat om te verantwoorden redenen niet zou kunnen,
dan moet de schade worden beperkt en ook hersteld worden. Deze zorgplicht is overal van toepassing
ongeacht de ruimtelijke bestemming of het gebruik van de grond.
Er zal bijgevolg in een natuurtoets aangetoond moeten worden dat de aanvrager de zorgplicht naleeft en dat
de voorgenomen activiteit, i.e. de bouw van de bergingsmodules, geen vermijdbare schade veroorzaakt aan
de aanwezige natuur. Indien blijkt dat er natuurelementen vernietigd of ernstig geschaad kunnen worden
zullen maatregelen geformuleerd moeten worden om de mogelijke schade aan de natuur te herstellen. Deze
natuurtoets zit vervat in de discipline biodiversiteit.
Beoordelingskader fauna & flora
Beoordelingskader hydrologische verstoring
De effectbeoordeling van verdroging/vernatting of waterverontreiniging op natuurwaarden wordt niet zozeer
afzonderlijk, dan wel integraal beoordeeld. Hydrologische verstoringseffecten hebben een invloed op het
voortbestaan van ecotopen. Een wijziging van de habitatkwaliteit door verdroging/vernatting of
waterverontreiniging heeft dan weer gevolgen voor de leefbaarheid van soorten. Vandaar dat het effect op
flora en fauna in ruime zin beoordeeld moet worden, rekening houdend met direct verlies,
verstoringseffecten en netwerkeffecten samen. Dit houdt een integrale beoordeling in bij de receptor natuur.
De beoordeling gebeurt op basis van expertenoordeel rekening houdend met eventuele cumulatie met
andere ecologische effecten (ruimteverlies, andere verstoringseffecten en netwerkeffecten).
Beoordelingskader verstoring (geluidsverstoring, rustverstoring, lichthinder en visuele verstoring
van soorten)
De inschatting van de verstoring gebeurt door vergelijking van de berekende 45 dB(A)-contouren voor de
diverse projectonderdelen en voor de verkeersgeneratie op de territoriumkartering van de broedvogels in het
studiegebied.
De beoordeling gebeurt op basis van expert-judgement rekening houdend met de gevoeligheid van de
aanwezige vogelsoorten ten aanzien van geluidsverstoring en eventuele cumulatie met andere ecologische
effecten (ruimteverlies, andere verstoringseffecten, netwerkeffecten).
Het beoordelingskader dat gehanteerd wordt is het volgende:
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o

o

o

o

aanzienlijk negatief:
 Permanent effect of tijdelijk effect tijdens kwetsbare periodes (broedseizoen,
overwintering, … afhankelijk van het gebied);
 Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verstoring;
 Aanwezigheid van gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor verstoring;
 Een geluidsbijdrage als gevolg van het plan/project tot meer dan 55 dB(A);
negatief:
 Tijdelijk effect buiten de kwetsbare periodes (broedseizoen, overwintering, …
afhankelijk van het gebied);
 Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verstoring;
 Aanwezigheid van gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor verstoring;
 Een geluidsbijdrage als gevolg van het plan/project van 50-55 dB(A);
beperkt negatief:
 Permanent of tijdelijk effect;
 Gebied is weinig tot niet kwetsbaar of voor verstoring;
 Aanwezigheid van weinig gevoelige, gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor
verstoring;
 Een geluidsbijdrage als gevolg van het plan/project van minder dan 50 dB(A);
verwaarloosbaar:
 Permanent of tijdelijk effect;
 Gebied is weinig tot niet kwetsbaar voor verstoring;
 Er komen geen gevoelige soorten voor verstoring voor;

Beoordelingskader direct ruimtebeslag
Het direct verlies van natuur in de toekomstige situatie als gevolg van de inplanting van de bergingsmodules
wordt gekwantificeerd en kwalitatief beoordeeld. De ernst van het ecotoop-/vegetatieverlies wordt
beoordeeld aan de hand van biologische waarde (BWK), zeldzaamheid, ontwikkelingsgraad,
vervangbaarheid. Het ecotoopverlies zal een verlies aan habitat of een vermindering aan habitatgeschiktheid
voor diersoorten tot gevolg hebben. Het directe verlies van aanwezige bossen zal in kaart gebracht worden
teneinde de noodzakelijke boscompensaties te kunnen vooropstellen. Hetzelfde geldt voor vegetatietypes
waarvan op grond van het Vegetatiewijzigingsbesluit eveneens een compensatie aangewezen is. Ten
aanzien van de toekomstige situatie zullen veranderingen in het voorkomen van ecotopen kwalitatief worden
ingeschat. Het beoordelingskader dat gehanteerd wordt is het volgende:
o

o

o

o

aanzienlijk negatief:
 Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of regionaal belangrijke
biotopen;
 Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen;
 Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op Vlaams niveau
beschermde diersoorten;
 Het effect is permanent;
 Het effect is niet beperkt in omvang;
negatief:
 Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of regionaal belangrijke
biotopen;
 Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen;
 Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op Vlaams niveau
beschermde diersoorten;
 Het effect is tijdelijk of permanent;
 Het effect is beperkt (permanent) of niet beperkt (tijdelijk) in omvang.
beperkt negatief:
 Ruimtebeslag van biologisch minder waardevolle biotopen;
 Het effect is tijdelijk of permanent;
 Het effect is beperkt in omvang;
verwaarloosbaar:
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Geen ruimtebeslag;

Beoordelingskader netwerkeffecten:
Op basis van de verwachte situatie wordt nagegaan of bestaande ecologische verbindingen worden
verbroken (kwalitatief) of wenselijke verbindingen gehypothekeerd worden. Zowel wegen als bebouwde
zones kunnen een barrière vormen, maar ook andere vormen van grondgebruik en zelfs
verstoringsinvloeden kunnen migratie van dieren hypothekeren. In de effectbeoordeling zal uiteraard ook
rekening gehouden worden met de bestaande versnipperingstoestand en de mate waarin het bestaande
versnipperingspatroon verder kan evolueren.
Het beoordelingskader dat gehanteerd wordt is het volgende:
o

o

o

o

7.9.1.2.3

aanzienlijk negatief:
 het plan/project zorgt voor bijkomende barrièrewerking/versnippering in een gebied
dat een belangrijke (potentiële) verbindingswaarde heeft
 belangrijke functionele ecologische verbindingen worden doorbroken
negatief:
 het plan/project zorgt voor bijkomende barrièrewerking/versnippering in een gebied
dat een zekere potentiële verbindingswaarde heeft
 ecologische verbindingen worden doorbroken, maar de functionaliteit van de
verbinding is gering
beperkt negatief:
 het plan/project zorgt voor bijkomende barrièrewerking/versnippering in een gebied
dat slechts een beperkte verbindingswaarde heeft
 ecologische verbindingen worden doorbroken, maar de functionaliteit van de
verbinding is verwaarloosbaar
verwaarloosbaar:
 het plan/project wijzigt niets op vlak van barrièrewerking en versnippering
 bestaande ecologische verbindingen worden niet doorbroken

Milderende maatregelen

Specifieke maatregelen kunnen noodzakelijk of gewenst zijn om een versterking/mildering en kwalitatieve
natuurlijke inpassing in de ecologische structuur toe te laten. Indien mildering niet mogelijk/onvoldoende
blijkt, zullen compenserende maatregelen voorgesteld worden. Waar mogelijk worden vrijwarende
maatregelen voorgesteld. Maatregelen kunnen onder meer zijn:


voorzien van ruimte voor verbeterde natuurlijke inpassing en versterking ecologische structuren;



voorzien van ruimte om zones van het projectgebied (of daarbuiten) te ontwikkelen en desgevallend
te verbinden met bestaande ecologische structuren. Hiervoor kunnen concrete beheermaatregelen
voorgesteld worden.

7.9.1.3

Beschrijving referentiesituatie van het studiegebied van de ecologische inventarisatie

In het kader van het geïntegreerd bergingsproject werd reeds een uitgebreide ecologische inventarisatie
uitgevoerd van de nucleaire zone ten noorden van het Kanaal Bocholt – Herentals (terreininventarisatie in
75.
2008) . Een uitgebreide samenvatting van deze studie, met een detailleringsniveau passend voor een

75 Lambrechts, Jorg; Hendrickx, Pieter; Gabriëls, Jan; Jacobs, Maarten; De Vocht, Alain & Paul T. Hendig (2009). Ontwikkeling van het
geïntegreerd Cat A. bergingsconcept te Dessel en Mol. Ecologische inventarisatie van de fauna en flora in de nucleaire zone ten
noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals. Arcadis Belgium i.o.v. NIRAS.
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76.

project-milieueffectrapportage, wordt hieronder toegelicht. In 2017 werd een aanvullende studie uitgevoerd
als update van de inventarisatie in 2008, maar ook om kortermijneffecten van inrichtings- en beheerwerken
zoals opgenomen in het goedgekeurde beheerplan (2014) te monitoren, en als uitbreiding van het
studiegebied met het oostelijke deel van de site Belgoprocess.
7.9.1.3.1

Ecotoopkartering

Methodiek
De BWK (biologische waarderingskaart) van het studiegebied werd geactualiseerd door Arcadis. Om te
komen tot een gebiedsdekkende update werd het studiegebied ingedeeld in polygonen waarbinnen de
vegetatie als homogeen werd beschouwd. Diezelfde polygonen vormen ook de basis van de vegetatiekaart.
Elk polygoon krijgt een BWK code en hieraan is een vaste waardebeoordeling gekoppeld:


minder waardevol



waardevol



zeer waardevol

Er werd bewust niet gewerkt met de gangbare tussencodes als “waardevol met zeer waardevolle elementen”
omdat de kartering van de studie zodanig fijn was opgevat dat verschillende elementen als aparte polygoon
zijn ingetekend.
We benadrukken dat de waardebeoordeling volgens de BWK vastgekoppeld is aan elk ecotoop. Met andere
woorden, hetzelfde ecotoop krijgt - waar het ook ligt in Vlaanderen - dezelfde waardebeoordeling, of het nu
goed ontwikkeld is of zwak ontwikkeld.
Dit heeft als voordeel volstrekte uniformiteit en objectiviteit. Een nadeel is echter dat het geen rekening houdt
met specifieke gebiedsgerichte natuurwaarden, zoals het aantal kensoorten van planten binnen het
desbetreffende ecotoop, het aantal Rode-lijstsoorten, enz….
Vandaar dat Arcadis bij de ecotoopkartering ook een ecologische waarde-inschatting gemaakt heeft, die wel
rekening houdt met al deze facetten en daardoor veel beter de reële situatie weergeeft.
Resultaten
Kaart 11 geeft de geüpdatete BWK weer. De zeer waardevolle zones (nogmaals, volgens het BWK systeem
voor Vlaanderen) komen in grote mate overeen met de loofboszones in het gebied. Heidevegetatie wordt
slechts als “waardevol” beschouwd indien deze wordt gedomineerd door Pijpenstrootje, wat op de meeste
plaatsen het geval is.
De minder waardevolle zones zijn de grotere akkers en de naaldhoutaanplanten. Er wordt opgemerkt dat in
realiteit de meest waardevolle natuurzones slechts ten dele af te leiden zijn uit deze kaart, hiervoor wordt
verwezen naar de vegetatiekaart (Kaart 12).
Het belangrijkste verschil is dat ‘pijpenstroheide’ (Cm) door ons met ‘hoge natuurwaarde’ wordt beoordeeld,
omwille van zijn zeer bijzondere fauna, terwijl de zeer jonge eikenberkenbossen (Qb) op basis van ons
onderzoek slechts ‘matig waardevol’ zijn.
In het BWK systeem krijgen deze ecotopen resp. ‘waardevol’ en ‘zeer waardevol’ als beoordeling, wat dus
een omgekeerde en, ons inziens, op deze locatie niet correcte verhouding is.
Kaart 11: Biologische waarderingskaart (gebiedsdekkende actualisatie)

76 Jacobs I., Jacobs M., Lambrechts J. (2018). Update en uitbreiding inventaris 2008-2009 project-MER Berging. Vegetatiekartering
i.k.v. MER-rapport Uitbreiding beheerplan & inventarisatie van indicatieve faunagroepen. Natuurpunt Studie –Nature-ID i.o.v. NIRAS
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7.9.1.3.2

Vegetatie

Methodiek
Kaart 12: Vegetatiekaart
Kaart 13: Europese vegetatiekaart
Kaart 14: Aandachtssoorten planten

Gebiedsdekkend zijn alle homogene vegetaties afgebakend en het vegetatietype is toegekend op basis van
de aanwezige kensoorten (Kaart 12). De vertaling van de aanwezige vegetatie naar de habitatwaardige
vegetatie is gevisualiseerd op Kaart 13.
De vindplaatsen van alle bijzondere plantensoorten zijn op Kaart 14 aangeduid.
Onder de noemer ‘bijzondere plantensoorten’ vallen de soorten die voldoen aan één van volgende 3
voorwaarden:


opgenomen zijn op de Rode lijst voor het Vlaamse Gewest (in Van Landuyt et al, 2006);



zeldzaam zijn op regionaal niveau;



een hoge natuurbehoudswaarde hebben om verschillende andere mogelijke redenen (kenmerkend
voor zeldzaam habitat, waardplant voor faunadoelsoort, …);

Resultaten: vegetatiekaart
Het terrein is ingedeeld in 90 homogene vegetatiepolygonen die vervolgens werden benoemd met in het
totaal 21 vegetatietypen. Ook werden subtypen toegekend (op de kaart zichtbaar als label of als arcering)
die verdere detaillering geven naar de dominante soort in de polygoon of naar de ontwikkelingsgraad van het
vegetatietype in het betreffende polygoon.
Hieronder worden de meest relevante vegetatietypen gesitueerd en beschreven (tussen haakjes het aantal
polygonen):
Zomereiken – Berkenbos (18)
Het meest voorkomende vegetatietype. Ruwe berk en Zomereik vormen de boomlaag en worden spaarzaam
vergezeld door Grove den en vooral in het noordoostelijke gebiedsdeel ook door Amerikaanse eik. Op
enkele uitzonderingen na betreft het de vochtige vorm van dit bostype, met dominantie van Pijpenstrootje in
de kruidlaag. Slechts nabij de Geelsebaan en weg van de Hooibeek komen drogere zones voor met Brede
stekelvaren en Bochtige smele.
Grove den (7)
Deze bestanden gelijken qua ondergroei sterk op de eiken-berkenbossen. Vaak domineert Pijpenstrootje in
de kruidlaag maar de boom- en struiklaag is (nog) minder soortenrijk dan bij de loofbossen.
Ruderale vegetatie met Canadese fijnstraal / Bezemkruiskruid (1)
Op dit verstoorde terrein heeft zich een vrij soortenrijke vegetatie ontwikkeld waarin Gewoon struisgras en
de warmteminnende anemochore pioniers Bezemkruiskruid en Canadese fijnstraal het hoofdaspect vormen.
Vermeldenswaardig is de goede vertegenwoordiging van de zeldzame Bleekgele droogbloem. Andere
soorten zijn Hazenpootje, Grote windhalm, Gewone reigersbek, Bijvoet en Witte honingklaver.
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Dwergbiezenverbond (1)
Het dwergbiezenverbond is een pioniervegetatietype van mesotroof droogvallend substraat, dat in slecht
ontwikkelde vorm (weinig kensoorten) werd aangetroffen op één van de paden door de heide ten zuiden van
de Europalaan. Greppelrus en Pijpenstrootje komen er frequent voor, en worden vergezeld door o.a.
Moerasdroogbloem en soorten van droger (heischraal) milieu: Struikhei, Pilzegge, Veelbloemige veldbies,
Bosdroogbloem, Dwergviltkruid en Glad vingergras.
Droog heischraal grasland (8)
Samen met de Buntgrasvegetaties is dit type met voorsprong het meest waardevolle vegetatietype dat
voorkomt in het onderzoeksgebied. Het type is beperkt tot gemaaide stroken langs wegen of langs de
parking van FBFC, en komt eenmaal vlakvormig voor maar is hier veel minder goed ontwikkeld. Van
uitzonderlijk grote natuurbehoudswaarde zijn de bermen langs de Europalaan 77 (polygoon 8), waar deze
vegetatie – die op zich al zeldzaam is – uitstekend ontwikkeld is met veel Tandjesgras en Borstelgras, en
verder met Kruipwilg, Tormentil, Liggende vleugeltjesbloem, Gewone dophei, Struikhei, Koningsvaren,
Tengere vetmuur, veel Zandblauwtje, Kleine leeuwentand, Klein vogelpootje, Muurpeper, Trekrus,
Zandmuur, Pilzegge, Stijf havikskruid, Veelbloemige veldbies, Vroege haver, Stekelbrem, Donkergroene
basterdwederik, Muizenoor enz.. Polygoon 16 (parking) is minder soortenrijk maar kenmerkt zich door een
zeer hoge bedekking van Tandjesgras. De overige deelzones van dit type zijn ook relatief soortenarm en
leunen vaak dichter aan bij droge heidevegetatie. Lokaal komt Borstelgras voor in zone 73 (en ook in zone
56 die als heide gekarteerd is).
Struisgrasland (7)
Ook goed ontwikkeld struisgrasland is botanisch zeer waardevol. De meeste als struisgrasland gekarteerde
polygonen zijn echter vrij soortenarm en hebben een hoge bedekking van of Gewoon struisgras of
Schapenzuring. Het zijn vaak kleinere zones waar (ten opzichte van de naburige heidevegetaties) enige
aanrijking heeft plaatsgevonden. In polygoon 51, het verlengde van de waardevolle berm van de
Europalaan, domineren de genoemde soorten ook maar hier komen bovendien een waaier aan andere
soorten voor waaronder Dwergviltkruid, Kleine ooievaarsbek, Kleine leeuwentand, Zandblauwtje en een
aantal van de heischrale soorten uit het verlengde van de berm (polygoon 8, zie hoger). Ook het pad in het
noordoosten (polygoon 62) is waardevol met een goede mix van grassoorten van droog zandig milieu: naast
Gewoon struisgras ook Vroege haver, Glad vingergras, Zandstruisgras, Fijn schapengras en Borstelgras.
Korstmosrijke buntgrasvegetatie (4)
De zones 1,3 57 en 58 herbergen een pioniervegetatie op nog niet gefixeerd zand. Deze vegetaties worden
gerekend tot het Buntgrasverbond en genieten Europese bescherming als habitattype 2330 binnen de
Europese Habitatrichtlijn. Deze vegetaties zijn behalve op Europese schaal ook op Vlaamse schaal
zeldzaam en ze zijn vooral in polygoon 3 maar ook in de andere genoemde polygonen uitzonderlijk goed
ontwikkeld. Dit uit zich vooral in de soortenrijke korstmoslaag (o.a. geslachten Cladonia en Cladina). In de
kruidlaag zijn Buntgras en Fijn schapengras algemeen, en komen verder Zandhoornbloem, Heidespurrie,

77

In de eerste helft van 2014 werd de ontsluitingsweg aangelegd. Deze weg wordt aan beide zijden omgeven door een gracht met

flanken die zacht hellen. Ondanks de zeer waardevolle vegetatiesamenstelling van bermen van de Europalaan werden de nieuwe
bermen van de ontsluitingsweg niet ingezaaid met het maaisel van de bermen van de Europalaan. In overleg met het Agentschap voor
Natuur en Bos werd dit (door de timing van de uitvoeringswerken) anders uitgevoerd. Er werd ingezaaid met een grasmengsel van
Anthoxantum odoratum, Festuca filiformis en Festuca rubra aan een densiteit van 50 kg/ha.
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Zandstruisgras, Vroege haver, Zandzegge, Struikhei en Schapenzuring voor. Deze snel opwarmende open
vegetaties zijn ook van grote waarde voor fauna (zie hoofdstukken fauna).
Droge heide (6)
Deze zones hebben betrekking op de plaatsen waar struikheivegetatie aanwezig is die niet wordt
gedomineerd door Pijpenstrootje, hoewel deze soort er wel frequent in voorkomt. De best ontwikkelde
vegetaties komen voor ten noorden van de Europalaan en aansluitend op de korstmosrijke
buntgrasvegetaties.
Rompgemeenschap droge heide (16)
Dit is het meest voorkomende open vegetatietype. Het is aspectbepalend voor grote delen van de zuidelijke
gebiedshelft. Deze vegetaties zijn plaatselijk monotoon en bestaan er alleen uit Pijpenstrootje. Door gebrek
aan beheer zijn er op veel plaatsen verspreide dennen en berken (ook Sporkenhout en Zomereik) aanwezig.
In het oosten (zone 72) is een iets meer gevarieerde vegetatie aanwezig, met occasioneel Struikhei, Vroege
haver, Fijn schapengras en Bochtige smele. De kleine zone 80 in het Amerikaanse eikenbos is de enige
zone binnen het vegetatietype die door laatstgenoemde soort wordt gedomineerd (i.p.v. door Pijpenstrootje).
Vochtige heide (1)
Doordat Gewone dophei er goed vertegenwoordigd is, is één van de paadjes dwars op de Europalaan
getypeerd als vochtige heide. Vochtige heide komt als vegetatietype echter nergens in goed ontwikkelde
vorm voor. Op het paadje staan overigens veel elementen die de link leggen naar de drogere vegetaties:
Pilzegge, Struikheide, Zandstruisgras, …
Akker / wildstrook (7)
In de zuidelijke gebiedshelft zijn dit vooral bredere paden die gefreesd zijn en vervolgens ingezaaid met
soorten als Boekweit, Duizendknoop sp., … Door het inzaaien is de natuurwaarde erg gering. Indien na zo’n
behandeling niets wordt gedaan kan er een pioniervegetatie ontwikkelen die geen waardevolle flora zal
bevatten maar die wel sterk kan bijdragen aan de soortendiversiteit binnen het overigens soortenarme
heide- of pijpenstrootjeslandschap. In de noordelijke gebiedshelft zijn er twee grote raaigrasakkers; zeer
sporadisch zijn er akkeronkruiden te vinden als Slofhak of Hoenderbeet, maar de botanische waarde is er
uiterst gering.
Exoten
In het studiegebied komen een 8-tal polygonen voor die worden gedomineerd door exoten. Naargelang de
locatie vinden we er Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Corsicaanse den terug. De botanische
waarde van deze polygonen is (zeer) laag.
Resultaten: bijzondere plantensoorten
Kaart 14 geeft een overzicht van de aangetroffen aandachtsoorten. Hierin is het zeer opvallend dat het
overgrote deel van de bijzondere soorten op de paden of in de marge van de percelen groeit.
Dit is te verklaren doordat net op die plaatsen de monotone pijpenstrootjes- of heidevegetaties onderbroken
worden en er open plekjes aanwezig zijn voor minder concurrentiekrachtige (en daarom vaak zeldzamere)
soorten. Ook is het zo dat bij bosvegetaties de meest bijzondere flora meestal langs de paden wordt
gevonden, omdat hier net iets meer lichtinval is.
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Qua flora zijn de bermen van de Europalaan de meest waardevolle zones binnen het studiegebied: een 12tal aandachtsoorten is hierin aanwezig, waarvan meerdere in hoge getale. Hieronder volgt een oplijsting van
de aangetroffen aandachtsoorten:


Behaard breukkruid (Herniaria hirsuta)



Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album)



Bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum)



Donkergroene basterdwederik (Epilobium obscurum)



Driekleurig viooltje (Viola tricolor)



Dwergviltkruid (Filago minima)



Eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus)



Gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum)



Gewone dophei (onvolledig) (Erica tetralix)



Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris)



Hazenzegge (Carex ovalis)



Hoenderbeet (Lamium amplexicaule)



Holpijp (Equisetum fluviatile)



Koningsvaren (Osmunda regalis)



Kruipbrem (Genista pilosa)



Kruipwilg (Salix repens)



Liggend hertshooi (Hypericum humifusum)



Liggend walstro (Galium saxatile)



Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia)



Muursla (Mycelis muralis)



Rode schijnspurrie (Spergularia rubra)



Stekelbrem (Genista anglica)



Tormentil (Potentilla erecta)



Trekrus (Juncus squarrosus)



Zilverhaver (Aira caryophyllea)



Borstelgras (Nardus stricta)



Tandjesgras (Danthonia decumbens)

Besluit vegetatieonderzoek
De meest waardevolle vegetaties zijn te vinden in de onmiddellijke omgeving van de duinen nabij de parking
van Belgonucleaire, in de oostelijke zone en ten noorden van Belgoprocess en verder vooral in de wegberm
langs de Europalaan. Het gaat om in Vlaanderen zeer zeldzame vegetatietypes, die zelfs op Europees
niveau bedreigd en beschermd zijn, zoals Heischraal grasland, Buntgrasvegetaties, Vochtige en Droge
heide.
De brede, gemaaide paden door de heide zijn zeer waardevol, voor zover ze niet te sterk zijn verstoord of
ingezaaid omwille van jachtdoeleinden. Het inzaaien van de waardevolle paden in het heidegebied als
wildakker heeft vanuit botanisch oogpunt een zeer negatieve impact.
Een aanzienlijk deel van de heide is matig tot sterk vergrast met Pijpenstro, waardoor de botanische waarde
afneemt.
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Wat betreft de bossen is de waarde vrij beperkt. Er zijn geen oude bosplanten aanwezig. Het naaldbos is
zeer monotoon qua leeftijdsopbouw en ondergroei. Wel vermeldenswaardig zijn de paden door het
naaldhout, waarin soorten van droog heischraal grasland plaatselijk goed vertegenwoordigd zijn. De jonge
loofhoutopslag is interessant qua soortensamenstelling maar heeft voorlopig nog nauwelijks een
‘boskarakter’. Immers, het betreft sterk verboste heide, die zich tot pakweg 10 à 20 jaar geleden nog in een
eerder stadium van de vegetatiesuccessie bevond, namelijk ‘heide’, maar momenteel op basis van
soortensamenstelling als eikenberkenbos dient beschouwd te worden.
De minst waardevolle vegetaties zijn momenteel de grote akkers.
Plaatselijk stellen we een sterke toename van ‘agressieve exoten’ (Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse
eik) vast, vooral in het noordoosten van het studiegebied. Deze vormen een bedreiging voor de
bovenvermelde, waardevolle ecotopen.
7.9.1.3.3

Avifauna

Methodiek
Kaart 15: Inventarisatie broedvogels

De inventarisatie van broedvogels is uitgevoerd in de periode april tot begin juli 2008 waarbij de integrale
territoriumkartering is toegepast. Algemene tot zeer algemene soorten zijn geturfd en de niet-algemene of
indicatorsoorten zijn op kaart ingetekend (Kaart 15).
Het studiegebied is onderverdeeld in zes deelgebieden. Het randgebied bestaat uit weilanden ten zuiden
van de Hooibeek en uit de kanaalzone met omgeving in het zuidoosten.
Resultaten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de waargenomen vogelsoorten in het studiegebied. Hun status
volgens de meest recente IUCN Rode lijst (Devos et al. 2016) wordt gegeven, waarbij:


CR – Ernstig bedreigd



EN – Bedreigd



VU – Kwestbaar



NT – Bijna in Gevaar



LC – Momenteel Niet in Gevaar

Het aantal territoria of broedparen per deelgebied wordt vermeld evenals de broedzekerheidscategorie,
waarbij:


1= mogelijke broedvogel



2=waarschijnlijke broedvogel



3= zekere broedvogel

Tabel 7-48: Overzicht van de waargenomen vogelsoorten in het studiegebied, met status volgens de meest recente
Vlaamse Rode lijst en met broedzekerheidscode
Soort

Rode lijst

Aantal territoria/broedparen

Totaal

Code

1

1

3

4

12

3

Gebieden
1

2

3

Nijlgans
Wilde Eend

5

3
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4

5

Rand

Soort

Rode lijst

Aantal territoria/broedparen

Totaal

Code

7

3

1

3

1

1

1

2

5

3

1

3

3

3

1

3

1

5

3

1

1

3

9

3

31

3

1

3

1

3

1

2

1

1

2

3

3

3

1

1

1

1

10

3

5

3

25

3

1

2

2

3

1

38

3

1

4

3

1

43

3

1

3

Kuifeend

6

1

Buizerd

1

Wespendief
Torenvalk

1

Fazant

2

Patrijs

2

1

VU

Waterhoen

3

Meerkoet

1

Kievit

4

Wulp
Holenduif

2

Houtduif

12

2
3

5

9

7

Turkse tortel

1

Bosuil

1

Steenuil
Ijsvogel

1
VU

Groene specht
Zwarte specht
Grote Bonte Specht

8

Veldleeuwerik

VU

Boompieper

NT

1
5

17

5

2

1

Grote Gele Kwikstraat

1

Witte Kwikstaart
Winterkoning

15

Heggenmus
Roodborst

15

Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart

1

1

3

6

1

2

3

8

13

16

1
LC

1

Merel

4

Zanglijster

1

6

4

1

1

3

3

1

2

17

3

3

3

1

3

1

Grote Lijster

1
1

Zwartkop

4

3

3

2

1

13

3

Tjiftjaf

10

4

5

4

2

25

3

8

3

5

16

3

3

5

3

1

1

3

3

3

5

8

3

1

1

2

Fitis

VU

Goudhaantje

VU

2

Grauwe Vliegenvanger
Staartmees

VU

Kuifmees
Matkop

2
1

1
1

1

EN
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Soort

Rode lijst

Aantal territoria/broedparen

Zwarte Mees

NT

1

Totaal

Code

5

3

18

3

20

3

2

2

3

1

14

3

5

3

1

3

4

3

7

3

8

3

7

3

1

1

2

10

39

3

4

3

1

2

1

3

Pimpelmees

10

2

2

2

Koolmees

10

3

3

4

Boomklever
Boomkruiper

8

1

Gaai

2

1

4
1

Ekster

2

1
1

Kauw

3

Zwarte kraai

3

Spreeuw

8

Huismus

K

Ringmus

A

Vink

1

1

1

1

2

16

Groenling
K

Kneu

1

5

5

7

1

2

1

1

1

Aantal terr./bp

178

52

80

20

84

29

443

Aantal soorten

30

22

26

9

22

19

55

Bespreking
In het hele gebied met inbegrip van de zuidelijke randzone, zijn 55 waarschijnlijke of zekere broedvogels
opgetekend, verdeeld over 443 territoria/broedparen.
De talrijkste soorten zijn Roodborst, Vink, Winterkoning en Houtduif.
Twaalf soorten zijn opgenomen op de Rode lijst van de Vlaamse broedvogels (Devos et al. 2016), meer
bepaald in volgende categorieën:


Bedreigd: Matkop



Kwetsbaar: Patrijs, Ijsvogel, Veldleeuwerik, Fitis, Goudhaantje, Staartmees, Huismus en Kneu;



Bijna in Gevaar: Boompieper, Zwarte mees



Momenteel Niet in Gevaar: Gekraagde Roodstaart

De overige soorten worden momenteel als niet bedreigd beschouwd op Vlaams niveau.
Drie waargenomen soorten zijn opgenomen in Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn (1979): IJsvogel,
Zwarte specht en Wespendief.
De IJsvogel is geregeld waargenomen langs de visrijke Hooibeek en ook aan de vijver aan de site van
Belgoprocess. Hij gebruikt het studiegebied als broed- en jachtgebied.
De Zwarte specht gebruikt het studiegebied minstens als jachtgebied, en mogelijk ook als broedgebied. Het
naaldbos in het studiegebied vormt echter geen belangrijk broedgebied voor deze vogelsoort; in de bosrijke
omgeving daarentegen zijn wel goede broedgelegenheden aanwezig.
De zeldzame Wespendief is bij bezoeken tijdens de zomermaanden frequent waargenomen, laag over het
gebied vliegend naar het noordoosten of zuidwesten. De soort broedt wellicht in de directe omgeving en
gebruikt het studiegebied vermoedelijk als jachtgebied. Het is niet uitgesloten dat de soort toch (bepaalde
jaren) in het Hoogbos broedt.
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De meest bijzondere vaststelling is zonder twijfel het hoge aantal van 25 territoria van Boompieper. Dit is
een kenmerkende soort van bosranden en boomheide. De opmerkelijke aantallen van deze vogelsoort
indiceren dat het ecotoop boomheide (en de overgang van bos naar heide) in aanzienlijke oppervlakte
aanwezig is en mooi ontwikkeld is. Deze vogelsoort behoort tot categorie 2 van het Soortenbesluit.
Ook de Gekraagde roodstaart is een typische ‘bosrandsoort’. De soort kende een sterke achteruitgang in
Vlaanderen. De soort komt vooral voor in de Kempen (ca. 70% van de populatie) en zandig Vlaanderen (ca.
20%). Open, lichtrijke naald- en loofbossen worden verkozen, evenals de overgangen van deze bossen naar
open terrein (heide, schraal grasland).
De Matkop verkiest (jonge, vochtige) wilgen-, berken- en elzenbossen met een groot aandeel dood hout,
waarin ze – in tegenstelling tot andere mezen- zelf een nestholte uithakken (zacht hout nodig!). Ook in
oudere dennenbossen komen ze graag voor. Het is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen, die echter een
aanzienlijke achteruitgang heeft doorgemaakt in de voorbije decennia (Vermeersch et al., 2004).
Naast de Rode-lijstsoorten en internationaal beschermde soorten zijn volgende minder algemene soorten in
het studiegebied zeker vermeldenswaard: Buizerd, Torenvalk, Bosuil en Grauwe Vliegenvanger.
Een aantal soorten is geassocieerd met de aanwezige of nabije woonomgeving, met name Turkse Tortel,
Ekster, Huismus en Groenling. Ze nestelen rond de nabijgelegen woningen maar foerageren ook op
sommige plaatsen van het bosgedeelte.
Opvallend is dat de Vink vrij talrijk in iedere deelzone voor komt.
Een aantal niet-broedende soorten komen bij gelegenheid of dagelijks voedsel zoeken en/of rusten,
bijvoorbeeld Blauwe Reiger, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Oever- en Boerenzwaluw.
De Houtsnip is meermaals waargenomen tijdens het broedseizoen, maar er kon geen broedgeval van deze
geheimzinnige schemer- en nachtvogel in het gebied zelf aangetoond worden. De soort broedt wellicht in de
directe omgeving van het studiegebied.
Een erg bijzondere soort, de Draaihals, is als trekvogel waargenomen begin september 2008. Deze
spechtensoort is vrijwel uitgestorven als broedvogel in Vlaanderen. Het studiegebied en meer bepaald de
boomheide in combinatie met de landduin, komt wel heel goed overeen met de voorkeurs-broedbiotoop van
deze soort.
Vanuit de faunagroep broedvogels kunnen we besluiten dat het heidegebied momenteel een zeer hoge
waarde heeft. Het naaldbos en de raaigrasakkers hebben een matige avifaunistische waarde.
7.9.1.3.4

Zoogdieren

Binnen de studieopdracht voor een ecologische inventarisatie van de nucleaire zone ten noorden van het
Kanaal Bocholt–Herentals (2008/2009) was geen gericht onderzoek voorzien op zoogdieren. Bijgevolg
beschikken we enkel over een aantal losse waarnemingen voor het studiegebied.
Volgende soorten werden (geregeld) waargenomen in het studiegebied: Konijn, Haas, Ree en Vos. Het
betreft voor Vlaanderen algemene soorten.
Dat er hoge dichtheden Konijn aanwezig zijn in het studiegebied, blijkt duidelijk aan de vegetatiestructuur:
op de ruggen van de rabatten worden plekken kort gegraasd door Konijnen waardoor een mooie variatie in
vegetatiestructuur aanwezig is.
Tijdens een avondobservatie (15/07/2008) in het agrarisch gebied Steenheide zijn 15 Hazen waargenomen.
De aanwezigheid van Vos is vastgesteld door de ontdekking van een burcht met verse sporen en
uitwerpselen, midden in de centrale pijpenstroheide.
De reewildstand in het studiegebied is in de zomer 2008 als volgt ingeschat:


in het centraal gebied (heide en naaldbos): 4 bokken, 5 geiten en 6 reekalveren (= kitsen);
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in het noordoostelijk deel tussen de Kastelsedijk en de Gravenstraat (toponiem ‘Oostelijke eindpaal’):
2 bokken, 2 geiten en 2 reekitsen.

In totaal is dit dus een bestand van 21 stuks wat zeer goed te noemen is voor een gebied van ca. 160
hectare.
Eveneens relevant zijn gegevens omtrent valwild (verkeersslachtoffers of verdrinkingen):
In 2007: 1 jaarlingbok periode augustus op de Gravenstraat en 1 oude bok op de N118 t.h.v. Europalaan/zij
ingang Prinsenpark/geitenboerderij Retie.
In 2008:


voorjaar: 3 stuks reewild in kanaal tussen sas 6 en sas 7 (uitgehaald door Brandweer periode apriljuni);



1 jaarlingbok aan sas 7 in de periode van de opbouw van het grote festival Graspop bezig was (eind
juni) en 1 geitkalf aan Europalaan t.h.v. FBFC in februari.

Gemiddeld kan gesteld worden dat er jaarlijks 3 à 4 verkeersslachtoffers te betreuren vallen rond het
studiegebied.
De hoofd-reewildwissels zijn in kaart gebracht (Kaart 16). Op deze kaart is duidelijk zichtbaar hoe er
uitwisseling plaatsvindt tussen de populatie in het studiegebied en grotere populaties in de belangrijke
natuurgebieden in de omgeving: het Prinsenpark te Retie (westwaarts), en de Sibelco-groeves met de
verlegde Witte Nete verder oostwaarts (en van daaruit wellicht naar de bossen ten noorden van Boeretang).
De weg Geel-Retie (N118) is de voornaamste hinderpaal voor uitwisseling met het Prinsenpark, zoals
duidelijk werd uit de valwildgegevens. Uitwisseling naar de bosgebieden ten zuiden van het kanaal Bocholt –
Herentals is bijna uitgesloten door het kanaal als barrière. Momenteel is er een belangrijke verbinding tussen
het studiegebied en de zandontginningsgebieden ten oosten van het studiegebied. De breedte van deze
corridor is echter beperkt.
Tijdens het ecologische onderzoek (2008) werd geen gerichte inventarisatie uitgevoerd naar vleermuizen
aangezien de vleermuizenexpert, Ben Van der Wijden, vooraf had aangegeven dat in een heidegebied /
monotoon naaldbos zo goed als geen vleermuizen te verwachten zijn (pers. med. B. Van der Wijden). Het
belang van het projectgebied als zomer- en winterverblijfplaats is wellicht zeer gering tot afwezig, gezien de
afwezigheid van bossen met oude (loof)bomen, en als jachtgebied gering.
Echter, net buiten het studiegebied, ter hoogte van het kanaal Bocholt-Herentals, zijn wel verschillende
vleermuissoorten te verwachten. Het kanaal zelf vormt immers een belangrijke verbindingsroute en
jachtgebied voor ondermeer Watervleermuis en mogelijk zelfs voor Meervleermuis, en de oude bomen in de
bosstrook langs het jaagpad zijn wellicht interessant als koloniebomen.
Ook het Prinsenpark (met zijn oude bomen als zomerverblijfplaatsen en vijvers als jachtgebieden) en de
Sibelco-plas (als jachtgebied) zijn wellicht belangrijke vleermuisgebieden en in dat opzicht kan het
studiegebied opnieuw een belangrijke corridor betekenen.
Tenslotte is eind juli 2010 ontdekt dat de Boommarter voorkomt in het Prinsenpark (Van Den Berge &
78
Gouwy, 2010). Dit is een Europees beschermde soort (bijlage V Habitatrichtlijn) met een grote actieradius,
waarvan het aannemelijk is dat ook het projectgebied een rol speelt in het ruimtegebruik van deze soort, zij
het als jachtgebied of als migratiecorridor.

78

Een Bijlage V soort van de Habitatrichtlijn is een dier- of plantensoort van communautair belang waarvoor het

onttrekken aan de natuur en de exploitatie aan beheersmaatregelen kunnen worden onderworpen.
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7.9.1.3.5

Herpetofauna

Amfibieën
In het studiegebied ontbreekt open water, uitgezonderd:


de Hooibeek, die als stromend water weinig tot geen betekenis heeft voor de inheemse amfibieën;



een vijver met steile oevers binnen de omheining van de site Belgoprocess ;



kleine plassen stagnerend water in het zuidelijk deel van het naaldbos, waar in 2015 twee poelen
werden aangelegd;
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De gerichte inventarisatie naar amfibieën (uitgezette fuiken en emmervallen in de Hooibeek en in de nieuw
gecreëerde poelen) leverde slechts een beperkt aantal waarnemingen op: Alpenwatersalamander (Triturus
alpestris), Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), Bruine kikker (Rana temporaria), Groene kikker
(Rana esculenta synklepton) en Gewone pad (Bufo bufo).
Reptielen
De Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) is talrijk aanwezig in het studiegebied (minstens 14
waarnemingen in 2008 en 20 waarnemingen in 2017). Vochtige heide- en veenterreinen met Dopheide en
Pijpenstro en opslag van berk en grove den zijn de voorkeursbiotoop van Levendbarende hagedis. Ook
allerlei droge biotopen, zoals droge heide, duinen, heischrale graslanden en open plekken in bossen,
worden door deze soort bewoond.
7.9.1.3.6

Vissen

De visfauna in de Hooibeek, de afvoersloot van het kanaal Bocholt-Herentals tussen sas VI en de
Geelsebaan, is geïnventariseerd door Alain De Vocht (Universiteit Hasselt, Centrum voor Milieukunde)
(28/8/2008).
In totaal werden 14 vissoorten gevangen: Alver, Baars, Bermpje, Blankvoorn, Bruine Amerikaanse
dwergmeerval, Driedoornige stekelbaars, Kolblei, Kopvoorn, Paling, Pos, Rietvoorn, Riviergrondel, Snoek en
Zonnebaars. Opvallend is de aanwezigheid van Kopvoorn (Leuciscus leuciscus). In de Rode lijst van
vissoorten is de Kopvoorn als zeldzaam opgenomen (Vandelannootte & Coeck 1998).
De visindex of Index voor Biotische integriteit (IBI) bedraagt 3,125 en is matig. Naar soortenaantal en
tolerantiewaarde scoort de index goed. Typesoorten, trofische compositie en natuurlijke rekrutering zijn
minder goed. Voor de metriek rekrutering is het duidelijk dat deze score laag is aangezien er zeer weinig
jonge vissen terug te vinden zijn in de Hooibeek.
7.9.1.3.7

Dagvlinders

De veldwaarnemingen werden in 2008/2009 gebiedsdekkend uitgevoerd bij voldoende warm weer (> 15 °C),
waarbij het ook niet té warm was omdat de dieren anders veel te beweeglijk zijn waardoor trefkansen zeer
klein zijn. Tijdens het onderzoek in 2017 werd bij de terreinbezoeken gericht gezocht op potentievolle
locaties voor bepaalde doelsoorten en werden 4 trajecten gelopen.
In totaal werden in 2008/2009 16 dagvlindersoorten waargenomen. Hieronder worden de soorten opgedeeld
volgens hun voorkeursbiotoop:
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Stuifzand, buntgrasvegetaties of zeer schrale zones binnen droge heide: Heivlinder;



Droge, schrale graslanden: Hooibeestje, Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder;



Grazige terreinen (ruigere graslanden, ruigtes): Oranje zandoogje;

Deze omheining zal verplaatst worden zodat de vijver buiten de omheining van Belgoprocess zal komen te liggen
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Vochtige graslanden in bosrijke omgeving: Bont dikkopje (voedselarme situaties) en Groot dikkopje
(eerder voedselrijke situaties);



Bossen (mét open plekken) en bosranden: Bont zandoogje, Boomblauwtje, Citroenvlinder,
Eikenpage en Gehakkelde aurelia;



Allerlei habitats (cultuurvolgers): Atalanta, Dagpauwoog, Groot koolwitje, Klein geaderd witje, Klein
koolwitje;

Van de genoemde soorten zijn er 2 opgenomen in de Vlaamse Rode lijst (Maes & Van Dyck, 1999), meer
bepaald als ‘Kwetsbaar’: Heivlinder en Bont dikkopje.
Van de de beleids- en beheersrelevante vermelden we Heivlinder (Bedreigd), Kleine parelmoervlinder en
Citroenvlinder (Bijna in gevaar).
De voornaamste vaststelling is een populatie Heivlinder. Deze soort leeft op een beperkte oppervlakte
‘landduin met pioniervegetatie’ maar het ecotoop is er zo goed ontwikkeld dat de aantallen Heivlinder
opvallend hoog zijn. Ook een andere locatie met ‘landduinen’, ten noorden van de site van Belgoprocess, is
bewoond door Heivlinder.
De aanwezigheid van viooltjes (vnl. Driekleurige viooltjes) op geschikte standplaatsen maakt dat de kans
reëel is dat de Kleine parelmoervlinder zich nu en dan voortplant in het gebied. De meest kansrijke locatie
daartoe binnen het onderzoeksgebied bevindt zich op de schrale graslanden in de directe omgeving van de
gebouwen aan de Gravenstraat, waar deze soort in 2017 werd waargenomen.
Een andere Rode-lijstsoort (Bont dikkopje) is enkel net buiten het studiegebied gezien, maar het centrale,
met Pijpenstro vergraste heidegebied lijkt ook geschikt voor deze soort.
De Citroenvlinder is een soort die de laatste decennia achteruitgegaan is maar waarvan tekenen zijn dat de
soort de voorbije jaren toenam. Met 35 waarnemingen is de soort alvast goed vertegenwoordigd in het
gebied.
Er zijn 4 bossoorten waargenomen, die allen zeer algemeen zijn in Vlaanderen. Deze soorten zijn vooral
waargenomen in spontane opslag van eiken-berkenbos in heide en niet in het naaldbos, dat veel te dicht en
monotoon is om te voldoen aan de eisen van zelfs deze algemene soorten.
7.9.1.3.8

Libellen

In het studiegebied is weinig open water aanwezig. Desondanks werden in 2008/2009 niet minder dan 18
soorten libellen waargenomen, die als volgt worden verdeeld over de grote groepen:Waterjuffers
(Zygoptera): Blauwe breedscheenjuffer, Bosbeekjuffer, Houtpantserjuffer, Lantaarntje, Watersnuffel en
Weidebeekjuffer;
‘Echte libellen’ (Anisoptera): Beekoeverlibel, Blauwe glazenmaker, Bruine korenbout, Bruinrode heidelibel,
Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel, Metaalglanslibel, Paardenbijter, Plasrombout, Platbuik, Steenrode
heidelibel en Viervlek;
e

Het voorkomen van een 19 soort, de Beekrombout, kon aangetoond worden door determinatie van de
larven gevangen bij het BBI-onderzoek. Vier van de genoemde soorten zijn momenteel opgenomen in de
Rode lijst (De Knijf et al., 2006):


Bedreigd: Bosbeekjuffer, Beekrombout en Bruine korenbout;



Kwetsbaar: Beekoeverlibel.

Voorts zijn er nog tal van interessante soorten waargenomen die op een eerdere versie (eerste) van de
Rode lijst (De Knijf & Anselin, 1996) stonden (Weidebeekjuffer en Metaalglanslibel) of slechts plaatselijk
algemeen zijn in Vlaanderen (Plasrombout).
Bosbeekjuffer en Beekrombout komen in Vlaanderen exclusief aan stromend water voor, Beekoeverlibel
en Bruine korenbout zowel aan stilstaand als (langzaam) stromend water. Op basis van de vondsten van
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larven, is het duidelijk dat de Bruine korenbout en Beekrombout zich voortplanten in de Hooibeek. Gezien de
Bruine korenbout niet bekend was van de regio, hoewel deze regio bijzonder goed onderzocht is op libellen
in het verleden, en zeer zeldzaam is in België, is vooral dit een belangrijke ontdekking. De soort neemt
recent toe in bepaalde regio’s door de verbeterde waterkwaliteit.
Weidebeekjuffer en Blauwe breedscheenjuffer zijn minder zeldzame (lees: minder kritisch tov
watervervuiling) rheofiele (stroomminnende) soorten en hebben eveneens populaties in de Hooibeek.
Waarschijnlijk plant ook Metaalglanslibel zich daar voort.
Op basis van de waarnemingen is er geen twijfel mogelijk dat de Hooibeek een zeer belangrijke waterloop is
voor libellen. Het heidegebied ten noorden ervan vormt dan weer een goed jachtgebied voor libellen. Vooral
Gewone oeverlibel en Grote keizerlibel zijn daar veelvuldig gezien.
Het opvallend grote soortenaantal in het studiegebied kan worden verklaard doordat het gebied zich in het
soortenrijkste libellengebied van België bevindt. De Knijf et al. (2006) geven een overzicht van de 15
soortenrijkste 10x10 UTM-hokken. De regio Mol, Postel en Dessel, met de gebieden Den Diel, De Maat en
de
het Buitengoor, staat aan de leiding met niet minder dan 49 libellensoorten. Op de 14 plaats vinden we het
aanpalend gebied in Retie, Geel en Dessel met als topgebieden het Prinsenpark, de Reivennen,
Dekshoevevijver en de Kleine Nete.
Bij de monitoring in 2017 werden 26 soorten waargenomen waarvan 5 Rode lijstsoorten:


twee soorten van de categorie ‘Bedreigd’: Bruine Korenbout en Bosbeekjuffer



Glassnijder en Beekoeverlibel zijn opgenomen in de Rode lijst-categorie ‘Kwetsbaar’



Weidebeekjuffer staat te boek als ‘Habitattypisch’

7.9.1.3.9

Sprinkhanen

Tijdens een gerichte inventarisatie in 2008/2009 (sleepvangsten en gehoorwaarnemingen op basis van hun
zang) werden 14 sprinkhaansoorten waargenomen. Hieronder sommen we de getroffen soorten op,
ingedeeld volgens familie:


Sabelsprinkhanen (Langsprieten): Gewoon
Heidesabelsprinkhaan en Sikkelsprinkhaan;



Krekels (Langsprieten): Veldkrekel;



Doornsprinkhanen (Kortsprieten): Gewoon doorntje en Zeggendoorntje;



Veldsprinkhanen (Kortsprieten): Moerassprinkhaan, Knopsprietje, Negertje, Krasser, Snortikker,
Bruine sprinkhaan en Ratelaar;

spitskopje,

Grote

groene

sabelsprinkhaan,

Van de 14 soorten is meer dan een derde opgenomen in de Rode lijst (Decleer et al., 2000), verdeeld over
de categorieën:


Kwetsbaar: Snortikker en Moerassprinkhaan;



Zeldzaam: Heidesabelsprinkhaan, Negertje en Veldkrekel;

Men kan de bijzondere soorten ook indelen volgens voorkeursbiotopen:


Droge en natte heide: Heidesabelsprinkhaan en Negertje;



Natte graslanden en natte heide: Moerassprinkhaan;



Landduinen en pioniervegetaties in droge heide: Knopsprietje en Veldkrekel;



Droge, voedselarme (‘schrale’) graslanden: Snortikker en Veldkrekel.

Heidesabelsprinkhaan en Negertje kennen hun hoogste dichtheden in natte heide en lijken zich optimaal
thuis te voelen in de pijpenstroheide van het studiegebied, zo blijkt uit de hoge aantallen. Dit is ook uit
literatuur bekend. Snortikker en Veldkrekel zijn dan weer kensoorten van droge, voedselarme, schraal
begroeide graslanden, vaak binnen de context van het heide-ecosysteem. Deze komen dan ook wat
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plaatselijker voor in het studiegebied, maar er zijn desalniettemin belangrijke populaties aanwezig. De
frequent gemaaide, schrale bermen van de Europalaan zijn duidelijk de hotspot voor de Veldkrekel: meer
dan 100 juvenielen werden er gevangen en geregeld werden adulten gehoord. In het studiegebied heeft de
Snortikker een opvallende voorkeur voor lage dichte grasvegetaties.
De Moerassprinkhaan is een topsoort van moerasgebieden, die slechts af en toe in natte heide wordt
aangetroffen. Het ene waargenomen dier werd waargenomen in hoge pijpenstrovegetatie langs een
gemaaid jaagpad in de centrale heide. Vermoedelijk gaat het om een zwerver afkomstig van een populatie in
de (nabije) omgeving.
Bij de monitoring in 2017 werden 18 soorten vastgesteld:


Binnen het zoekgebied werd één sprinkhaansoorten waargenomen die opgenomen is in de Rode
lijst-categorie ‘Bedreigd’: Veldkrekel



Verder staan zowel Zwart Wekkertje als Wekkertje te boek als ‘Bijna in gevaar’



Naast deze kwetsbare soorten werden tevens soorten waargenomen die kunnen fungeren als
indicatorsoort: Zanddoorntje, Blauwvleugelsprinkhaan, Moerassprinkhaan, Snortikker en
Knopsprietje

7.9.1.3.10

Lieveheersbeestjes

In 2008/2009 werden 5 soorten lieveheersbeesten waargenomen in het studiegebied. Volgens de
lieveheersbeestjesatlas (Adriaens & Maes 2004) zijn deze in Vlaanderen:


Zeer algemeen: 7-stippelig lieveheersbeest (Coccinella 7-punctata);



Algemeen: Aziatisch lieveheersbeest (Harmonia axyridis), Roomvleklieveheersbeestje (Calvia 14guttata) en Viervleklieveheersbeestje (Exochomus quadripustulatus);



Zeldzaam: Schitterend lieveheersbeestje (Coccinella magnifica);

Het Schitterend lieveheersbeestje (Coccinella magnifica) is de meest bijzondere soort. Het is gebonden
aan nesten van Rode bosmieren en voedt zich met bladluizen in door de mieren bewaakte kolonies. Het
lieveheersbeestje komt –net als de Rode bosmier- dus enkel in heidegebieden en bosranden voor, waar ze
vaak op eiken en dennen zitten.
In de recente Rode lijst wordt de soort vermeld als ‘zeldzaam’ (Adriaens et al., 2008).
Bij de monitoring in 2017 werden 10 soorten lieveheersbeestjes waargenomen waarvan volgende Rode
lijstsoorten van de categorie ‘Bijna in gevaar’: Harlekijnlieveheersbeestje (Harmonia quadripunctata) en 18vleklieveheersbeestje (Myrrha octodecimguttata).
7.9.1.3.11

Loopkevers

Kaart 17: Situering bodemvallen voor onderzoek ongewervelden

Door middel van een intensief bodemvalonderzoek, met bodemvallen op 12 verschillende locaties, hebben
we een goed beeld van de loopkeverpopulaties binnen het studiegebied (Kaart 17).
In totaal zijn in 2008/2009 2458 loopkevers gevangen met bodemvallen, verdeeld over 62 soorten. Hiervan
is vrijwel één derde – namelijk 20 soorten - opgenomen in de nieuwe Rode lijst (Desender et al., 2008).
Een overzicht van alle waargenomen Rode-lijstsoorten, verdeeld over de categorieën, geeft volgend beeld:
Kwetsbaar (3 soorten): Harpalus smaragdinus, Leistus spinibarbis en Pterostichus lepidus;
Zeldzaam (15 soorten): Amara equestris, Amara tibialis, Bradycellus ruficollis, Calathus cinctus, Calathus
micropterus, Carabus auronitens, Harpalus anxius, H. attenuatus, H. distinguendus, H. griseus, H. rufipalpis,
Masoreus wetterhallii, Notiophilus germinyi, Pterostichus quadrifoveolatus en Trichocellus placidus;
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Achteruitgaand: Bronzen zandloopkever (Cicindela hybrida) en Groene zandloopkever (Cicindela
campestris);
Niet minder dan 19 van de 20 waargenomen Rode-lijstsoorten zijn kenmerkend voor (bepaalde ecotopen
binnen) het heide-ecosysteem. Dat toont meteen aan welke ecotopen in het studiegebied van belang zijn.
Al de 19 heide-Rode-lijstsoorten zijn waardevolle indicatorsoorten, maar qua zeldzaamheid en mate van
bedreiging zijn het wel merendeels ‘subtoppers’. Een flink aantal zeldzame en sterk bedreigde heidesoorten
zijn niet gevonden in het studiegebied.
De drie onderzochte boslocaties in het studiegebied scoren zeer pover. Zelfs in Vlaanderen zeer algemene
(doch karakteristieke) bossoorten als Abax ater en Pterostichus problematicus ontbreken er. Er is slechts 1
kenmerkende bossoort genoteerd: Carabus auronitens, en dan wellicht vermoedelijk enkel als zwerver
(vermits er slechts 2 ex zijn genoteerd). Opmerkelijk is wel dat deze zeer fraaie en zeldzame soort recent
niet in de Kempen was vastgesteld.
Van 7 loopkeversoorten zijn in totaal meer dan 100 exemplaren gevangen gedurende het onderzoek. In
volgorde van afnemende talrijkheid zijn dit Amara lunicollis, Pterostichus versicolor, Pterostichus lepidus,
Nebria salina, Harpalus tardus, Harpalus anxius en Calathus erratus.
Merk op dat er 2 Rode-lijstsoorten (Pterostichus lepidus en Harpalus anxius) zitten in de groep van talrijkste
soorten. Dit is al een sterke indicatie dat er bijzondere ecotopen bemonsterd zijn.
Bij de monitoring in 2017 (zonder bodemvallen) werden 2 soorten kevers uit de Rode lijst van de categorie
‘Bijna in gevaar’ waargenomen: Groene zandloopkever (Cicindela campestris) en Bastaardzandloopkever
(Cicindela hybrida).
7.9.1.3.12

Spinnen

Bij het bodemvalonderzoek en aanvullende sleepvangsten en veldwaarnemingen zijn in de periode midden
maart – eind oktober 2008 niet minder dan 161 spinnensoorten gevangen in het studiegebied. Hiervan zijn
50 soorten op de Rode lijst Vlaanderen opgenomen.
De meest bijzondere zijn de 3 met uitsterven bedreigde soorten, Zonnekampoot (Drassyllus praeficus),
Prachtmierspin (Micaria dives) en de Heidepiraat (Pirata uliginosus).
Maar ook tal van de 16 bedreigde soorten zijn erg zeldzaam in Vlaanderen en riskeren op termijn in de
categorie ‘met uitsterven bedreigd’ terecht te komen.
De meeste Rode-lijstsoorten zijn kenmerkende soorten van het heide-ecosysteem, meer bepaald voor de
ecotopen droge heide (5 soorten) en droge, voedselarme graslanden (27 soorten).
Toch zijn er ook 2 kensoorten van natte heide gevonden, een indicatie dat dit ecotoop daar recent nog
aanwezig was en dat deze soorten wellicht in de meest vochtige pijpenstrovegetaties nog weten te
overleven.
Van de 10 zeldzame bossoorten zijn er 4 kenmerkend voor bosranden, 3 voor bossen met dood hout en 3
voor moerasbossen. Ook de kensoorten van moerasbossen wijzen er op dat dit ecotoop aanwezig was.
Momenteel komen er plaatselijk nog veenmossen voor in het zuidelijk deel van het Corsicaanse-dennenbos
en in het loofbos nabij de Geelsebaan (N118).
De rijke spinnenfauna in het studiegebied kan voor een belangrijk deel verklaard worden door de rijke
vegetatiestructuur. Zo vinden we binnen de groep van de heidesoorten veel soorten met binding aan open
plekken, andere aan graspollen, nog andere aan kortgrazige situaties. Deze rijke vegetatiestructuur ontstaat
doordat er naast de niet-beheerde pijpenstrovegetaties, ook volgend ‘beheer’ plaatsvindt:


Maaibeheer: in de bermen van de Europalaan en langs de parking van FBFC, wat 2 toplocaties zijn
voor spinnen; maar ook de paden in de heide worden gemaaid; enkele bijzondere soorten komen
enkel of vooral hier voor;

508



Begrazing door (wilde) konijnen;

Daarnaast is de landduin (ten noorden van de parking van Belgonucleaire) uit zichzelf zo voedselarm dat er
enkel korstmosvegetaties groeien en deze worden door een grote variatie aan zeldzame tot zeer zeldzame
soorten bewoond. Er zijn in totaal op de 3 onderzochte locaties 111 spinnensoorten aangetroffen, waarvan
40 Rode-lijstsoorten. Het merendeel van de Rode-lijstsoorten uit het studiegebied komt voor op de landduin,
een aantal soorten zelfs enkel daar of vooral daar.
Samengevat kunnen we stellen dat er tal van parameters zijn die er op wijzen dat het studiegebied een hoge
ecologische waarde heeft:


het hoge soortenaantal: 161 spinnensoorten;



het opmerkelijk aantal Rode-lijstsoorten: 50;



het feit dat de meeste Rode-lijstsoorten kensoorten (en dus zeer goede indicatoren) zijn van
bepaalde microhabitats binnen het heide-ecosysteem;



het feit dat van de meeste Rode-lijstsoorten duidelijk populaties aanwezig zijn;



de vaststelling dat tal van Rode-lijstsoorten tot de dominante soorten behoren: van de 11 talrijkste
soorten zijn er 7 Rode-lijstsoorten;



de opmerkelijk hoge aantallen Mijnspin (Atypus affinis) een kensoort van oude, stabiele
heidegebieden.

7.9.1.3.13

Mieren

Met behulp van de bodemvallen werden in totaal 3976 mieren gevangen, verdeeld over 21 soorten. Met 21
mierensoorten kan het studiegebied in Dessel tot de betere gebieden in Vlaanderen gerekend worden qua
soortendiversiteit.
Opmerkelijk is dat niet minder dan 7 van de gevangen soorten zijn opgenomen in de Rode lijst (Dekoninck et
al., 2003), meer bepaald in de categorieën:


Sterk bedreigd (SB): Mosslankmier (Leptothorax muscorum), Gewone staafmier (Ponera coarctata)
en Sabelmier (Strongylognathus testaceus);



Kwetsbaar (K): Zwartrugbosmier (Formica pratensis), Rode baardmier (F. rufibarbis), Bloedrode
roofmier (F. sanguinea) en Kokersteekmier (Myrmica schencki);



De drie sterk bedreigde miersoorten, Mosslankmier, Gewone staafmier en Sabelmier zijn erg
zeldzaam in Vlaanderen. Voor Sabelmier is dit zelfs de eerste waarneming ooit voor de provincie
Antwerpen, ondanks de aanwezigheid van zeer waardevolle en goed onderzochte heidegebieden in
het westen van de provincie (Kalmthoutse heide, de Militaire domeinen Groot en Klein schietveld).
Het zijn kensoorten van respectievelijk droge schraallanden, natte en droge heide.



Een interessante vaststelling is dat de Wegmier (Lasius niger) volledig ontbreekt. Deze in
Vlaanderen zeer algemene cultuurvolger wordt hier op alle locaties ‘vervangen’ door zijn ‘meer
natuurlijke’ tweelingsoort, Humusmier (L. platythorax), een duidelijke indicatie dat het hier een weinig
verstoord, natuurlijk gebied betreft.



Qua soortendiversiteit en qua soortenaantal dat op de Rode-lijst is opgenomen, stellen we vast dat
de structuurrijke pijpenstroheide ten noorden van de Europalaan ver boven de andere locaties
uitsteekt met 16 soorten waarvan 5 RL-soorten.



In het Corsicaanse dennenbos zijn geen Rode-lijstmieren genoteerd.

7.9.1.3.14

Bijen

Het terrein werd in 2017 op drie data geïnventariseerd tussen april en augustus. Omdat het onmogelijk is het
gebied vlakdekkend te inventariseren binnen een dag werd min of meer een bepaalde route gevolgd.
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Afhankelijk van de aanwezigheid van hulpbronnen zoals onder andere nestgelegenheid en nectar- en
stuifmeelaanbod werd de route iets aangepast. Omdat van de te inventariseren groepen nog weinig gekend
is binnen het gebied moet deze monitoring eerder gezien worden als een inventarisatie van de aanwezige
soorten. Er werden 47 soorten wilde bijen aangetroffen, wat op een totaal van zo’n 375 bekende soorten in
België reeds een mooi resultaat is. Maar het uitgangspunt is dat er nog veel meer soorten zijn, waaronder
enkele parasitaire soorten die in lage dichtheden voorkomen, maar waarvan wel waardsoorten werden
waargenomen.
Bij een analyse van het nestgedrag van de wilde bijen uit het gebied op basis van de Nederlandse criteria
blijkt dat 81% van de teruggevonden soorten ondergronds nestelt, terwijl 11% haar nesten bovengronds
aanlegt. Zo’n 3% van de aangetroffen soorten kan zowel boven-als ondergronds nestelen.
7.9.1.3.15

Ecologische waarde beoordeling

Kaart 18: Ecologische waarde inschatting

Op basis van enkele objectieve criteria is een waardeoordeel geveld over de natuurwaarde in elk van de
gekarteerde polygonen, waarbij ze in één van de volgende categorieën werden ingedeeld:


geen / zeer weinig natuurwaarde



weinig natuurwaarde



matige natuurwaarde



hoge natuurwaarde



zeer hoge natuurwaarde

De criteria waarmee werd rekening gehouden zijn:


de verzadigingsgraad van de vegetaties: welk aandeel van de te verwachten soorten komt er in
voor?



de eventuele aanwezigheid van zeldzaamheden (flora en fauna);



de eventuele aanwezigheid van exoten (= negatieve factor)



vervangbaarheid van de vegetaties (soortensamenstelling en vegetatiestructuur);



de globale soortenrijkdom (flora en fauna);

Kaart 18 geeft het resultaat van de ecologische waardebeoordeling. Zones met zeer hoge natuurwaarde zijn
de open ‘duinvegetaties’ net ten westen van Belgonucleaire, het oostelijke deel en net ten noorden van
Belgoprocess, evenals de zeer waardevolle wegberm langs de Europalaan.
De zones met hoge natuurwaarde beslaan aanzienlijke oppervlaktes, met name de heidevegetaties.
De goede populaties van tal van kenmerkende heidesoorten tonen ondubbelzinnig aan dat het hier een zeer
waardevol heiderelict betreft. De aantallen Boompieper, Levendbarende hagedis, Heivlinder,
Heidesabelsprinkhaan, Negertje, Veldkrekel, Snortikker en tal van kenmerkende en bijzondere loopkevers
en spinnen zijn erg hoog te noemen. Al de genoemde soorten zijn opgenomen in de respectievelijke Rode
lijsten. Daarnaast komen 3 Europees beschermde vogelsoorten (Vogelrichtlijn) voor in het gebied, die
momenteel niet in ernstige mate bedreigd zijn in Vlaanderen.
Ook de volledige lijst aan bijzondere plantensoorten is indrukwekkend, maar heel wat soorten komen enkel
nog in relictpopulaties voor.
In de ecologie spreekt men ook wel van de ‘heide-paradox’. Heide is voor fauna een zeer rijk ecosysteem
maar is qua botanische diversiteit doorgaans laag. Met andere woorden, er groeien een eerder beperkt
aantal plantensoorten. In het studiegebied gaat dit niet volledig op omdat hier ook soortenrijke, zeer
waardevolle heischrale vegetaties aanwezig zijn, die in tal van heidegebieden in Vlaanderen ontbreken.
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De met Pijpenstro vergraste heide in het centraal deel van het studiegebied is botanisch armer (door de
vergrassing) dan goed ontwikkelde heide en wordt daarom vanuit botanisch oogpunt slechts als matig
waardevol ingeschat. Maar het fauna-onderzoek toonde aan dat er nog een aanzienlijk aantal kenmerkende
en zeldzame heidesoorten voorkomen, en dat het faunistisch als ‘waardevol’ kan bestempeld worden.
Specifiek voor fauna is de waarde van de ecotopen als volgt bepaald:


Zeer waardevolle ecotopen: de landduinrelicten (aanpalend aan sites Belgonucleaire en
Belgoprocess), de gemaaide vegetaties (wegberm Europalaan, parking FBFC, gemaaide paden
door de heide) en de Hooibeek;



Waardevolle ecotopen: al de open ecotopen binnen het ‘heidegebied’, namelijk de al dan niet
vergraste struikheidevegetaties, pijpestrovegetaties en open lichtrijk loofbos;



Matig waardevolle locaties: de diverse dicht beboste locaties;



(Zeer) Beperkte waarde: akkers en (ingezaaide) raaigraslanden;

7.9.1.4

Relatie projectgebied met nabijgelegen natuurgebieden

Kaart 6: VEN-gebieden
Kaart 7: Natura 2000-gebieden
Kaart 19: Natuurgebieden in de directe omgeving van projectgebied

Gezien de relatief grote aaneengesloten oppervlakte aan Zomereiken – Berkenbos en vooral de droge
heidevegetaties (weliswaar lokaal gedomineerd door Pijpenstrootje maar faunistisch zeer rijk) vervult het
projectgebied een niet te onderschatten rol in de ecologische samenhang tussen de natuurkernen in de
omgeving. Naast de intrinsieke waarde van de aanwezige ecotopen (zie hoger) is ook de verbindingsfunctie
van het projectgebied als ecologische stapsteen van bovenlokaal belang.
Om het belang van dit gebied binnen het ecologisch netwerk goed te kunnen inschatten is het noodzakelijk
om de grote natuurkernen in een voldoende ruime omgeving mee in beschouwing te nemen.
Het projectgebied zelf maakt geen deel uit van een Vogel- of Habitatrichtlijngebied of VEN-gebied. De dichtst
bijgelegen Vogelrichtlijngebieden zijn ‘De Ronde Put’ (5412 ha) op ca. 5 km ten noordoosten van het
projectgebied en ‘De Zegge’ (86 ha) op ca. 10 km van het projectgebied. Deelgebied 6 van het
habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ ligt op
ca. 800 m ten noorden van het projectgebied. Het meest nabijgelegen VEN-gebied is ‘De vallei van de
Kleine Nete benedenstrooms’ op ca. 600 m ten noorden van het projectgebied. Dit VEN-gebied ligt
grotendeels binnen de SBZ-H.
De Europees te beschermen habitats en soorten binnen de hierboven vermelde SBZ’s worden gegroepeerd
in 4 natuurclusters: (a) alluviale natuur, (b) heidelandschappen, (c) droge loofbossen en (d) (alkalische)
moerassen en voedselrijke tot mesotrofe plassen.
In functie van de aanwezige ecotopen in het projectgebied wordt voor de natuurclusters ‘heidelandschappen’
en ‘droge loofbossen’ het natuurbelang in de SBZ’s hieronder kort geschetst.
In het habitatrichtlijngebied komen verschillende droge heidevegetaties, vochtige heide en stuifduinen voor.
Om de vochtige en droge heidehabitats (habitattypes 2310, 23330, 4010, 4030, 6230_hn en 7140_oli) te
behouden wordt ervoor gekozen om grotere, aaneengesloten heidekernen te realiseren. Het duurzaam
voorkomen van soorten als Gladde slang, Heikikker, Rugstreeppad en Gevlekte witsnuitlibel wordt dan
vooral in deze heidekernen gerealiseerd. Binnen deelgebied 6 van de SBZ-H worden twee grote
heidekernen aangeduid: (1) heidekern Koemook (deelzone 6b), net ten oosten van het kanaal Dessel –
Schoten, en (2) heidekern ’s Gravendel (deelzone 6a), op ca. 2 km ten noordwesten van het projectgebied.
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2258 ha van de SBZ-H bestaat uit bos, grotendeels naaldbos op droge zandgrond. Slechts een klein deel
van deze bossen vertoont een vrij goede kwaliteit. Een belangrijke doelstelling is bijgevolg het omvormen
van het hoge aandeel naaldhoutaanplanten, die geen natuurlijk boshabitat zijn, in aandeel loofhout. Er zullen
ondermeer drie grote kernen van eikenberkenbos (9190/9120) worden gerealiseerd door omvorming van de
niet habitatwaardige naaldbossen. De dichtst bijgelegen boskern bij het projectgebied betreft de grote
boskern Mol-Postel. Dit bosrijke gebied telt talrijke deelkernen die ecologisch met elkaar verbonden zijn.
Op ca. 8 km ten oosten van het projectgebied liggen de natuurreservaten De Maat en Den Diel. Deze
natuurgebieden zijn aangeduid als Europees Vogelrichtlijngebied én Habitatrichtlijngebied. Het landschap
bestaat uit een mozaïek van hooilanden, loofbossen, droge en vochtige heide, moerasbossen, vennen en
ondiepe vijvers met brede rietkragen. Naast algemene broedvogels en overwinteraars hebben ook
zeldzamere soorten als Ijsvogel, Blauwborst, Wespendief en Havik hier hun vaste stek. Verder herbergen
deze natuurreservaten de rijkste libellenfauna van Vlaanderen. Ruim 40 soorten zijn er aan te treffen,
waaronder zeldzame uitschieters als de Bandheidelibel, de Kempische heidelibel en de Gewone bronlibel.
Typisch Kempische planten als Moeraswolfsklauw, Zonnedauw en Blaasjeskruid komen hier voor naast de
kalkminnende plantensoorten, waaronder Sleutelbloem, Herfsttijloos en Vrouwenmantel.
Ten westen van het projectgebied ligt het provinciaal natuurdomein ‘het Prinsenpark’ (ca. 215 ha). In het
uitgebreid bosbeheerplan (in opmaak) wordt gestreefd naar een geleidelijke omvorming van de monotone
naaldbossen naar meer gemengde naald/loofhoutbossen.
In het Prinsenpark zijn nog relicten van vochtige heide aanwezig. Deze percelen zijn botanisch erg
waardevol met soorten als Kleine en Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Klokjesgentiaan, Bruine
snavelbies, Veelstengelige waterbies, Wilde gagel, Gewone dopheide, Sterzegge, Groengele zegge en
Blauwe zegge. Het vormt een waardevol toevluchtsoord voor aandachtsoorten als Boompieper,
Boomleeuwerik, Groentje en Heidesabelsprinkhaan. Deze heiderelicten zullen worden uitgebreid met een
maximum van 3 ha.
Het meest interessant schraal hooiland in het Prinsenpark ligt bij de meander van de Breiloop; hier komen
o.a. Dwergviltkruid, Grijze zandbij, Kleine vuurvlinder, Hooibeestje en Icarusblauwtje voor en ook de erg
zeldzame Kleine parelmoervlinder.
Ook de vrij grote vijvers in het park, die door een grachtensysteem gevoed worden met kalkrijk water uit het
Kempens kanaal, hebben een belangrijke natuurwaarde voor vogels, libellen en water- en moerasplanten.
Volgende bijzondere libellensoorten kunnen worden waargenomen: Glassnijder, Metaalglanslibel,
Beekoeverlibel en Bruine winterjuffer.
Zeer bijzonder is het broedgeval van Roerdomp in 2010 aan deze vijvers (Meeus, 2010). Deze
vogelrichtlijnsoort was wel al eerder bekend als wintergast.
Op basis van de hierboven beschreven natuurgebieden in het studiegebied, kunnen we een aantal
natuurverbindingsfuncties aanduiden t.h.v. het projectgebied. Achtereenvolgens wordt de rol van het
projectgebied besproken binnen de:


droge oost-west verbinding;



noord-zuid verbinding;



natte oost-west verbinding.

Droge oost-west verbinding
De droge oost-west verbinding vormt de verbinding tussen de droge (heide)ecotopen ten oosten en ten
westen van het projectgebied. Deze verbinding loopt van het natuurgebied ’s Gravendel – Prinsenpark over
het projectgebied, en via de zandontginningsputten van Sibelco verder oostwaarts tot aan de heide/boskernen van Den Diel, De Maat en Koemook.
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Alvast van de Ree is op basis van de waargenomen reewissels vastgesteld dat er een uitwisseling is met de
gebieden ten westen en ten oosten van het projectgebied. Aangenomen wordt dat deze ecologische
verbinding eveneens van belang is voor andere zoogdieren (vb. Boommarter, vleermuizen). Voor de overige
diergroepen die onderzocht zijn in de ecologische inventarisatiestudie is het niet duidelijk in hoeverre er
uitwisseling optreedt met naburige gebieden. Uit vergelijking met onderzoek van Bosmans & Van Keer
(1997), die enkele verlaten akkers in het Prinsenpark onderzochten op spinnen, is ondermeer gebleken dat
de meerderheid van de bijzondere (Rode lijst) soorten die voorkomen in het Prinsenpark ook aanwezig zijn
op de terreinen van NIRAS. En ook de Levendbarende hagedis komt zowel voor in het Prinsenpark als in het
projectgebied. Dit is echter geen indicatie dat er effectief uitwisseling optreedt. Mogelijk betreft het
relictpopulaties die ooit deel hebben uitgemaakt van grote aaneengesloten populaties maar die nu
teruggedrongen zijn tot restzones waar wel nog voldoende geschikte habitatomstandigheden voorkomen.
Bovendien zijn wellicht vele van de aangetroffen ongewervelden weinig mobiele soorten (behalve vlinders,
libellen, sommige kevers) maar hierover bestaat nauwelijks concrete informatie en treden er mogelijks grote
verschillen op tussen soorten. De connectiviteit tussen de verschillende deelgebieden van deze droge oostwest verbinding is momenteel suboptimaal.
De Geelsebaan (N118) is voor landdieren een belangrijke hinderpaal voor uitwisseling met het Prinsenpark.
Een oplossing voor deze barrièrewerking is hier sterk aangewezen, ofwel via een verlaging van de
toegelaten snelheid tot 50 km/u, ofwel via de aanleg van een ecoduct of ecotunnel. Enkel een ecoduct kan
mogelijk uitwisseling toelaten voor bijvoorbeeld Levendbarende Hagedis en vele van de waargenomen
ongewervelden, maar de aanleg van een ecoduct is zeer duur en er zijn talrijke gebieden in Vlaanderen
waar het voorzien van een ecoduct belangrijker is.
De Gravenstraat is een minder drukke weg dan de Geelsebaan en vormt dan ook een beperktere barrière,
maar verkeersslachtoffers worden wel vastgesteld (bv. Ree). Voor de overige onderzochte weinig mobiele
diergroepen die gebonden zijn aan heidehabitats is het huidige belang van de corridor wellicht beperkt
vanwege het ontbreken van continuïteit in de geschikte habitats tot aan de Gravenstraat.
Noord-zuid verbinding
Voor alle gevleugelde en mobiele soorten (vogels, vleermuizen, vlinders, libellen, bepaalde sprinkhanen)
bestaat er een uitwisseling tussen het projectgebied met het bosgebied en de natte graslanden ten zuiden
van het kanaal Bocholt-Herentals (De Bleken – Zandbergen). Zo werd ondermeer de zeldzame Wespendief
(Bijlage I soort) tijdens de zomermaanden frequent waargenomen, laag over het gebied vliegend naar het
noordoosten of zuidwesten. De soort broedt wellicht in de directe omgeving en gebruikt het studiegebied
vermoedelijk als jachtgebied. Ook voor Zwarte specht is uitwisseling vastgesteld met dit gebied en voor
Houtsnip en Moerassprinkhaan wordt het vermoed.
Voor andere dieren, zoals reeën en salamanders, is uitwisseling naar of vanuit de bosgebieden ten zuiden
van het kanaal Bocholt-Herentals momenteel uitgesloten ten gevolge van het kanaal als harde barrière. De
aanleg van speciale ree-uitstapplaatsen vormt hier een oplossing.
Natte oost-west verbinding:
De Hooibeek verbindt het projectgebied met het provinciaal natuurdomein ‘het Prinsenpark’. Deze blauwe
ader is ondermeer van belang voor de uitwisseling van vissen en libellen. Volgende bijzondere
libellensoorten worden in beide gebieden waargenomen: Bosbeekjuffer, Metaalglanslibel en de
Beekoeverlibel.
Ook het kanaal Bocholt – Herentals zelf fungeert als natte verbinding in oost-westelijke richting. Watervogels
gebruiken het kanaal als belangrijke migratieroute en van daaruit buigen ze af richting de plassen van de
verlaten Sibelco-groeves (Kempense Meren) en het VRL-gebied De Zegge. Ook voor vleermuizen vormt het
kanaal een belangrijke verbindingsroute en jachtgebied.
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7.9.1.5

Effectbeschrijving en –beoordeling / milderende maatregelen

De plaatsing van de afdekking zal waarschijnlijk pas 50 jaar na de start van de exploitatie gebeuren. De
bouw van de tweede reeks met 14 modules zal naar schatting 15 jaar na de start van het project
plaatsvinden. De constructiefase en fase I (exploitatie) zullen bijgevolg overlappen.
Het voorliggend project heeft, op hoofdlijnen, op drie wijzen een mogelijke invloed op de toekomstige
situatie:


Direct ruimtebeslag: verlies waardevolle habitattypes/ecotopen en soorten (verdwijnen habitat of
aantasting structuurkenmerken, verdwijnen soorten);



Verstoringseffecten: geluidsverstoring van soorten, verstoring van ecotopen en soorten door
industriële aanwezigheid, effecten van wijziging in de waterhuishouding (verdroging/vernatting),
luchtverontreiniging (verzuring, vermesting);



Netwerkeffecten: effecten op ecologische verbindingen;

7.9.1.5.1

Constructiefase

7.9.1.5.1.1

Direct ruimtebeslag
80

Met de bouw van de bergingsmodules (ca. 34 modules ), inclusief de bijhorende infrastructuur (wegenis,
spoor, infiltratiebekken, omheining, administratieruimte,…) zal ongeveer 28 ha biologisch minder
waardevolle tot zeer waardevolle vegetatie worden ingenomen en/of gewijzigd. Deze ecotoopinname is
quasi volledig permanent en irreversibel. Het direct ruimtebeslag vindt plaats tijdens de constructiefase van
de bergingsinstallatie, maar de impact ervan zal zijn weerslag hebben over de volledige levensduur van het
project (i.e. operationele fase en periode na sluiting).
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de ecotoop inname volgens de geüpdate Biologische
Waarderingskaart (2008).
Opgemerkt wordt dat de vermelde oppervlaktes ecotoopinname in de tekst werden bepaald op basis van
een schetsmatige intekening van de bergingsmodules op een topografische kaart. Dit vertrekpunt heeft als
gevolg dat de berekende oppervlakte moeten worden geïnterpreteerd in grootteorde, en dus niet als de
exacte weergave van de effectieve ruimte-inname. Belangrijk is ook om te vermelden dat de meest
waardevolle vegetaties, meer bepaald in de onmiddellijke omgeving van de duinen nabij de parking van
Belgonucleaire en in het oostelijk deel van en ten noorden van Belgoprocess en verder vooral in de
wegberm langs de Europalaan, niet beïnvloed zullen worden door de realisatie van het project.
De twee reeksen bergingsmodules (i.e. 1 t.e.m. 20, en 21 t.e.m. 34) worden ten zuiden van en evenwijdig
met de Europalaan ingeplant. De bergingsinstallatie met bijhorende randinfrastructuur neemt een totale
81
oppervlakte in van ongeveer 25 ha .
De eerste reeks bergingsmodules, i.e. de meest oostelijk gelegen reeks modules, neemt ca. 14 ha open
ruimte in beslag. Het overgrote deel van deze open ruimte bestaat uit biologisch minder waardevolle,
monotone naaldhoutaanplant van Corsicaanse den (soms afgewisseld met Grove den, BWK-code: pinn). De
botanisch meest waardevolle zones in dit naaldhoutbestand situeren zich vooral op de paden waar
struisgrasland (weliswaar gedomineerd door Pijpenstrootje) en droog heischraal grasland voorkomt. Het
80

Het exacte aantal modules dient in de toekomst verfijnd te worden.
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Afwijkingen in oppervlakte t.o.v. het plan-MER zijn te wijten aan het feit dat (1) het administratief gebouw nu aan de zuidrand van de

site komt te liggen i.p.v. de noordzijde en (2) de inplanting van de bergingsmodules geoptimaliseerd werd gegeven de fysieke
veiligheidsperimeters die moeten toegepast worden.
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verlies van de naaldhoutaanplant wordt als beperkt negatief beoordeeld. Actueel werd de ontbossing reeds
uitgevoerd en vergund als “terreinvoorbereidingen”.
Met de aanleg van de meest oostelijke bergingsmodules in het naaldhoutbestand verdwijnt een hoeveelheid
jacht- en broedgebied voor ondermeer de Wespendief, Zwarte specht en Matkop. Gezien het feit dat deze
ecotopen slechts matig tot slecht ontwikkeld waren voor de genoemde soorten (eerste 2 waren met
zekerheid geen broedvogel) en de aanwezigheid van grote (naald)bosoppervlaktes in de directe omgeving
van het plangebied wordt dit effect als negatief beoordeeld.
Kenmerkende vogelsoorten voor bosranden, zoals de Boompieper en Gekraagde roodstaart, zullen in
termen van biotoopoppervlakte niet achteruitgaan door de projectuitvoering. Met de aanleg van nieuwe
infrastructuur binnen het naaldhoutbestand wordt immers verondersteld dat er nieuwe ‘bosranden’ zullen
worden gecreëerd. Echter, door de bijkomende geluidsverstoring en verstoring door de industriële
aanwezigheid s.s. kan de habitatkwaliteit voor deze soorten wel afnemen (zie verder ‘verstoring’).
De bergingsinstallatie in het naaldhoutbestand leidt tot een verlies van foerageergebied voor de Ree (zie
Kaart 16 met aanduiding van de reewild wissels). Aangezien het projectgebied momenteel een belangrijk
leefgebied is voor de Ree, wordt het ecotoopverlies als negatief beoordeeld.
Voor de andere diergroepen (herpetofauna, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, spinnen,…) is het direct
ruimtebeslag van het Corsicaanse dennenbos door aanleg en exploitatie van een bergingsinstallatie te
verwaarlozen.
De tweede reeks bergingsmodules, i.e. de meest westelijk gelegen modules, vallen voor ca. 11 ha samen
met een biologisch waardevolle rompgemeenschap van droge heide die wordt gedomineerd door
Pijpenstrootje, en die plaatselijk is verbost (verspreide dennen, berken, Sporkehout en Zomereik) (BWKcode: cm). Deze met Pijpenstro vergraste heide is botanisch armer (door de vergrassing) dan goed
ontwikkelde heide en wordt daarom vanuit botanisch oogpunt slechts als ‘matig waardevol’ ingeschat. Maar
het fauna-onderzoek toonde aan dat er nog een aanzienlijk aantal kenmerkende en zeldzame heidesoorten
voorkomen, en dat het faunistisch als ‘waardevol’ kan bestempeld worden. Centraal binnen de door
Pijpenstrootje vergraste heide ligt nog een ruime vlek met struikheidevegetatie die niet wordt gedomineerd
door Pijpenstro (BWK-code: cg en cgb). Deze laatste zone is biologisch zeer waardevol. Langs de paden
door de heide werden enkele zeer bijzondere plantensoorten waargenomen die kenmerkend zijn voor
vochtige en natte heide, met name Gewone dophei, Stekelbrem en Trekrus.
Met de aanleg van bergingsmodules ter hoogte van een grote open oppervlakte verboste/vergraste heide
verdwijnen met zekerheid 7 waargenomen territoria van Boompieper. Deze typische vogelsoort voor
bosranden en boomheide heeft de status ‘bedreigd’ op de Vlaamse Rode lijst. Daarnaast verdwijnt ook met
zekerheid 1 territorium van de Grote bonte specht en 1 territorium van de Grauwe vliegenvanger. De verdere
uitbreiding van industrie en infrastructuur binnen het projectgebied zal ook zonder twijfel leiden tot een
verdere inkrimping van de populatie Veldleeuwerik (status ‘kwetsbaar’ op de Vlaamse Rode lijst).
Op basis van de zeldzaamheid, ontwikkelingsgraad en vervangbaarheid van de aanwezige fauna en flora
heeft de zone van de westelijke bergingsinstallatie een hoge natuurbehoudswaarde (zie 7.9.1.3.15
‘ecologische waardebeoordeling’). Verlies van dit zeer waardevol heiderelict wordt dan ook als aanzienlijk
negatief beoordeeld.
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Figuur 7-36: Zone van inplanting van de eerste reeks bergingsmodules (1 t.e.m. 20) op luchtfoto

Figuur 7-37: Zone van inplanting van de tweede reeks bergingsmodules (21 t.e.m. 34) op luchtfoto.

Een gedetailleerd overzicht van de ecotoopinname van de bergingsmodules is terug te vinden in
onderstaande tabel.
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Tabel 7-49: Overzicht van de ecotoopinname ten gevolge van de bergingsmodules
Biologische

Opp

BWK-

waarde

(ha)

code

Ecotoop

Verboden

te

wijzigen

Bos-

Opp

vegetatie

(ha)

x

10,13

vegetatie/KLE
Minder

10,39

Pinn

waardevol

Waardevol

Naaldhoutaanplant

met

dominantie

van

Zwarte of Corsicaanse den.

7,95

Bs

Akker/wildstrook op zandige bodem.

0,26

Cm

Gedegradeerde heide met dominantie van

x

7,37

Pijpenstrootje.
Cmb

Door Pijpenstrootje gedomineerde heide

0,15

met struik- of boomopslag.
Ha-

Zwak ontwikkelde struisgrasvegetatie op

x

0,43

zure bodem.
Zeer

4,84

waardevol

Ce

Vochtige tot natte dopheidevegetatie

x

0,01

Cg

Droge struikheidevegetatie

x

0,32

Cgb

Droge struikheidevegetatie met struik- of

2,06

boomopslag
Ha

Struisgrasvegetatie op zure bodem.

x

0,06

K(hn)

Bermen, perceelsranden, … met elementen

x

0,14

x

0,34

x

0,07

van zure borstelgrasvegetatie
K(hn-)

Bermen, perceelsranden, … met zwak
ontwikkelde

elementen

van

zure

borstelgrasvegetatie
K(hn+)

Bermen,

perceelsranden, … met goed

ontwikkelde

elementen

van

zure

borstelgrasvegetatie
Qb

Eiken-berkenbos

x

1,46

Qb-

Eiken-berkenbos (jonge boomlaag)

x

0,38

11,97

23,18

Totale oppervlakte (ha)

8,89

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het totale ruimtebeslag van 23,18 ha bestaat uit 8,89 ha verboden te
wijzigen vegetaties of kleine landschapselementen en 11,97 ha bosvegetaties. Voor de beschrijving van de
milderende maatregelen ten aanzien van dit direct ruimtebeslag wordt verwezen naar paragraaf 7.9.1.7.1
7.9.1.5.1.2

Geluidsverstoring

Tijdens de constructiefase zal rustverstoring optreden door het bijkomend wegverkeer en door de bouwwerf.
De geluidsproductie afkomstig van het wegverkeer is een continue en permanente verstoringsbron. De
geluidsproductie van de bouwwerf zal eerder discontinue en niet-permanent zijn.
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Kaart 21: Kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring
Kaart 15: Inventarisatie broedvogels

Voor de beschrijving van het gewijzigd geluidsklimaat ten gevolge van de verschillende projectonderdelen
wordt verwezen naar de discipline geluid.
Rustverstoring ten gevolge van de bouwwerf
Bij de bouw zal materieel worden ingezet zoals bijvoorbeeld zaagmachines, walsen, dumpers,
graafmachines… voor de grond- en rooiwerken en bijvoorbeeld kranen, pompen, betonmixerwagens en een
mobiele betoncentrale (een doseer- en mengcentrale voor beton) voor de constructie van de modules/dak.
Uit de discipline geluid blijkt dat de totale geluidsbelasting of het totale geluidsvermogenniveau van de
bouwwerken voor de bergingsmodules kan variëren tussen een minimale waarde van 93 dB(A) en een
maximale waarde van ongeveer 109,9 dB(A), afhankelijk van het aantal en type machines dat tegelijkertijd in
werking is. Een inschatting van het effectieve bronvermogen voor de grond- en rooiwerken is niet mogelijk,
gezien op dit moment geen informatie beschikbaar is van het exacte verloop van het bouwproces, het aantal
en het gebruikte materieel.
De geluidsverhoging afkomstig van de bouw van de bergingsmodules zal voornamelijk discontinu en nietpermanent zijn. De rustverstoring die zal optreden tijdens deze constructiefase zal tijdelijk van aard zijn. Op
dit moment kan gesteld worden dat de tijdelijke effecten tijdens de constructiefase minder zullen doorwegen
dan de permanente effecten tijdens de exploitatie en de ontsluitingswegen. De impact wordt als negatief
beoordeeld, aangezien het gebied kwetsbaar is tot zeer kwetsbaar voor verstoring en er enkele gevoelige
soorten voorkomen.
Rustverstoring ten gevolge van werfverkeer
M.b.t. tot de geluidsverstoring door werfverkeer wordt onderscheid gemaakt tussen twee scenario’s:


scenario A: minimaal aandeel van verkeer via water, het gegenereerde vrachtverkeer wordt
grotendeels via de weg afgewikkeld;



scenario B: een significant deel van de materialen wordt per schip vervoerd.

Uit vergelijking blijkt dat de intensiteiten (vracht)verkeer in de Kastelsedijk tijdens de constructiefase volgens
scenario A en B (403 lichte vrachtwagens en 303 zware vrachtwagens) in grootteorde overeenkomen met de
fase I (exploitatie) ((403 lichte vrachtwagens en 307 zware vrachtwagens). De effecten van het werfverkeer
tijdens de bouwfase zullen bijgevolg niet verschillen van deze tijdens fase I (exploitatie). Voor de bespreking
van het wegverkeer wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. Het effect wordt hierin beoordeeld als
beperkt tot negatief.
7.9.1.5.1.3

Effect t.g.v. wijziging in de waterhuishouding (verdroging / vernatting)

Tijdens de constructiefase zal het bij de bouw van de kelder van het Water Collecting Building nodig zijn om
het grondwater gedurende een periode van een aantal maanden te verlagen tot een niveau van ongeveer
21,50 mTAW. Uit de discipline water blijkt dat er op ca. 250 m rond de bouwput nog een
grondwaterverlaging tot 5 cm kan plaatsvinden.
Uit de ecosysteemkwetsbaarheidskaart voor verdroging (Figuur 7-38) blijkt dat de ecotopen binnen de 250 m
contour nauwelijks tot weinig kwetsbaar zijn voor verdroging. Het verdrogingseffect van de bemaling wordt
bovendien gemilderd door het bemalingswater te lozen in het reeds uitgegraven zuidelijk infiltratiebekken
waar het terug in de bodem kan infiltreren.

518

Figuur 7-38: Ecotoopkwetsbaarheid voor verdroging

Het effect op de aanwezige ecotopen en soorten ten gevolge van een gewijzigde waterhuishouding wordt
beoordeeld als verwaarloosbaar.
7.9.1.5.2

Fase I (exploitatie)

7.9.1.5.2.1

Geluidsverstoring

Tijdens fase I (exploitatie) zal rustverstoring optreden door het bijkomend wegverkeer en door de
verschillende activiteiten op de site. De geluidsproductie afkomstig van het wegverkeer is een continue en
permanente verstoringsbron. De geluidsproductie van de activiteiten ter hoogte van de bergingsmodules zal
discontinu en niet-permanent zijn (i.e. pieklawaai).
De geluidscontourkaarten geven een indicatie van mogelijke rustverstoring tijdens fase I (exploitatie). Op
basis van de vergelijking van deze geluidscontourenkaarten met de territoriumkaart kunnen we het volgende
besluiten:


het verkeersgeluid ten gevolge van de bergingsmodules zal een te verwaarlozen effect hebben op
het omgevingsgeluid. De toename is niet van die aard dat het wegverkeersgeluid met meer dan 1
dB(A) zal stijgen. Er wordt dan ook maar een beperkt negatief effect verwacht op de aantallen
broedende Boompiepers.
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de geluidsimpact van de bergingsactiviteiten kan als verwaarloosbaar beschouwd worden; het
discontinue geluid ten gevolge van de activiteiten ter hoogte van de bergingsmodules zal daarom
maar een beperkt negatief effect hebben op de aantallen broedvogels binnen het studiegebied.



de cumulatieve effecten van het verkeersgeluid én het industrieel geluid van andere activiteiten in
het studiegebied zullen deze verwachte effecten wel versterken.

Samengevat kan gesteld worden dat zowel de soortenrijkdom van de avifauna in het gebied als de aantallen
broedvogels beperkt negatief tot negatief kunnen worden beïnvloed door de uitvoering van het project.
Deze geluidseffecten kunnen nog worden versterkt door andere verstoringseffecten (zie hierna).
Ook voor bepaalde gehoor jagende vleermuissoorten is geluidsverstoring aangetoond (Schaub et al., 2008).
Voor de watergebonden soorten die hier mogelijk voorkomen is er theoretisch een effect, maar dit is hoogst
waarschijnlijk niet aanzienlijk, zeker in verhouding tot de lichtverstoring.
7.9.1.5.2.2

Lichthinder en visuele verstoring van soorten

Mogelijke lichthinder komt voornamelijk voor door het gebruik van slecht geplaatste lichtbronnen en door
het overbodig gebruik van licht. De bergingsmodules zullen ’s nachts voorzien worden van verlichting.
Wat lichthinder betreft kan niet worden uitgesloten dat foeragerende vleermuizen langsheen het kanaal
Bocholt-Herentals impact zullen ondervinden van de verlichting op het bedrijventerrein. Zo is ondermeer van
Water- en Meervleermuis gekend dat ze heel gevoelig zijn voor lichtverstoring (de Molenaar 2003,
Vandewalle 2007, Kuijper et al. 2008). Ze gaan de lichtbron vermijden en bovendien indirect ook een
negatief effect ondervinden doordat de verlichting hun prooien (insecten) aantrekken.
De kans op lichtverstoring voor deze dieren kan beperkt worden door te voldoen aan de principes van “goed
verlichten”.
De visuele verstoring komt voor onder twee vormen:


Statische verstoring: dit is de permanente verstoring door de aanwezigheid van de infrastructuur van
het bedrijventerrein zelf en door het verdwijnen van visuele barrières



Dynamische verstoring: dit is de verstoring door de ingebruikname van de infrastructuur, de
exploitatie van de projectonderdelen en de tijdelijke verstoring door de (voertuig)bewegingen tijdens
de constructiefase

Statische verstoring is van belang in functie van de verstoring van de landschappelijke waarden en voor
effecten op de mens. Dynamische verstoring is van belang in functie van verstoring van fauna.
Dynamische verstoring t.a.v. fauna is minder relevant ter hoogte van de bergingsmodules.
Op basis van een literatuurstudie naar de verstoringsgevoeligheid van vogels ten aanzien van recreatie
(Krijgsveld et al., 2008) blijkt dat een aantal in het studiegebied voorkomende broedvogels bijzonder
gevoelig zijn voor verstoring. Een aantal vogelsoorten zijn bijvoorbeeld gevoelig voor verstoring door
wandelaars. Zo is voor Boompieper en Veldleeuwerik (beide grondbroeders) aangetoond dat de dichtheid
aan broedvogels afneemt in de buurt van paden en wegen. Hetzelfde geldt voor de Nachtzwaluw. Deze
soort werd niet vastgesteld tijdens de ecologische inventarisatie maar kan binnen het studiegebied tot
broeden komen indien het areaal heidegebied wordt uitgebreid. De Wulp en Kievit zijn bijzonder gevoelig
voor verstoring door wandelaars en loslopende honden.
Mits het nemen van gepaste milderende maatregelen, zoals hierna beschreven, kan dit effect tot een
minimum beperkt worden en als beperkt negatief worden beoordeeld.

520

7.9.1.5.2.3

Effect t.g.v. wijziging in de waterhuishouding (verdroging / vernatting)

Er treden geen relevante wijzigingen op in de waterhuishouding. Immers, er zijn geen ondergrondse
structuren voorzien en voor de hemelwaterafvoer van de bergingsmodules worden 2 infiltratiebekkens
aangelegd om hemelwater te laten infiltreren.
Derhalve is het effect op de aanwezige ecotopen en soorten ten gevolge van een gewijzigde
waterhuishouding verwaarloosbaar.
7.9.1.5.2.4

Luchtverontreiniging

Uit de bespreking in de discipline lucht blijkt dat de realisatie van het project en de verkeersgeneratie die
daarmee gepaard gaat, slechts een zeer beperkte impact zal hebben op de kwaliteit van de omgevingslucht.
Er wordt dan ook geen relevante impact op fauna en flora verwacht via luchtverontreiniging
(verwaarloosbaar).
7.9.1.5.2.5

Netwerkeffecten

De aanwezige ecologische verbindingen werden besproken onder 7.9.1.4. De beoordeling van de effecten
van de industriële ontwikkeling in het projectgebied op de momenteel aanwezige functionele ecologische
verbindingen gebeurt grotendeels op basis van expert judgement en gekende inventarisatiegegevens van
relevante soorten. Zowel het verbreken van huidige relaties als het hypothekeren van gewenste relaties
worden als negatief beschouwd.
Met de bouw van de bergingsmodules wordt heide en naaldbos ingenomen.
De droge oost-westverbinding tussen de droge (heide)ecotopen ten oosten en ten westen van het
studiegebied wordt sterk aangetast ten gevolge van de voorziene projectuitvoering. Volgende
projectonderdelen dragen bij tot deze negatieve impact:


de westelijke bergingsmodules



de interne ontsluitingsweg van de caissonfabriek naar de Europalaan

Om een correcte inschatting te maken van het effect op de bestaande droge-oost-westverbinding moet
rekening worden gehouden met volgende ontwikkelingsscenario’s:


Mogelijke inplanting van een bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO met
evenementenweide in de noordoostelijke hoek van de nucleaire zone, ter hoogte van de aansluiting
van de Gravenstraat met de Kastelsedijk.



Een oostelijke uitbreiding van de KMO-zone Stenehei. Deze uitbreiding is relevant omdat ze aansluit
bij het projectgebied van het bergingsproject.



Een proefopstelling waarbij een proefafdekking wordt gebouwd ter simulatie van de geplande
afdekking op grote schaal op de tumuli. De proefopstelling wordt mogelijks gebouwd aansluitend op
het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO.

De droge heide, centraal in het studiegebied, is – naast een belangrijk leefgebied - een niet onbelangrijke
potentiële stapsteen voor heidegebonden fauna en flora tussen de oost- en westelijk gelegen (deels
toekomstige) heidekernen (’s Gravendel/Prinsenpark, de Molse zandputten, Den Diel, De Maat en
Koemook). Het betreft een potentiële stapsteen omdat er momenteel geen indicaties zijn dat er uitwisseling
optreedt tussen de aangetroffen populaties van talrijke soorten ongewervelden alsook van de
Levendbarende hagedis in het studiegebied (mogelijk relictpopulaties) en deze in omliggende gebieden.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat ook de connectiviteit tussen de verschillende deelgebieden van deze
droge oost-west verbinding vandaag suboptimaal is. De Geelsebaan (N118), de Molsebaan (N18) en het
kanaal Herentals-Bocholt vormen hierbij de voornaamste hinderpalen voor landdieren. Toch dienen de
ecologisch zeer waardevolle heiderelicten binnen het studiegebied maximaal gevrijwaard en mogelijk
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uitgebreid te worden, niet enkel omwille van hun lokaal belang, maar ook omwille van hun potentieel
belangrijke rol in het herstellen van coherente netwerken van natuurgebieden en de hieraan verbonden
populaties van talrijke soorten. Zeker de connectiviteit met de oostelijke heidekernen biedt potenties. De
connectiviteit met de westelijke heidekernen wordt in grote mate gehypothekeerd door de Geelsebaan
(N118).
Met de aanleg van de bergingsmodules en de interne ontsluitingsweg verdwijnt een aaneengesloten (al dan
niet verboste) relict met droge heide. Naast dit direct ruimteverlies is ook de situering een knelpunt. De
meest westelijke reeks bergingsmodules ligt vrij centraal in de heide en dit veroorzaakt aanzienlijke
netwerkeffecten. De ecotoopinname leidt tot een verzwakking van de ecologische oost-westverbinding. Dit is
een potentieel aanzienlijk negatief effect.
Deze droge oost-westverbinding kan bijkomend worden aangetast door de geplande ontwikkelingsscenario’s
in het studiegebied, met name de proefopstelling, het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO en de
uitbreiding van de KMO-zone Stenehei. Deze (geplande) infrastructuur bevindt zich ter hoogte van de enige
overblijvende corridor en oversteekplaats ten oosten van het studiegebied, meer bepaald tussen de
afschermingsdraad van Belgoprocess en de Kastelsedijk. Door realisatie van de uitbreiding van de KMOzone Stenehei enerzijds en het bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO en de
demonstratieproefopstelling tussen de Kastelsedijk en Gravenstraat anderzijds, zal de breedte van de
corridor te beperkt zijn om ondermeer de bestaande reewild wissels functioneel te houden. Voor de Ree is
het verbreken van deze corridor een negatief effect. De significantie van dit effect is echter afhankelijk van
de mate waarin deze soort afhankelijk is van deze reewissel. Mogelijk migreren Reeën ’s nachts ook via de
landbouwzone ten noorden van de Kastelsedijk, maar hierover beschikken we niet over gegevens.
Bovendien is de Ree in de Kempen algemeen en dient de populatie op kunstmatige wijze onder controle te
worden gehouden. De impact wordt dus hoogstens als negatief beoordeeld.
De migratiemogelijkheden van voor het natuurbehoud veel belangrijkere soorten als Boommarter en de
eerder vermelde ongewervelden (spinnen, sprinkhanen, vlinders,,…) en reptielen (Levendbarende hagedis)
worden door de (geplande) infrastructuur in de noordoostelijke hoek van het studiegebied minder beïnvloed
omwille van volgende redenen:


de corridorfunctie van deze zone is voor de meeste van de betreffende soorten momenteel onzeker,
vooral vanwege het feit dat er geen continuïteit is in geschikt habitat



deze soorten ondervinden geen nadelig effect van de afschermingsdraad van Belgoprocess (dit
vormt voor deze soorten geen barrière)



ten zuiden van deze afschermingsdraad (en oostwaarts van de gebouwen van Belgoprocess)
bevindt zich niet bebouwd natuurgebied waarlangs in principe migratie mogelijk is; de
habitatomstandigheden zijn echter niet overal optimaal voor de heidegebonden soorten.

Het fragmentatie-effect op de heidegebonden soorten door het aantasten van de oostelijke corridor wordt
bijgevolg als beperkt negatief beschouwd.
Concluderend wordt gesteld dat de bouw en exploitatie van de bergingsmodules, in combinatie de
(geplande) ontwikkelingsscenario’s ten noordoosten van het project, een beperkte tot potentieel
aanzienlijk negatieve impact heeft op de instandhouding van de droge oost-westverbinding, indien geen
milderende maatregelen worden toegepast.
Wat betreft de natte oost-west verbinding ter hoogte van de Hooibeek, heeft het project geen impact op
de migratiefunctie van deze blauwe ader. Gezien deze ecologische verbinding behouden blijft in haar
bestaande vorm, is dit een verwaarloosbaar effect.
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7.9.1.5.3

Fase II (sluiting)

7.9.1.5.3.1

Rustverstoring

Het opvullen van inspectieruimten, galerijen en drainagesystemen kan aanleiding geven tot rustverstoring,
maar in mindere mate dan tijdens de constructiefase. Dit effect wordt als negatief beoordeeld, aangezien
het gebied wel belangrijk zal blijven voor bepaalde gevoelige soorten voor verstoring.
Er zal zich tijdens deze fase normaal gezien ook nieuwe vegetatie ontwikkelen op de grondafdekking die aan
het einde van fase I (exploitatie) over de bergingsmodules werd aangebracht. Er zal een
vegetatieontwikkeling toegelaten worden van een type dat winderosie maximaal reduceert. Welke vegetatie
zich zal ontwikkelen is afhankelijk van de samenstelling van de afdeklaag en aangezien deze nog niet
bekend is, kan hierover geen uitspraak gedaan worden.
7.9.1.5.4

Periode na sluiting

7.9.1.5.4.1

Rustverstoring

In de periode na sluiting zal de vegetatie op de afdeklaag zich verder ontwikkelen en valt de verstoring van
fase I (exploitatie) en fase II (sluiting) weg. Meer concrete uitspraken over deze periode zijn niet mogelijk.
7.9.1.6

Nulalternatief

Het projectgebied heeft op het gewestplan de bestemming “gebied voor de vestiging van kerninstallaties”.
Binnen het projectgebied kunnen zich bijgevolg bedrijven vestigen met kernenergie gerelateerde activiteiten.
De volgende effecten kunnen hierbij verwacht worden:


direct ruimtebeslag waardoor bossen, heide en gras/akkerlanden verdwijnen, inclusief waardevolle
ecotopen en soorten;



geluidsverstoring, verstoring van de waterhuishouding en/of luchtverontreiniging t.a.v. omliggende
natuurgebieden door aanwezigheid van bv. bedrijfsgebouwen, parkeerplaatsen, bijkomende
verkeersdruk;



aantasting van de aanwezige oost-west en noord-zuid natuurverbindingen.

Indien het project niet ten uitvoering wordt gebracht zou er niet voor 13 ha ontbost worden. Bovendien
zouden er voor een oppervlakte van 75 ha (verworven terrein door NIRAS maar niet aangesneden door het
project), geen maatregelen genomen worden om de natuurwaarde aanzienlijk te verhogen.
7.9.1.7

Milderende maatregelen

Hierna wordt een duidelijk overzicht gegeven van alle milderende maatregelen, die van belang zijn tijdens de
verschillende fases van het project. Vele van de milderende maatregelen omschreven met betrekking tot het
kwalitatief herstel en kwantitatieve compensatie zijn vanuit het beheerplan reeds voorafgaand aan de
constructiefase van de berging gerealiseerd. Voor de nog resterende milderende maatregelen is het
noodzakelijk dat er tijdens de werken een opvolging is of de maatregelen effectief gerespecteerd worden,
zoals briefing van het werfpersoneel inzake werfverkeer en -routes, respecteren van de geluidsvereisten,
toepassen toegankelijkheidsregeling, verbod tot inname wegberm als werfstrook, …
De waardevolle soorten inzake fauna bevinden zich hoofdzakelijk buiten de perimeter van de berging. Er zal
een opwaardering van de fauna en flora gebeuren in de niet aangesneden terreinen (75 ha). Deze
maatregelen zijn ondermeer opgenomen in het beheerplan en worden hierna verder in detail omschreven.
Vele van de maatregelen inzake kwalitatief herstel en kwantitatieve compensatie, zijn niet enkel van belang
als compensatie voor habitats, maar ook van belang als leefgebied voor soorten. Wetende dat vele van deze
maatregelen zijn opgenomen in het beheerplan dat reeds in voege is sinds 2014, zijn een groot aantal
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maatregelen bijgevolg reeds voorafgaand aan de constructiefase van de berging gerealiseerd. Voorbeelden
hiervan zijn verschillende inrichtingsmaatregelen zoals creatie van bosranden en poelen, heideherstel en
bosomvorming.
Er werden ook reeds aan exotenbestrijding gedaan. Binnen de rode polygoon op Figuur 7-39 werden alle
Amerikaanse vogelkersen gekapt. Om de 3 jaar vindt er een onderhoudsbeheer plaats. De gele polygoon
was een zone die voornamelijk bestond uit Amerikaanse eiken. Deze werden in 2017-2018 via een
aanbesteding van ANB verwijderd. In deze zone werden daarna geclusterde aanplantingen uitgevoerd van
inheemse boomsoorten. Het opschot Amerikaanse eiken zal om de 2 jaar verwijderd worden. Binnen de
lichtgroene polygoon zullen in het najaar 2019 en in het voorjaar 2020 alle vrij verspreide Amerikaanse eiken
geringd worden.

Figuur 7-39: Exotenbestrijding in het projectgebied

Op basis vande laatste kolom in onderstaande tabel is duidelijk welke maatregelen reeds gerealiseerd of in
voege zijn en welke maatregelen nog moeten uitgevoerd worden.
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Tabel 7-50: Overzicht van milderende maatregelen per fase
Timing82

Werfroutes beperken tot zone aanleg
Vrijwaren

Europalaan

Na sluiting

II)

(Fase I)

Constructie

Voorafgaand

Ruimtebeslag

Sluiting (Fase

Fase

Exploitatie

Mildering

X
van

X

X

X

X

X

bebouwing/wegenis
Inzaaien nieuwe bermen

X

2016

Creatie nieuwe heide

X

2015 e.v.

Beheer

bestaande

heide

incl.

X

X

X

X

X

2015 e.v.

X

X

X

X

X

2015 e.v.

compensatie
Bestrijding invasieve exoten
Omvorming bestanden

2015 e.v.

Creatie poelen

20162017

Boscompensatie

X

20192020

Rustverstoring
Respecteren

geluidsvereisten

X

2018-

(voornamelijk bij de bouw)

2023

Toepassen toegankelijkheidsregeling

X

X

X

X

2020 e.v.

X

X

X

X

2020 e.v.

X

X

X

X

2015 e.v.

Lichtverstoring
Principes goed verlichten
Netwerkeffecten
Opwaarderen

open

garanderren

connectiviteit

ruimte

en

X

via

groenbuffer Belgoprocess-Kastelsedijk

7.9.1.7.1

Milderende maatregelen direct ruimtebeslag bergingsmodules

Tijdens de constructiefase van de bergingsmodules mag de wegberm van de Europalaan in geen geval
worden opgenomen binnen de werfstrook. In deze wegberm komen immers zeer waardevolle en zeldzame

82

e.v. wil zeggen dat de jaren daarna de maatregel tot mildering verder gezet wordt maar niet per sé jaarlijks (vb, exoten worden om de

3 jaar aangepakt, niet elk jaar)
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vegetaties voor met een uitzonderlijk hoge natuurbehoudswaarde (droog heischraal grasland, struisgrasland
en vochtige heide).
Bij de ontwikkeling van het terrein (constructiefase) dienen werfroutes zich te beperken tot die zone die in
aanleg is en mogen deze dus niet door de (voorlopig) te behouden kwetsbare/waardevolle ecotopen lopen.
Tijdens de Fase I (exploitatie), Fase II (sluiting) , alsook in de periode na sluiting dient de wegberm van de
Europalaan volledig gevrijwaard te blijven van bebouwing/wegenis.
De wegberm van de Europalaan wordt in de toekomst best verder beheerd zoals tot dusver het geval is, met
eenzelfde maai-intensiteit en op dezelfde maaidata.
In de eerste helft van 2014 werd de ontsluitingsweg aangelegd. Deze weg wordt aan beide zijden omgeven
door een gracht met flanken die zacht hellen. Omdat de fauna- & flora-inventarisatie van 2008 uitgewezen
had dat de bermen van de Europalaan een zeer waardevolle vegetatiesamenstelling hebben, werd beslist de
nieuwe bermen van de ontsluitingsweg in te zaaien met het maaisel van de bermen van de Europalaan. In
overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos werd dit (door de timing van de uitvoeringswerken)
uiteindelijk toch anders uitgevoerd. Er werd ingezaaid met een grasmengsel van Anthoxantum odoratum,
Festuca filiformis en Festuca rubra aan een densiteit van 50 kg/ha. Deze nieuw aangelegde berm, zal net
zoals andere de nieuwe bermen ter hoogte van het spoor, de bijkomende wegenis,… beheerd worden zoals
de wegberm van de Europalaan, i.e. met eenzelfde maai-intensiteit en op ongeveer dezelfde maaidata. Het
afvoeren van het maaisel is zeer belangrijk. Dit zal de potentiële natuurwaarde van deze verstoorde zones
ten goede komen.
Het naaldbos en eikenberkenbos ten zuid(west)en van de bergingsmodules worden in de toekomst best
ecologisch beheerd. Immers, natuurwaarden die verloren gaan door de bergingsmodule kunnen hier relatief
gemakkelijk gecreëerd worden gezien de goede uitgangssituatie (voedselarme zandgrond). We denken aan
het creëren van open plekken met heide (Ce en Cg), al dan niet met heischrale elementen (Hn), en
eveneens met bijhorende fauna. Ook de heide die niet wordt ingenomen door de tweede reeks
bergingsmodules, en de zones binnen deze heide die gedegradeerd zijn door verbossing en vergrassing,
dienen evenzeer door gericht beheer te worden opgewaardeerd. Om de landschapsecologische potenties op
de rest van de nucleaire zone, die niet wordt ingenomen door de eerste fase van het bergingsproject, op
korte/lange termijn te valoriseren werd in 2014 een beheerplan opgemaakt door het studiebureau ARCADIS
Belgium en goedgekeurd (rapport: ‘Geïntegreerd beheerplan van de nucleaire zone ten noorden van het
Kanaal Bocholt-Herentals’). Dit rapport werd afgestemd met ondermeer de ecologische inventarisatie van de
fauna en flora in de nucleaire zone (ARCADIS Belgium, 2009). Dit beheerplan is ondertussen voor een
omvangrijk deel reeds in uitvoering, met name herstelbeheer van heide, de omvorming van monotone
bosbestanden en de aanleg van poelen. Hieronder volgt een meer uitgebreide beschrijving van de ingrepen:


Realisatie van golvende bosranden in resp. 2015 en 2016 langsheen de ontsluitingsweg en het pad
langsheen de Hooibeek. Ten zuiden van de ontsluitingsweg werden over een breedte van ca. 20-30
m dennenbomen gekapt. De golvende bosrand ontwikkelt zich spontaan met inheemse struik- en
bossoorten aan boszijde en meer open heidevegetatie aan de zijde van de ontsluitingsweg, die
opengehouden wordt door begrazing en waar zich heidevegetatie vanuit de zaadbank ontwikkelt.
Ten noorden van de Hooibeek werd de Amerikaanse eik gekapt en werd na stootbegrazing nabij het
pad aangeplant met Zomereik, Ruwe berk en Zwarte els.



Realisatie van twee poelen in het zuidelijke bosgedeelte in 2015, een grote en een kleine, waarbij de
grote in 2016 reeds bijkomend werd verdiept om waterdragend te blijven.



Ecologisch beheer van naald- en eikenberkenbos in de nabijheid van de bergingsmodules
waaronder bestrijding van invasieve soorten en dunningen in functie van de verhoging van de
mengingsgraad van inlandse boomsoorten.



Proefpercelen inzake heidebeheer met begrazing, plaggen en maaien. Op het vlak van
vegetatieontwikkeling merken we dat begrazing het Pijpenstrootje duidelijk onder druk zet met hier
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en daar open zones, maar dat dit nog niet vertaald wordt in een verhoogd voorkomen van Rode lijsten/of Habitattypische soorten (3 stuks). Het plaggen heeft geleid tot een voorkomen van enerzijds
snel opwarmende zones met naakt zand en pioniersvegetaties en anderzijds lange linten
Pijpenstrootje waar de rabatten voorkwamen. In deze gevarieerde habitats werden het meeste
aantal Rode lijst- en/of Habitattypische soorten (7 stuks) waargenomen. Het maaien leidt tot op
heden tot een vrij monotone vegetatie die gedomineerd wordt door jong Pijpenstrootje en een
geringe aanwezigheid van schrale open vegetaties. Door het niet afvoeren van het maaisel dreigt
het terrein te vervilten waardoor weinig concurrentiekrachtige soorten weinig kansen krijgen. Hier
werden 5 Rode lijst- en/of Habitattypische soorten waargenomen.
Een nauwgelette opvolging van de milderende maatregelen tijdens de bouwfase, waarbij de werfleiders
gewezen worden op de vooropgestelde maatregelen, zal van groot belang zijn. Dit kan gebeuren door bij de
start van de werken de maatregelen te overlopen en daarna een terugkerende controle uit te voeren. Zeer
kwetsbare bermen kunnen eventueel afgezet worden, zodat zij zeker niet als werfroute of -zone zullen
gebruikt worden. Verdere opvolging en monitoring zal eveneens nodig zijn om beheerrelevante bijsturing
mogelijk te maken.
Verscheidene van bovenstaande ingrepen zijn goed zichtbaar op onderstaande orthofoto (Bron Google
Earth).

Figuur 7-40: Luchtfoto waarop de realisaties van poelen, proefpercelen heidebeheer en kappingen in functie van
bosrandontwikkeling langsheen de ontsluitngsweg zichtbaar zijn. Centraal zijn lichtere en donkere stroken zichtbaar. De
donkere stroken zijn de rabatten die reeds intensief door schapen begraasd werden om heide om termijn weer te laten
ontkiemen en het overheersende Pijpenstrootje te onderdrukken. Deze zones zijn in de zomer warm want bevatten
minder vegetatie en dus dekking. Het laat koudbloedigen (zoals de levendbarende hagedis) toe zich aan de zon te
warmen. De lichtere zones zijn de zones met de oorspronkelijke dicht- en hoogbegroeide vegetatie met Pijpenstrootje
waarin veel schuilplaatsen behouden blijven.

Wat betreft natuurcompensatie of natuurherstel door verlies verboden te wijzigen vegetaties/kleine
landschapselementen (ca. 8,89 ha) (volgens Vegetatiewijzigingsbesluit zie §3.4.) opteert NIRAS ervoor om
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de aanwezige waardevolle heiderelicten op eigen terrein te compenseren of te herstellen, en om door middel
van een doelgericht beheer de ecologische waarde van deze heideterreinen te maximaliseren (zie
hierboven). Vanuit de instandhouding/heropwaardering van de corridorfunctie van het studiegebied (zie
verder §7.9.1.7.6 Netwerkeffecten) is heideherstel evenzeer gewenst ter hoogte van de huidige
(raaigras)akkers in het studiegebied. De boscompensatie (van ca. 11 ha) kan op grond van het bosdecreet
niet binnen de bestemming ‘nucleaire zone’ gebeuren. Vanuit de instandhouding/heropwaardering van de
corridorfunctie van het studiegebied (zie verder § 7.9.1.7.6 Netwerkeffecten) is boscompensatie in de vorm
van een beboste groenbuffer evenzeer gewenst ter hoogte van de randzones van de huidige
(raaigras)akkers in het studiegebied.

7.9.1.7.2

Natuurcompensatie

Ten gevolge van het voorliggende project zal heide verloren gaan. Volgens de bepalingen van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (ook wel het
Vegetatiewijzigingsbesluit genoemd) behoort heide tot een verboden te wijzigen vegetatie. Dit dient
opgenomen te worden in de omgevingsvergunningsaanvraag.
In het natuurdecreet wordt het principe van de zorgplicht (Art. 14) als volgt gedefinieerd: “Iedereen die
handelingen verricht of hiertoe opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de
natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is
verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de
vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen”. In de Omzendbrief LNW/98/01
betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van
vegetatie en kleine landschapselementen staat geschreven dat de “onmiddellijke omgeving” hier niet te eng
geïnterpreteerd mag worden en dat er rekening zal moeten worden gehouden met de aard van de
natuurelementen en met de plaatselijke omstandigheden. Het komt er in eerste instantie op aan vernietiging
of schade aan natuurelementen te voorkomen. Indien dat om te verantwoorden redenen niet zou kunnen,
dan moet de schade worden beperkt en ook hersteld worden. Deze zorgplicht is overal van toepassing
ongeacht de ruimtelijke bestemming of het gebruik van de grond. In bijlage van deze Omzendbrief zijn
richtlijnen voor een beoordeling en afweging aangereikt. Die vormen de code van goede natuurpraktijk in
functie van wijziging van vegetatie en kleine landschapselementen. Hierin wordt de regelgeving
betreffende compenserende maatregelen voor natuurherstel en –ontwikkeling als volgt toegelicht:
“Het principe van de ecologische compensatie houdt in dat schadelijke effecten en aantastingen voor zover
ze niet kunnen vermeden, tenietgedaan worden door kwalitatief en kwantitatief evenwichtige maatregelen
die voorzien in mogelijkheden voor vervanging en herstel van natuur. Dit principe is van toepassing in de
mate dat niet kan voldaan worden aan het principe dat schade aan natuurwaarden zoveel mogelijk
voorkomen dient te worden. Indien toch een schadelijke ingreep moet plaatsvinden zullen er maatregelen
moeten worden genomen om de schade te herstellen. Uitgangspunt daarbij is dat er geen netto verlies van
natuurwaarden optreedt.”
Inname van het ecologisch zeer waardevolle heiderelict (cm, cmb, ha(-), cg, cgb, ce, hn) binnen het
projectgebied is pas mogelijk op het moment dat een ontheffing (met inbegrip van
natuurcompensatiemaatregelen) wordt verleend. Hiervoor is een natuurtoets opgemaakt waaruit blijkt dat het
ecologisch zeer waardevol heiderelict deels kwantitatief, deels kwalitatief hersteld zal worden binnen
het terrein van NIRAS, alsook om de bestaande corridorfunctie van het gebied te optimaliseren.
Opgelet: Bovenstaande betreft geen natuurcompensatie in de zin van artikel 6, lid 4 Habitatrichtlijn of artikel
36ter, § 5 Decreet Natuurbehoud.
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7.9.1.7.2.1

Zorgplicht

Om de berging in Dessel te kunnen bouwen werden door NIRAS gronden aangekocht te Dessel en Mol die
gelegen zijn in de nucleaire zone. Hiervan wordt echter een groot deel niet aangesneden voor de berging
en/of randinfrastructuur. NIRAS treft volgende maatregelen om de vernietiging of de schade te voorkomen,
te beperken of te herstellen en voorziet het opwaarderen van niet aangesneden terreinen.


Daar NIRAS zich bewust is van de grote ecologische waarde van de nucleaire site werd in 2008 een
grondig ecologisch onderzoek uitgevoerd (Lambrechts et al. 2009: ‘Ontwikkeling van het
geïntegreerd Cat A. bergingsconcept te Dessel en Mol. Ecologische inventarisatie van de fauna en
flora in de nucleaire zone ten noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals’). Dit werd vervolgens
geüpdatet met een bijkomende inventarisatie in 2016 (Jacobs et al. 2017).



NIRAS wenst de verschillende projectonderdelen met aandacht voor natuur en landschap te
integreren in het open-ruimtegebied. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgemaakt voor de
implementering van de voorziene projectonderdelen in de nucleaire zone (BUUR, DELVA en
DELTARES).



Voor het niet aangesneden terrein van ongeveer 75 ha werd een bosbeheerplan opgesteld in nauwe
samenwerking met lokale betrokkenen en ANB verenigd in een werkgroep. Zo werd het
natuurpotentieel bepaald en werden concrete ingrepen vastgelegd in een bosbeheerplan om de
globale natuurwaarde van het terrein te verhogen. Dit bosbeheerplan werd opgemaakt door het
studiebureau ARCADIS Belgium (rapport: ‘Geïntegreerd beheerplan van de nucleaire zone ten
noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals’). Het rapport werd afgestemd met ondermeer de
ecologische inventarisatie van de fauna en flora in de nucleaire zone (Lambrechts et al. 2009). Op
25 november 2014 werd dit bosbeheerplan goedgekeurd door het ANB. Volgende ingrepen werden
reeds uitgevoerd of zijn in uitvoering: het aanleggen van poelen, het heidebeheer door
schapenbegrazing, gedeeltelijk plaggen en chopperen van het terrein om heide te laten ontkiemen,
dunningen, schermkap, verwijderen van invasieve exoten (Amerikaanse vogelkers gebiedsdekkend,
Amerikaanse eik selectief, Rododdendron gericht). Dit bosbeheerplan zal in 2019 geactualiseerd
worden en omgevormd worden tot een natuurbeheerplan gegeven de nieuwe regelgeving. Tevens
wordt dit uitgebreid met terreinen van Belgoprocess en de evenementweide van het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO.

Er kan dus gesteld worden dat Niras alle maatregelen neemt die redelijkerwijze van hem kunnen worden
gevergd om de vernietiging of de schade aan natuurelementen in de onmiddellijke omgeving te voorkomen,
te beperken of te herstellen. De locaties waar aan natuurherstel wordt gedaan, worden hierna meer in detail
beschreven en gevisualiseerd (zie Figuur 7-45, Figuur 7-46 en Figuur 7-47).
7.9.1.7.2.2

Vermijden van vermijdbare schade

De bergingsmodules worden voorzien op een locatie binnen de nucleaire zone op het grondgebied van
Dessel. Deze locatie is immers goed aansluitend bij de bestaande infrastructuur van Belgoprocess en in de
nabijheid van het kanaal Bocholt-Herentals gelegen waardoor aan- en afvoer van materiaal per schip tot vlak
bij de bergingssite mogelijk is.
De oost-west inplanting van de bergingsmodules wordt gemotiveerd vanuit de randvoorwaarden van het
STOLA-eindrapport, de sindsdien uitgevoerde voorstudies en veiligheidsoverwegingen. De modellering van
de grondwaterstroming in het gebied heeft immers aangetoond dat de grondwaterstroming ter hoogte van de
bergingssite in noordelijke richting verloopt. Door de modules in horizontale (oost-west) richting in te planten
wordt vermeden dat de pluimen met stoffen die eventueel zouden kunnen uitlogen uit de berging mekaar
overlappen, wat wel zou kunnen gebeuren indien de ene reeks modules ten noorden van de andere zou
ingeplant worden. In dat geval treedt er een grotere concentratie op van mogelijk verontreinigende stoffen.
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Op deze locatie zien we op de Biologische Waarderingskaart (BWK) een complex van biologisch
waardevolle en zeer waardevolle elementen: gedegradeerde heide met dominantie van Pijpenstrootje met
beperkte opslag van struiken en bomen (cmb), droge struikheidevegetatie met beperkte opslag van struiken
en bomen (cgb), gemengd loofhout (gml), grove den (pins) en met biologisch waardevol elementen:
naaldhoutbestand (niet grove den) met ondergroei van bomen en struiken (pmb) of grove dennenbestand
met ondergroei van bomen en struiken (ppmb).
Wat betreft de inplanting van de bergingsmodules zijn er dus geen alternatieve mogelijkheden waardoor de
schade ten aanzien van de heidevegetaties niet vermijdbaar wordt geacht.
7.9.1.7.2.3

Voorstel voor heidecompensatie

De voorliggende activiteit kadert binnen een grootschalig, geïntegreerd bergingsproject voor het Belgisch
laag- en middelactief radioactief afval te Dessel. Ten gevolge van het volledige project zal een aanzienlijke
oppervlakte heide (cm, cmb, ha(-), cg, cgb, ce, hn) verloren gaan.
Naast de directe ruimte-inname van ecologische (zeer) waardevolle heide zal ook de droge oostwestverbinding in belangrijke mate worden aangetast door de inplanting van de bergingsmodules. De droge
heidekern, centraal in het gebied is immers naast een belangrijk leefgebied een niet onbelangrijke
(potentiële) stapsteen voor heidegebonden fauna en flora tussen oost- en westelijk gelegen (deels
toekomstige) heidekernen.
In het beheerplan (2014) worden compensatiemaatregelen omschreven voor de volledige oppervlakte
heidevegetatie die verloren gaat ten gevolge van het bergingsproject.
Kwalitatief
Herstel heide
Vooropgestelde oppervlakte: 23 ha
Centraal in het gebied (deelgebieden 2 en 5 op Figuur 7-41) komt een rompgemeenschap van droge heide
(dominantie Pijpenstrootje) voor. Niettegenstaande Pijpenstrootje inherent deel uitmaakt van het
heidelandschap is dit gras de laatste jaren sterk toegenomen als gevolg van een verhoogde
stikstofaanrijking. Hierdoor krijgen andere typische heidesoorten minder kansen en wordt de ontwikkeling
van zeldzame vegetatietypes in de kiem gesmoord. Daarnaast is er ook een spontane verbossing
opgetreden.
Afhankelijk van de graad van verbossing wordt de aanwezige recente boomopschot eerst gekapt mits
individuele velling met kettingzaag of bosmaaier naargelang het formaat. Wanneer de bomen kort op de
grond worden afgezaagd is het niet nodig de wortels te verwijderen. Alle ander houtig materiaal dient te
worden afgevoerd. Het is belangrijk te benadrukken dat waardevolle solitaire bomen (in het bijzonder
Zomereik) zullen bewaard blijven en het eindbeeld van een herstelde heide dus geenszins overal ‘boomvrij’
mag geïnterpreteerd worden. De kroonsluiting zal wel lager liggen dan 50%.
Er zal getracht worden de natuurwaarden te verhogen door (de combinatie van) verschillende
beheervormen, met name begrazen, plaggen en maaien. Het beheerplan dient voldoende dynamisch te zijn
en bijsturing moet mogelijk zijn. Of een gevoerd maaibeheer voldoende variatie in structuur geeft en of een
gevoerd begrazingsbeheer voldoende verschraling geeft; het zijn vragen die via een goede opvolging
regelmatig zullen geëvalueerd te worden.
Een initiële onderlinge vergelijking leidt tot een selectie van de meest geschikte methode om de dominantie
van Pijpenstrootje te doorbreken ten voordele van de ontwikkeling van droge heide. Met de maatregelen
werd de voorbije jaren reeds gestart. Sinds de lente 2015 wordt er een stootbegrazing uitgevoerd (2 x
rondgang per jaar) op de bestaande stukken heide ten Noorden van de Europalaan om het aanwezige
Pijpenstrootje te onderdrukken. Tegelijkertijd loopt de proefopstelling met begrazing, maaien en plaggen in
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de proefvlakken binnen de terreineenheid 6b (elk ca. 1 ha) om beheerevaluatie en bijsturing mogelijk te
maken.

Figuur 7-41 : Situering deelgebieden van beheerplan heidegebied NIRAS

Beheer van open terreinen
Ter hoogte van open terreinen vervagen de grenzen tussen een inrichtingsbeheer en een regulier beheer.
De hieronder aangehaalde beheervorm van begrazing kan immers zowel als inrichtingsbeheer
(stootbegrazing) als regulier beheer (jaarlijkse onderhoudsbegrazing) beschouwd worden. Het
inrichtingsbeheer beschouwen we hier als het creëren van nieuwe open terreinen. Dit beheer omvat
ingrepen zoals het kappen van bomen, het aanleggen van poelen of het creëren van bosranden.
De klemtoon op heidevegetaties stelt een gecombineerde aanpak van begrazen, plaggen en maaien voorop
waarbij de evaluatie van de proefopzet sturend zal zijn voor de wijze waarop deze beheervormen al dan niet
opeenvolgend gecombineerd worden. Na de eerste jaren zullen de oppervlaktes uitgebreid worden. De
maatregelen zijn gesitueerd op Figuur 7-42.
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Figuur 7-42 : Maatregelenplan bos- en natuurbeheer



Begrazen:
Begrazing met schapen is een beheervorm die zijn nut reeds in het verleden bewezen heeft.
Stootbegrazing is een vorm van begrazing waarbij veel ‘grootvee eenheden’ (GVE’s) een korte
termijn, lokaal ingezet worden. In eerste instantie zullen ze de grassen zeer kort afgrazen, waarna
ze overgaan tot het begrazen van de heide zelf. Op dat moment worden ze van het terrein gehaald.
Deze begrazing wordt vaak meermalen per jaar herhaald en meerdere jaren achtereen toegepast.
Stootbegrazing met schapen kan worden uitgevoerd met een gehoede/geherderde kudde en binnen
tijdelijke rasters (flexinetten). Stootbegrazing is een herstelmaatregel en geen regulier beheer.
Nadien kan overgegaan worden tot reguliere minder intensieve begrazing.
Op deze manier worden de dense matten van Pijpenstrootje minder monotoon en krijgen typische
heidesoorten meer kansen tot kieming (meer open plekken creëren en zo de vegetatiesuccessie
terugbrengen tot op pioniersstadium).
De raaigrasakkers ten noord(oosten) van het studiegebied kunnen geschikte nachtrasters
(parkeerweides) voor de schapen zijn.
Waardevolle solitaire bomen met laaghangende takken zullen uitgerasterd worden tijdens
begrazingswerken om beschadiging te voorkomen.



Plaggen:
De strooisellaag wordt het best verwijderd tot op de minerale bodem om op die manier de
kiemingskansen voor de typische inheemse pionierssoorten uit de boom-, struik- en kruidlaag en de
typerende heidegebonden mycoflora te bevorderen. De bodem zelf wordt best zo weinig mogelijk
verstoord. We gaan ervan uit dat gemiddeld een laag van een 5-tal cm dik zal moeten worden
afgegraven en afgevoerd. Dit komt overeen met plaggen.
Er wordt voorgesteld om te plaggen volgens de rabattenstructuur waarbij in banen wordt gewerkt.
Op die manier kunnen grote oppervlakken worden geplagd, waarbij het plagvlak als geheel toch een
kleinschalig karakter heeft. Een ander belangrijk voordeel van deze methode is dat het rekening
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houdt met de dispersiecapaciteit van fauna en flora. Zo komen mycorrhiza’s, i.e. bodemschimmels,
moeilijk terug op plekken waar ze verdwenen zijn. Kleine afstanden overbruggen is makkelijker. Ook
ontstaat er door de langgerekte structuren per geplagde vierkante meter veel meer rand dan bij
normaal plaggen. Deze randen zijn van belang voor veel soorten insecten en planten.


Maaien van vergraste heide:
Het maaien van vergraste heide is goed mogelijk op niet sterk geaccidenteerde (vlakke) terreinen.
Bij aanvang moet dan alleszins meerdere malen per jaar gemaaid worden om enige kans op succes
te hebben. Wanneer Struikheide en Gewone dopheide op een gegeven moment weer beginnen te
kiemen moet de maaifrequentie drastisch omlaag, waardoor de ongewenste grassen weer kunnen
toenemen. Vandaar dat na een maaibeheer van een vergraste heide meestal een begrazing als
vervolgbeheer wordt toegepast. Voor het beperken van Pijpenstrootje is het tijdstip van maaien ook
zeer belangrijk. Dit gebeurt bij voorkeur laat in het seizoen (augustus). De biomassa is dan
maximaal en de reservestoffen zijn dan nog niet getransporteerd naar de stengelbasis van waaruit
het volgende jaar de nieuwe scheuten groeien. Zaadvorming wordt dan vermeden en vermits
grassen als Pijpestro en Bochtige smele geen langlevende zaadbank vormen zullen ze in min of
meerdere mate teruggedrongen worden.



Bermbeheer:
In de eerste helft van 2014 werd de ontsluitingsweg aangelegd. Deze weg wordt aan beide zijden
omgeven door een gracht met flanken die zacht hellen. Omdat de fauna- & flora-inventarisatie van
2009 uitgewezen had dat de bermen van de Europalaan een zeer waardevolle
vegetatiesamenstelling hebben, werd beslist de nieuwe bermen van de ontsluitingsweg in te zaaien
met het maaisel van de bermen van de Europalaan. In overleg met het Agentschap voor Natuur en
Bos werd dit (door de timing van de uitvoeringswerken) anders uitgevoerd. Er werd ingezaaid met
een grasmengsel van Anthoxantum odoratum, Festuca filiformis en Festuca rubra aan een densiteit
van 50 kg/ha.
Al de betrokken bermen worden volgens eenzelfde densiteit jaarlijks 2 keer gemaaid. De uitvoering
hiervan via sociale tewerkstelling is een aandachtspunt.
Naast maaien vormt ook begrazing een alternatief voor bermbeheer langsheen de brandgangen
doorheen het gebied. Waar de uitgangssituatie van de brandgangen weinig potenties heeft, kan een
omvorming nagestreefd worden mits het afgraven van de ingezaaide brandgang en inbrengen van
maaisel heischrale vegetatie, afkomstig van de wegberm van de Europalaan. Het inbrengen van het
maaisel dient te gebeuren op de kale bodem en meteen na het afgraven. Beide maatregelen
(maaien van de berm en afgraven van de brandgang) dienen dus planmatig op elkaar afgestemd te
worden.



Verwijderen boomopschot:
Jonge boomopschot dient met regelmaat te worden verwijderd. Struiken of boomgroepjes zijn
interessant om te behouden indien de oppervlakte van het heideterrein dit toelaat. Een kap van de
ongewenste boomopschot om de 4 jaar is aan te raden.
Bij het verwijderen van grote bomen worden aanwezige boomwortels uitgefreesd en wordt de
strooisellaag het best verwijderd tot op de kale bodem. Doorheen de jaren heeft zich in het
naaldhoutbestand een dik naaldhoutpakket (d.w.z. dennennaalden, en –kegels, Pijpenstrootje, …)
opgestapeld. Het afvoeren van deze verzurende en verstikkende strooisellaag biedt mogelijkheden
om de nutriëntarme toestand van de bodem terug te herstellen om op die manier de kiemingskansen
voor de typische inheemse pionierssoorten uit de boom-, struik- en kruidlaag en de typerende
heidegebonden mycoflora te bevorderen.



Afvoer van beheermateriaal:
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In regel wordt alle plagsel, maaisel, takhout en andere beheerresten afgevoerd uit het gebied. Enkel
zo kan men de voedingsstoffen wegnemen uit het systeem, een noodzakelijke voorwaarde voor het
instandhouden van de oligotrofe heidevegetatie.
In het geïntegreerd beheerplan van ARCADIS Belgium (2014) worden beheermaatregelen omschreven voor
zowel het herstel van de bestaande heide als voor het beheer van open terreinen. Dit maakt het mogelijk om
een kwalitatieve heideontwikkeling te bekomen op de terreinen van NIRAS.
Kwantitatief
Op de Biologische Waarderingskaart (BWK; Figuur 7-43) zien we ter hoogte van de toekomstige berging een
complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen: gedegradeerde heide met dominantie
van Pijpestrootje met beperkte opslag van struiken en bomen (cmb), droge struikheidevegetatie met
beperkte opslag van struiken en bomen (cgb), gemengd loofhout (gml) en grove den (pins). In totaal gaat ca.
0,47 ha heide verloren.

Figuur 7-43 : Ruimtebeslag van bergingsmodules volgens de biologische waarderingskaart

Wanneer de huidige beboste oppervlakten (Figuur 7-44) vergeleken wordt met de kaart met de beoogde
vegetaties (Figuur 7-45), blijkt dat met de uitvoering van het beheerplan bijkomende heide gerealiseerd
wordt ten zuiden van de ontsluitingsweg van de bergingsmodules, langsheen de ontsluitingsweg, en als
corridor tussen terreineenheden 3 en 6 (lichtblauw omrande zones op Figuur 7-45). Het gaat hierbij om een
oppervlakte van ca. 3,35 ha bos die omgezet wordt naar heide.
Er kan bijgevolg geconcludeerd worden dat de oppervlakte heide die door de bergingsmodules ingenomen
wordt (0,47 ha), kwantitatief gecompenseerd wordt (ca. 3,35 ha) bij de uitvoering van het geïntegreerd
beheerplan volgens ARCADIS Belgium. Er zal hierbij zelfs een grotere oppervlakte heide gerealiseerd
worden.
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Figuur 7-44 : Huidige beboste terrreindelen

Figuur 7-45 : Bijkomende oppervlakte aan heide zijn de lichtblauw omrande percelen

7.9.1.7.3

Boscompensatie

Op grond van het bosdecreet dient elke ontbossing voor bos ouder dan 22 jaar gecompenseerd te worden,
hetzij door middel van effectieve bosaanplant, hetzij middels een financiële compensatie waardoor de
overheid over voldoende financiële middelen beschikt om zelf in te staan voor de herbebossing. Voor
ontbossingen van meer dan 3 hectare kan enkel in natura gecompenseerd worden. De compensatiefactor
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voor voorliggend dossier is 1 omdat het gaat over een bos met grove den (>90% grondvlak) en beperkte
spontane bijmenging van inheemse soorten.
Herbebossing is echter niet toegelaten binnen het studiegebied vermits de bestemming niet geëigend is. Het
Bosdecreet laat immers niet toe dat boscompensatie wordt uitgevoerd binnen nucleaire zone. Herbebossing
kan uiteraard wel plaatsvinden buiten het studiegebied.
Op Figuur 7-43 zien we ter hoogte van de toekomstige berging een naaldhoutbestand (niet grove den) met
ondergroei van bomen en struiken (pmb) of grove dennenbestand met ondergroei van bomen en struiken
(ppmb). Dit gaat over een totale oppervlakte van ca. 11,7 ha bos.
Het naaldhout dat recent reeds ontbost werd in het kader van voorbereidende werken voor de bouw van een
bergingsinstallatie voor laag- en middelactief kortlevend afval, wordt op verschillende percelen aan de
Speciale
Beschermingszone
(SBZ)
Den
Diel
in
Dessel
gecompenseerd
(zie
https://www.digicat.be/nl/node/292).

Figuur 7-46: Situering van de te ontbossen zone en de zone waar de boscompensatie zal plaatsvinden

Hierna wordt een overzicht gegeven van de kadastrale percelen die ontbost worden en waarvoor een
boscompensatie wordt voorzien.
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Tabel 7-51: Overzicht van kadastrale percelen en de oppervlaktes waar de ontbossing zal plaatsvinden en waarvoor
gecompenseerd moet worden

Tabel 7-52: Overzicht van kadastrale percelen en de oppervlaktes waar de boscompensatie zal plaatsvinden
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Figuur 7-47: Detail van de kadastrale percelen waar de boscompensatie zal plaatsvinden

De status van de percelen waarop gecompenseerd zal worden is volgens het gewestplan natuurgebied of
agrarisch gebied met ecologisch belang gelegen buiten herbevestigingsgebied.
In het richtinggevend deel van het GRS Dessel worden de betrokken percelen als bosstructuur aangeduid.
De voorziene compensatie draagt dus bij aan de realisatie van het het GRS Dessel.
Om de boscompensatie/herbebossing op te volgen, werd een werkgroep opgericht met leden van de
Desselse milieuraad, STORA, ANB en NIRAS. In deze werkgroep worden de voorbereidende werken en de
wijze van herbebossing uitgestippeld voor alle percelen, opgedeeld in vijf zones.
De meeste voorbereidende werken vonden plaats in het voorjaar van 2019. Dit betreft voornamelijk
grondbewerkingen als klepelen, frezen, diepculteren, ploegen en het tijdelijk inzaaien van bloemen- of
faunamengsels. In het najaar van 2019 en 2020 vinden de herbebossingsacties plaats.
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Figuur 7-48: Eerste voorbereidende acties op de percelen voor boscompensatie

Tegen eind 2020 zullen alle zones herbebost zijn, ofwel via spontane herbebossing, ofwel door
aanplantingen met inheemse soorten als zwarte els, inlandse eik, lijsterbes of linde. Waar mogelijk zal ook
een mantel- en zoomvegetatie gecreëerd worden met soorten als hazelaar, meidoorn en sleedoorn.
7.9.1.7.4

Milderende maatregelen rustverstoring

Tijdens de constructiefase dienen de wettelijke geluidsvereisten gerespecteerd te worden.


Om de impact op avifaunistisch waardevolle en gevoelige ecotopen zo gering mogelijk te houden
dienen de werken in constructiefase dienen rekening te houden met het volgende: meest oostelijk
gelegen bergingsmodules (i.e. eerste fase van 20 modules), inclusief wegenis, spoor,
infiltratiebekken en andere randinstallaties: aanlegfase tussen begin september en eind maart. Dit is
de minst kwetsbare periode voor de aanwezige bedreigde en kwetsbare broedvogels t.h.v. dit
planonderdeel (Boompieper, Gekraagde roodstaart).
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meest westelijk gelegen bergingsmodules (i.e. tweede fase van 14 modules): aanlegfase tussen
begin september en eind maart. Dit is de minst kwetsbare periode voor de aanwezige bedreigde en
kwetsbare broedvogels t.h.v. dit planonderdeel (Boompieper).

Op die manier kunnen vogels hun broedterritoria afstemmen op de aanwezigheid van de bedrijvigheid en
zodat er geen impact is op aanwezige nesten, eieren en/of kuikens. Werken die opgestart werden voor het
broedseizoen mogen tijdens het broedseizoen verder lopen.
Naburige terreinen kunnen geschikt gemaakt worden als uitwijkplek indien er rustverstoring optreedt. Dit kan
door de uitbreiding van het heideareaal door omvorming van minder waardevolle bossen (zie
natuurcompensatie en boscompensatie).
De evolutie van het broedvogelbestand dient verder gemonitord te worden.
Het beheerplan opgemaakt door het studiebureau ARCADIS Belgium (rapport: ‘Geïntegreerd beheerplan
van de nucleaire zone ten noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals’) voorziet in een
toegankelijkheidsreglement waarbij de overgrote hoeveelheid aan bestaande paden en brandgangen
ontoegankelijk zal gesteld worden (zie onderstaande figuur).

Figuur 7-49: Maatregelenplan toegankelijkheid, recreatie en educatie

7.9.1.7.5

Milderende maatregelen lichtverstoring en visuele verstoring

Lichtverstoring
Er dient voor de verlichting van de bergingsmodules voldaan te worden aan de principes van “goed
verlichten”. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn de volgende:


enkel verlichten waar nodig;



enkel neerwaartse verlichting;



geen onnodig sterke lichtbronnen;
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geen verblindende richtingen gebruiken.

Om er bijkomend voor te zorgen dat enkel datgene verlicht wordt wat moet verlicht worden, wordt als
bijkomend uitgangspunt genomen dat de armaturen zo laag mogelijk gehouden dienen te worden.
Daarnaast dienen de armaturen te voldoen aan de strengste klasse volgens CEN (European Committee for
Standardization) (klasse G6), welke de mate verstorende verblinding en/of onderdrukking van hinderlijk
strooilicht (verblindingsgraad) zoveel mogelijk beperken. Klasse G6 betekent volgende maximale
lichtsterktes, bij de gegeven richtingen van de lichtsterkte 83:


bij 70°: 350 cd/klm;



bij 80°: 100cd/klm;



bij 90°: 0 cd/klm;



boven 90°: 0 cd/klm.

Specifiek voor vleermuizen werd onderzoek gedaan naar de meest optimale verlichting. Uit het onderzoek
kwam naar voren dat ogen van vleermuizen vooral gevoelig zijn voor blauw en ultraviolet licht. Ze zijn veel
minder gevoelig voor oranje en rood. Op basis van deze onderzoeksresultaten werd een amberkleurige, UVvrije ledlamp ontwikkeld: de batlamp. De met ledtechniek uitgevoerde batlamp kent een lange levensduur en
heeft weinig onderhoud nodig. Daarmee is het een goedkope en duurzame oplossing
(http://www.ledlichtnederland.nl/veel-gestelde-vragen/129-vleermuis-vriendelijke-verlichting)
Aanvullend is er ook heel wat verlichting op de markt waarbij wordt ingezet op systemen die gedimd worden
indien er geen nood is aan verlichting en die vanuit deze ruststand naar een hogere lichtintensiteit overgaan
wanneer er nood is aan verlichting (bv. enkel wanneer iemand voorbij wandelt).
7.9.1.7.6

Milderende maatregelen netwerkeffecten

De potentieel aanzienlijk negatieve impact op de droge oost-westverbinding kan deels worden gemilderd
door de verbetering of ontwikkeling van droge schrale ecotopen binnen het studiegebied die gevrijwaard
blijven. Mogelijke opties voor de verbetering of creatie van dergelijke stapstenen zijn ondermeer:


het creëren van open plekken in het Corsicaanse dennenbos en het eikenberkenbos (in de praktijk:
bomen kappen en strooisellaag afschrapen / plaggen). Op die manier wordt de vegetatiesuccessie
teruggebracht tot een pionierstadium;



het omvormen van het huidig intensief beheerd agrarisch gebied Steenheide naar voedselarm,
heischraal grasland;



het kappen van de vele recente boomopslag zodat heide hersteld wordt;



het creëren van meer microdiversiteit door gericht heidebeheer toe te passen (plaggen, maaien,
begrazing buiten het broedseizoen).

Enkel een combinatie van maatregelen kan mitigeren voor het versmallen / teloorgaan van de droge oostwestverbinding. Om de inrichtings- en beheerwerken te onderbouwen werd in 2014 een beheerplan
opgemaakt door het studiebureau ARCADIS Belgium (rapport: ‘Geïntegreerd beheerplan van de nucleaire
zone ten noorden van het Kanaal Bocholt-Herentals’). Het rapport werd afgestemd met ondermeer de
ecologische inventarisatie van de fauna en flora in de nucleaire zone (ARCADIS Belgium, 2009).
De aantasting van de droge oost-westverbinding door de inplanting van de bergingsmodules, in combinatie
met geplande ontwikkelingsscenario’s ter hoogte van de enige overblijvende corridor in het oosten van het
studiegebied (proefopstelling, bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO, uitbreiding KMO-zone
Stenehei) kan als volgt worden gemilderd:

83

Onder de richting van de lichtsterkte wordt verstaan: de hoek met de neerwaartse verticaal, waarbij het armatuur is geïnstalleerd

zoals hij zal worden gebruikt.
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Idealiter wordt een strook van minstens 100 tot 150 m aaneengesloten groenbuffer gevrijwaard
tussen de afschermingsdraad van Belgoprocess en de Kastelsedijk. Dit is echter niet mogelijk met
het voorgestelde ontwikkelingsscenario’s waarin men een bezoekers- en gemeenschapscentrum
TABLOO (incl. parking en evenementenweide) en een demonstratieproefopstelling voorziet tussen
de Kastelsedijk en Gravenstraat, evenals een uitbreiding van de KMO-zone Stenehei tot tegen de
afschermingsdraad van Belgoprocess

Het is niet mogelijk om her en der doorgangen in de afschermingsdraad te realiseren omdat dat problemen
geeft met de beveiliging van de site.
Mogelijke alternatieve opties voor behoud van de corridorfunctie van het studiegebied zijn:


Verschuiven van de afschermingsdraad in zuidelijke richting, met name vanaf het punt ten oosten
van de gebouwen van Belgoprocess; hierdoor kan wellicht een voldoende brede corridor (100 tot
150 m) worden aangehouden voor de Ree; deze maatregel dient in overleg met de lokale
Wildbeheerseenheid te worden genomen en is mede afhankelijk van het al dan niet bestaan van
andere reewissels die de oost-west verbinding verzekeren. Deze piste lijkt evenwel niet realistisch
aangezien deze ingrijpt op de bedrijfsvoering van Belgoprocess;



Inrichting van een volwaardige groenbuffer van minstens 100 m breed, deels ten noorden en deels
ten zuiden van de afschermingsdraad van Belgoprocess: de groenbuffer omvat eerst een zone ten
noorden van de site van Belgoprocess maar buigt in de oostelijke zone, éénmaal voorbij de
gebouwen van Belgoprocess, licht af naar het zuiden zodat nog ten zuiden van de
demonstratieproef deze groenbuffer met een voldoende breedte kan worden doorgetrokken. De
afschermingsdraad kan maar hoeft op zich niet te worden verplaatst. Deze groenbuffer dient te
worden opgebouwd uit een combinatie van droge heide en zomereikenberkenbos waarbij de rust-,
licht- en visuele verstoring vanuit de aangrenzende projectonderdelen tot een minimum moet worden
beperkt.

Op deze wijze wordt de potentieel aanzienlijk negatieve impact op de droge oost-west corridor omgebogen
tot een neutrale of zelfs eerder beperkt positieve impact.
Tot slot is het van belang dat de evolutie van de natuurwaarden binnen het projectgebied blijvend moet
worden gemonitored zodat desgevallend kan worden bijgestuurd in het beheer van de aanwezige
natuurgebieden en opdat hiermee ook kan worden rekening gehouden bij de uitbating van het projectgebied.

7.9.2

Nucleaire effecten

7.9.2.1

Referentiesituatie

Zie §7.9.1.3.
7.9.2.2

Effectbeschrijving en -beoordeling

Fase Ia en Ib en fase II (0-100 jaar):


geen nucleair effect door het vrijkomen van radionucliden, want geen lozingen, zie §8.1 en §8.2.



effect door externe straling, zie §8.4.3.

Periode na sluiting (> 100 jaar): zie §9.4.2.3.2.
7.9.2.3

Milderende maatregelen

De effecten binnen de discipline biodiversiteit zijn beperkt en in overeenstemming met de leidraden van het
FANC en de internationaal gehanteerde referentiewaarde voor blootstelling van niet-menselijke biota aan
ioniserende straling. Het project voorziet reeds voldoende maatregelen (§4.5) om de nucleaire impact op de
biodiversiteit te beperken.
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7.10

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

7.10.1

Niet-nucleaire effecten

7.10.1.1

Afbakening studiegebied

Het studiegebied van de discipline landschap situeert zich grotendeels op grondgebied van de gemeente
Dessel en deels op grondgebied van de gemeente Mol. Het wordt begrensd door:


Zuidzijde: Kanaal Bocholt-Herentals;



Westzijde: Geelsebaan (N118);



Noordzijde: Kastelsedijk;



Oostzijde: Gravenstraat.

Het studiegebied waarbinnen het landschappelijk onderzoek is uitgevoerd, wordt weergegeven op Figuur
7-50.

Figuur 7-50 : Situering studiegebied landschap

7.10.1.2

Methodologie

7.10.1.2.1

Beschrijving van de referentiesituatie

Het landschap wordt vanuit verschillende invalshoeken (cultuurhistorisch, landschapsecologisch en visueelesthetisch) beschouwd. De aanwezige waarden, voorkomend in het studiegebied, worden besproken en op
kaart voorgesteld op basis van een terreinverkenning, de landschapsatlas, traditionele landschappen in
Vlaanderen, landschapscomposietkaart, historiek en ontwikkeling van het landschap (o.b.v. historische
kaarten).
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De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het niveau waarop het landschap wordt besproken.
Op macroniveau wordt een ruimer gebied besproken op niveau van de traditionele landschappen,
landschapshistoriek en geomorfologie. Op mesoniveau worden zowel het archeologisch, het monumentaal
en landschappelijk erfgoed in de omgeving van het projectgebied beschreven. Op microniveau wordt de
ruimtelijke opbouw van het landschap onderzocht aan de hand van terreinverkenning van het projectgebied
en de directe omgeving. Hierbij worden ook visuele karakteristieken en landschapsbeeldbepalende
elementen die een invloed hebben op de belevingswaarde, beschreven.
7.10.1.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

Het project heeft, op hoofdlijnen, op drie wijzen een mogelijke invloed op de toekomstige situatie:


direct ruimtebeslag: verdwijnen/wijziging van erfgoedwaarden en landschappelijke kenmerken (incl.
archeologische waarde);



verstoringseffecten: visuele verstoring (beeldvorming), wijzigingen ondergrond (verstoren van
archeologische waarde door graafwerken en bemaling);



netwerkeffecten: wijziging landschappelijke connectiviteit en open ruimte corridors.

Er worden geen relevante cumulatieve effecten verwacht.
De effecten worden besproken voor de verschillende fasen van de operationele periode (constructiefase/
fase I (exploitatie)/fase II (sluiting)) en voor de periode na sluiting.
De effectbeoordeling is als volgt gebeurd voor:






Direct ruimtebeslag:
o aanzienlijk negatief: sterke aantasting van archeologisch en beschermd/bouwkundig erfgoed
 Direct ruimtebeslag van een relatief grote oppervlakte, of de volledige inname van
gekende archeologische sites of beschermd/bouwkundig erfgoed;
 Aantasting van en ernstige verstoring binnen een relatief grote oppervlakte van
gebieden met een hoge potentie aan waardevol archeologisch materiaal;
 Ernstige verstoring van beschermd/bouwkundig erfgoed.
o negatief: beperkte mate van aantasting van archeologisch en beschermd/bouwkundig
erfgoed
 Direct ruimtebeslag van een relatief beperkte oppervlakte gekende archeologische
sites of beschermd/bouwkundig erfgoed;
 Aantasting binnen een relatief beperkte oppervlakte van gebieden met een hoge
potentie aan waardevol archeologisch materiaal;
 Matige verstoring van beschermd/bouwkundig erfgoed.
o beperkt negatief: zeer beperkte mate van aantasting van archeologisch en
beschermd/bouwkundig erfgoed
 Direct ruimtebeslag van een relatief zeer beperkte oppervlakte gekende
archeologische sites of beschermd/bouwkundig erfgoed;
 Aantasting binnen een relatief zeer beperkte oppervlakte van gebieden met een
hoge potentie aan waardevol archeologisch materiaal;
 Beperkte verstoring van beschermd/bouwkundig erfgoed.
o verwaarloosbaar: geen aantasting van archeologisch en bouwkundig erfgoed.
Verstoringseffecten:
o aanzienlijk negatief: landschapselementen met aanzienlijke landschappelijke waarde worden
beschadigd of verwijderd;
o negatief: landschapselementen met aanzienlijke landschappelijke waarde worden beperkt
beïnvloed;
o beperkt negatief: landschapselementen met eerder beperkte landschappelijke waarde
worden beschadigd/verwijderd/beïnvloed;
o verwaarloosbaar: geen aantasting van relicten, erfgoedwaarden of landschappelijke
kenmerken met landschappelijke waarde;
Netwerkeffecten:
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aanzienlijk negatief: landschappelijke relaties met een belangrijke waarde worden
permanent en volledig onderbroken;
o negatief: landschappelijke relaties met een belangrijke waarde worden tijdelijk of gedeeltelijk
onderbroken;
o beperkt negatief: landschappelijke relaties met eerder beperkte waarde worden
onderbroken;
o verwaarloosbaar: geen aantasting van landschappelijke relaties;
o beperkt positief: landschappelijke relaties met eerder beperkte waarde worden hersteld;
o positief: landschappelijke relaties met een belangrijke waarde worden gedeeltelijk hersteld
o aanzienlijk positief: landschappelijke relaties met een belangrijke waarde worden volledig
hersteld.
Een project kan ook resulteren in een positief effect ten aanzien van de landschapsvisuele kenmerken, bv.
door opwaardering van de landschappelijke waarden en landschappelijke beleving. Er wordt echter geen
onderscheid gemaakt tussen aanzienlijk positief, positief en beperkt positief aangezien de beoordeling van
dit effect eerder persoonsgebonden is.
o

Voor het aspect archeologie is een positieve effectbeoordeling in principe niet mogelijk. Het bodemarchief is
statisch en onvervangbaar. Het streven naar behoud van de archeologische waarden in situ, bijvoorbeeld
door het inpassen van het archeologisch erfgoed binnen het nieuwe project, wordt wel als positief
beoordeeld.
7.10.1.2.3

Milderende maatregelen

Het duurzaam beheer van waardevolle landschapselementen is een aandachtspunt bij de ontwikkeling van
het projectgebied. Een ruimtelijke ontwikkeling die het aanwezige archeologische erfgoed kan behoeden
voor een ongedocumenteerde vernieling door voldoende vooronderzoek en opgraving is wenselijk. Ten
aanzien van de structurele waarde, belevingswaarde en de visuele waarde van het landschap, kunnen
milderende maatregelen worden getroffen teneinde een optimale landschappelijke inpassing na te streven.
7.10.1.3

Beschrijving van de referentiesituatie

7.10.1.3.1

Macroniveau

Kaart 22: Traditioneel landschap

Traditionele landschappen
Op macroniveau kan gesteld worden dat het grootste deel van het studiegebied deel uitmaakt van het
traditioneel landschap ‘Land van Geel-Mol’. De noordoostelijke hoek van het studiegebied is gelegen in het
traditioneel landschap ‘Vallei van de Kleine Nete’. Deze vallei doorsnijdt o.a. het Land van Geel-Mol.
Het Land van Geel-Mol wordt gekenmerkt door een vlakke en golvende topografie met een duidelijke
gerichtheid van valleien, ruggen en bewoning. Er komen talrijke open ruimten voor van sterk wisselende
omvang. Bossen, topografie en bebouwing werken ruimtebegrenzend. De kerndorpen en (rij)gehuchten
maken deel uit van de open ruimte. Verkavelingen en lintbebouwing in de beboste gebieden zijn soms
storend maar niet ruimtebepalend. Open veldverkavelingen en lintbebouwing zijn daarentegen wel storende
elementen maar zelden ruimtebegrenzend. De aanwezige kleine landschapselementen zijn geïsoleerde
elementen zoals molens, torens, hoeven, kapelletjes, ... die dikwijls een monumentwaarde hebben. In de
valleien is lineair groen aanwezig.
Landschapshistoriek
Het fysisch systeem fungeerde in het traditionele landschap zeer duidelijk als drager van de ruimtelijke
structuur doordat het bodemgebruik noodzakelijkerwijze afgestemd diende te worden op de natuurlijke
bodemgesteldheid. Het landschap werd in belangrijke mate gevormd door het agrarische stelsel dat hier
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de

gedurende eeuwen standhield, namelijk het potstalsysteem. Het bodemgebruik van de 18 eeuw, zoals
afgeleid kan worden van de Ferrariskaart (Figuur 7-51), geeft bijgevolg een goed beeld van het bodemgebruik
dat hier gedurende eeuwen (van de Middeleeuwen tot 1900) nagenoeg onveranderd is gebleven. Het
landschap was zeer gevarieerd en gaf de toestand van de bodem weer. Door de bestendigheid van de
landschapsinrichting en bodemgebruik zijn een groot aantal halfnatuurlijke landschappen ontstaan (heiden,
hooilanden, met houtwallen omzoomde akkers en weiden). Ter hoogte van het projectgebied geeft de
Ferrariskaart hoofdzakelijk heide aan. De bebouwingskernen van Dessel en Brasel zijn er al op te vinden.
Rondom deze gehuchten zijn akkerlanden gelegen. Hoeve De Boeretang met drevenstructuren is reeds
aangeduid. Ten westen van Dessel zijn stuifduinen gelegen. In de vallei van de Witte Nete domineren
moerassige weiden en moerassen. Opvallend is de aanwezigheid van 2 dennenbossen.

Figuur 7-51: Ferrariskaart (1777)
de

Sinds de 19 eeuw is de structuur van dit landschap grondig veranderd. Met de onafhankelijkheid van
België startte de ontginning van de woeste gronden. De doorgevoerde ontginningen leverden in de Kempen
de
vooral dennenbossen op. Sinds eind 18 eeuw werd op grootschalige wijze heide beplant met dennen die
een afzet kenden in de Kempense steenkoolmijnen en de steenbakkerijen. Ook de wegenaanleg en de
opkomst van anorganische meststoffen maakten nieuwe ontginningen mogelijk. Grote delen van het
agrarisch landschap vertonen nu dan ook de kenmerken van een jong ontginningsgebied: grote blokkavels
in een open landschap. Ook voor de landbouw minder geschikte gronden werden in gebruik genomen.
Ingrijpend in het landschapsbeeld was de aanleg van de kanalen Dessel – Schoten en Bocholt – Herentals.
De voornaamste motivering daarvoor was de irrigatie van de voedselarme zandgronden in functie van de
landbouw. Belangrijker nog is de ontdekking van kwartsrijke witte zanden voor de glasindustrie in de
omgeving van Mol en Dessel. De gevolgen waren ingrijpend. In enkele decennia tijd ontwikkelde er zich
langsheen het kanaal Bocholt - Herentals, en dan voornamelijk ter hoogte van Mol en Dessel, een relatief
belangrijke economische pool. Hiermee hangt de verdere aanleg van het wegennet, spoorwegennet, het
oprichten van industriële bebouwing en arbeiderswijken en het verschijnen van grote kunstmatige
ontginningsplassen samen. Sinds de industriële revolutie is de herkenbaarheid van de landschappelijke
structuur van voordien dan ook sterk vervaagd.
ste

Tijdens de 20
eeuw kende de zandontginning een sterke uitbreiding en ontstonden verschillende
ontginningsplassen. Het veelvuldig voorkomen van de ontginningsplassen in de regio heeft een nieuwe
identiteit en specifiek karakter gegeven aan het landschap. De zogenaamde Kempense meren zijn nu
ruimtelijk structurerende landschapskenmerken geworden. Diverse van deze ontginningsplassen hebben
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ondertussen een andere bestemming en gebruiksfunctie gekregen, vaak in functie van recreatie. De
ontginning van de plas ten oosten van de Gravenstraat is echter nog lopende.
De industriële evolutie werd verdergezet na WOII met de sterke verstedelijking waarbij de sterk uitbreidende
bebouwing over de traditionele structuren heen is gewaaierd. Tenslotte hebben ook de eerder recente
ontwikkeling van recreatieve infrastructuur en ontwikkelingen binnen de landbouw invloed gehad op het
landschap.
Geomorfologie
Het projectgebied situeert zich op een westelijke uitloper van het Kempens plateau. In dit vrij vlakke gebied
hebben rivieren zoals de Witte Nete zich weinig ingesneden. Plaatselijk komen enkele meer uitgesproken
reliëfvormen voor, zoals de duinen.
Het reliëf helt af van oost naar west. Het oosten van de gemeente Dessel leunt aan bij de overgang naar het
Kempisch plateau en is hoger dan het westelijk deel van de gemeente. Terwijl de interfluvia in het oosten op
een hoogte van 30 m liggen, bereikt het westen nog een hoogte van 20 m. De valleien hellen af naar het
zuidwesten en liggen op een hoogte van 20 tot 25 m. De duingebieden steken licht boven de vlakten uit en
liggen ongeveer op 25 m.
7.10.1.3.2

Mesoniveau

Kaart 8: Landschapsatlas
Kaart 22: Traditioneel landschap
Kaart 23: Beschermd erfgoed
Kaart 24: Vastgestelde inventarissen
Kaart 25: Landschapscomposietkaart

Relictzones, ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten
Het studiegebied maakt geen deel uit van een ankerplaats.
Delen van het studiegebied zijn gelegen in de relictzone ‘Ontginningsblok Kievitheide, Hooibeekheide,
Steenheide en Stoktse Heide’ (R10107). Ten tijde van Ferraris en Vandermaelen was het Prinsenpark (ten
westen van de Geelsebaan (N118)) heidegebied. De parkstructuur is goed herkenbaar en enkele vennen
zijn nog bewaard. Ook Zandbergen-Steenheide zijn op de Ferraris en Vandermaelenkaart aangeduid als
heide. De bosstructuur is nog goed herkenbaar, doch aangetast door industriële complexen. De waarde van
de relictzone wordt verstoord door verspreide bebouwing, industrie en verkavelingen die op verschillende
plaatsen binnen dringen. Het vrijwaren van verdere bebouwing en het versterken van bosstructuur zijn dan
ook beleidswenselijkheden.
Lijnrelicten in de omgeving zijn de ‘Witte Nete’ (L10094) in het noordoosten en het ‘kanaal Bocholt –
Herentals’ (L17001) in het zuiden.
Er zijn geen puntrelicten gelegen binnen of in de omgeving van het studiegebied.
Beschermde monumenten, cultuurhistorische landschappen, dorps- en stadsgezichten
Ten noordoosten van het studiegebied ligt de hoeve ‘De Boeretang’. Deze hoeve is reeds aangeduid op de
Ferrariskaart. Het woonhuis, de stal/schuur en het karhuis zijn beschermde monumenten. De hoeve "De
Boeretang" met haar onmiddellijke omgeving is tevens beschermd als cultuurhistorisch landschap.
Aan de overzijde van N118 is de kasseiweg Heide beschermd als monument.
Bouwkundig erfgoed
Binnen of op de rand van het studiegebied is het volgende bouwkundig erfgoed aanwezig:
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hoeven "Reinaerthof" en "Heilicht"; Stenehei 58-60, Dessel



de "Braselhoeve"Geelsebaan 190, Retie;



hoeve: Stenehei 64, Dessel.



hoeve "de Boeretang": Boeretangsedreef 98, Dessel;



eengezinswoning (intussen gesloopt): Boeretang 195, Mol;



Studiecentrum voor Kernenergie en bijhorende woonwijk: Boeretang z.n., Mol;



Kasseiweg Heide: Heide (Retie), Aardseweg (Geel).

Landschapscomposietkaart
Volgens de landschapscomposietkaart van de provincie Antwerpen komt ter hoogte van het studiegebied
voornamelijk historisch bos (ontstaan tussen 1850-1910 en tussen 1775-1850) en heide voor. De terreinen
van Belgoprocess zijn aangeduid als industrieterrein.
Ten zuidwesten van
landbouwontginning.

het

projectgebied

wordt

het

landschap

gekenmerkt

door

een

typische

De waterplas van de ontginningsgroeve van Sibelco is aangeduid als een nieuwe artificiële plas. Ter hoogte
van de hoeve Boeretang is historisch constant grasland aanwezig. Ten zuiden van het ‘kanaal Bocholt –
Herentals’ is voornamelijk industrie en historisch bos aanwezig.
Bodemkundig erfgoed en archeologie
Binnen het studiegebied wordt er in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geen melding gemaakt van
archeologische vondsten. Locaties in de directe omgeving waar volgens de CAI een hoge potentie bestaat
op de aanwezigheid van bodemkundig erfgoed of waar dit reeds werd vastgesteld zijn de hoeve Boeretang
en een hoeve ten noorden van het studiegebied.
Het feit dat op dit ogenblik geen archeologische vindplaatsen bekend binnen het projectgebied, wil evenwel
niet zeggen dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig kan zijn. Aangezien reeds in het plan-MER werd
aangegeven dat archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is, heeft NIRAS hier proactief op gereageerd en
werd er in overleg met het Agentschap Ruimte en Erfgoed (momenteel Agentschap Onroerend Erfgoed
genaamd) een voorstel tot vooronderzoek uitgewerkt dat in de loop van 2012 werd uitgevoerd.
De archeologische prospectie bestaat uit volgende deelonderzoeken:


verkennende paleolandschappelijke boringen om een beeld te krijgen van de bodemopbouw, zones
met hoge archeologische potentie voor prehistorische sites te detecteren en na te gaan in hoeverre
de inrichting van het terrein d.m.v. rabatten een invloed heeft gehad op mogelijk aanwezig
archeologisch erfgoed;



indien er goed bewaarde bodems worden aangetroffen, wordt er overgegaan tot een waarderend
archeologisch booronderzoek om prehistorische sites te detecteren;



indien er prehistorische sites worden aangetroffen, wordt er overgegaan tot een
proefputtenonderzoek om deze sites te waarderen en af te bakenen (enkel voor eerste reeks
modules en kade).



indien er geen prehistorische sites worden aangetroffen, worden er proefsleuven aangelegd om sites
met bodemsporen te kunnen detecteren (enkel voor eerste reeks modules en kade).

Ter hoogte van de ontsluitingsweg en de locatie waar de eerste reeks modules werden uitgevoerd, werden
begin 2012 verkennende paleolandschappelijke boringen uitgevoerd. Aangezien er goed bewaarde bodems
werden aangetroffen, werd in een volgende fase een waarderend archeologisch booronderzoek uitgevoerd.
Tijdens dit onderzoek werden in de zones met intacte bodemprofielen en waar bodemverstorende ingrepen
zullen plaatsvinden, boringen uitgevoerd in een grid van 12 op 10 meter. Er werden tijdens dit waarderend
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archeologisch onderzoek geen prehistorische sites gedetecteerd zodat er geen verder onderzoek in deze
zone noodzakelijk is.
De tweede reeks modules ligt in een waardevol heidegebied. In deze zone is nog vooronderzoek nodig,
maar wordt het onderzoek sowieso maar uitgevoerd tot en met fase 2 (waarderend booronderzoek).
7.10.1.3.3

Microniveau

Ten zuiden van het projectgebied bevindt zich het kanaal Bocholt-Herentals. Tussen het kanaal en het
projectgebied ligt de dienstweg van De Vlaamse Waterweg. Het zicht wordt geleid door de groenstructuur
aan weerskanten van het kanaal. Deze structuur is echter op sommige plaatsen onderbroken. Zo werd in
functie van het project een kade (opgeleverd in 2013) gerealiseerd aan de noordzijde van het kanaal. Aan
de overzijde van het kanaal is het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) met bijhorende woonwijk gelegen.
Ten oosten van de brug Boeretang bevond zich een voormalige elektriciteitsfabriek. De koeltoren, de fabriek
en de 2 schouwen waren opvallende landschapselementen maar deze zijn intussen verwijderd.

Foto 1: zicht langs kanaal

Foto 2: zicht langs kanaal op woonwijk SCK

Het zuidelijk deel van het projectgebied is overwegend bebost. Op de terreinen van Belgoprocess gaat het
hierbij om een naaldbos. Meer naar het westen toe wordt het bos gemengd. Doorheen deze bossen werd
intussen de ontsluitingsweg vanaf de kade gerealiseerd.
De bossen zorgen voor een volledige afscherming van de bedrijfsgebouwen van Belgoprocess vanaf de
dienstweg van De Vlaamse Waterweg. Op de terreinen van Belgoprocess, op de locatie waar de IPM
gebouwd zal worden, werd een zettingsproef uitgevoerd. De zandhoop wordt door het bos afgeschermd en
zal in de loop van de werken vermengd worden met grofkorrelig zand en verspreid worden over het terrein
dat i.s.m. de Grondbank tot één projectzone gedefinieerd werd.

Foto 3: zicht op naaldbos

Foto 4: zicht op gemengd bos
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Aan weerszijden van de Europalaan komt een heidelandschap voor. Op sommige locaties is er veel
boomopslag aanwezig waardoor het open landschap dreigt dicht te groeien. Ten noorden van de
Europalaan strekt zich een waardevolle duin uit die hoofdzakelijk begroeid is met boomopslag.

Foto 5: zicht op heidegebied

Foto 6: zicht op boomopslag in heidegebied

Ten zuiden van de Kastelsedijk bevindt zich het bedrijventerrein Stenehei. De bedrijfsgebouwen zijn vanuit
het zuiden duidelijk zichtbaar aangezien ze begrensd worden door een open grasveld/weide. De
landbouwpercelen worden de laatste jaren gebruikt als festivalterrein door Graspop Metal Meeting. Het
festivalterrein zelf bevindt zich ten noordoosten van het projectgebied, ter hoogte van het met steenpuin
verharde terrein. Er zijn geen permanente constructies voor dit festival aanwezig. De terreinen ten zuiden
van het bedrijventerrein worden gebruikt als camping. Het is niet duidelijk of het festival de komende jaren
hier nog zal plaats vinden. Voordien vond het festival plaats op de terreinen achter Boeretang (sinds 1998).

Foto 7: zicht op KMO-zone Stenehei

Foto 8: zicht op deels verharde zone

Ten westen van de N118 ligt het provinciaal domein Prinsenpark. Dit gebied van 230 ha omvat bossen en
vijvers. De weiden aan de rand van het domein zorgen voor enkele mooie vergezichten. De zichtbaarheid
van het projectgebied is echter beperkt door aanwezige bosfragmenten en kleine landschapselementen.
De Hooibeek (of Trekgracht Kattesteertvijver) vormt de zuidwestelijke grens van het heidegebied. Ten
zuiden van deze beek komt een open landbouwlandschap voor. Het beekbegeleidend groen langsheen de
waterloop vormt een kleinschalig landschapselement dat zorgt voor een gedeeltelijke afscherming van het
achterliggende gebied.
Ten oosten van de Gravenstraat is een zandontginning gelegen die geëxploiteerd wordt door Sibelco.
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Foto 9: zicht op landbouwlandschap en Hooibeek

a)
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/ SCK

Figuur 7-52: Overzicht landschapselementen
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7.10.1.4

Effectbeschrijving en –beoordeling

7.10.1.4.1

Constructiefase

7.10.1.4.1.1

Direct ruimtebeslag

Binnen deze effectgroep onderscheiden we het verlies van archeologisch en/of beschermd/bouwkundig
erfgoed. Binnen het projectgebied is er geen beschermd of bouwkundig erfgoed aanwezig. Wat betreft de
effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed kan aangegeven worden dat de realisatie van het project
in principe geen grote ondergrondse infrastructuren inhoudt. Er zal wel een afgraving van teelaarde en de
bovenste grondlagen plaatsvinden. Dit kan leiden tot een verlies van bodemkundig erfgoed.
Zoals vermeld in paragraaf 7.10.1.3.2 werd reeds een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd ter hoogte
van de ontsluitingsweg en de zone waar de eerste reeks van 20 modules gebouwd zal worden. Tijdens dit
onderzoek werden geen prehistorische sites gedetecteerd zodat er kan gesteld worden dat er geen impact
zal zijn op archeologisch erfgoed. Voor de tweede reeds van modules moet dit vooronderzoek nog
uitgevoerd worden en kan er nog geen uitspraak gedaan worden. Maar er kan aangenomen worden dat
milderende maatregelen die eventueel volgen uit dat onderzoek, gevolgd zullen worden.
Het effect ten gevolge van het ruimtebeslag kan beoordeeld worden als beperkt negatief tot
verwaarloosbaar.
7.10.1.4.1.2

Verstoringseffecten

Binnen deze effectgroep wordt de verstoring van landschapselementen onderzocht. Dit kan gaan over een
visuele verstoring maar ook over een aantasting bv. door het uitvoeren van een bemaling.
Voor de bespreking van de visuele verstoring tijdens de constructiefase wordt verwezen naar de discipline
mens (zie paragraaf 7.11.1.4.1.2). Het effect wordt beoordeeld als beperkt negatief.
Bemalingen kunnen het archeologisch materiaal en de bewaringstoestand ervan beïnvloeden.
Schommelingen van de grondwatertafel zorgen ervoor dat het organisch materiaal kan uitlogen waardoor de
restanten minder leesbaar (zichtbaar) worden.
De realisatie van het project houdt in principe geen grote ondergrondse infrastructuren. Een tijdelijke
bemaling zal bij de bouw van een kelder nodig zijn. Een grondwaterverlaging van 5 cm wordt verwacht tot op
250 m van de bouwput. Ter hoogte van de eerste reeks van 20 modules werden geen prehistorische sites
gedetecteerd zodat er kan gesteld worden dat er geen impact zal zijn op archeologisch erfgoed. Voor de
tweede reeds van modules moet dit vooronderzoek nog uitgevoerd worden en kan er nog geen uitspraak
gedaan worden. Maar er kan aangenomen worden dat milderende maatregelen die eventueel volgen uit dat
onderzoek, gevolgd zullen worden.
Het verstoringseffect ten aanzien van het archeologisch materiaal wordt bijgevolg beperkt negatief tot
verwaarloosbaar geacht.
7.10.1.4.2

Fase I (exploitatie)

7.10.1.4.2.1

Direct ruimtebeslag

Zodra de bergingsmodules opgevuld zijn (na een periode van minstens enkele tientallen jaren), zullen ze
afgedekt worden waardoor de ingenomen oppervlakte toeneemt. Binnen dit ruimtebeslag is geen beschermd
of bouwkundig erfgoed aanwezig. Archeologisch erfgoed wordt door de afdekking niet aangetast. Het effect
wordt bijgevolg beoordeeld als verwaarloosbaar.
7.10.1.4.2.2

Verstoringseffecten

Om een beeld te krijgen van de landschappelijke verstoring die veroorzaakt zal worden door de
bergingsmodules werd een zichtbaarheidstudie uitgevoerd. Hierbij werd vanuit 5 locaties het zicht op de
modules weergegeven (Figuur 7-53). De volgende zichtpunten werden beschouwd:
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zichtpunt 1: vanaf de KMO-zone Stenehei;



zichtpunt 2: vanaf de brug over het kanaal;



zichtpunt 3: vanaf de parking langs de Europastaat;



zichtpunt 4: vanaf taverne Sas VI ter hoogte van sas VI;



zichtpunt 5: vanaf de dienstweg van De Vlaamse Waterweg langs het kanaal.

Figuur 7-53: Locatie zichtpunten

De bergingsmodules werden gesimuleerd op fotomateriaal vanaf deze zichtpunten. Er werd uitgegaan van
het worstcasescenario, namelijk de situatie waarbij de bergingsmodules afgedekt worden door een
dakstructuur en de grootste hoogte hebben, namelijk 26 meter (na de afdekking zijn de tumuli slechts 20 m
hoog). In de studie werd verondersteld dat het bos, dat niet moet wijken voor één van de onderdelen van het
voorliggend project, behouden blijft. Met uitzondering van het zicht vanaf de brug over het kanaal bevonden
de zichtpunten zich steeds op maaiveldniveau. De zichtpunten waarbij een zicht vanaf een verdieping
mogelijk is (bv. bedrijfsgebouwen op Stenehei), situeren zich immers op zo’n afstand van de
bergingsmodules dat het verschil tussen het zicht vanaf maaiveldniveau en niveau +1 of +2 verwaarloosbaar
is. De zichtbaarheid van de randvoorzieningen (administratieve gebouwen, controlezaal, wegenis, spoor,
infiltratiebekkens…) wordt verwaarloosbaar geacht ten opzichte van die van de bergingsmodules en wordt
hieronder daarom niet verder in rekening gebracht.
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Figuur 7-54 : Fotosimulatie vanaf zichtpunt 1: vanaf de KMO-zone Stenehei

Figuur 7-55 : Fotosimulatie vanaf zichtpunt 2: vanaf de brug over het kanaal

Figuur 7-56 : Fotosimulatie vanaf zichtpunt 3: vanaf de parking langs de Europalaan
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Figuur 7-57 : Fotosimulatie vanaf zichtpunt 4: vanaf taverne Sas VI ter hoogte van sas VI

Figuur 7-58 : Fotosimulatie vanaf zichtpunt 5: vanaf de dienstweg van De Vlaamse Waterweg langs het kanaal

Uit de zichtbaarheidsstudie blijkt het volgende:


ste

zichtpunt 1: vanaf de KMO-zone Stenehei zal het zicht op de 1 reeks modules grotendeels
afgeschermd worden door het aanwezige bos en de bestaande infrastructuur van Belgonucleaire ten
de
noorden van de Europalaan. Dit bedrijf is momenteel ontmandeld. De zichtbaarheid van de 2 reeks
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modules (niet zichtbaar op de fotosimulatie) zal iets groter zijn aangezien de (bos)afscherming
ste
de
minder dens is. De dakstructuur, zowel de 1 reeks modules als van de 2 , zal steeds boven het
bos zichtbaar zijn.
ste



zichtpunt 2: ten zuiden van de 1 reeks modules bevindt zich een naaldbos dat voor de afscherming
de
zorgt. Het bos ten zuiden van de 2 reeks modules is minder dens. Het beekbegeleidend groen
langs de Hooibeek zorgt voor wel voor een doorlopende afscherming waardoor enkel het dak van de
modules zichtbaar zal zijn. De zichtbaarheid van de modules kan in de winter verhogen wanneer het
loofbos niet in blad staat. Deze situatie is voorgesteld in Figuur 7-55.



zichtpunt 3: het tussenliggend bos zorgt voor een afscherming van de zichten. Het dak van de 2
reeks modules zal wel zichtbaar zijn. In de winter kan de zichtbaarheid van de modules zelf ook
verhogen door het bladverlies van het loofbos;



zichtpunt 4: vanaf taverne Sas VI ter hoogte van sas VI zijn de modules niet zichtbaar;



zichtpunt 5: vanaf de dienstweg van De Vlaamse Waterweg langs het kanaal is de 1 reeks
modules bijna niet zichtbaar. Het aanwezige naaldbos zorgt voor voldoende afscherming. Enkel het
de
dak zal zichtbaar zijn. De 2 reeks modules wordt door een minder dens bos afgeschermd waardoor
deze modules in het open landschap ten zuiden van de Hooibeek voor meer landschapsverstoring
zullen zorgen. Bovendien gaat het om een loofbos dat in de winter voor een beperkte afscherming
zorgt.

de

ste

De zichtbaarheid vanaf de punten 1 en 3 werkt minder landschapsverstorend aangezien deze punten zich
situeren in een reeds verstoorde omgeving (namelijk ter hoogte van het bedrijventerrein). Het effect vanaf
zichtpunten 1 en 3 wordt daarom als beperkt negatief beoordeeld. Er wordt wel geadviseerd om de bosrand
langs de Europalaan te behouden en verder te ontwikkelen.
Vanuit de zuidelijke punten (2 en 5) is het verstoringseffect groter daar het landschap vanuit deze
zichtpunten een meer ‘natuurlijk’ of minder verstoord karakter heeft. Het landbouwlandschap is ook meer
open waardoor de landschapsvisuele verstoring door de modules vanuit het zuiden verder reikt dan vanuit
het noorden. De bosrestanten ten zuiden van de modules zorgen voor een eerste visuele afscherming. Deze
bossen zijn echter niet allemaal even dens. Het beekbegeleidend groen langs de Hooibeek zorgt wel voor
een continu scherm. Tot slot is er nog een bomenrij langsheen de dienstweg van De Vlaamse Waterweg die
langs het kanaal zorgt voor een bijkomende afscherming. De bomenrij is echter niet meer volledig ten
westen van zichtpunt 5. Het visuele verstoringseffect vanuit zichtpunten 2 en 5 wordt als negatief
beoordeeld. Het omliggend bos en het beekbegeleidend groen langs de Hooibeek dienen daarom behouden
te blijven. Bijkomend dient langs het kanaal een bomenrij tot aan de brug vervolledigd te worden om een
bijkomend scherm te creëren. Op die manier kan het effect gemilderd worden tot beperkt negatief.
Vanaf zichtpunt 4 is het visueel verstoringseffect verwaarloosbaar.
Op basis van het bovenstaande kan wat betreft de visuele verstoring vanaf het omliggend erfgoed
(beschermd of opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed) gesteld worden dat zichten vanaf de
hoeves langs de N118 verstoord kunnen worden gezien de afscherming door het omliggend bos niet volledig
is (zeker niet in de winter). Ook het dak van de bergingsmodules zal in de meeste gevallen nog zichtbaar
zijn. Het verstoringseffect effect wordt als negatief beoordeeld. Het effect kan gemilderd worden tot beperkt
negatief door het omliggend bos en het beekbegeleidend groen langs de Hooibeek te behouden.
Vanaf de kasseiweg Heide, hoeve Boeretang en het Studiecentrum voor Kernenergie en bijhorende
woonwijk zijn geen zichten op de bergingsmodules mogelijk (verwaarloosbaar effect).
Aan het einde van fase I (exploitatie) wordt een afdekkingslaag over de modules aangebracht. Vanaf dan zal
de berging een minder ‘industrieel’ en meer natuurlijk uitzicht krijgen. De tumuli vormen dan groene heuvels
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in het landschap waardoor de landschapsvisuele verstoring zal afnemen. De tumuli zijn ook lager in
vergelijking met de modules met een dakstructuur, 20 m in plaats van 26 m. De juiste samenstelling van de
afdeklaag is nog niet bekend. Deze zal mee bepaald worden op basis van de resultaten van de testen die
uitgevoerd worden op de proefafdekking.
7.10.1.4.2.3

Netwerkeffecten

Landschappelijke verbindingen kunnen gecreëerd worden door bv. het verdwijnen van vegetatie of andere
elementen waar deze momenteel versnipperend werken tussen twee delen van een open landschap. Een
landschappelijke versnippering kan dan weer gecreëerd worden door de fysieke aanwezigheid van een
nieuwe infrastructuur (al dan niet in ophoging) of door bijhorende beplantingen.
De bergingsmodules komen te liggen in een bos- en heidelandschap. Momenteel wordt dit landschap al
doorsneden door de Europalaan. Ten noorden van deze weg bevindt zich een typische (begroeide)
heideduin. Ten zuiden strekt zich een heidegebied met boomopslag uit.
De modules (of tumulus) met een hoogte van 26 m (of 20 m) komen tussen deze 2 delen te liggen en zorgen
voor een verdere versnijding van de bestaande landschapsecologische relatie. Het effect wordt negatief
beoordeeld. Dit effect zal in fase II (sluiting) en periode na sluiting gemilderd worden nadat de modules zijn
afgewerkt met een afdeklaag. Vervolgens kan er een vegetatieontwikkeling toegelaten worden van een type
dat winderosie maximaal reduceert maar toch zoveel mogelijk een landschappelijke verbinding vormt met
het omliggend terrein. Het effect kan dan beoordeeld worden als beperkt negatief.
7.10.1.4.3

Fase II (sluiting) en periode na sluiting

7.10.1.4.3.1

Netwerkeffecten
84

Na de afdekking, tijdens fase II (sluiting) en de periode na sluiting, vormen de tumuli een quasi-permanente
reliëfstructuur in het landschap. Deze impact wordt als beperkt negatief beoordeeld, mits er een
vegetatieontwikkeling wordt op toegelaten van een type dat winderosie maximaal reduceert maar toch
zoveel mogelijk een landschappelijke verbinding vormt met het omliggend terrein.
7.10.1.5

Nulalternatief

Om negatieve effecten ten aanzien van het landschap te vermijden, dienen de volgende milderende
maatregelen genomen te worden:


Om het direct ruimtebeslag te compenseren kan een vegetatieontwikkeling op de tumuli toegelaten
worden van een type dat winderosie maximaal reduceert maar toch zoveel mogelijk een
landschappelijke verbinding vormt met het omliggend terrein.



Om de zichtbaarheid van de modules te beperken dient het omliggend bos en beekbegeleidend
groen langs de Hooibeek behouden te blijven en de bomenrij langs het kanaal tot aan de brug
vervolledigd te worden.

Een andere maatregel is enkel een aanbeveling en is dus niet noodzakelijk om een negatief effect te
milderen maar kan de visuele verstoring bijkomend beperken:


de bosrand langs de Europalaan behouden en verder ontwikkelen.

Vooraleer de tweede reeks van modules gebouwd kan worden, dient er nog een archeologisch
vooronderzoek te gebeuren. Voor de eerste reeks modules werd dit reeds uitgevoerd.
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Zolang de radioactieve berging noodzakelijk is.
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7.10.1.6

Milderende maatregelen

Om het direct ruimtebeslag te compenseren kan een vegetatieontwikkeling op de tumuli toegelaten worden
van een type dat winderosie maximaal reduceert maar toch zoveel mogelijk een landschappelijke verbinding
vormt met het omliggend terrein.
Om de zichtbaarheid van de modules te beperken dient de bosrand langs de Europalaan behouden en
verder ontwikkeld te worden. Het omliggend bos en beekbegeleidend groen langs de Hooibeek dient
behouden te blijven. Langs het kanaal kan eventueel een bomenrij tot aan de brug vervolledigd worden om
de modules visueel af te schermen.
Vooraleer de tweede reeks van modules gebouwd kan worden, dient er nog een archeologisch
vooronderzoek te gebeuren. Voor de eerste reeks modules werd dit reeds uitgevoerd.
7.10.2

Nucleaire effecten

Voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden geen nucleaire effecten
verwacht, zie scopingstabel in sectie 7.2.
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7.11

Mens – ruimtelijke aspecten

7.11.1

Niet-nucleaire effecten

7.11.1.1

Afbakening studiegebied

Het studiegebied van de discipline mens – ruimtelijke aspecten situeert zich grotendeels op grondgebied van
de gemeente Dessel en deels op grondgebied van de gemeente Mol. Het wordt begrensd door:


Zuidzijde: Kanaal Bocholt-Herentals en waterloop ten zuiden van de woonblokken van SCK/VITO;



Westzijde: Geelsebaan (N118);



Noordzijde: Kastelsedijk met aangrenzende bebouwing;



Oostzijde: Gravenstraat.

Het studiegebied waarbinnen het onderzoek ten aanzien van mens is uitgevoerd, wordt weergegeven op de
onderstaande figuur.

Figuur 7-59 : Situering studiegebied onderzoek discipline mens

7.11.1.2

Methodologie

7.11.1.2.1

Beschrijving van de referentiesituatie

Voor de referentiesituatie wordt een overzicht gegeven van de aanwezige ruimtelijke functies (wonen,
landbouw, handel en horeca, industrie en recreatie) in de omgeving van het projectgebied. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van het gewestplan, BPA’s en RUP’s, ruimtelijke structuurplannen op de diverse
beleidsniveaus en luchtfoto’s.
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7.11.1.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

Het project heeft op de volgende wijzen een invloed op de toekomstige situatie:


direct ruimtebeslag: per gebruiksfunctie wordt de winst of verlies aan oppervlakte binnen het
projectgebied berekend. Hieraan wordt echter geen effectbeoordeling gekoppeld;



visuele beleving: kwalitatieve beoordeling.

Er worden geen relevante cumulatieve effecten verwacht.
De effecten worden besproken voor de verschillende fasen van de operationele periode (constructiefase,
fase I (exploitatie) en fase II (sluiting)) en voor de periode na sluiting.
De effectbeoordeling is als volgt gebeurd voor:



-

direct ruimtebeslag:
o aanzienlijk negatief: De aanwezige functie wordt zeer sterk gehinderd en/of verdwijnt
nagenoeg volledig uit het projectgebied;
o negatief: De aanwezige functie ondervindt matige hinder en verdwijnt over delen van het
gebied;
o beperkt negatief: De aanwezige functie ondervindt hinder door het project maar dit in slechts
geringe mate;
o verwaarloosbaar: Er zijn geen wijzigingen te verwachten voor de aanwezige functie;
o beperkt positief: De aanwezige functie ondervindt een stimulans of verbetering door het
project maar dit doet zich slechts in beperkte mate voor;
o positief: De aanwezige functie ondervindt een duidelijk positief effect en kan zich uitbreiden
of verbeteren maar de ruimtelijke uitbreiding blijft beperkt;
o aanzienlijk positief: De aanwezige functie krijgt een sterke ontwikkeling ten gevolge van het
project en neemt grote delen van het projectgebied in;
visuele beleving:
o aanzienlijk negatief: Sterke verstoring visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde
en verstoring van grote omvang (op bovenlokaal niveau).
o negatief: Tijdelijke sterke verstoring visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde
OF permanente verstoring met een redelijke omvang (op lokaal niveau).
o beperkt negatief: Tijdelijke verstoring visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde
en verstoring van eerder beperkte omvang.
o verwaarloosbaar: Geen of verwaarloosbare visuele verstoring en beeldkwaliteit
o beperkt
positief:
Tijdelijke
verbetering
van
de
visuele
kenmerken
en
beeldkwaliteit/belevingswaarde of verbetering van beperkte omvang.
o positief: Verbetering visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde met een redelijke
omvang (lokaal niveau).
o aanzienlijk
positief:
Permanente
verbetering
visuele
kenmerken
en
beeldkwaliteit/belevingswaarde van grote omvang (bovenlokaal).

7.11.1.2.3

Milderende maatregelen

In het geval zich als gevolg van het project aanzienlijk negatieve effecten zouden voordoen, zullen
milderende maatregelen worden voorgesteld. Ook voor minder uitgesproken negatieve effecten kunnen
milderende maatregelen voorgesteld worden.
7.11.1.3

Beschrijving van de referentiesituatie

7.11.1.3.1

Wonen

Binnen het studiegebied is de volgende bewoning aanwezig:


langsheen de Kastelsedijk: woonlint met 17-tal woningen en 1 landbouwbedrijf;



langsheen de N118-Stenehei-Geelsebaan-Retiebaan: 11-tal eerder verspreide woningen en 7
landbouwbedrijven;
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langsheen Sas VI: 2 landbouwbedrijven en taverne Sas VI.
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Op basis van de gemiddelde gezinsgrootte voor het Vlaamse Gewest van 2,35 personen per gezin , kan
een inschatting gemaakt van het aantal bewoners. Langs de hierboven genoemde straten wonen bijgevolg
ca. 92 mensen.
Ten zuiden van het kanaal Bocholt – Herentals ligt de residentiële wijk van SCK/VITO. Het betreffen hier
voornamelijk huurwoningen en appartementen. Voor de Residentiewijk SCK (Atoomwijk) is een
renovatieproject opgesteld. Dit plan heeft als doel een totale renovatie van de wijk met ver- en herbouw van
de gebouwen in functie van bewoning aan hedendaagse normen. De Residentiewijk zal na de renovatie en
verbouwingswerken plaats bieden aan allerlei woonvormen (appartementen, woningen, kamers, …) met in
totaal 307 wooneenheden.
De rand van het woongebied van Dessel bevindt zich op ongeveer 1 km ten noordoosten van het
studiegebied. De bevolkingsdichtheid in deze gemeente bedraagt 353 inwoners per km² (anno 01/01/2018).
De woongebieden van Retie en Mol liggen op grotere afstand, respectievelijk op ca. 2 km ten noorden en op
ca. 2 km ten zuid/zuidoosten (Mol-Achterbos). De bevolkingsdichtheid in deze gemeenten bedraagt anno
01/01/2018 respectievelijk 232 inwoners per km² en 319 inwoners per km². Het gehucht Mol-Donk ligt op 1,2
km ten zuidoosten.
7.11.1.3.2

Landbouw

Kaart 26: Landbouwtyperingskaart

Binnen het studiegebied zijn grote percelen in landbouwgebruik (gebied tussen Europalaan en Kastelsedijk).
Het landbouwgebruik bestaat er hoofdzakelijk uit grasland of akkerbouw (maïs/voedergewassen). De laatste
jaren worden enkele grasvelden/weiden in het noorden van het studiegebied gebruikt als festivalterrein door
Graspop Metal Meeting.
De landbouwstructuur en de landbouwwaarde bepalen samen de landbouwimpact op de landbouwpercelen.
Uit de onderstaande figuur blijkt dat vooral ten zuiden van de Trekgracht Kattesteertvijver (of Hooibeek) een
zeer hoge impact verwacht kan worden. De percelen binnen het ‘projectgebied’ worden al enkele jaren door
een natuurvereniging KEMP geregistreerd als “Natuurlijk grasland met minimumactiviteit”. Deze percelen in
natuurbeheer zijn niet mee opgenomen binnen de landbouwimpactstudie, alleszins niet op de
landbouwimpactkaart.
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Gebaseerd op gegevens uit het Rijksregister op 1 januari 2011
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Figuur 7-60: Landbouwimpactkaart

Rondom het studiegebied zijn verschillende boerderijen gelegen, zowel langs de Kastelsedijk als langs de
N118. Aan de westelijke, zuidwestelijke zijde en noordelijke zijde grenst het studiegebied (volgens het
gewestplan) aan landbouwgebied. In deze gebieden is er nog een sterke landbouwactiviteit aanwezig. Het
landgebruik bestaat voornamelijk uit graslanden/weiden.
De gebieden ten zuiden (Oude Aart) en ten noorden (landbouwgebied rond Dessel) van het studiegebied
zijn aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied. Door deze herbevestiging wordt landbouwgrond
planologisch verankerd en een minimale en kwalitatieve voedselvoorziening op lange termijn gegarandeerd.

7.11.1.3.3

Handel en horeca

Ter hoogte van sas VI is de taverne Sas VI gelegen. Deze taverne trekt recreanten aan die passeren via de
dienstweg langs het kanaal en werknemers uit de naburige bedrijven.
7.11.1.3.4

Industrie

Het studiegebied omvat de ‘nucleaire zone’ ten noorden van het kanaal Bocholt - Herentals, de KMO-zone
waarin het bedrijfsterrein van de voormalige FBFC International en Belgonucleaire gelegen zijn en de KMOzone Stenehei.
Er zijn momenteel nog 2 nucleaire bedrijven gevestigd binnen het studiegebied: Belgoprocess
(dochterbedrijf NIRAS) en Transnubel (nucleaire transporten). Het bedrijf Belgonucleaire (ingenieursbureau
en fabricage van MOX) en het nucleair bedrijf FBFC zijn momenteel ontmanteld. De bodem van FBFC wordt
gesaneerd.
86

De bedrijvenzone Stenehei is ongeveer 42 ha groot. Het is een gemengd bedrijventerrein met een 50-tal
zowel lokale als (meestal kleinere) regionale bedrijven waaronder Unidoor, Aluservice, Jacobs trading,
drukkerij Grafix, Publica, metaalconstructie Meynen bvba, Hooyberghs nv, liften Erwin, Tecnubel,
86

Een gemengd bedrijventerrein betekent dat er verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn .
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Houtvezelland Bioflam, Codagex nv, Smet-Boring nv, Hout Feyen bvba, OMG Prefab beton, Architon bvba,
Algemene bouwwerken NYS-Driesen nv, Fruitmarkt Cools. Seveso-bedrijven en bedrijven met een sterk
verkeersgenererend karakter zijn niet toegelaten. Het intergemeentelijk containerpark van Dessel en Retie is
ook binnen de KMO-zone Stenehei gevestigd.
Ten oosten van Gravenstraat ligt een zandontginning die geëxploiteerd wordt door Sibelco. De
nabestemming van dit ontginningsgebied is natuurgebied.
Op het kruispunt van Kastelsedijk, Gravenstraat en Boeretangsedreef is een grondwerkingsbedrijf gelegen.
Ten zuiden van het kanaal Bocholt – Herentals is het terrein van VITO/SCK gelegen. VITO telt momenteel
ongeveer 750 medewerkers én vormt de kern van een economische activiteit in de Kempen en Vlaanderen
rond Cleantech.
7.11.1.3.5

Recreatie

Kaart 27: Fietsroutenetwerk

Ten westen van de N118 ligt het provinciaal domein Prinsenpark. Binnen het domein liggen verschillende
wandelpaden, van 2 tot 17 km lang. Het park beschikt naast enkele vijvers ook over weiden aan de rand van
het domein.
De dienstweg van de De Vlaamse Waterweg, ten noorden van het kanaal Bocholt - Herentals, is een druk
gebruikte fietsverbinding. De dienstweg en de Gravenstraat maken deel uit van het
fietsknooppuntennetwerk. Relevante knooppunten voor het projectgebied zijn:


knooppunt 11: kruispunt Boeretangsedreef met de Kleine Boeretang;



knooppunt 93: kruispunt van de Molendijk met de Watermolen;



knooppunt 94: ter hoogte van de Kastelsedijk;



knooppunt 95: ter hoogte van de brug over het kanaal;



knooppunt 96: ter hoogte van de brug in de Gravenstraat over het kanaal.

Ten oosten van de Gravenstraat, in de groenstrook naar de ontginningsput, is een mountainbikeroute
gelegen.
Het kanaal Bocholt - Herentals is een belangrijke toeristisch-recreatieve vaarroute.
Ten zuiden van het kanaal ligt de Golfclub Nuclea Mol. Deze club is in 1985 ontstaan op initiatief van enkele
personeelsleden van het Joint Research Centre (JRC-Geel) in het kader van de sociale activiteiten van het
personeel. Sinds januari 1990 is de golfclub een sectie van de NUCLEA vzw. Deze vzw is een vereniging
voor het personeel en de genodigden van:


het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK/CEN) te Mol;



de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) te Mol;



het Joint Research Centre (JRC-Geel) te Geel;



de voormalige FBFC International te Dessel;



voormalige Belgonucléaire te Dessel en;



NIRAS/ONDRAF te Dessel.

Ter hoogte van de brug van de Gravenstraat over het kanaal zijn tennis- en andere sportterreinen, een
zwemvijver, een voetbalveld en een zeil- en surfvijver gelegen. Deze recreatieterreinen en plassen maken
ook deel uit van Nuclea Mol.
Ten noorden van het studiegebied zijn een groot deel van de sportvoorzieningen van de gemeente Dessel
geconcentreerd in het sportpark Brasel. Er bevinden zich een 8-tal voetbalvelden van KFC Dessel Sport,
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een sporthal, een BMX-crossparcours, een Finse piste en een bosgebied waarin jeugdkampen, avontuurlijke
sporten en natuurvriendelijke activiteiten zijn toegelaten.
Binnen het studiegebied is Isotopolis gelegen. Dit is een informatiecentrum van NIRAS en Belgoprocess
over radioactieve afvalstoffen. Isotopolis kan alleen na afspraak bezocht worden.
Enkele landbouwpercelen worden de laatste jaren gebruikt als festivalterrein door Graspop Metal Meeting.
De terreinen ten zuiden van het bedrijventerrein Stenehei worden als camping gebruikt. Het festivalterrein
zelf bevindt zich in het noordoosten van het studiegebied. Het is niet duidelijk of het festival de komende
jaren hier nog zal plaats vinden. Voordien vond het festival plaats op de terreinen achter Boeretang (sinds
1998).
7.11.1.4

Effectbeschrijving en –beoordeling

7.11.1.4.1

Constructiefase

7.11.1.4.1.1

Direct ruimtebeslag

Het terrein waarop de bergingsmodules gerealiseerd zullen worden, heeft momenteel geen directe
menselijke functie. Het betreft een gemengd bos (zonder recreatiemogelijkheden) en een heidegebied. De
bouw van de modules leidt bijgevolg niet tot een verlies van gebruiksfuncties (verwaarloosbaar).
7.11.1.4.1.2

Visuele beleving

Tijdens de werken kan er visuele verstoring optreden door de grond- en rooiwerken, de
bouwwerkzaamheden, de opslag van materiaal, de mobiele betoncentrale, het ingezet materieel en het
werfverkeer.
De visuele verstoring in de constructiefase is beperkt. Voor de bewoners van de Kastelsedijk en de
Retiebaan en voor de recreanten langs het kanaal zijn de bouwwerken immers afgeschermd van het zicht
door bebouwing of bomen.
De visuele verstoring kan ook optreden voor de werknemers van de naburige bedrijven. Ook voor hen is de
zichtbaarheid van de werken echter beperkt omwille van de grote kijkafstand en/of de aanwezige opgaande
vegetatie. Belgonucleaire en FBFC gelegen langs de Europalaan zouden een rechtstreeks zicht hebben op
de werken maar deze bedrijven zijn intussen ontmanteld.
De visuele verstoring ten gevolge van de werkzaamheden is tijdelijk van aard en kan genuanceerd worden
gezien de ligging van het projectgebied in ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’. Er treden bijgevolg
enkel beperkt negatieve effecten op.
7.11.1.4.2

Fase I (exploitatie)

7.11.1.4.2.1

Visuele beleving

In fase I (exploitatie) zijn de bergingsmodules zichtbaar. Pas op het einde van deze fase wordt de
dakstructuur verwijderd en zal een grondafdekking aangebracht worden. De tumuli zullen lager zijn dan de
modules met een dakstructuur, 20 m in plaats van 26 m.
Er kan gesteld worden dat ten aanzien van de bewoning in de Kastelsedijk geen visuele verstoring zal
ontstaan omdat de modules op voldoende grote afstand van de bewoning gelegen zijn en grotendeels
afgeschermd zijn door tussenliggende bosfragmenten. Visuele verstoring van de bergingsmodules voor de
werknemers in het bedrijventerrein Stenehei wordt niet relevant beschouwd omdat een bedrijventerrein op
zich en het passerend verkeer ook voor visuele verstoring zorgen (verwaarloosbaar).
De visuele verstoring reikt in het zuiden verder gezien daar het landschap meer open is en momenteel nog
een meer ‘natuurlijk’ of minder verstoord karakter heeft. De oostelijke modules sluiten aan bij de bestaande
en toekomstige infrastructuur (o.a. de IPM). De bosrestanten ten zuiden van de modules zorgen voor een
eerste visuele afscherming. Het beekbegeleidend groen langs de Hooibeek zorgt echter voor een
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doorlopende afscherming. De dakstructuur van de modules zal echter zichtbaar zijn. Zichten vanaf de
verspreide bebouwing en landbouwbedrijven in het zuid(west)en langs de N118 en langs het kanaal kunnen
verstoord kunnen worden gezien de afscherming door het omliggend bos niet volledig is (zeker niet in de
winter). De verstoring van de visuele beleving wordt daarom als negatief beoordeeld.
Langs het kanaal zorgt de bomenrij langsheen de dienstweg van De Vlaamse Waterweg voor een
bijkomende afscherming. Voor de recreanten langs het kanaal worden het zicht op de oostelijke modules
bijgevolg afgeschermd. De bomenrij loopt in het westen echter niet door tot aan de brug waardoor een
gedeelte van de westelijke modules zichtbaar zal zijn (negatief effect). De bomenrij langs het kanaal dient
daarom vervolledigd te worden.
Mits het omliggend bos en het beekbegeleidend groen langs de Hooibeek behouden blijven en de bomenrij
langs het kanaal vervolledigd wordt, kunnen de negatieve effecten beperkt worden tot beperkt negatief.
Vanaf taverne Sas VI en vanaf de residentiële wijk van SCK/VITO zijn er geen zichten op de
bergingsmodules mogelijk door het tussenliggend bos. De caissonfabriek zal doorheen het bos wel zichtbaar
zijn. Daarvoor wordt echter een dicht groenscherm aangelegd ten noorden van het fietspad langs de kade.
Enkel het dak van de modules zal vanaf een bepaalde kijkhoogte te zien zijn. De appartementen zijn echter
maar 3 hoog en komen niet boven de boomgrens uit. Bovendien bestaat het bos voornamelijk uit dennen die
het hele jaar door groen zijn. Het verstoringseffect vanuit tavere Sas VI en de residentiële wijk van
SCK/VITO wordt dus verwaarloosbaar geacht.
Aan het einde van fase I (exploitatie) wordt een afdekkingslaag over de modules aangebracht. Vanaf dan zal
de berging een minder ‘industrieel’ en meer natuurlijk uitzicht krijgen. De tumuli vormen dan groene heuvels
in het landschap waardoor de impact op de beleving zal afnemen. Bovendien zijn de tumuli lager dan de
dakstructuur van de modules, 20 m in plaats van 26 m. Het effect wordt afhankelijk van het kijkpunt
beoordeeld als beperkt negatief tot verwaarloosbaar.
7.11.1.4.3

Fase II (sluiting) en periode na sluiting

7.11.1.4.3.1

Visuele beleving

Na de afdekking, tijdens fase II (sluiting) en de periode na sluiting, zullen de bergingsmodules zichtbaar zijn
als tumuli. De afgedekte modules of tumuli zullen ongeveer 20 m hoog zijn. De visuele verstoring van deze
tumuli wordt afhankelijk van het kijkpunt beperkt negatief tot verwaarloosbaar geacht. De tumuli zijn
immers gelegen in ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’ maar zijn ook deels zichtbaar vanuit de
omgeving.
7.11.1.5

Nulalternatief

Op het huidige gewestplan is het projectgebied bestemd als ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’.
In het nulscenario kan dus verwacht worden dat de ruimte die momenteel nog niet ingenomen is, bedrijven
met kernenergie gerelateerde activiteiten zal aantrekken. Dit resulteert in de volgende effecten:


direct ruimtebeslag: binnen het projectgebied houdt de vestiging van bedrijven het verlies van bos en
heide in.



visuele beleving: de uitbreiding van (industriële) activiteiten kan leiden tot visuele. De effecten ervan
kunnen op dit moment niet kwantitatief ingeschat worden omdat deze afhankelijk zijn van het type
bedrijven dat zich vestigt.

7.11.1.6

Milderende maatregelen

Om negatieve effecten ten aanzien van mens – ruimtelijke aspecten te vermijden, dient de volgende
milderende maatregel genomen te worden:
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7.11.2

Om de zichtbaarheid van de modules te beperken dient het omliggend bos en het beekbegeleidend
groen langs de Hooibeek behouden te blijven en de bomenrij langs het kanaal tot aan de brug
vervolledigd te worden.

Nucleaire effecten

Voor de discipline Mens – ruimtelijke aspecten worden geen nucleaire effecten verwacht, zie scopingstabel
in sectie 7.2.
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7.12

Mens – gezondheid

7.12.1

Niet-nucleaire effecten

7.12.1.1

Afbakening studiegebied

Het studiegebied voor deze discipline wordt afgebakend door de mogelijke impact op de receptor “mens”.
Effecten via blootstelling aan niet radiologische aspecten van lucht- en grondwaterverontreiniging of via
wijziging van het akoestisch klimaat worden geacht beperkt te zijn tot maximaal enkele honderden meters.
Inzake risicoperceptie wordt het studiegebied beperkt tot inwoners van de gemeenten Dessel, Mol en Retie
(zie Kaart 1).
7.12.1.2

Methodologie

Sinds het nieuwe richtlijnenboek voor mens - gezondheid, is de methodiek voor evaluatie van
gezondheidsaspecten gewijzigd. De methodologie bestaat uit 5 complementaire stappen de in 3
opeenvolgende fasen doorlopen worden.
7.12.1.2.1

FASE A: Inventarisatie (prefase)

Stap 1. Beschrijving van ruimtegebruik en betrokken populatie
Deze fase omvat de beschrijving van ruimtegebruik en de betrokken populatie in het studiegebied.
Stap 2. Identificatie van potentiële relevante milieustressoren
Vervolgens wordt de potentiële relevante milieustressoren bepaald. De deskundige lijst alle potentiële
(relevante) stressoren afkomstig van de activiteiten op. Potentiële chemische stressoren die relevant zijn en
binnen het MER besproken worden, zijn opgenomen in een sectorspecifieke lijst. Daarnaast kunnen
bijkomende chemische stressoren gedefinieerd worden door de abiotische MER-disciplines.
7.12.1.2.2

FASE B: Milieueffectrapportage (MER-fase)

Stap 3. Inventarisatie van stressoren
Potentieel relevante milieustressoren worden geïnventariseerd. De relevantie wordt afgetoetst aan de
selectiecriteria voor verdere gezondheidskundige evaluatie van blootstelling (deze verschilt per stressor). De
blootstellingsgegevens worden geleverd als resultaat van modelleringen, gemeten externe concentraties
(emissies, immissies), berekende inschattingen of kwalitatieve beoordelingen.
Stap 4. Beoordeling gezondheidsimpact
Gezondheidsrisicoanalyse is de studie van fysische, chemische en biologische agentia in de leefomgeving,
die een (relevante) impact kunnen hebben op de gezondheid. Om de impact van een activiteit/instelling op
de gezondheid van de betrokken populatie in het studiegebied in het MER te evalueren, wordt rekening
gehouden met:


de ernst van de wijziging in het milieu – indien relevant - afgetoetst aan de mate waarin van
overschrijding van advieswaarden;



de omvang en aard van de bestaande milieudruk en de grootte van de betrokken populatie.

7.12.1.2.3

FASE C: Post-evaluatie

De initiatiefnemer van het project formuleert voorstellen om bepaalde stressoren t.g.v. het project op te
volgen in de tijd. Dit kunnen voorstellen zijn van het type milieumetingen, gezondheidsregistraties,
568

klachtenregistratie –en behandeling, bevraging bij de bevolking, organisatie van (risico-)communicatie,
opvolging van wetenschappelijke literatuur, samenwerking met overheidsdiensten of lokale
gezondheidswerkers (bv. medische milieukundigen), of eventuele lokale klankbordgroepen.
7.12.1.3

FASE A: Inventarisatie (prefase)

7.12.1.3.1

Beschrijving van ruimtegebruik en betrokken populatie

Voor een beschrijving van het ruimtegebruik wordt verwezen naar paragraaf 7.11.1.3.1 t.e.m. paragraaf
7.11.1.3.5. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen wonen, landbouw, handel en horeca, industrie en
recreatie.
Voor een beschrijving van de bevolkingsdichtheid en -opbouw wordt verwezen naar paragraaf 7.11.1.3.1.
Er bevinden zich geen kwetsbare functies (scholen, rusthuizen, …) binnen het studiegebied.
Gegevens over de risicoperceptie van de bevolking t.a.v. NIRAS zijn beperkt. De onderzoeksgroep PISA van
het SCK•CEN voert periodiek een nationale enquête uit (SCK•CEN Barometer). Deze gaat niet alleen over
het SCK•CEN, maar is een algemene bevraging over de risicoperceptie van de nucleaire sector
(http://science.sckcen.be/en/Institutes/EHS/SPS/STS/Risk_perception/Barometer).
De risicoperceptie van de site in Mol-Dessel zelf is niet specifiek onderzocht.
De risicoperceptie bij de inwoners van Mol en Dessel is onderzocht geweest. De belangrijkste conclusies
van de 2 onderzoeken zijn:




Kennis van de reflexmaatregelen (Universiteit Antwerpen 29 mei 2017):
o

De helft van de inwoners acht zichzelf verantwoordelijk voor het zoeken van informatie, bijna
70% geeft aan te weten waar ze info kunnen vinden en toch zijn er zo weinig mensen die de
maatregelen kennen. Mogelijks is lage risicoperceptie de oorzaak.

o

40% vindt dat hij/zij onvoldoende geïnformeerd is.

o

Opvallende 50/50 verdeling over inspanningen van de overheid om de burger te informeren.

o

36% kent geen enkele van de 5 officiële reflexmaatregelen die genomen moeten worden bij
een nucleair incident.

Het nucleaire Dessel, wat denkt u erover? (SCK.CEN, februari 2014):
o

De onafhankelijkheid van STORA is niet volledig duidelijk. STORA wordt vaak gelinkt aan de
gemeente of de nucleaire industrie;

o

Het verstrekken van communicatie via verenigingen kan beter;

o

STORA wordt verwacht om zich bezig te houden met meer dan enkel nucleair afval;

o

Een verschillende communicatieaanpak wordt vereist voor mannen en vrouwen;

o

STORA is bekend onder de respondenten (Desselaars);

o

Mensen zijn tevreden met de informatie die ze van STORA krijgen

o

Magazines zijn goede communicatiekanalen;

o

Desselaars hebben meer vertrouwen in het beheer van nucleaire technologieën/installaties
dan doorsnee Belgen;

o

Er is een algemeen hoog vertrouwen in het beheer van nucleaire technologieën en lage
risicoperceptie van nucleaire risico's.
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SCK•CEN Barometer
SCK•CEN onderzoekt sinds 2002 de publieke perceptie van stralingsrisico’s en de houding tegenover
nucleaire energie. Dit onderzoek gebeurt in het Programma voor de Integratie van Sociale Aspecten in
nucleair onderzoek (Programme for Integration of Social Aspects into nuclear research - PISA). Het
onderzoek gebeurt vooral via de “SCK•CEN Barometer”. Dit is een brede bevraging van de bevolking (meer
dan 1000 personen), representatief voor volwassen Belgen (18+), verdeeld over de provincies, gewesten,
urbanisatieniveau, geslacht, leeftijd en tewerkstellingsstatus. Door het grote aantal deelnemers kunnen
algemene trends worden gevolgd, maar is ook diepgaander onderzoek naar onderliggende processen
gerelateerd met de sociale aspecten van kerntechnologie mogelijk. De gegevens worden verzameld via
“Computer Assisted Personal Interviewing”, wat inhoudt dat een persoonlijke bevraging wordt uitgevoerd bij
de mensen thuis waarbij de antwoorden worden opgenomen op een draagbare harddisk. Een interview duurt
typisch 35 à 40 minuten en wordt uitgevoerd door professionele interviewers van een marktonderzoekbureau. De SCK•CEN Barometers omvatten terugkerende onderwerpen zoals perceptie van diverse
stralingsrisico’s, vertrouwen in de actoren in de nucleaire sector en meningen over het gebruik van
kernenergie, maar ook meer gedetailleerde vragen over specifieke onderwerpen. De laatste gegevens zijn
afkomstig van 1083 interviews tussen 27 november 2017 en 26 februari 2018.
7.12.1.3.2

Identificatie van potentieel relevante milieustressoren

Grosso modo kan het project potentiële blootstelling aan 3 verschillende categorieën van stressoren
veroorzaken: chemische, fysische, en/of biologische. Daarnaast spelen ook blootstelling aan groene ruimte
en psychosomatische aspecten mee.
In de onderstaande tabel wordt een oplijsting gemaakt met de stressoren, alsook een argumentatie waarom
deze al dan niet worden meegenomen.
Tabel 7-53: Oplijsting van de stressoren en de gerelateerde gezondheidsimpact voor het project
STAP 2: Stressoren

Specifieke omschrijving stressor en/of
bron, gezondheidsimpact

(1)

Argumentatie waarom stressor niet wordt
opgenomen

Chemische stressoren
Via

atmosferische

emissies

Emissie van weg- en scheepverkeer tijdens

De emissies zijn beperkt in omvang en in tijd

de constructiefase, fase I (exploitatie) en

en volledig verwaarloosbaar ten opzichte van

fase II (sluiting)

de emissies van bestaande bronnen in de
omgeving

(industrie,

wegverkeer)

(zie

discipline Lucht)
Via emissies naar de

Accidentele

bodem

constructiefase, fase I (exploitatie) en fase

Bodemdecreet

II (sluiting)

ingegrepen.

Na verloop van tijd zal een geleidelijke

Door

degradatie van de modules en monolieten

veiligheidsfuncties (eigen aan de berging) zal

beginnen optreden

er

grondwater

en

het

emissie

tijdens

de

waardoor de niet-

Bij eventuele accidentele emissie dient cfr. het

het

geen

onmiddellijk

gebruik
uitloging

van
van

geldt

te

verschillende

nucliden
dan

worden

ook

plaats

radioactieve elementen die in de berging

vinden. Hetzelfde

voor

aanwezig zijn, kunnen uitlogen en de

chemotoxische elementen aanwezig in de

kwaliteit van het grondwater beïnvloeden.

berging. Er zal in de eerste 650 jaar geen
uitloging naar het grondwater optreden, dus
ook niet tijdens fase I (exploitatie) en fase II
(sluiting).
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STAP 2: Stressoren

Specifieke omschrijving stressor en/of
bron, gezondheidsimpact

(1)

Argumentatie waarom stressor niet wordt
opgenomen
Bovendien wordt een sorptiefunctie toegekend
aan het cement binnen het afvalvat en wordt
er bentoniet toegevoegd aan de ophoging om
een vertraging van eventuele voorkomende
uitloging op de zeer lange termijn (na 1000
jaar) te verzekeren.

Via

lozing

naar

oppervlaktewater

het

Lozingen tijdens de constructiefase, fase I

De exploitatie van de berging zal geen

(exploitatie) en fase II (sluiting)

aanleiding

geven

tot

de

generatie

van

bedrijfsafvalwater. De enige relevante vorm
van afvalwater is sanitair afvalwater afkomstig
van de werknemers van de toegangscluster.
Voor dit afvalwater wordt een individuele
behandelingsinstallatie (IBA) voorzien.
Water dat eventueel via het drainagesysteem
gecollecteerd wordt uit de modules zelf, is
mogelijk besmet en zal worden verzameld in 2
tanks en per vrachtwagen afgevoerd worden
naar Belgoprocess voor verdere verwerking.
Geur

Er zijn geen relevante geurbronnen verbonden
aan de operationele fase en periode na
sluiting.

Fysische stressoren
Geluid

Geluidsemissies uit diverse geluidsbronnen

Uit de berekeningen in de discipline geluid

tijdens

blijkt dat bouwwerken die tijdens de dag

de

constructiefase,

(exploitatie) en fase II (sluiting)

fase

I

plaatsvinden geen hinder zullen veroorzaken
ter hoogte van de meetpunten MP3 (woning
Sas VI nr. 14), MP4 (woning Stenehei nr. 58),
MP5 (woning Geelsebaan nr. 176) en MP6
(woning Kastelsedijk nr. 27). Ter hoogte van
de dichtste woningen van Sas VI (nrs. 6 en
12, MP1 en MP2) en Boeretang nr.

230

(MP7) kan hinder ten gevolge van de werken
niet uitgesloten worden, hoewel de kans op
reële hinder door de geluidsdeskundige als vrij
onwaarschijnlijk wordt beoordeeld omwille van
de

relatief

bouwwerken

lage

geluidsbijdrage

t.o.v.

het

van

de

omgevingsgeluid.

Bouwwerken tijdens de nacht dienen dan
vermeden te worden.
De toename van de geluidsimpact van het
wegverkeer is niet waarneembaar voor de
mens.
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STAP 2: Stressoren

Specifieke omschrijving stressor en/of
bron, gezondheidsimpact

(1)

Argumentatie waarom stressor niet wordt
opgenomen

Trillingen

Er zijn geen relevante bronnen van trillingen
verbonden aan de operationele fase en
periode na sluiting.

Wind

Hoge constructies in een open en weinig

Hoewel

bebouwde omgeving

constructies zijn, bevinden deze zich in een

de

bergingsmodules

hoge

weinig bebouwde omgeving, zodat er geen
relevante windhinder of risico op windgevaar
is.
Licht, schaduw

Verlichting

van

het

terrein

en

de

constructies

Hoewel

de

bergingsmodules

hoge

constructies zijn, bevinden deze zich in een
weinig bebouwde omgeving, zodat er geen
relevante

schaduwhinder

is

voor

omwonenden.
Warmte

Er zijn geen relevante emissies van warmte
verbonden aan de operationele fase en
periode na sluiting.

EM-straling

Voor de bespreking van de effecten van
ioniserende straling wordt verwezen naar de
milieubeoordeling: nucleair.
Er zijn geen relevante bronnen van nietioniserende

straling

verbonden

aan

de

operationele fase en periode na sluiting.
Biologische stressoren
Infectiegevaar

Er

zijn

geen

relevante

bronnen

van

infectiegevaar verbonden aan de operationele
fase en periode na sluiting.
Acute vergiftiging door

Er

toxines

biologische

zijn

geen

relevante

toxines

bronnen

verbonden

aan

van
de

operationele fase en periode na sluiting.
Chronische toxiciteit

Er zijn geen relevante bronnen van chronische
toxiciteit van biologische oorsprong verbonden
aan de operationele fase en periode na
sluiting.

Allergenen

Er zijn geen relevante bronnen van allergenen
verbonden aan de operationele fase en
periode na sluiting.

Overlast van ongedierte

Er zijn tijdens de operationele fase en periode
na sluiting geen elementen die ongedierte
aantrekken.

Stofhinder

Hinder ten gevolge van neervallend stof bij

De werken gebeuren in een weinig bebouwde

de constructiefase en fase I (exploitatie)

omgeving en de berekende stofemissies
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STAP 2: Stressoren

Specifieke omschrijving stressor en/of
bron, gezondheidsimpact

(1)

Argumentatie waarom stressor niet wordt
opgenomen
blijven onder de Vlarem-grenswaarden. De
werken dienen wel uitgevoerd te worden cfr.
Vlarem om stofdepositie zoveel mogelijk te
beperken.

Andere:
Nabijheid groene ruimte

Inname

van

groene

bergingsmodules

en

ruimte

door

de

randinfrastructuur

De bergingsmodules worden ingepland in een
gebied

bestemd

voor

de

vestiging

van

tijdens de operationele fase en periode na

kerninstallaties. Na de afdekking van de

sluiting

bergingsmodules kan op de tumuli een
vegetatieontwikkeling toegelaten worden van
een type dat winderosie maximaal reduceert
maar

toch

zoveel

mogelijk

een

landschappelijke verbinding vormt met het
omliggend terrein.
Psychosomatische

Bezorgdheid bij omwonenden omwille van

Het bergingsproject wordt gepland op een site

aspecten

de opslag van laag- en middelactief,

waar

kortlevend

activiteiten (nucleaire onderzoeksreactoren,

afval

in

oppervlaktebergingsinstallatie

een

momenteel

behandelen

van

reeds

gelijkaardige

radioactieve

materialen,

nucleaire transporten) plaatsvinden. De site
maakt deel uit van een grotere cluster van
instellingen en bedrijven in Mol-Dessel die
verband houden met nucleaire activiteiten.
Bij de start van het bergingsproject werd door
NIRAS een participatieve benadering gevolgd.
De bekommernissen over veiligheid, milieu en
gezondheid en de wensen van de inwoners
van de gemeenten kwamen hierbij op de
eerste plaats. Dit leidde tot de oprichting van
lokale

partnerschappen

(STOLA-Dessel,

MONA en PaLoFF) tussen NIRAS en de
gemeenten

die

bereid

waren

om

de

mogelijkheid van een berging en de daaraan
verbonden voorwaarden te bestuderen.
De federale ministerraad besliste uiteindelijk
dat het laag- en middelactief, kortlevend afval
in

een

oppervlaktebergingsinstallatie

zal

geborgen worden op het grondgebied van de
gemeente

Dessel.

Het

geïntegreerd

voorontwerp van berging te Dessel vormde de
basis van de verdere onderhandelingen en
besprekingen. Aangezien de locatie van de
berging zich vlak bij de gemeentegrens tussen
Dessel en Mol zal bevinden, werd bij de
uitwerking van het project ook rekening
gehouden
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met

de

voorwaarden

uit

het

STAP 2: Stressoren

Specifieke omschrijving stressor en/of
bron, gezondheidsimpact

(1)

Argumentatie waarom stressor niet wordt
opgenomen
voorontwerp van MONA.
In de regeringsbeslissing werd niet alleen aan
NIRAS opgedragen om het bergingsproject
met alle bijhorende voorwaarden verder uit te
werken,

maar

ook

om

het

lokale

participatieproces in stand te houden: met
Dessel, maar ook met Mol, en bij uitbreiding
met de omliggende gemeenten met een
gewettigd belang. STORA blijft er dus over
waken dat de bijkomende voorwaarden die de
Desselaars
worden.

gesteld

Naast

bergingsproject,

hebben,

uitgevoerd

de

opvolging

van

het

heeft

STORA

ook

een

ruimere taak om de Desselaars te informeren
over alle nucleaire zaken in de gemeente en
de Desselse bevolking te betrekken bij de
nucleaire problematiek. Dit gebeurt in drie
werkgroepen,

waarin

vele

Desselse

verenigingen en geïnteresseerde inwoners
zetelen.
Ook MONA blijft haar werk verderzetten, door
erover te waken dat de Molse bevolking
geïnformeerd blijft over de uitwerking van de
berging en dat de voorwaarden uit haar
eindrapport nageleefd worden.
Gezien de betrokkenheid van de bevolking en
de werking van de partnerschappen wordt dan
niet verwacht dat de realisatie van het
bergingsproject een aanzienlijke toename zal
veroorzaken van eventuele psychosomatische
effecten bij omwonenden.

7.12.1.4

FASE B: Milieueffectrapportage (MER-fase)

7.12.1.4.1

Inventarisatie van de stressoren

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er voor geen van de stressoren een verdere inventarisatie vereist is.
7.12.1.4.2

Beoordeling van de gezondheidsimpact

De niet-radiologische gezondheidseffecten kunnen beoordeeld worden als beperkt negatief tot
verwaarloosbaar, op voorwaarde dat er niet ’s nachts gewerkt wordt. Er worden geen gezondheidseffecten
verwacht voor de bewoners van de Residentiewijk SCK (Atoomwijk) waar na het renovatieproject plaats zal
zijn voor in totaal 307 wooneenheden.
Het effect op de gezondheid via grondwaterwinningen door de eventuele uitloging van niet-radioactieve
elementen blijft een leemte in de kennis. Dit effect wordt echter niet verwacht de komende 1000 jaar.
Bovendien zal de uitloging van niet-radioactieve elementen (namelijk Boor) gemonitord worden.
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7.12.1.5

FASE C: Post-evaluatie

De maatregelen die genomen moeten worden in functie van het milderen van effecten ten aanzien van de
gezondheid werden reeds geformuleerd in de discipline geluid. Er wordt gesteld dat er geen werken
gedurende de nachtperiode mogen doorgaan.
7.12.1.6

Nulalternatief

Op het huidige gewestplan is het projectgebied bestemd als ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’.
In het nulscenario kan dus verwacht worden dat de ruimte die momenteel nog niet ingenomen is, bedrijven
met kernenergie gerelateerde activiteiten zal aantrekken. Dit resulteert in de volgende effecten:


niet-radiologische gezondheidseffecten: de uitbreiding van (industriële) activiteiten kan leiden tot een
toename van emissies naar lucht, een stijging van de geluidsniveaus, een verhoogd risico op
grondwaterverontreiniging, … Deze effecten kunnen een invloed hebben op de gezondheid van
omwonenden. De effecten kunnen op dit moment echter niet kwantitatief ingeschat worden omdat
deze afhankelijk zijn van het type bedrijven dat zich vestigt.



psychosomatische aspecten: de vestiging van nucleaire bedrijven blijft mogelijk gezien de
gewestplanbestemming. De activiteiten van deze bedrijven kunnen een psychosomatische invloed
hebben op omwonenden. De impact is afhankelijk van de aard van de activiteiten.

7.12.2

Nucleaire effecten

7.12.2.1

Referentiesituatie

Voor de bergingsinrichting geldt een dosisbeperking voor het publiek van 0,1 mSv/a voor de effectieve dosis.
UNSCEAR87 heeft de wereldwijde blootstelling aan ioniserende straling door natuurlijke bronnen begroot
tussen 1 en 13 mSv/a met een gemiddelde van 2,4 mSv/a. Indien men de UNSCEAR-methodologie toepast
voor Vlaanderen, verkrijgt men een gemiddelde blootstelling van 2,1 mSv/a door natuurlijke bronnen. De
verdeling hiervan is als volgt:





1,1 mSv/jaar ten gevolge van natuurlijk aanwezig radon gas,
0,4 mSv/jaar ten gevolge van natuurlijke straling uit bodem en gebouwen,
0,3 mSv/jaar ten gevolge van kosmische straling en
0,3 mSv/jaar ten gevolge van radioactieve stoffen die van nature uit in het menselijk lichaam aanwezig
zijn.

7.12.2.2

Effectbeschrijving en -beoordeling

Fase Ia en Ib en fase II (0-100 jaar):


geen nucleair effect door het vrijkomen van radionucliden, want geen lozingen, zie §8.1 en §8.2.



effect door externe straling, zie §8.4.1 en §8.4.2.

Periode na sluiting (> 100 jaar): zie §9.4.2.3.1.

87

UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, een VN-comité dat
wetenschappelijke informatie verzamelt over de heersende niveau’s van blootstelling aan ioniserende stralingen en over
de effecten van blootstelling aan ioniserende straling.
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7.12.2.3

Milderende maatregelen

De effecten binnen de discipline mens-gezondheid zijn beperkt en in overeenstemming met de richtsnoeren
en leidraden van het FANC en. Het project voorziet reeds voldoende maatregelen (§4.5) om de nucleaire
impact op de gezondheid van de mens te beperken.
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7.13

Klimaat

7.13.1

Niet –nucleaire effecten

7.13.1.1

Afbakening studiegebied

Het studiegebied voor de discipline klimaat wordt afgebakend op de landsgrenzen.
7.13.1.2

Methodologie

7.13.1.2.1

Beschrijving van de referentiesituatie

Voor de beschrijving van de referentiesituatie wordt gebruikt gemaakt van de data over de verschillende
weervariabelen: temperatuur en neerslag, luchtdruk en winden, relatieve luchtvochtigheid, evaporatie en
transpiratie, bodemtemperatuur en extreme weersomstandigheden.
7.13.1.2.2

Effectbeschrijving en –beoordeling

Wat betreft het klimaat kan enerzijds het project een invloed hebben op het klimaat. Een mogelijk effect van
het project op het klimaat kan het gevolg zijn van (de eventuele toename van) de broeikasgasemissies.
Hiervoor kan echter verwezen worden naar de effecten op de luchtkwaliteit (paragraaf 7.7.1.4). Hieruit blijkt
dat emissies van het weg- en scheepverkeer beperkt zijn. Er wordt dus geen effect van het project op het
klimaat verwacht. Dit aspect zal daarom niet verder behandeld worden.
Anderzijds kan het project ook beïnvloed worden door de klimaatsverandering. Voor een beschrijving van de
te verwachten klimaatswijzigingen wordt verwezen naar paragraaf 4.4.3.3. Van de effecten wordt enkel een
beschrijving en geen beoordeling gegeven.
7.13.1.2.3

Milderende maatregelen

In het geval zich als gevolg van de klimaatswijziging aanzienlijke effecten op het project zouden voordoen,
zullen milderende maatregelen worden voorgesteld.
7.13.1.3

Beschrijving van de referentiesituatie

7.13.1.3.1

Karakterisatie regionale klimaatsaspecten

Voor een beschrijving van het klimaat in België wordt verwezen naar paragraaf 4.4.3.1.
7.13.1.3.2

Karakterisatie van het microklimaat

Voor een beschrijving van het klimaat in de Kempen wordt verwezen naar paragraaf 4.4.3.2.
7.13.1.4

Effectbeschrijving en –beoordeling

7.13.1.4.1

Constructiefase

Tijdens de constructiefase worden geen relevante effecten op het project verwacht ten gevolge van de te
verwachten klimaatswijzigingen.
7.13.1.4.2

Operationele fase

De operationele fase is een periode van 100 jaar. Binnen deze periode zullen zich reeds wijzigingen in de
weervariabelen voordoen als gevolg van klimaatswijzingen. Voor het project zijn vooral de extreme
regenbuien en het hiermee gepaard gaande overstromingsrisico van belang.
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Zoals reeds in de discipline water aangehaald, dienen momenteel conform de gewestelijke
hemelwaterverordening gepaste maatregelen voorzien te worden m.b.t. hemelwaterafvoer bij gebouwen of
constructies met een horizontale dakoppervlakte groter dan 40 m². Dit is in eerste instantie nodig om de
huidige overstromingsrisico’s van de waterlopen stroomafwaarts te verlagen, maar draagt ook bij aan het
beperken van overstromingsrisico’s in de toekomst die toenemen door de extreme regenbuien bij
klimaatsverandering.
Uit de discipline water blijkt dat de 2 infiltratiebekkens samen een infiltratievolume hebben van 5.730 m³ en
een infiltratieoppervlakte van 5.465 m². Hiermee wordt erg ruim voldaan aan de opgelegde normen. Voor de
volledige “footprint” van de tumuli (namelijk 75.750 m²) zijn volgens de huidige gewestelijke
hemelwaterverordening namelijk de volgende dimensies van de infiltratievoorzieningen noodzakelijk:


infiltratievolume: 75.750 m² x 25 l/m² = 1 893 750 l = 1.890 m³



infiltratieoppervlak= 75.750 m² /25 = 3.030 m².

Door de aarden afdekking zal de afstroom van de tumuli minder zijn dan van horizontale dakoppervlakken.
Maar zelfs zonder deze reductie in rekening te brengen, is er voldoende infiltratieoppervlakte beschikbaar.
De eerste T0+50 jaar dienen wel de horizontale dakoppervlakten en verharde grondoppervlakken in
rekening gebracht te worden. Deze zijn echter kleiner dan de footprint van de tumuli en bedragen ruwweg
35.000 m². Ze behoeven een infiltratievolume van 875 m³ en een infiltratieoppervlakte van 1.400 m². De
voorziene infiltratiebekken voldoen ruimschoots aan deze dimensies.
Er wordt ruimschoots aan de voorwaarden voldaan om ook in toekomst (bij extreme regenbuiten ten gevolge
van klimaatsverandering en bij een volledige afdek van de bergingsmodules) de waterafvoer stroomafwaarts
te beperken.
Wat betreft het overstromingsrisico van het projectgebied zelf, blijkt dat er geen historisch bewijs is van
overstromingen op de bergingssite en dat de lokale topografie een mogelijke overstroming van de site zelf
zal afzwakken. Een gedetailleerde evaluatie van het overstromingsrisico uitgevoerd met een speciaal
ontwikkeld hydrologisch model voor de regio bevestigt dat het maximale overstromingsniveau voor
-7

neerslaggebeurtenissen met een waarschijnlijkheid van 10 /jaar ongeveer 24,8 mTAW bedraagt, en in het
geval van een dijkdoorbraak aan het kanaal Bocholt-Herentals ongeveer 25,2 mTAW. De bergingsinstallatie
bevindt zich ruim boven deze niveaus. Het laagste niveau van de grindlaag van de site zal zich bevinden op
25,4 mTAW. Daarop wordt nog een fundering aangebracht bestaande uit, bentoniet (40 cm), grind (60 cm)
en zand-cement ophoging (2,0 m). Zelfs bij een stijging van de zeespiegel met 20-25 m, wordt er geen
overstromingsrisico voor de tumuli verwacht.
Het bovenstaande doet besluiten dat het project niet beïnvloed wordt door de extreme regenbuien en het
overstromingsrisico bij klimaatsverandering.

7.13.1.4.3

Periode na sluiting

Voor de effectbespreking van deze periode wordt wat betreft de extreme regenbuien en het
overstromingsrisico verwezen naar paragraaf 7.13.1.4.2.

In deze periode kunnen echter ook effecten optreden op de afdekking van de bergingsmodules. De
klimaatswijzigingen kunnen leiden tot extremere weersomstandigheden, die gepaard gaan met meer
neerslag en meer wind. Water en/of wind kunnen erosie van de bodem veroorzaken.
Studies uitgevoerd voor de US Nuclear Regulatory Commission (NRC) tonen aan dat de effecten van winden watererosie kunnen worden getemperd door een afdekking van voldoende dikte te voorzien. Daarom
werden de richtlijnen die in aanmerking konden worden genomen op basis van het ontwerp van de
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afdekking, toegepast om de stabiliteit van de afdekking te garanderen over een periode van ongeveer 1 000
jaar. In het huidige en mogelijke toekomstige klimaat kan men al zeker stellen dat watererosie als veel
belangrijker kan worden beschouwd dan winderosie waar een permanente aanwezigheid van vegetatie
wordt beschouwd.
Zolang de aarden afdekking begroeid is, en dat is minstens gedurende de nucleaire reglementaire
-3
controlefase, wordt de gemiddelde erosiesnelheid van de aarden afdekking geschat op 2,5 tot 5×10 cm/a.
De erosiesnelheid kan iets hoger liggen in een toekomstig warm klimaat dat gekenmerkt wordt door
frequentere hevige regenbuien. In deze omstandigheden wordt verwacht dat de erosiesnelheid in ieder geval
-2
gemiddeld kleiner blijft dan 10 cm/a.
Verwacht wordt dat de impact van intense neerslag op de aarden afdekking beperkt blijft als gevolg van een
begroeide oppervlakte, de zachte helling van de bovenzijde en de relatief hoge infiltratiecapaciteit van de
zandige ondergrond. Op basis van modelberekeningen zal lokale erosie (bijvoorbeeld geulvorming) beperkt
blijven, omdat de afdekking zodanig ontworpen is dat geulvorming zal worden getemperd. Ten eerste is de
hellingsgraad van de afdekking op de modules slechts 5% waardoor op dit deel weinig tot geen sheetflow zal
optreden die zich zou kunnen kanaliseren en tot geulvorming leiden. Verder wordt de bodemlaag (toplaag)
samengesteld om optimale condities te creëren voor plantengroei en meer bepaald voor grassen. Bij
optreden van lokale erosie wordt verwacht dat alleen de bovenste biologische laag ter hoogte van de
zijhelling van de ophoging weg erodeert. De maximale toelaatbare afstromingssnelheid op de zijhelling
alvorens geulvorming kan optreden, werd bepaald op basis van de NRC-methode en bedraagt 0,61 m/s met
een Bermudagras bedekking en een gemakkelijk erodeerbare bodem. Deze snelheid komt overeen met een
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regenintensiteit van 5,16×10 m/s (gedurende 10 minuten) die een retourperiode heeft van bijna 1500 jaar
(op basis van de IDF-curve voor Ukkel). Indien toch geulvorming optreedt, wordt de ontwikkeling ervan
verhinderd door de bio-intrusielaag die voor een deel uit grote gesteentefragmenten bestaat. Watergeïnduceerde erosie zal niet in staat zijn om deze laag te doen afkalven.
Bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid van vegetatie op de tumulus, veroorzaakt door aanhoudende droogte
of brand, wordt verwacht dat de erosiesnelheid beduidend hoger zal liggen, waarbij een gemiddelde
erosiesnelheid van minder dan 1 cm per jaar wordt vooropgesteld. Een dergelijk situatie kan zich enkel
voordoen na de nucleaire reglementaire controlefase, maar wordt ook dan als onwaarschijnlijk beschouwd
onder het huidige en het toekomstige verwachte klimaat. Zelfs indien de vegetatie wordt verwijderd als
gevolg van een gebeurtenis, zoals een brand, zal deze zich opnieuw snel herstellen.
De gevoeligheid van de afdekking voor erosie verschilt aanzienlijk voor de verschillende lagen die zouden
worden blootgesteld. Onder het huidige klimaat wordt verwacht dat de zandlagen, indien blootgesteld,
gevoeliger zijn voor erosie dan de kleilaag vanwege de sterke cohesie tussen de deeltjes van deze laatste.
De aanwezigheid van gebroken gesteentefragmenten in de bio-intrusielaag zal de erosiegevoeligheid van
deze laag sterk verminderen. Hierbij speelt de dikte minder een rol dan wel de afmetingen van de grootste
keien, de korrelverdeling en de stapeling ervan. Er werd speciale aandacht gegeven aan de granulometrie
van deze laag zodat de stabiliteit van de afdekking gedurende een periode van tenminste 1000 jaar
gewaarborgd blijft.
Bij zeer hevige regenval kan op de steilere delen van de afdekking geulvorming optreden. Deze zal beperkt
blijven tot de biologische laag, omdat ook in het steilere deel van de afdekking de bio-intrusielaag voorzien
is.
Een beperkte helling van de aarden afdekking, de aanwezigheid van vegetatie en de weloverwogen
granulometrie van de bio-intrusielaag zijn voorzien om dit degradatieproces te beperken, ook bij extremere
weersomstandigheden door de klimaatswijzigingen. Er kan bijgevolg besloten worden dat er geen
aanzienlijke beïnvloeding van de de aarden afdekking van de tumuli verwacht wordt.
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7.13.1.5

Nulalternatief

Op het huidige gewestplan is het projectgebied bestemd als ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’.
In het nulscenario kan dus verwacht worden dat de ruimte die momenteel nog niet ingenomen is, bedrijven
met kernenergie gerelateerde activiteiten zal aantrekken. Dit kan resulteren in effecten:


op het klimaat door atmosferische emissies. De effecten die in dat geval verwacht worden, kunnen
gelijkaardig zijn als de effecten beschreven in de discipline lucht. Indien er geen ontwikkelingen
plaatsvinden in het projectgebied worden geen relevante wijzigingen met betrekking tot de
luchtkwaliteit verwacht.



overstromingen ten gevolge van klimaatswijzigingen. De bedrijven die zich zullen vestigen kunnen
gepaard gaan met een gelijkaardige verharde oppervlakte. Er zullen eveneens maatregelen
genomen moeten worden nemen in functie van de hemelafvoer afkomstig van verharde
(dak)oppervlakken.

7.13.1.5.1

Milderende maatregelen

Er worden in dit MER geen bijkomende maatregelen noodzakelijk geacht die betrekking hebben op
klimaateffecten.
7.13.1.5.2

Nucleaire effecten

Voor de discipline Klimaat worden geen nucleaire effecten verwacht, zie scopingstabel in sectie 7.2.
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8

Nucleaire effecten (operationeel)

8.1

Lozing van radioactieve afvalstoffen in de atmosfeer uit de installatie
bij normaal bedrijf (periode tot en met sluiting 0 – 100 jaar)

Bij normaal bedrijf worden geen atmosferische lozingen verwacht.
Wel is er aanwezigheid van radon afkomstig uit de betonnen constructiematerialen op de bergingssite. Voor
een resident die zich constant aan de noordoostelijke kant van de bergingssite bevindt (plaats met hoogste
blootstelling), veroorzaakt dit een erg beperkte dosis gelijk aan 126 nSv/a. Dit is ver beneden de natuurlijke
achtergronddosis van zo’n 473000 nSv/a veroorzaakt ten gevolge van radon (indien een
achtergrondconcentratie van 10 Bq/m³ radon ondersteld wordt).

8.2

Lozingen van vloeibare radioactieve afvalstoffen uit de installatie bij
normaal bedrijf (periode tot en met sluiting 0 – 100 jaar)

Er zijn geen lozingen van vloeibare radioactieve effluenten in het milieu. Voor behandeling van secundair
afval zie §4.5.7.

8.3

Verwijdering van vaste radioactieve afvalstoffen uit de installatie
(periode tot en met sluiting 0 – 100 jaar)

Er is geen verwijdering van vaste radioactieve afvalstoffen uit de installatie voorzien. Voor behandeling van
secundair afval zie §4.5.7.

8.4

Straling uit de installatie bij normaal bedrijf

8.4.1

Exploitatiefase Ia tot en met het plaatsen van de afdekking (0 – 50 jaar)

Om de dosis voor de kritische persoon aan de perimeter te berekenen is een zeer conservatieve benadering
gevolgd om de maximale blootstelling aan straling van het publiek te berekenen.
Er werd verondersteld dat de kritische persoon gedurende 2000 uur per jaar verblijft aan het hek op 65 m
afstand van de modules, het dichtst bij de laatste 4 modules in exploitatie, zoals weergegeven is in Figuur
8-1. Er werd rekening gehouden met een bijdrage van:


gevulde en afgedichte modules;



4 open modules in opvulling, gevuld met slechts 5 lagen van monolieten;



een monoliet die wordt geladen door de rolbrug ter hoogte van de verst gelegen modules in
opvulling;



een monoliet die wordt geladen door de rolbrug ter hoogte van de dichtstbijzijnde modules in
opvulling.

Er is ook rekening gehouden met de opvulregel dat de som van de dosisdebieten op contact met de
monolieten uit één laag binnen de module is beperkt tot 174 mSv/h.
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Figuur 8-1: Configuratie van de modules gebruikt bij de berekening van de stralingsdosis (let op: de afstanden op figuur
zijn niet allemaal in verhouding).

Door rekening te houden met de afstand tussen de modules en de representatieve persoon en de
monolieten die worden geladen door de rolbrug en de representatieve persoon wordt voor deze persoon op
conservatieve wijze een jaarlijkse blootstelling bekomen van 92,7 µSv ± 2,4%, wat betekent dat de
dosisbeperking van 0,1 mSv/a voor de berging niet overschreden wordt.
Daarnaast werd eveneens een inschatting gemaakt van de opgelopen dosis voor de omwonende leden van
de bevolking. Hiervoor werden 8 publiekszones afgebakend, waarvan 7 residentiële gebieden (zie Figuur 8-2
en Tabel 8-1). Voor de jaarlijkse stralingsbelasting werd conservatief uitgegaan van een blootstelling van
8 760 uren in de residentiële gebieden en van 720 uren voor het bezoekerstraject (rondleiding met
bezoekers aan het communicatiecentrum).

Figuur 8-2: Locatie van de verschillende publieke zones rondom de oppervlakteberging
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Tabel 8-1:Verschillende zones en de afstand tot de oppervlakteberging.
N°

Beschrijving

Afstand (m)
Eerste tumulus

Tweede

(a)

tumulus (b)

1

Residentiële wijk SCK•CEN-VITO

380

800

2

Boerderijen langs het kanaal Bocholt-Herentals

800

650

3

Boerderijen langs de N118

1400

900

4

Villa’s aan het begin van de Europalaan

900

420

5

Zuidelijke zone van de bestaande KMO-zone Stenehei

700

700

6

Zuidelijke zone van geplande oostelijke uitbreiding van de KMO-zone

700

900

Stenehei
7

Communicatiecentrum

1000

1350

8

Bezoekerstraject

130

650

Er worden 2 verschillende situaties bestudeerd:


Situatie 1: Aan het einde van de exploitatie van de eerste tumulus: er worden 16 gesloten modules
en 4 open modules beschouwd;



Situatie 2: Aan het einde van de exploitatie van de tweede tumulus: er worden 20 gesloten modules
van de eerste tumulus, 10 gesloten modules en 4 open modules van de tweede tumulus beschouwd.

De berekende dosissen zijn voor beide situaties gegeven in Tabel 8-2.
Tabel 8-2: Jaarlijkse dosis voor de verschillende publieke zones.
Jaarlijkse dosis (µSv/a)
N°

Beschrijving
Situatie 1

Situatie 2
1,8.10

-1

1

Residentiële wijk SCK•CEN-VITO

6,1

2

Boerderijen langs het kanaal Bocholt-Herentals

4,7.10

3

Boerderijen langs de N118

2.10

-4

2.10

4

Villa’s aan het begin van de Europalaan

2.10

-2

3,9

5

Zuidelijke zone van de bestaande KMO-zone Stenehei

1,4.10

6

Zuidelijke zone van geplande oostelijke uitbreiding van de KMO-zone

-2

Stenehei

-1

3,0.10
-2

-1

1,4.10

-1

2,0.10

1,4.10
-2

7

Communicatiecentrum

1.10

8

Bezoekerstraject

1,69.10

-1

-2

-4

2,0.10
1

-1

2,5.10

De jaarlijkse dosis is voornamelijk afkomstig van de 4 open modules (±95 % van de dosis), behalve voor
zone 1, 7 en 8 in de tweede situatie waarbij de dosis voornamelijk afkomstig is van de gesloten modules van
de eerste tumulus.
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In de residentiële gebieden zal de jaarlijkse stralingsbelasting door de aanwezigheid van de site voor de
bevolking < 10 µSv bedragen. De jaarlijkse blootstelling in het in bezoekersstraject zou 16,9 µSv bedragen.
Dat is <3% van de natuurlijke achtergrond op de site (voor de Kempen circa 70 nSv/uur ofwel 613 µSv/a).

8.4.2

Na het plaatsen van het afdekking tot en met het opheffen van de nucleaire
reglementaire controle (50 – 350 jaar)

Door de extra afscherming na het plaatsen van de afdekking zal de jaarlijkse stralingsbelasting door de
aanwezigheid van de site nog lager zijn.

8.4.3

Effecten op niet-menselijke biota

De externe straling uit de berging is zeer beperkt en zal geen effect hebben de biodiversiteit om de volgende
redenen
 het gemiddelde dosistempo aan de buitenomheining van de site ten gevolge van bergingsactiviteiten
is 0,05 µGy/h tijdens fase Ia (0 – 50 jaar) en in de fases daarna (50-350 jaar) veel lager
 de omgevingsstraling op de site en in de omgeving bedraagt 0,1 µGy/h
 voor blootstelling van niet-menselijke biota door radionucliden aanwezig in biosfeercompartimenten,
wordt een referentiewaarde voor alle types niet-menselijke biota conservatief vastgesteld op
10 µGy/h.

8.5

Verwachte evolutie van de insluiting van radionucliden na sluiting
(100 – 350 jaar)

Tot het opheffen van de nucleaire reglementaire controle (einde fase III – 350 jaar) blijven de radionucliden
binnen de berging ingesloten bij normaal bedrijf (de verwachte evolutie bij normaal bedrijf).
Tijdens fase III bevinden de meeste radionucliden zich binnen het afval en de monoliet. Een uitzondering
3
10
hierop zijn niet-gesorbeerde en dus zeer mobiele nucliden, zoals H en Be, waarvan een kleine fractie door
diffusie tot in naburige monolieten, prefab afschermingsplaten, structurele topplaat en in de modulebasis kan
komen. Omdat de waterinsijpeling in de modules nog steeds beperkt wordt door de afdekking en omdat het
insijpelend water voornamelijk dient ter verdere saturatie van de monolieten, zijn de tussenruimten tussen de
monolietstapels en tussen de buitenste monolieten en modulewand niet-gesatureerd en vormen deze een
diffusiebarrière.
Voor de radiologische gevolgen op mens en milieu bij de verwachte evolutie op lange termijn na het
opheffen van de nucleaire reglementaire controle (>350 jaar), zie §9.4.2.

8.6

Omgevingsmetingen / monitoringprogramma

De omgevingsmetingen maken deel uit van het monitoringsprogramma. Deze zijn beschreven in §4.5.6.

8.7

De milieutechnische eenheid berging – IPM – caissonfabriek - kade

Deze sectie toont aan dat, aangezien de individuele radiologische impact van onderdelen van de
milieutechnische eenheid verwaarloosbaar zijn, de cumulatieve impact dit ook is.
Deze verwaarloosbare cumulatieve impact wordt voornamelijk gevormd door 2 van de 4 onderdelen. De
kade en de caissonfabriek dragen, door de aard van hun activiteiten, niet bij aan een bijkomende
radiologische milieubelasting.
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De impact van de berging wordt uitvoerig in andere secties van dit rapport en in het veiligheidsdossier
beschreven.
De impact van de IPM (installatie voor de productie van monolieten) werd uitvoerig beschreven in het
veiligheidsdossier IPM. Aangezien de impact van IPM voor mens en milieu op het vlak van radiologische
aspecten verwaarloosbaar is, werd een ontheffing voor de opmaak van een project-MER bekomen. Dit wordt
uitvoerig beschreven in het ontheffingsdossier project-MER IPM dat door de gewestelijke en federale
bevoegde overheden aanvaard werd.
De IPM vormt een onderdeel van de exploitatie Belgoprocess. De limieten voor Belgoprocess zijn:


300 μSv/jaar voor atmosferische lozingen;



250 μSv/jaar voor vloeibare lozingen;



300 μSv/jaar voor rechtstreekse straling.

Gezien de maximale dosisimpact voor de drie blootstellingswegen op drie verschillende geografische
locaties is gelegen, is het zeer onwaarschijnlijk dat personen van het publiek aan de theoretische jaardosis
van 0,85 mSv kunnen komen ten gevolge van de operationele activiteiten van Belgoprocess. Verder worden
conservatieve hypotheses aangenomen bij de berekening van de theoretisch maximale blootstelling.
Nucleaire exploitanten zijn verplicht het ALARA (As Low As Reasonable Achievable) principe toe te passen.
De operationele activiteiten van IPM zullen geen significante wijziging meebrengen van de huidige effectieve
jaardosis voor personen van het publiek.
In volgende secties wordt achtereenvolgens de cumulatieve impact van de IPM en oppervlakteberging
toegelicht voor de verschillende lozingswegen. Voor meer details betreffende de impact van de IPM wordt de
lezer verwezen naar het veiligheidsrapport IPM alsook het ontheffingsdossier project-MER.

8.7.1

Cumulatieve impact voor de bevolking: atmosferisch

De radiologische impact ten gevolge van de atmosferische lozing wordt berekend voor een zogenaamd
kritisch individu of kritische groep. Dit kritisch individu is een hypothetisch persoon die zich qua plaats,
beweging in de omgeving, leeftijd, leefstijl en voedingsgewoonte in de slechtst mogelijke situatie ten opzichte
van de impact bevindt. De berekende dosis voor het kritisch individu is dus een overschatting van de
werkelijke impact.
Voor deze berekeningen is gebruik gemaakt van het IFDM-model (Immissie Frequentie Distributie Model).
Naast de berekening van de luchtconcentratie (dispersieberekeningen) wordt ook de depositie op de bodem
berekend.
Uitgaande van de dispersie- en depositieberekeningen wordt een inschatting gemaakt van de maximale
dosis van de kritische groep.
Drie blootstellingswegen worden hiertoe beschouwd:


Inhalatie (of inademing van radio-isotopen);



Ingestie (of inname van radio-isotopen via de voedselketen);



Rechtstreekse straling en dosis ten gevolge van gedeponeerde activiteit.

De verwachte dosisimpact ten gevolge van de atmosferische lozingen van IPM is van de orde van grootte
van nSv per jaar. Deze dosisimpact is verwaarloosbaar klein.
Bij normaal bedrijf worden geen atmosferische lozingen uit de berging verwacht (§8.1).
De cumulatieve impact van de milieutechnische eenheid m.b.t. atmosferische lozingen is in de grootteorde
van nSv per jaar.
Voor alle activiteiten van Belgoprocess bedraagt de limiet voor de personen van het publiek voor
atmosferische lozingen 300 µSv/jaar. De geschatte dosis voor de personen van het publiek door de lozingen
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is in de grootteorde van nSv per jaar; De cumulatieve impact van de bergingsinrichting en Belgoprocess
m.b.t. atmosferische lozingen is in de grootteorde van nSv/jaar.

8.7.2

Cumulatieve impact voor de bevolking: vloeibare lozingen

De dosis ten gevolge van de vloeibare lozingen van Belgoprocess en dus de IPM in de Molse Nete wordt
berekend uitgaande van de radiologische samenstelling (concentratie) van de geloosde effluenten via de
dosisimpactstudie lozing Molse Nete. Deze berekening gebeurt met behulp van een conservatief
rekenmodel dat door NRPB (National Radiological Protection Board) werd uitgewerkt in opdracht van
Belgoprocess voor een gemiddelde oeverbewoner in de omgeving van de Molse Nete.
De verwachte dosisimpact ten gevolge van de lozing van de vloeibare effluenten van IPM in de Molse Nete
is van de orde van grootte van nSv voor de gemiddelde oeverbewoner. Deze dosisimpact is
verwaarloosbaar klein.
Bij normaal bedrijf worden er geen vloeibare lozingen verwacht uit de berging.
De cumulatieve impact van de milieutechnische eenheid m.b.t. vloeibare lozingen is in de grootorde van nSv
per jaar. Dit is verschillende orde van groottes lager dan de natuurlijke achtergrondstraling.
Voor alle activiteiten van Belgoprocess bedraagt de limiet voor de personen van het publiek voor vloeibare
lozingen 250 µSv/jaar. De cumulatieve impact van de bergingsinrichting en Belgoprocess m.b.t. vloeibare
lozingen is < 250 µSv/a.
Voor de lange termijn wordt verwezen naar §9.4. Het concept milieutechnische eenheid is dan niet meer van
toepassing aangezien de IPM-exploitatie verondersteld wordt niet meer te bestaan.

8.7.3

Cumulatieve impact voor de bevolking: straling

Voor zowel IPM als voor de bergingsinstallatie zijn de stralingsvelden in en rond de installaties berekend met
behulp de MCNPX-transportcode. Voor de bergingsinstallatie is de maximale dosis ten gevolge van straling
voor de kritische persoon aan de terreingrens van de bergingssite gelijk aan 92,7 µSv/a (zie §8.4.1) of < 3 %
van de natuurlijke achtergrond.
De stralingsvelden in en rond IPM zijn berekend met behulp van de MCNPX-transportcode. De uitgevoerde
berekeningen zijn in detail terug te vinden in het document “Radiologische evaluatie IPM-gebouw”. De
installatie is zodanig ontworpen dat de dosisdebieten maximaal volgende waarden aannemen:


10 μSv/h op contact met de buitenwand van de gebouwen;



25 μSv/h op contact met de bovenkant van de daken;



5 μSv/h op werkposten of personeelsruimtes.

De toename van het dosisdebiet op de rand van de site ten gevolge van de aanwezigheid van IPM is
conservatief berekend als orde van grootte van 10 nSv/h (87,6 µSv/a).
De cumulatieve impact van de milieutechnische eenheid m.b.t. externe straling is < 200 µSv/a.
Voor Belgoprocess is de maximale dosis aan de terreingrens deze van de Belgoprocess Site die gelijk is aan
300 µSv/a. Het gemeten dosisdebiet door externe straling op de rand van de Belgoprocess Site varieert
echter maar tussen 60 en 78 nSv/h en benadert de natuurlijke achtergrondwaarde in de Kempen van ca.
70 nSv/h. De cumulatieve impact van de bergingsinrichting en Belgoprocess m.b.t. externe straling is < 200
µSv/a.
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9

Milieubeoordeling: Calamiteiten en referentieongevallen
incl. veiligheid op lange termijn (nucleair en niet-nucleair)

9.1

Identificatie van calamiteiten en referentieongevallen
verschillende fases van het project (niet nucleair)

in

de

Op het vlak van niet-radiologisch aspecten vormt de installatie geen bron van mogelijke grote ongevallen. De
installatie wordt niet aanzien als een Seveso installatie.

9.2

Identificatie van calamiteiten en referentieongevallen
verschillende fases van het project (nucleair)

in

de

9.2.1

Operationele veiligheid: overzicht van de interne en externe ongevallen +
referentieongevallen (periode voor de sluiting 0-100 jaar)

9.2.1.1

Inleiding

Een incident (of bedrijfsincident) duidt op een werkingsafwijking vergeleken met de normale werking
waarvan wordt verwacht dat ze zich minstens eenmaal tijdens de nuttige levensduur van een installatie
voordoet maar die, dankzij de gepaste maatregelen die tijdens het ontwerp getroffen worden, geen
significante schade berokkent aan de bestanddelen die belangrijk zijn voor de nucleaire veiligheid of die niet
ontaardt in ongevalsomstandigheden. Een ongeval duidt op een uitzonderlijke maar mogelijke gebeurtenis
die kan leiden tot een radiologische impact groter dan in normale bedrijfsomstandigheden of groter dan bij
een incident.
Een referentieongeval is een ongeval dat voldoende representatief is vanuit het standpunt van de
radiologische gevolgen voor de naburige bevolking. Het is een gebeurtenis van interne of externe oorsprong
-7
die een jaarlijkse waarschijnlijkheid van optreden heeft die hoger is dan 10 . Uit de lijsten met
gebeurtenissen van interne en externe oorsprong wordt de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de grootste
dosisimpact (maximale individuele dosis ) buiten de sitegrenzen beschouwd als referentieongeval.
Gebeurtenissen van externe oorsprong of externe gebeurtenissen komen voort uit een bron die zich buiten
de bergingssite bevindt. Gebeurtenissen van interne oorsprong of interne gebeurtenissen komen voort uit
een bron die zich binnen de bergingssite bevindt.
De gebeurtenissen werden geïdentificeerd aan de hand van HAZID (Hazard Identification) en SWIFT
(Structured What-If Technique) risicoanalyses en een doorlichting van relevante internationale documenten
(IAEA Safety Guides en Requirements, IAEA Technical Documents, US-NRC NUREG documenten, US
Risicoanalyses voor bergingsinstallaties). Volgende gebeurtenissen worden uitgescreend:


kan zich niet voordoen



waarschijnlijkheid < 10 /jaar



heeft geen impact,

-7

Dat resulteerde in de gebeurtenissen van interne en externe oorsprong (Tabel 9-1, Tabel 9-2) waarvoor het
radiologische risico (waarschijnlijkheid, impact) nader geëvalueerd werd in de radiologische operationele
veiligheidsevaluatie.
Het radiologische risico wordt geacht aanvaardbaar te zijn indien de jaarlijkse probabiliteit van optreden en
zijn radiologische impact voor het publiek, in termen van te bereiken objectieven en te respecteren limieten,
in de zone “Acceptable” valt van Figuur 9-1.
Het referentieongeval tijdens de operationele periode is de impact van een militair vliegtuig op de
bergingsinstallatie. Dit ongeval geeft de grootste radiologische gevolgen voor de naburige bevolking.
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Figuur 9-1: Relatie tussen de kans op optreden en de radiologische gevolgen (risico). Voor gebeurtenissen waarbij het
resultaat van probabiliteit en radiologische gevolgen zich in de zone “Acceptable” bevindt, wordt het risico beschouwd als
aanvaardbaar. Overgenomen uit de FANC nota 2012-06-21-JPW-5-4-5-FR “Acceptabilité des expositions potentielles
dues à des événements initiateurs d’origine externe ou interne visant des établissements de dépôt de déchets
radioactifs”.

Tabel 9-1. Geïdentificeerde interne gebeurtenissen
Geïdentificeerde interne gebeurtenissen
1. Verlies van monitoringfuncties door wegvallen van elektriciteit
2. Defect van een buffertank of van het drainagesysteem
3. Aanwezigheid van waterstof uit batterijen in trolley
4. Vrijgave van waterstof en zuur door batterijen in werkplaatsen of administratieve gebouwen
5. Interne brand veroorzaakt door een voertuig
6. Storing aan de I&C-apparatuur (Instrumentation and control)
7. Wegvallen van alle alarmsignalen
8. Defecte rolbrug tijdens het verplaatsen van een monoliet
9. Waterlek uit drainagesysteem van de decontaminatiedouche
10. Elektromagnetische interferentie op de rolbrug, op de trolley en op het I&C-netwerk
11. Differentiële zettingen en verzakkingen
12. Kantelen van een monoliet
13. Aanwezigheid van een obstakel (beton, hamer, vogel…) voor het plaatsen van een monoliet
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Tabel 9-2. Geïdentificeerde externe gebeurtenissen.
Geïdentificeerde externe gebeurtenissen
1. Dijkbreuk
2. Bosbrand
3. Vliegtuigcrash
4. Aardbeving
5. Extreme klimaatcondities (extreme temperaturen, hoge windsnelheden en tornado's, sneeuw)
6. Extreme vochtigheid, met inbegrip van mist, vorst en verdamping
7. Rechtstreekse zonnestraling
8. Bliksem
9. Storing van I&C ten gevolge van natuurlijke elektromagnetische interferentie en van interferentie door menselijke activiteiten buiten
de site
10. Geotechnische gebeurtenissen
11. Impact van land- en waterplanten en –dieren (ecologische successie, vegetatie, knaagdieren, vogels en andere dieren in het wild)
12. Stroomonderbrekingen
13. Neerslag, waaronder regen, hagel, sneeuw en ijs (met inbegrip van sneeuwlagen en ijslagen)

9.2.2

Lange termijn veiligheid (na sluiting > 100 jaar)

9.2.2.1

Strategie en verwachte evolutie van afzondering en insluiting (filosofie voor de veiligheid
op lange termijn)

Op lange termijn (fases III, IV, Va en Vb zie §4.3 Figuur 4-13) steunt de veiligheid op de insluitings- en
afzonderingscapaciteit van de bergingsinstallatie (zie §4.5.2.1).
Afzondering is het resultaat van de acties met het oog op het voorkomen van contact tussen het radioactieve
afval en de biosfeer (inclusief de mens). In het veiligheidsconcept wordt voor afzondering (I) de
veiligheidsfunctie I1 “Beperken van de waarschijnlijkheid en gevolgen van onopzettelijke menselijke intrusie”
gebruikt (Tabel 4-70). De veiligheidsfunctie I1 bestaat in het afzonderen van het afval.
De bergingslimieten en de daarmee verbonden radiologische bronterm in de berging dienen zodanig te zijn,
dat na 350 jaar de radiologische impact van menselijke intrusiescenario’s (onopzettelijke menselijke intrusie)
in overeenstemming zijn met de referentiewaarde van 3 mSv/a. Na 350 jaar zal een verlies aan
afzonderingscapaciteit niet leiden tot onaanvaardbare risico’s, zoals bevestigd door resultaten van scenario’s
van onopzettelijke menselijke intrusie (zie verder §9.4.2.5).
De afzondering tijdens fase III (tot 350 jaar) berust op enerzijds het beperken van toegang
(toegangscontrole, afsluiting rond de site) en anderzijds op de mechanische eigenschappen en
hoeveelheid/dikte en samenstelling van het materiaal rondom het afval.
Na het stopzetten van toegangscontrole op 350 jaar kan een direct contact tussen het afval en de biosfeer
niet uitgesloten worden. Oorzaken daarvan kunnen in principe zowel een onopzettelijke menselijke intrusie
doorheen het materiaal rondom het afval zijn, als het bloot komen te liggen van het afval (erosie, krater tot in
het afval na vliegtuigcrash). Een passieve verdedigingslijn (restricties op het landgebruik, doorgeven van
informatie met betrekking tot het geheugen van de site …) kan bijkomend bijdragen aan het vermijden van
contact tussen afval en de mens.
De afdekking in zijn geheel speelt ook na 350 jaar een cruciale rol in het vermijden van contact tussen het
afval en de biosfeer (zie Figuur 9-2). De erosiegevoeligheid van de aarden afdekking wordt aanzienlijk
verminderd door een weloverwogen keuze van de helling en de aanwezigheid van de erosieresistente biointrusielaag. Hierdoor blijven erosieve processen in de verwachte evolutie beperkt tot oppervlakkige lagen
voor een periode van 1000 jaar. Complementair aan de aarden afdekking is er de vezelversterkte
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ondoorlatende topplaat, die niet erosiegevoelig is. Er wordt niet verwacht dat het afval bloot zal komen te
liggen door erosie.

Figuur 9-2: Verwachte evolutie van afzondering en veiligheidsfunctie I1. Alleen processen en componenten met een Mrol voor I1 worden getoond.

Insluiting van radionucliden is het resultaat van de acties met het oog op het beletten en beperken van het
vrijkomen van radionucliden uit een beperkte ruimte. Vertragen van het vrijkomen is een actie met het oog
op insluiten binnen het bergingssysteem.
In het veiligheidsconcept dragen de volgende veiligheidsfuncties bij tot insluiting (R) (zie §4.5.2.1, Tabel
4-70):






R2a: Beperken van waterinsijpeling tot bij het afval
R1: Beperken van vrijkomen van radionucliden uit het afval
R3: Chemisch vasthouden van radionucliden
R4a: Beperken van diffusie van radionucliden
R4b: Verspreiden van radionucliden in conductieve sorberende media.

Op basis van de radiologische karakteristieken van de voorziene bronterm bestaat de insluitingsstrategie
van de bergingsinstallatie erin om gedurende ongeveer 1000 jaar zoveel als mogelijk het vrijkomen van
radionucliden te voorkomen en daarna het vrijkomen van de rest-radiotoxiciteit te spreiden in de tijd (zie
§4.5.5.4).
Het vrijkomen van radionucliden uit de bergingsinstallatie wordt voorkomen en gespreid in de tijd door de
waterinsijpeling tot bij het afval te beperken (R2a veiligheidsfunctie).
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Tot 1000 jaar wordt het vrijkomen van radionucliden zoveel als mogelijk voorkomen door waterinsijpeling tot
in de modules te verhinderen. Dit gebeurt door diverse processen en materialen (zie Figuur 9-3):
1. Evapotranspiratie uit de begroeiing op de afdekking,
2. Laterale afwatering door de ophoging aan de zijdes en het zand in de bio-intrusielaag bovenop de
infiltratiebarrière (klei),
3. Laterale afwatering door de ophoging aan de zijdes en de zandlaag bovenop de vezelversterkte
ondoorlatende topplaat,
4. Lage hydraulische conductiviteit van de modulewand (klassiek gewapend beton) zodat ook aan de
zijkant waterinsijpeling tot in de modules verhinderd wordt.
De afdekking heeft een verwachte levensduur van een duizendtal jaar rekening houdend met verwachte
erosie, scheuren van de kleilaag door uitdroging en met aardbevingen.
De biologische laag van de afdekking moet eerst worden geërodeerd voor de tweede laag (de biointrusielaag) een rol speelt in dit proces. Op de plaatsen waar de biologische laag weg geërodeerd werd, zou
de ontwikkeling van enige vegetatie op de bio-intrusielaag verwacht worden. Voor de bio-intrusielaag,
filterlaag onder de bio-intrusielaag en voor de voet van de helling is er rekening gehouden met de NUREG1623 criteria zodat de afdekking als erosie-resistent kan beschouwd worden gedurende een periode van
1000 jaar.
Omdat de onderste gecompacteerde kleilaag bedekt blijft door meer dan 1,5 m materiaal, wordt er niet
verwacht dat deze laag zal uitdrogen (en scheuren), ook niet bij erosie van de biologische laag tot op de biointrusielaag.
Om het gedrag van de aarden afdekking onder seismische belasting te begrijpen, werd de stabiliteit van de
aarden afdekking geëvalueerd. Op basis hiervan verwachten we in de eerste duizend jaar geen degradatie
van de aarden afdekking vanwege seismische belasting, ook niet bij erosie van de biologische laag tot op de
bio-intrusielaag.
De aarden afdekking legt ingegraven omstandigheden op aan de vezelversterkte ondoorlatende topplaat en
de onderliggende modules en caissons waardoor deze niet onderhevig zijn aan vries-dooi cycli en de
carbonatatie erin quasi tot stilstand komt.
Na 1000 jaar, wanneer de radiotoxiciteit reeds ongeveer 2 grootteordes is afgenomen (§4.5.5.4, Figuur
4-164), kunnen door degradatie aan de afdekking (erosie, aardbevingen) de ondoorlatende topplaat,
modulewanden en monolieten lokaal worden blootgesteld aan atmosferische omstandigheden (carbonatatie
en vries-dooi cycli).
Door de blootstelling van de ondoorlatende topplaat en de modulewanden kunnen deze na verloop van tijd
doorgaande scheuren vertonen waardoor waterinsijpeling tot binnen de modules niet meer voorkomen
wordt. Door de daaropvolgende blootstelling van de monolieten kunnen de caisson en opvulmortel ook
doorgaande scheuren gaan vertonen enige tijd daarna. Er is nog steeds een beperking van waterinsijpeling
door de evapotranspiratie uit de begroeiing op de restanten van de afdekking.
De strategie tijdens deze fase bestaat erin om het water dat tot binnen de modules geïnfiltreerd is weg te
leiden van het afval (R2a) door volgende processen, materialen en componenten (zie Figuur 9-3):
1. De vezelsterkte afschermingsplaten overkappen de monolietstapels zodat water afgeleid wordt naar
de tussenruimtes tussen de monolietstapels. Het feit dat de afschermingsplaten uit vezelversterkt
beton zullen worden gemaakt draagt bij tot hun duurzaamheid.
2. Water dat in de tussenruimtes terecht komt zal een kleine kans op infiltreren in de monolieten
hebben door:
a. Het conductieve grind in de tussenruimtes tussen de monolietstapels dat een goede
drainage verzekert; er wordt geen fijn materiaal toegelaten in het grind zodat clogging
vermeden wordt,
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b. Een verticale stapeling van monolieten zodat water dat doorheen de tussenruimten met
conductief materiaal stroomt, slechts in beperkte mate in de stapel kan infiltreren (via
scheurnetwerken in de monolieten),
c. De afschuining van de ribben van de caisson wat de horizontale oppervlakten waarop water
zou kunnen terechtkomen verkleint,
d. Maatregelen tegen bathtubbing die een voldoende drainage verzekeren; de drainagebuizen
in de ondersteunende plaat en opening in de verbindingstunnels worden opengelaten en er
is redundantie in het aantal drainagepunten,
e. De conductieve grout in de inspectieruimtes die een voldoende drainage verzekert.
3. Het water dat infiltreert tot in de monolieten wordt weggeleid naar de tussenruimtes:
de wanden van de caissons zullen bovenaan voorzien zijn van gootjes zodat water dat toch door de
afschermingsplaten of bovenliggende monolieten uit de stapel zou sijpelen afgevoerd wordt naar de
ruimtes tussen de monolietstapels vooraleer eventueel in contact te komen met onderliggende
monolieten; om dit te faciliteren komt de onderkant van de gootjes dieper dan de bovenkant van het
deksel van de monoliet.
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Figuur 9-3: Verwachte evolutie van de insluiting en veiligheidsfuncties R2a, R1, R3, R4a en R4b. Alleen processen en
componenten met een M-rol worden getoond, met uitzondering van de R3 C-rol voor de grondverbetering met bentoniet
die een C-rol heeft omdat de performantie ervan op lange termijn en in de verwachte omgevingscondities nog
aangetoond dient te worden.
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Complementair aan de veiligheidsfunctie ‘Beperken van waterinsijpeling tot bij het afval’ (R2a) zorgen de
andere insluitingsfuncties





‘Beperken van vrijkomen van radionucliden uit het afval’ (R1),
‘Beperken van diffusie van radionucliden’ (R4a),
‘Chemisch vasthouden van radionucliden’ (R3),
‘Verspreiden van radionucliden in conductieve sorberende media’ (R4b)

er verder voor dat het vrijkomen van radionucliden uit de bergingsinstallatie voorkomen en gespreid wordt in
de tijd (zie Figuur 9-3).
9.2.2.1.1

Voorkomen van vrijkomen van radionucliden tot 1000 jaar

Afval in de berging moet een hoge weerstand tegen uitloging bezitten. Bijvoorbeeld mag het afval geen vrije
vloeistoffen bevatten en moeten de vrije ruimtes beperkt worden. De verpakking van geconditioneerd afval
draagt bovendien bij tot insluiting van radionucliden tijdens transport en tijdelijke opslag. Afval voor berging
bezit dus inherent karakteristieken die de insluiting van radionucliden ook op lange termijn bevorderen.
Bovendien zorgen de veiligheidsfunctie R2a en de trage saturatie van betonnen componenten ervoor dat er
in het afval tot 1000 jaar weinig water beschikbaar is voor chemische reacties. Dit zorgt voor weinig uitloging
van radionucliden uit het afval tot 1000 jaar.
De sorptie op uitgeharde cement in de conditioneringsmatrix, het afval en de betonnen afschermingen in de
afvalcolli zorgt daarenboven nog voor een voorkomen en beperken van het vrijkomen uit het afval (R1
veiligheidsfunctie). Tot 1000 jaar is insluiting gericht op het voorkomen van het vrijkomen van radionucliden.
Door de combinatie van de R2a en R1 veiligheidsfuncties wordt verwacht dat de meeste radionucliden
binnen het afval zullen blijven tot 1000 jaar (zie Figuur 9-3).
Diverse veiligheidsfuncties en barrières rondom het afval om te belemmeren dat radionucliden uit de
installatie zouden vrijkomen, worden bij de verwachte evolutie in de periode tot 1000 jaar bijna niet gebruikt
wegens de effectieve insluiting door de functies R2a en R1, maar zijn wel aanwezig (zie Figuur 9-3):
1. De beperkte fractie van radionucliden die toch zou vrijkomen uit het afval ondanks de R1 en R2a
veiligheidsfuncties, wordt chemisch vastgehouden (R3) in de opvulmortel
2. Het beperken van diffusie van radionucliden (R4a) in de caisson zodat migratie naar en in deze
barrière tegengegaan wordt,
3. De beperkte fractie van radionucliden die toch naar de caisson zou migreren ondanks de R1
veiligheidsfunctie, de sorptie in de opvulmortel en de lage diffusie in de caisson, wordt chemisch
vastgehouden (R3) in de caisson zodat radionucliden binnen de monoliet ingesloten zouden blijven,
4. Beperken van diffusie van radionucliden (R4a) in het beton van de modulewand, ondoorlatende
topplaat en ondersteunende plaat zodat migratie naar en in deze barrières tegengegaan wordt.
Met deze veiligheidsfuncties en barrières rondom het afval wordt bij een niet-gescheurd systeem het
vrijkomen van radionucliden uit de installatie zoveel als mogelijk voorkomen.
9.2.2.1.2

Beperken van vrijkomen van radionucliden na 1000 jaar

Vanaf 1000 jaar kunnen erosie van de aarden afdekking en het optreden van doorgaande scheuren in het
bergingssysteem niet meer uitgesloten worden. Waterinsijpeling kan dan niet meer worden voorkomen, en
insluiting is dan gebaseerd op het principe van spreiden in de tijd (beperken van vrijkomen).
Het vrijkomen van radionucliden uit het afval wordt beperkt (veiligheidsfunctie R1) door sorptie op de
immobilisatiematrix voor type I monolieten. Ook de inherente karakteristieken van de verschillende soorten
geconditioneerd en bulkafval dragen bij tot een vertraagd en gespreid vrijkomen van radionucliden.
Eens radionucliden zijn opgelost wordt hun migratie naar doorgaande scheuren en tussenruimten zoveel
mogelijk beperkt door:

594

1.
2.
3.
4.

Het beperken van waterinsijpeling tot bij het afval zelf (R2a),
Het beperken van het vrijkomen uit het afval (R1),
Het chemisch vasthouden van radionucliden in de opvulmortel (R3)
Het beperken van diffusie van radionucliden (R4a) in de caisson zodat migratie naar en in deze
barrière tegengegaan wordt,
5. Het chemisch vasthouden (R3) in de caisson van de beperkte fractie van radionucliden die toch naar
deze barrière zou migreren ondanks de R1 veiligheidsfunctie, de sorptie in de opvulmortel en de
lage diffusie in de caisson.
Voor radionucliden die tot in de scheuren van een weinig conductief medium (zoals beton) vrijgekomen zijn,
zal de sorptiecapaciteit van dat materiaal grotendeels gebypassed worden tijdens de verdere migratie van
die radionucliden doorheen dat medium. Het spreiden in de tijd van het vrijkomen van radionucliden die zich
in scheuren bevinden wordt verkregen door de veiligheidsfuncties R4b (verspreiden van radionucliden in
conductieve sorberende media) en R3 (chemisch vasthouden van radionucliden in conductieve sorberende
media). De componenten die hiertoe bijdragen zijn:
1. het opvulmateriaal in inspectieruimte (grout),
2. het zand-cement in de inspectiegalerij en de ophoging.
Ten slotte is er een grondverbetering met bentoniet die in bijkomende, enigszins complementaire
sorptiecapaciteit kan voorzien (R3). De performantie van deze bentonietlaag op lange termijn en in de
verwachte omgevingscondities dient nog aangetoond te worden, en heeft in het veiligheidsconcept daarom
vooralsnog een C-rol (mogelijke toekomstige M-rol in het veiligheidsconcept indien bevestigd door lopend
onderzoek en ontwikkeling). Daarom wordt op deze component voorlopig niet gesteund in de
veiligheidsevaluaties en wordt deze in de rest van dit document eveneens buiten beschouwing gelaten.
9.2.2.1.3

Afwijkingen van de beoogde performantie van de technische barrières

Hoewel een onwaarschijnlijke opeenvolging van gebeurtenissen en processen (of een combinatie hiervan)
zou moeten plaatsvinden om het volledige bergingssysteem aanzienlijk te laten afwijken van zijn beoogde
performantie, kunnen lokale afwijkingen niet formeel worden uitgesloten. Dit zou zich uiten in een gedeelte
van het bergingssysteem dat vroeger degradeert dan vanaf 1000 a. Voor dit gedeelte zijn dezelfde SSC’s en
veiligheidsfuncties van toepassing als in Figuur 9-3, enkel treedt de degradatie vroeger op in de tijd dan
vanaf 1000 a.
9.2.2.1.4

Evolutie van de insluiting

In de verwachte evolutie wordt dus een geleidelijk verlies aan performantie en functionaliteit van het systeem
verwacht, maar blijft de insluiting behouden in overeenstemming met het resterende risico.
9.2.2.2

Voornaamste blootstellingsroutes bij verlies aan performantie en functionaliteit qua
insluiting

De belangrijkste interfaces tussen de geosfeer en de biosfeer zijn een waterput, oppervlaktewaters en
kwelgebieden. Vanuit deze interfaces kunnen contaminanten zich verder verspreiden in de biosfeer door
natuurlijke transportprocessen (uitgezonderd de waterput) of door tussenkomst van de mens.
De positie van deze receptoren wordt bepaald door de omvang van de radionuclidepluim.
De omvang van de pluim wordt berekend uitgaande van een conservatieve tracer zonder rekening te
houden met eventuele verval- en sorptieprocessen.
Het beïnvloedingsgebied bevindt zich ten noorden van de bergingssite. Een klein deel van de besmetting
dringt via de Kasterlee Klei, die zich op een diepte van een dertigtal meter bevindt, door tot de onderste
watervoerende laag, wat resulteert in een afbuiging van de verontreinigingspluim in noordwestelijke richting.
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Omdat de toekomstige positie van de waterput niet exact gekend is, wordt de meest ongunstige plaats
gekozen: noordelijk aan de voet van de tumulus op 70 m van de bergingsmodules, op de plaats met de
hoogste berekende concentratie.

Figuur 9-4: Concentraties (Bq/m³) berekend door het radiologische impact- en veiligheidsbeoordelings-model. Links:
resultaten van het intermediate scale model. Rechts: resultaten van het gedetailleerde model voor de oostelijke tumulus
(westelijke tumulus dient nog gevalideerd te worden). De bovenste kaarten tonen de maximale concentraties in de
bovenste aquifer (boven de Kasterlee Klei). De onderste kaarten tonen de dieptes op dewelke deze concentraties
worden bereikt. De pluimen zijn enkel weergegeven voor de waarden > 0,01 Bq/m³, gebaseerd op een bronflux van
1 Bq/m²/a.

Op basis van het huidige hydrogeologische model kan men algemeen stellen dat de contaminatiepluim
neerwaarts migreert nabij de bergingsinrichting (infiltratiegebied), waarna deze horizontaal beweegt in de
richting van de waterlopen, vanwaar de pluim opwaarts naar het oppervlaktewater migreert. Zo komt de
massastroom die de aquifers binnendringt, uiteindelijk in de rivieren terecht en wordt deze stroom verder in
het rivierwater verdund.
Kwelgebieden met een zeer ondiepe grondwaterstand (tussen 0 en 0,5 m) zijn meestal gelegen nabij de
samenvloeiing van de Witte en Kleine Nete.
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Figuur 9-5: Diepte van de grondwatertafel [m] in de buurt van de bergingsinrichting voor de zone met de
contaminatiepluim, en de modelcellen waar het grondwater minder diep staat dan 0,5 m. Hier wordt de
contaminatiepluim gegeven voor het huidige klimaat. Voor het toekomstige klimaat wordt een verlaging van de
grondwatertafel verwacht, en dus een minder groot beïnvloedingsgebied van contaminatie dan wat er hier weergegeven
is.

9.2.2.3

Aanpak voor de evaluatie van de langetermijnveiligheid

De veiligheidsevaluaties moeten een geheel van representatieve scenario’s voor mogelijke gedragingen van
de bergingssysteem in beschouwing nemen. Het geheel van deze scenario’s moet alle mogelijke evoluties
van het systeem en zijn omgeving afdekken.
Eerst worden de fenomenologisch verwachte evolutie(s) van het bergingssysteem en onzekerheden binnen
de verwachte evolutie(s) bepaald. Dat gebeurt aan de hand van de karakteristieken van het afval, het
bergingssysteem en de omgeving en aan de hand van een wetenschappelijk gefundeerde evaluatiebasis
over de processen. Een andere input daarvoor zijn de onzekerheden die relevant zijn voor de veiligheid.
Er wordt geverifieerd dat de fenomenologisch verwachte evolutie(s) van het bergingssysteem en onzekerheden binnen de verwachte evolutie(s) in overeenstemming zijn met de insluitingsstrategie, waarin gedurende
ongeveer 1 000 jaar zoveel als mogelijk het vrijkomen van radionucliden voorkomen wordt en daarna het
vrijkomen van de restactiviteit en -radiotoxiciteit gespreid wordt in de tijd.
In de veiligheidsevaluaties worden de fenomenologisch verwachte evolutie(s) van het bergingssysteem en
onzekerheden binnen de verwachte evolutie(s) vertaald in het ‘verwachte evolutiescenario’ EES (Expected
Evolution Scenario) dat beoogt om een zo representatief mogelijke voorstelling te vormen van de
fenomenologisch verwachte evolutie(s) en de onzekerheden binnen de verwachte evolutie(s).
Voor het basisgeval van het EES worden de hypothesen en parameters vastgelegd volgens volgende
principes:


Waar de wetenschappelijke kennis van dien aard is dat een best estimate aanpak gevolgd kan
worden, wordt hiervoor gekozen.



Om de inzichten met betrekking tot de processen en karakteristieken die de performantie van het
bergingssysteem en/of de migratie van de radionucliden sturen te verbeteren, worden zo nodig
ondersteunende berekeningen uitgevoerd ter staving van de modelhypothesen.
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Waar fenomenen niet-kenbaar zijn (‘ontische’ onzekerheden) en onzekerheden dus niet te
reduceren of te begrenzen zijn door verdere acties of onderzoek, wordt een gestileerde aanpak
gevolgd.

De relevante onzekerheden voor EES worden geanalyseerd door middel van rekengevallen van het EES.
De effecten van de onzekerheden binnen de verwachte evolutie worden vervolgens omhuld in het
‘referentiescenario’ RS waarvoor er nagegaan wordt dat de raming van de dosisimpact voor het publiek en
het leefmilieu aanvaardbaar zullen zijn. Het RS is omhullend aan het EES en zijn onzekerheden in termen van
maximale radiologische impact over de relevante tijdschalen tot 2 000 jaar. Het wordt in de
-1
veiligheidsanalyse gebruikt om aan te tonen dat de impact onder de dosisbeperking van 0,1 mSv a blijft
Tevens dient er voldaan te zijn aan de dosislimieten voor personen van het publiek betreffende de
equivalente dosis voor de huid en de ooglens.
Naast de verwachte evolutie, zijn er ook niet-verwachte maar mogelijke evoluties waarbij de verwachte
evolutie verstoord wordt.
Menselijke intrusie kan leiden tot een verstoring van de SSC’s, en aanleiding geven tot een plots verlies aan
afzonderings- en insluitingscapaciteit. Voor een berging aan het oppervlak dienen de mogelijke dosisimpacts
ten gevolge van menselijke intrusie geëvalueerd te worden. Bij deze evaluatie wordt ervan uitgegaan dat het
radioactieve karakter van het materiaal uit de berging niet ontdekt wordt, het gaat met andere woorden over
onopzettelijke menselijke intrusie.
Gegeven de inherente onzekerheid met betrekking tot toekomstige menselijke acties en menselijk gedrag
wordt er een beperkt aantal gestileerde intrusiescenario’s ontwikkeld, die representatief zijn voor de
verschillende denkbare types van menselijke intrusies en schalen van intrusie. Het omhullende karakter van
de ‘menselijke intrusie scenario’s’ moet worden beargumenteerd.
Onafhankelijk van de maatregelen die genomen zijn om het optreden van intrusies te voorkomen of de
waarschijnlijkheid ervan te beperken, dient in de evaluatie ondersteld te worden dat een onopzettelijke
menselijke intrusie kan plaatsvinden vanaf het opheffen van de nucleaire reglementaire controle.
Bij de evaluatie van de dosisimpact van menselijke intrusiescenario’s dient men zowel de indringers zelf, die
blootgesteld worden aan de directe effecten, als de omliggende bevolking, die blootgesteld kan worden aan
uitgestelde effecten, te beschouwen.
De dosisreferentiewaarde die gehanteerd wordt om de aanvaardbaarheid van de menselijke
intrusiescenario’s te evalueren bedraagt 3 mSv geïntegreerd over één jaar, waarbij voor de directe effecten
de dosis berekend wordt ten gevolge van een enkele intrusie. Tevens dient er voldaan te zijn aan de
dosislimieten voor personen van het publiek betreffende de equivalente dosis voor de huid en de ooglens.
De notie ‘referentiewaarde’ is als volgt gedefinieerd: “Een referentiewaarde laat toe om een aanvaardbare
ordegrootte van impact of risico vast te leggen, zonder op voorhand uit te sluiten dat een hogere waarde
aanvaardbaar zou kunnen zijn. Een referentiewaarde mag niet gelijkgesteld worden met een drempelwaarde
of limiet die niet overschreden mag worden.”
Overige verstoringen aan de verwachte evolutie worden bepaald op basis van een lijst van initiërende FEP’s
(Feature, Event, Process). Een initiërende FEP is gedefinieerd als: een mogelijke gebeurtenis of proces die
aan de basis ligt van een verandering van toestand van het bergingssysteem of de routes waarlangs
radionucliden kunnen vrijkomen en aldus een nadelige invloed heeft op de insluitingsperformantie van het
bergingssysteem.
De methodologie voor identificatie van initiërende FEP’s vertrekt vanuit een gescreende FEP-lijst, die enkel de
FEP’s bevat die relevant zijn voor de evaluatie, en waaruit mogelijk initiërende FEP’s worden geïdentificeerd.
FEP’s die te wijten zijn aan contextuele elementen worden behandeld in een afzonderlijke risicoanalyse en
worden niet geselecteerd als initiërende FEP in deze evaluatie. Naargelang het beschouwde tijdvak waarin
een mogelijk initiërende FEP zich kan voordoen zijn er verschillende effecten te verwachten en dienen deze,
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indien ze significant en plausibel zijn en ze niet afgedekt worden door het omhullende karakter van het RS of
menselijke intrusiescenario’s, expliciet beschouwd te worden in een ‘alternatief evolutiescenario’ AES.
Men beoogt de afleiding van een beperkt aantal AES’en die representatief en/of omhullend zijn voor de
mogelijke evoluties van het bergingssysteem. De selectie van AES’en houdt rekening met enerzijds
combinaties van afhankelijke initiërende FEP’s (oorzaken, gevolgen, versterkende effecten) en FEP’s met
gelijkaardige effecten, en anderzijds met onafhankelijke initiërende FEP’s waarvan hun gezamenlijk
voorkomen in het tijdsbestek van de evaluatie nog enigszins plausibel is, en die leiden tot een
degradatietoestand van het bergingssysteem die nog niet is afgedekt.
De conceptualisatie van een AES in één of meerdere rekengevallen houdt rekening met onzekerheden die
gelinkt zijn aan intensiteit en waarschijnlijkheid van de verstoring, en met mogelijke verschillende
radionuclidentrajecten die als gevolg van de verstoring kunnen optreden.
Om het aantal rekengevallen te beperken en het conservatieve karakter van het gekozen rekengeval te
waarborgen wordt bij de conceptualisering steeds het vroegst mogelijke tijdstip van optreden van de
verstoring en de grootst mogelijke schade aan de SSC’s als gevolg van de verstoring ondersteld, rekening
houdend met de fenomenologische kennisbasis en/of ondersteunende modelberekeningen voor zover deze
beschikbaar zijn. Er wordt dus één conservatief rekengeval gekozen dat de effecten van alle initiërende
FEP’s binnen het beschouwde scenario, met zijn bijhorende onzekerheden, afdekt. Enkel indien er meerdere
radionuclidentrajecten mogelijk zijn waarvoor de impact afzonderlijk dient berekend te worden, worden
verschillende rekengevallen beschouwd voor eenzelfde scenario.
De AES’en worden ook gebruikt om, binnen het kader van de gelaagde bescherming, de complementariteit
en onafhankelijk van barrières en veiligheidsfuncties te evalueren, en na te gaan dat er steeds voldoende
insluitingsperformantie van het bergingssysteem behouden blijft bij verschillende bedreigingen (zie
Hoofdstuk 2 van het Veiligheidsrapport §2.8.8).
De geraamde waarschijnlijkheden en doses voor de AES’en dienen te worden gecombineerd tot radiologisch
-5
risico. Voor blootstellingen te wijten aan het geheel van AES’en geldt een risicobeperking van 10 /a voor het
radiologische risico (risico op kankersterfte). Voor ieder afzonderlijk AES is er een risicoreferentiewaarde van
-6
10 /a. Tevens dient er voldaan te zijn aan de dosislimieten voor personen van het publiek betreffende de
equivalente dosis voor de huid en de ooglens.
Na enkele duizenden jaren wordt het moeilijk om het oppervlaktebergingssysteem en zijn mogelijke evolutie
eenduidig af te lijnen. De performantie van het bergingssysteem kan daardoor niet meer op een betrouwbare
manier ingeschat worden. Deze onzekerheden worden behandeld in de penaliserende scenario’s, waarvoor
het omhullende karakter beargumenteerd wordt, en waarin nagegaan wordt dat de impact van de resterende
activiteit en radiotoxiciteit na enkele duizenden jaren aanvaardbaar is. De dosisreferentiewaarde die
gehanteerd wordt om de aanvaardbaarheid van de penaliserende scenario’s te evalueren bedraagt 3 mSv/a.
Tevens dient er voldaan te zijn aan de dosislimieten voor personen van het publiek betreffende de
equivalente dosis voor de huid en de ooglens.
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Tabel 9-3: Toetsingscriteria voor de verschillende scenario’s uit de langetermijnveiligheidsevaluaties

(conform de FANC nota’s AFCN 007-087-F rév.1 « Dépôt définitif en surface sur le territoire belge de déchets
radioactifs de faible et moyenne activité et de courte demi-vie – Guide relatif à la prise en compte du risque
d’intrusion humaine pour les dépôts définitifs en surface de déchets radioactifs » en AFCN 2011-06-28-CAD5-4-3-FR rév.1 « Critères de Radioprotection pour l’évaluation de la sûreté post-fermeture des dépôts de
déchets radioactifs » )
Scenario

Tijdvak

Toetsingscriterium

Verwachte evolutiescenario (EES)
Referentiescenario (RS)

≤ enkele duizenden jaren

≤ 0,1 mSv a-1 ; dosisbeperking

Menselijke intrusiescenario’s (HIS)

≤ enkele duizenden jaren

~ 3 mSv a-1 ; dosisreferentiewaarde

Alternatieve
(AES)

≤ enkele duizenden jaren

≤ 10-5 a-1 ; risicobeperking voor het geheel van AES’en
~ 10-6 a-1 ; risicoreferentiewaarde per AES

> enkele duizenden jaren

~ 3 mSv a-1 ; dosisreferentiewaarde

evolutiescenario’s

Penaliserende Scenario’s (PS)

Bij de evaluatie van de effectieve dosis worden en conform de ICRP 101a aanbeveling drie leeftijdsgroepen
beschouwd:


Volwassenen (>17 jaar)



Kinderen (10 jaar)



Jonge kinderen (1 jaar)

Naast dosisimpact en radiologische risico wordt er in de veiligheidsevaluatie ook nagegaan dat de activiteit
die potentieel in de omgeving vrij kan komen geen significante verhoging met zich meebrengt van de
radioactiviteit of radiotoxiciteit die van nature aanwezig is op een regionale schaal. Daarbij wordt gekeken
naar volgende indicatoren:


radiotoxiciteitsflux naar het grondwater als een functie van de tijd [Sv/a] en tijdsgeïntegreerde
radiotoxiciteitsflux naar het grondwater (cumulatieve radiotoxiciteit [Sv]);



activiteits- en radiotoxiciteitsverdeling in het grondwater;



activiteits- en radiotoxiciteitsverdeling in water en grond buiten de aquifer:



o

water en sedimenten van Witte en Kleine Nete; en

o

bodem van de kwelgebieden;

activiteits- en radiotoxiciteitsverdeling in lucht boven de kwelgebieden.

Voor de bescherming van de volksgezondheid worden in het KB van 31 mei 2016 voorschriften vastgesteld
voor radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water 88, conform de Europese richtlijn
2013/51/Euratom. In dit licht wordt een indicatieve dosis (referentiewaarde) van 0,1 mSv/a vooropgesteld bij
een jaarlijkse waterinname van 730 L/a voor volwassenen.
Ook dient de blootstelling van niet-menselijke biota (flora en fauna) aan straling geëvalueerd te worden.
Deze impact wordt geëvalueerd ten opzichte van een referentiewaarde van het dosistempo van 10 µGy/h in
lijn met internationale wetenschappelijke kennis (er wordt door gebrek vandaag aan specifieke radiologische
88

Het KB en de Europese richtlijn 2013/51/Euratom zijn niet van toepassing op voor menselijke consumptie bestemd water dat afkomstig is van
een afzonderlijke voorziening die gemideld minder dan 10 m³ per dag levert, of waarvan minder dan vijftig personen gebruik maken, tenzij het
water wordt geleverd in het kader van een commerciële of openbare activiteit.
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criteria ter evaluatie van het efffect een beoordeling uitgevoerd op basis van internationale
wetenschappelijke kennis).
Wanneer de verre toekomst wordt beschouwd, verliezen kwantitatieve schattingen van dosis en risico hun
intrinsieke betekenis en behouden ze enkel een waarde als relatieve vergelijkende factoren van de
potentiële radiologische impact. Aanvullend aan de kwantitatieve argumenten, worden er ook kwalitatieve
bewijzen en argumenten toegevoegd. Die houden verband met het vertrouwen in de technischwetenschappelijke basis van de veiligheidsevaluatie, in het behoud van de performantie van het
bergingssysteem en de geschiktheid van de site, alsook het vertrouwen in de scenario’s, modellen,
parameters en hypothesen beschouwd voor de kwantitatieve analyses.
Het formuleren en implementeren van modellen, nodig voor de kwantiatieve evaluatie van de verschillende
scenario’s, bestaat uit verschillende stappen: formuleren van een conceptueel model, opstellen van een
wiskundig model, codering van het wiskundige model en het opstellen van een computermodel door
hypothesen ten aanzien van geometrie, ruimtelijk domein en begin- en randvoorwaarden te implementeren
in de gekozen code. De voornaamste overweging bij de formulering en implementatie van modellen is dat
deze geschikt moeten zijn voor hun beoogde doel. Dat wordt onderbouwd door het proces van kwalificatie,
verificatie en validatie (QVV).
Het beheer van onzekerheden omvat het geheel van activiteiten die tot doel hebben om onzekereheden te
identificeren, te karakteriseren, te analyseren naar relevantie voor de veiligheid, te behandelen in de
veiligheidsevaluatie en te verminderen of te elimineren. Onzekerheden die relevant zijn voor de veiligheid
worden behandeld in de veiligheidsevaluaties. Aan de hand van de resultaten van de veiligheidsevaluatie
wordt er nagegaan of de impact en/of het risico van de resterende onzekerheden aanvaardbaar zijn of niet.
Er wordt tevens bepaald wat de belangrijkste hypothesen en parameters zijn voor de performantie van het
bergingssysteem.
De tijdvakken beschouwd voor de verschillende scenario’s zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Veiligheid op lange termijn
Periode na Sluiting
III

IV

Va

Vb

VI

EES / RS

t0 + …

herstel

AES

bewaking

HIS

illustratief

PS

~100 a

9.2.2.4

~350 a

~1000 a

~ 2 000 a

10 000 a

Verwachte evolutiescenario (EES) en het Referentie-scenario (RS)

Onder het EES evolueren het bergingssysteem en zijn omgeving volgens de verwachte evolutie.
Klimaatsverandering is een natuurlijke evolutie die zich met grote waarschijnlijkheid zal voordoen en wordt in
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het EES beschouwd door de hypothese dat zich voor de volledige relevante evaluatieperiode een Cs-klimaat
instelt en handhaaft, volgens het hoge CCI-HYDR klimaatscenario. De heersende klimaatomstandigheden
beïnvloeden:


de drainage doorheen de restanten van de aarden afdekking, die de (maximale) waterinsijpeling in
het bergingssysteem bepaalt;



de langjarig gemiddelde regionale infiltratie in de geosfeer; en



de infiltratie en irrigatiebehoefte in de biosfeer.

In het EES wordt aangenomen dat


de aarden afdekking haar beschermende rol vervult tot het einde van fase IV (~ 1000 jaar );



zich in het afval geen reacties voordoen die een globale negatieve invloed hebben op de
kunstmatige barrières errond;



de cementgebonden SSC’s hun beoogde performantie behouden tot minstens 1 000 jaar (verwachte
levensduur); maar



lokale afwijkingen van de beoogde performantie niet kunnen worden uitgesloten.

Degradatie van het bergingssysteem wordt in het EES dus pas beschouwd vanaf t0 + 1 000 jaar, behoudens
lokale afwijkingen van de beoogde performantie. Hiermee wordt rekening gehouden door te onderstellen dat
de degradatie van een een kwart van de modules begint vanaf enkele honderden jaren na het einde van de
nucleaire controlefase, i.e. vanaf t0 + 650 jaar. Dit wordt schematisch voorgesteld in Figuur 9-6.
In afwezigheid van processen of gebeurtenissen die een abrupte degradatie zouden kunnen triggeren, wordt
de degradatie van (verschillende delen van) het bergingssysteem binnen de evolutionaire paden EES_al en
EES_deg gespreid over een periode van enkele honderden jaren.

Figuur 9-6: Schematische voorstelling van het verwachte evolutiescenario (EES), waarbij driekwart van de modules
evolueert volgens de algemeen verwachte evolutie ( EES_al) en één kwart onderhevig is aan afwijkingen van de beoogde
performantie (EES_deg). Dit wordt vertaald in een verschillend begintijdstip (tb [a]) van de progressieve
systeemdegradatie.

Een schematisch overzicht van de in het EES beschouwde processen voor de uitloging uit de installatie wordt
gegeven in Tabel 9-4. Hierbij wordt, gelet op de verschillende evoluties in termen van
radionuclidentransport), een onderscheid gemaakt tussen afval geconditioneerd in primaire afvalcolli, in type
I/II monolieten; en bulkafval, rechtstreeks geconditioneerd in type III monolieten.
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Tabel 9-4: Schematisch overzicht van de processen en voornaamste hypothesen beschouwd in het
EES_deg

EES.

EES_al en

onderscheiden zich door een verschillend tijdstip tb [a] voor de start van de degradatie.
350 a

tb

Verzekeren van ingegraven omstandigheden (Gedeeltelijke) blootstelling van de onderliggende SSC’s aan
voor de modules en de ondoorlatende atmosferische omstandigheden door afschuivingen (ten gevolge van
topplaat
aardbevingen) en erosie van delen van de aarden afdekking

Aarden
afdekking

Effecten van carbonatatie verwaarloosbaar
Relevante
onder ingegraven omstandigheden
degradatiemechanismen
doorgaande
scheuren
in
van
cement- Geen
gebonden SSC’s cementgebonden SSC’s
Waterstroming

Gedeeltelijke
monolieten

saturatie

van

modules

Afwezigheid waterstroming

Ontwikkeling van een gecarbonateerde laag in caissons en
modulebasis, door atmosferische carbonatatie
Ontwikkeling van netwerken van doorgaande scheuren in
monolieten en modules, ten gevolge van carbonatatie, vriesdooicycli, actieve corrosie van de wapening van klassiek
gewapende betonnen SSC’s, of aardbevingen

en Saturatiegraad van modules en monolieten dicht bij één
Toename waterinsijpeling ten gevolge van niet-uniforme degradatie
ondoorlatende topplaat tot globale maximale drainage doorheen de
restanten van de aarden afdekking
Herverdeling insijpelend water naar conductieve tussenruimten
tussen de monolietstapels, gefaciliteerd door de afschermingsplaten
Waterstroming in tussenruimten tussen de monolietstapels,
netwerken van doorgaande scheuren, componenten van het ABS
(met inbegrip van het opvulmateriaal van de inspectieruimte) en
zandcement
Ogenblikkelijke uitloging uit het afval zelf
Traag vrijkomen uit de afvalvorm met

Afval in primaire
Insluiting van radionucliden in primaire colli
colli (type I/II)

Kd,i-waarden [m³/kg], herschaald voor de fractie HCP
(Hydrated Cement Paste) in de afvalvorm



BE



oplosbaarheidsgelimiteerd vrijkomen
oplosbaarheid van Ca in het afval

van

41

Ca

met

BE

Diffusiegecontroleerd transport van radionucliden in de afvalvorm,
met hoge diffusie
Ogenblikkelijke uitloging uit het afval zelf
Bulkafval
III)

(type

Traag vrijkomen uit de afvalvorm met


BE Kd,i-waarden



oplosbaarheidsgelimiteerd vrijkomen van 41Ca met BE oplosbaarheid van Ca in het afval

[m³/kg], herschaald voor de fractie HCP in de afvalvorm

Diffusiegecontroleerd transport van radionucliden in de afvalvorm met lage diffusie
Diffusiegecontroleerd transport van radionucliden in de matrix van
Diffusiegecontroleerd
transport
van de monolieten en van het beton van de modulebasis, met BE Dpradionucliden die mogelijks vrijkomen uit de waarden [m²/s] voor beton en vulmortel
afvalvorm met BE Dp-waarden [m²/s] voor
Advectiegecontroleerd transport van RN in tussenruimten tussen de
beton en vulmortel
monolietstapels,
netwerken
van
doorgaande
scheuren,
componenten van het ABS (met inbegrip van het opvulmateriaal van
de inspectieruimte) en zandcement
Sorptie van radionucliden in cementgebonden SSC’s
Radionuclidentransport



waar diffusie mogelijk is, of



met een voldoend hoge permeabiliteit om advectie toe laten

met BE Kd,i-waarden [m³/kg], herschaald voor de fractie HCP van de
Sorptie
van
deze
radionucliden
in
betrokken SSC’s (niet-gecarbonateerde SSC’s), of voor calciet
cementgebonden SSC’s met BE Kd,i-waarden
(gecarbonateerde SSC’s)
[m³/kg], herschaald voor de fractie HCP van de
betrokken SSC’s
Afwezigheid van sorptie in scheuren
Dispersie van radionucliden in


opvulmateriaal van de inspectieruimte



zandcement
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De uit het bergingssysteem uitgeloogde activiteit komt terecht in de aquifer onder de installatie, vanwaar ze
verder getransporteerd wordt naar een biosfeerreceptor. Onder het EES worden drie biosfeerreceptoren
beschouwd, i.e. een waterput voor privégebruik, een rivier en kwelgebieden.
Bij de modellering van het transport in het grondwater wordt rekening gehouden met de grondwaterstroming
in de omgeving van de bergingssite. Daarnaast worden een aantal hypothesen bewust conservatief
gekozen, rekening houdend met mogelijke toekomstige evoluties en verstoringen van de hydrogeologische
omstandigheden.
De voornaamste hypothesen met betrekking tot de grondwaterstroming in het EES zijn dat
 voeding van het grondwater afkomstig is van infiltratie van regenwater/bodemwater;
 de interactie tussen grondwater en oppervlaktewateren beperkt is tot drainage (grondwater voedt de
oppervlaktewateren); en
 het kanaal Bocholt-Herentals niet langer aanwezig is.
De voornaamste hypothesen met betrekking tot het transport van radionucliden in het grondwater zijn dat dit
gecontroleerd wordt door advectie; er geen fysische dispersie optreedt; reacties (sorptie op glauconiet en
radioactief verval) in de aquifer niet beschouwd worden.
In het geval van de waterputreceptor wordt de referentieput aan de voet van de oostelijke tumulus
ondersteld, op een afstand van ongeveer 70 m tot de modules, op de plaats waar de hoogste concentratie
wordt berekend.
In het geval van de rivierreceptor wordt aangenomen dat de fractie van de flux uit het bergingssysteem die
uiteindelijk in de Kleine Nete terechtkomt, gelijk is aanéén.
De kwelgebiedreceptor wordt beschouwd op de locatie met de hoogste berekende concentratie op plaatsen
met ondiep grondwater binnen de contaminatiepluim (< 0,5 m diepte).
Onder het EES wordt de contaminatie vanuit één van de voornaamste biosfeerreceptoren (waterput, rivier,
kwelgebieden), al dan niet door tussenkomst van de mens, verspreid in de toegankelijke biosfeer, waardoor
de representatieve personen blootgesteld worden. Een vereenvoudigde benadering wordt toegepast
(referentiebiosfeer) en gerechtvaardigd tegenover de huidige biosfeer, teneinde zich ervan te verzekeren dat
deze niet zou kunnen leiden tot een onderschatting van de radiologische impact.
De voornaamste hypothesen voor de biosfeer onder het EES zijn dat


de menselijke gewoontes gebaseerd zijn op de huidige gedragingen;



de representatieve personen behoren tot een in zichzelf voorzienende landbouwgemeenschap
(volwassenen, kinderen, jonge kinderen) welke noch voedsel noch water betrekt van regio’s buiten
het gebied waar de hoogste radiologische effecten kunnen verwacht worden. Dit betekent concreet
dat zij
o

in het geval van de waterputreceptor, water aan de put onttrekken als drinkwater, voor
irrigatiedoeleinden en voor het drenken van hun vee;

o

in het geval van de rivierreceptor, water aan de rivier (Kleine Nete) onttrekken als drinkwater,
voor irrigatiedoeleinden en voor het drenken van hun vee;

o

in het geval van de kwelgebiedreceptor, beschikken over een put in ondiep grondwater
waaraan zij drinkwater onttrekken;



irrigatie van gewassen en weiland (waterput- en rivierreceptor) via beregening gebeurt en niet via
traditionale oppervlakte-irrigatie;



blootstelling optreedt door externe bestraling, ingestie en inhalatie.

Beste schattingswaarden worden aangewend voor de parameters die niet gerelateerd zijn met de heersende
klimaatomstandigheden.
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In het licht van het feit dat de geschatte impact onder het RS omhullend moet zijn aan de geschatte impacts
onder alle EES-rekengevallen beschouwd in de onzekerheidsanalyse van het EES, wordt het afgebakend op
basis van de resultaten voor de verschillende EES-rekengevallen, waarbij naar ongunstige combinaties van
parameters en hypothesen wordt gezocht.
Essentiële parameters en hypothesen in het EES/RS zijn weergegeven in Tabel 9-5. Voor de EESinstallatiemodellen is in het hoofdstuk 14 van het veiligheidsrapport §14.4:
 beargumenteerd dat de genomen hypothesen / gekozen parameterwaarden representatief zijn voor
de verwachte evolutie(s); of
 indien dit niet het geval is, de invloed op het gemodelleerde systeemgedrag en de
radionuclidenmigratie beschreven en gejustifieerd ten opzichte van de verwachte evolutie van het
systeem.
Voor het RS-installatiemodel is in het hoofdstuk 14 van het veiligheidsrapport §14.5 het conservatisme
systematisch beschouwd ten opzichte van het EES en zijn onzekerheden.
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Tabel 9-5: Essentiële parameters en hypothesen in het EES/RS
Parameter / hypothese

Waarde / hypothese in EES/RS - Voor argumentatie van de hypothesen,
verwijzen we naar hoofdstuk 14 van het Veiligheidsrapport, §14.4 en
§14.5

Beschermende rol van de aarden afdekking
tijdens fases Ib, II, III en IV

ingegraven omstandigheden voor betonnen SSC’s tot het einde van fase IV (t0
+ 1 000 a)

Verwachte
levensduur
cementgebonden
componenten (minstens 1 000 jaar)

zolang ingegraven omstandigheden heersen, i.e. tot t0 + 1 000 a, is er geen
effecten van degradatie van cementgebonden componenten (carbonatatie,
netwerken van doorgaande scheuren) op de uitloging van radionucliden
afwezigheid van waterstroming in de modules tot t0 + 1 000 a

Spreiding in de tijd van de degradatie van het
bergingssysteem





Drainage doorheen restanten van de aarden
afdekking




twee starttijdstippen voor degradatie van het bergingssysteem: t0 + 650 a
(25% van de modules) en t0 + 1 000 a (75% van de modules)
degradatie van modules en monolieten telkens in vijf gelijke stappen,
gespreid over 300 jaar
lineaire toename waterinsijpeling over periode van 350 jaar
Cs-klimaatomstandigheden op basis
klimaatscenario
Heide (schrale begroeiing) : 480 mm/a

van

het

hoge

CCI-HYDR

Herverdeling insijpelend water, dat weggeleid
wordt van het afval en voornamelijk tussen de
monolietstapels stroomt

transmissiviteitsverhouding 25:1 voor de waterstroming doorheen de
tussenruimten tussen de monolietstapels ten opzichte van die doorheen de
scheuren in de monoliet

Geometrie van de SSC’s in de installatiemodellen





wanddikte caisson 12 cm
modulebasis opgebouwd uit 70 cm dikke ondersteunende plaat, 59 cm
hoge opgevulde inspectieruimte en 90 cm dikke funderingsplaat
2 m dikke zandcementophoging

Geen verstorende chemische reacties in het
afval



geen verstorende chemische reacties in het afval

Traag vrijkomen uit de afvalvorm



lineair
reversibele
sorptie
op
uitgeharde
cementpasta
in
conditioneringsmatrix (type I) / vulmortel (type III)
10 m% HCP (hardened cement paste) in afval in type I monolieten
14,5 m% HCP in inwendig volume van type III monolieten (afval +
vulmortel) op basis van minimale hoeveelheid vulmortel van 50 vol%



Sorptie-eigenschappen
SSC’s

van

cementgebonden

Kd-waarde van niet-gecarbonateerde cementgebonden SSC’s afhankelijk van
het gebruikte type cement
Kd-waarden van niet-gecarbonateerde cementgebonden SSC’s worden
herschaald met de gewichtsfractie uitgeharde cementpasta volgens minimale
eisen opgelegd in conformiteitscriteria
EES:

beste schattingswaarden voor de Kd voor uitgeharde cementpasta en
calciet
RS: minimale waarden voor de Kd voor uitgeharde cementpasta en calciet
Poriëndiffusie-coëfficiënten in beton, vulmortel
en afval

EES:

Dispersie in conductieve sorberende materialen



beste schattingswaarden van Dp voor Cl voor beton en vulmortel; hoog
geschatte waarde uitgaande van de diffusiviteit in vrije oplossing voor Cl voor
afval, opvulmateriaal van de inspectieruimte, zandcement, opvulmateriaal in
tussenruimten en scheuren
RS: minimale waarden van Dp voor Cl voor beton en vulmortel; hoog geschatte
waarde uitgaande van de diffusiviteit in vrije oplossing voor Cl voor afval,
opvulmateriaal van de inspectieruimte, zandcement, opvulmateriaal in
tussenruimten en scheuren


Geotransferfactor voor een hypothetische
waterput aan de voet van de oostelijke tumulus

opvulmateriaal inspectieruimte: effect van (verwachte) mechanische
dispersie (deels) gecompenseerd door terugdiffusie vanuit scheur
doorheen het opvulmateriaal in het opvulmateriaal
zandcementophoging: mechanische dispersie (longitudinale dispersiviteit
0,1 m)

voor waterput als belangrijkste biosfeerreceptor met een waarde van 1,7 ×
10-5 Bq/m³ per Bq/a bepaald onder mogelijke toekomstige Csklimaatomstandigheden volgens het hoge CCI-HYDR klimaatscenario en in
afwezigheid van het kanaal Bocholt-Herentals
GTF
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9.2.2.5

Alternatieve evolutiescenario’s (AES)

Op basis van een screeningsproces zijn 18 initiërende FEP’s geïdentificeerd:
FEP 1. Constructie van gebrekkige kwaliteit;
FEP 2. Ongevallen en niet-geplande gebeurtenissen;
FEP 3. Seismische activiteit;
FEP 4. Regionale en lokale klimaatsverandering;
FEP 5. Ontploffingen;
FEP 6. Vliegtuigcrash;
FEP 7. Aanwezigheid van niet-toegelaten niet-radioactieve bestanddelen;
FEP 8. Materiaaldefecten in het afval;
FEP 9. Mechanische processen en omstandigheden in afval en SSC’s;
FEP 10. Verzakkingen / instortingen;
FEP 11. Scheurvorming;
FEP 12. Verwering door vorst;
FEP 13. Degradatie van cellulose;
FEP 14. Introductie van complexanten door cellulose;
FEP 15. Extreme neerslag, smeltwater van sneeuw en resulterende overstromingen;
FEP 16. Erosie en afzettingen;
FEP 17. Blootlegging;
FEP 18. Effecten van chemische complexvormende agentia op speciatie en transport van contaminanten

De initiërende FEP’s worden op basis van de onderlinge afhankelijkheden en relaties (oorzaken, gevolgen,
versterkende effecten, gelijkaardige effecten) gegroepeerd tot AES’en.
Indien er een verschillende waarschijnlijkheid kan bepaald of aangenomen worden naargelang de intensiteit
van de verstoring, worden verschillende scenario’s beschouwd: dit is het geval voor de initiërende FEP’S 3
(‘seismische activiteit’), 6 (‘vliegtuigcrash’) en 16 (‘erosie en afzettingen’). Initiërende FEP’S met gelijkaardige
effecten worden geaggregeerd binnen eenzelfde AES.
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Centrale initiërende FEP

Versterkend effect

Oorzaak of gevolg

AES1-1

AES1-2

AES3-1 en AES3-2
9

2

10
3

16

3

1

Gelijkaardig effect

5

11

12

16

17

16
17

AES2-1

15

4

AES2-2

AES4
9

6

16

6

8

10

7

11

13

16

18

14

17

Figuur 9-7:Combinaties van afhankelijke initiërende FEP’s (oorzaken of gevolgen), initiërende FEP’s met versterkende
effecten en initiërende FEP’s met gelijkaardige effecten in overkoepelende AES’en.

Zo komt men tot volgende scenario’s (Figuur 9-7):














AES1-1: vroege aardbeving
o centrale initiërende FEP: ‘seismische activiteit’ (3),
o gevolgen: ‘erosie en afzettingen’ (16);
AES1-2: vroege en zware aardbeving
o centrale initiërende FEP: ‘seismische activiteit’ (3),
o versterkende effecten: ‘constructie van gebrekkige kwaliteit’ (1),
o gevolgen: ‘mechanische processen en omstandigheden in afval en SSC’s’ (9), ‘verzakkingen /
instortingen’ (10), ‘scheurvorming’ (11), ‘erosie en afzettingen’ (16), ‘blootlegging’ (17);
AES2-1: val van een militair vliegtuig
o centrale initiërende FEP: ‘vliegtuigcrash’ (6),
o gevolgen: ‘erosie en afzettingen’ (16);
AES2-2: val van een groot passagiersvliegtuig
o centrale initiërende FEP: ‘vliegtuigcrash’ (6),
o gevolgen: ‘mechanische processen en omstandigheden in afval en SSC’s’ (9), ‘verzakkingen /
instortingen’ (10), ‘scheurvorming’ (11), ‘erosie en afzettingen’ (16), ‘blootlegging’ (17);
AES3-1: versnelde erosie
o centrale initiërende FEP: ‘erosie en afzettingen’ (16),
o oorzaken: ‘ongevallen en niet-geplande gebeurtenissen’ (2), ‘ontploffingen’ (5), ‘extreme neerslag,
smeltwater van sneeuw en resulterende overstromingen’ (15),
o versterkende effecten: ‘regionale en lokale klimaatsverandering’ (4), ‘verwering door vorst’ (12),
o gevolgen: ‘blootlegging’ (17);
AES3-2: extreme erosie
o centrale initiërende FEP: ‘erosie en afzettingen’ (16),
o oorzaken: ‘ongevallen en niet-geplande gebeurtenissen’ (2), ‘ontploffingen’ (5), ‘extreme neerslag,
smeltwater van sneeuw en resulterende overstromingen’ (15),
o versterkende effecten: ‘regionale en lokale klimaatsverandering’ (4), ‘verwering door vorst’ (12),
o gevolgen: ‘blootlegging’ (17);
AES4: complexanten
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o centrale initiërende FEP: ‘effecten van chemische complexvormende agentia op speciatie en
transport van contaminanten’ (18),
o oorzaken: ‘aanwezigheid van niet-toegelaten niet-radioactieve bestanddelen’ (7), ‘degradatie van
cellulose’ (13), ‘introductie van complexanten door cellulose’ (14),
o gelijkaardige effecten: ‘materiaaldefecten in het afval’ (8).
Conform de methodologie voor selectie van AES’en worden naast bovenvermelde scenario’s ook
combinaties beschouwd van groepen van initiërende FEP’s die onafhankelijk van elkaar zijn, maar
versterkende effecten op elkaar kunnen uitoefenen indien ze beide optreden. Als gevolg hiervan worden er
bijkomende scenario’s gevormd worden door combinatie van de initiërende FEP’s aangaande afval (nietgedetecteerde cellulose, niet-gedetecteerde complexanten of niet-gedetecteerde materiaaldefecten van de
afvalvorm):




AES5-1 ‘complexanten in combinatie met een vroege aardbeving’: de groep van initiërende FEP’s
aangaande afval met een vroege aardbeving;
AES5-2 ‘complexanten in combinatie met een vroege en zware aardbeving’: de groep van initiërende
FEP’s aangaande afval met een vroege en zware aardbeving; en
AES6 ‘complexanten in combinatie met een versnelde erosie’: de groep van initiërende FEP’s
aangaande afval met versnelde erosie.

Tabel 9-6 geeft een overzicht van hypothesen die in de AES-installatiemodellen gewijzigd zijn ten opzichte
van de RS-installatiemodellen.
Tabel 9-6: Samenvattend overzicht van hypothesen die in de

AES-installatiemodellen

gewijzigd zijn ten opzichte van de

RS-installatiemodellen.

vroegere degradatie

snellere degradatie

grotere degradatie

verlies aan R3/R1

start

fractie
activiteit

heterogenit
eit

toename
waterinsijpe
ling

scheurpatro
on

transmissivi
teitsverhouding

sorptie

fractie
activiteit

AES
1-1

vanaf 350 a

100%

AES
1-2

vanaf 350 a

100%

in 1 stap

over 30 a

bijkomende
scheur
in
afval type I

1:1

AES
2-1

vanaf 350 a

50%

vanaf 650 a

50%

AES
2-2

vanaf 350 a

50%

in 1 stap

over 30 a

bijkomende
scheur
in
afval type I

1:1

vanaf 650 a

50%

AES
3-1

vanaf 650 a

100%

AES
3-2

vanaf 350 a

100%
Kd = 0 m³/kg

1%

Kd = 0 m³/kg

1%

Kd = 0 m³/kg

1%

AES
4
AES
5-1

vanaf 350 a

100%

AES
5-2

vanaf 350 a

100%

in 1 stap

over 30 a
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bijkomende
scheur
in
afval type I

1:1

AES
6

vroegere degradatie

snellere degradatie

start

fractie
activiteit

heterogenit
eit

vanaf 650 a

100%

9.2.2.6

toename
waterinsijpe
ling

grotere degradatie

verlies aan R3/R1

scheurpatro
on

sorptie

fractie
activiteit

Kd = 0 m³/kg

1%

transmissivi
teitsverhouding

Scenario’s van menselijke intrusie (HIS)

Er wordt uitgegaan van de volgende veronderstellingen:


intrusie vindt plaats nadat de kennis over de site en de inhoud ervan verloren is gegaan en kan dus
ten vroegste vlak na de opheffing van nucleaire reglementaire controle over de site optreden (bij het
begin van fase IV, 350 jaar na t0); en



indringers zijn zich niet bewust van het mogelijke radiologische risico dat hun acties teweegbrengt
(evaluatie van opzettelijke intrusie is niet aan de orde en niet noodzakelijk); en



Onafhankelijk van de genomen maatregelen om de waarschijnlijkheid van intrusie te beperken wordt
de radiologische impact onafhankelijk van de waarschijnlijkheid van optreden geëvalueerd; en



Bij alle beschouwde HIS’en wordt ervan uitgegaan dat het radioactieve karakter van het materiaal
niet ontdekt wordt.

Gegeven de inherente onzekerheid met betrekking tot toekomstige menselijke acties en menselijk gedrag is
een aantal gestileerde scenario’s ontwikkeld om verschillende schalen van intrusie (waarbij dus een
individueel collo of meerdere colli afval zijn betrokken) en verschillende acties van de indringer weer te
geven. Er worden twee soorten intrusiescenario’s overwogen in termen van de aard van hun gevolgen
(acuut of chronisch), respectievelijk scenario’s met direct effect op de indringer en scenario’s met uitgesteld
effect op leden van de naburige bevolking. In de evaluatie van alle HIS-scenario’s wordt uitgegaan van de
veronderstelling dat alle activiteit in de berging ingesloten blijft tot op het moment van intrusie.
9.2.2.6.1.1

Direct-effectscenario

Bij de direct-effectscenario’s wordt gekeken naar de impact op een onopzettelijke indringer die graaf- of
boorwerkzaamheden uitvoert in de installatie en hierbij afval naar de oppervlakte brengt, waardoor hij aan
een acute (onmiddellijke) dosis wordt blootgesteld.
In overeenstemming met de FANC-leidraad over menselijke intrusie (AFCN, Dépôt définitif en surface sur le
territoire belge de déchets radioactifs de faible et moyenne activité et de courte demie-vie – Guide relatif à la
prise en compte du risque d’intrusion humaine pour les dépôts définitifs en surface de déchets radioactifs.)
worden volgende direct effect scenario’s beschouwd:


De analyse van een boorkern afkomstig uit het afval (‘analyse van een boorkern’, waarbij slechts één
afvalcollo betrokken is);



de boring van een gat doorheen een tumulus (‘boring’, waarbij meerdere colli/monolieten betrokken
zijn); en



de uitgraving van een strook uit een tumulus, die zich uitstrekt tot in het afval (‘constructie –
uitgraving’ waarbij meerdere modules betrokken zijn).

9.2.2.6.1.2

Uitgesteld-effectscenario’s

De uitgesteld-effectscenario’s wordt gekeken naar de impact op de naburige bevolking die blootgesteld
wordt aan radioactief materiaal rechtstreeks afkomstig uit de bergingsinstallatie (gevolgen van aantasting
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van de afzonderingscapaciteit) en de uitgeloogde activiteit uit de bergingsinstallatie, waarvan de integriteit
werd geschonden door de intrusie (gevolgen van aantasting van de insluitingscapaciteit).
In overeenstemming met de FANC-richtlijn worden de volgende uitgesteld effect-scenario’s, waarbij steeds
meerdere colli/monolieten/modules betrokken zijn, beschouwd:


kleinschalige aantasting van de afzonderingscapaciteit: ‘residentie na boring’;



grootschalige aantasting van de afzonderingscapaciteit: ‘residentie na uitgraving’;



kleinschalige aantasting van de insluitingscapaciteit: ‘residentie op de bergingsinstallatie’;



‘grootschalige aantasting van de insluitingscapaciteit’.

9.3

Prognose van de te verwachten residuen (nucleair)

Voor de verwijdering vaste radioactieve afvalstoffen uit de installatie, zie §4.5.7.

9.4

Prognose van de te verwachten emissies + toezicht

9.4.1

Niet nucleair

Er worden geen relevante niet-nucleaire emissies verwacht als gevolg van normale exploitatie, calamiteiten
of referentieongevallen.

9.4.2

Nucleair

9.4.2.1

Operationeel (0 – 350 jaar) – Emissies normaal bedrijf

Zie §8.1, §8.2 en §8.5..
9.4.2.2

Operationeel (0 – 100 jaar) – Impact van referentieongeval

9.4.2.2.1

Evaluatie van de stralingseffecten van lozingen in de atmosfeer

Om in te schatten met welke waarschijnlijkheid een vliegtuigcrash op bergingsinstallaties kan plaatsvinden
en welke de radiologische gevolgen kunnen zijn, zijn volgende stappen in aanmerking genomen:


Evaluatie van de waarschijnlijkheid dat een vliegtuig op de installatie neerstort, rekening houdend
met vliegtuigactiviteiten in het Belgisch luchtruim;



Berekening van het aantal fysiek vernietigde en/of beschadigde monolieten;



Berekening van de radiologische gevolgen.

De waarschijnlijkheid dat een militair vliegtuig op de bergingsinstallatie neerstort is geëvalueerd op
-7
2,11 10 /jaar. Voor deze (lage) waarschijnlijkheid is volgens Figuur 9-1 de doelstelling om een impact lager
dan 150 mSv te hebben.
Als tussenstap om de radiologische gevolgen na te gaan, heeft men de mechanische schade aan de
monolieten geëvalueerd. Er wordt een snelheid van 215 m/s en een massa van 18 ton genomen voor het
vliegtuig. Het aantal beschadigde monolieten zal het grootst zijn voor een open module tijdens de
exploitatiefase Ia (0-50 jaar). Voor een gesloten module tijdens de exploitatiefase Ia zal dat aantal kleiner
zijn. Na het aanleggen van de afdekking (fases Ib-II- 50-100 jaar) wordt er niet verwacht dat de monolieten
beschadigd zullen zijn.
Het aantal beschadigde monolieten wordt conservatief berekend zonder beschermende barrières in rekening
te brengen: het geval waarbij een vliegtuig direct op de monolieten valt wordt beschouwd. Daarbij worden
121 monolieten vernietigd. Het aantal vernietigde monolieten in het geval van een crash op de muren van de
modules is lager.
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Door volgende gebeurtenissen en processen worden er radionucliden in de atmosfeer vrijgezet:


De vuurbal volgend op de mechanische impact



Kerosinebrand



Brand van organische materialen (harsen, bitumen).

De atmosferische dispersie en (droge/natte) depositie zijn berekend met de code HotSpot, ontwikkeld door
Lawrence Livermore National Laboratory. De dosis wordt bepaald door inhalatie, submersie, groundshine en
resuspensie.
Bij droge omstandigheden zal de dosis ten gevolge van de impact van een militair vliegtuig (bij
atmosferische stabiliteitsklasse E2 met windsnelheid 3,5 m/s, de meest voorkomende stabiliteitsklasse) op
de meest blootgestelde plaatsen in de omgeving van de installatie, voor volwassenen 0,092 mSv bedragen
(op 5 km afstand van de modules, aankomsttijd tussen 13 en 15 minuten na de val).
Bij natte weersomstandigheden (neerslag) zal de dosis ten gevolge van de impact van een militair vliegtuig
(bij atmosferische stabiliteitsklasse E3 met windsnelheid 4,6 m/s) op de meest blootgestelde plaatsen in de
omgeving van de installatie, voor volwassenen 0,893 mSv bedragen (op 0.1 km afstand van de modules)
Voor jonge kinderen (< 1 jaar) en kinderen dient de effectieve dosis voor volwassenen met de volgende
factoren vermenigvuldigd te worden:
Leeftijdsgroep
Effectieve dosis t.o.v.
volwassenen

<1 jaar

1-2 jaar

2-7 jaar

7-12 jaar

12-17 jaar

>17 jaar

0,30

0,53

0,61

0,78

0,87

1

De radiologische impact van 0,092 mSv is aanvaardbaar ten opzichte van de curve in Figuur 9-1. De impact
ligt ook onder 1 mSv.
De maximale concentraties en oppervlaktebesmettingsniveau’s voor de meest blootgestelde plaatsen in de
omgeving van de installatie zijn:

Tijdgeïntegreerde concentratie nabij de

Droog weer

Regen

3,44 106 Bq.s/m³ (op 3 km)

3,00 106 Bq.s/m³ (op 2 km)

29,7 kBq/m² (op 5 km)

2530 kBq/m² (op 100 m)

grond
Oppervlaktebesmettting grond

9.4.2.2.2

Evaluatie van de stralingseffecten van lozingen in een waterig milieu

Niet van toepassing.
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9.4.2.3

Lange termijn (>100 jaar) – Impacts bij de verwachte evolutie

9.4.2.3.1

Effectieve dosis

De eerste 650 jaar wordt er geen uitloging verwacht.
In het verwachte evolutiescenario (EES) voor geleidelijke uitloging bedraagt de maximale effectieve dosis
voor volwassenen voor de waterputreceptor 0,020 mSv/a op 1372 jaar (Figuur 9-8) wat lager is dan de
dosisbeperking van 0,1 mSv/a.

Figuur 9-8: Effectieve dosis voor volwassenen [mSv/a] onder het

EES

(waterputreceptor). De impactcurves van de meest

bijdragende radionucliden (impact van dochternucliden wordt bij de moeder geteld) worden apart getoond.

Onder het referentie-scenario voor geleidelijke uitloging, dat de onzekerheden in het verwachte
evolutiescenario omhult in termen van maximale radiologische impact over de relevante tijdschalen tot 2 000
jaar, bedraagt de maximale effectieve dosis voor volwassenen voor de waterputreceptor 0,096 mSv/a op
2000 jaar wat lager is dan de dosisbeperking van 0,1 mSv/a.
Voor kinderen en jonge kinderen bedraagt de maximale effectieve dosis op 2000 jaar 0,075 mSv/a voor
kinderen; en 0,088 mSv/a voor jonge kinderen.
Voor de rivierreceptor bedragen de impacts maximaal 0,074 µSv/a voor volwassenen; 0,056 µSv/a voor
kinderen; en 0,090 µSv/a voor jonge kinderen. Het feit dat de maximale impact over de relevante tijdschalen
voor jonge kinderen, in tegenstelling tot voor de waterputreceptor, voor de rivierreceptor hoger is dan voor
volwassenen, is toe te schrijven aan een verschuiving van de maatgevende radionucliden voor deze piek.
Voor de kwelgebiedreceptor bedragen de impacts maximaal 0,023 µSv/a voor volwassenen; 0,011 µSv/a
voor kinderen; en 0,021 µSv/a voor jonge kinderen.
9.4.2.3.2

Niet-menselijke biota (biodiversiteit)

De eerste 650 jaar wordt er geen uitloging verwacht.
Blootstelling van land- en (zoet)waterbiota aanwezig in de ruime omgeving van de bergingssite is
geëvalueerd en is lager dan de referentiewaarde van 10 µGy/h. De effecten ervan op populaties binnen de
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lokale ecosystemen worden geschat op basis van een referentiewaarde die voor alle types niet-menselijke
biota conservatief vastgesteld is op 10 µGy/h.
9.4.2.3.2.1

Terrestrisch ecosysteem

De dosis en het risico voor terrestrische biota blootgesteld op geïrrigeerde grond zijn hoger dan voor die
blootgesteld in de kwelgebieden, daarom wordt de bespreking beperkt tot deze eerste.
Figuur 9-9 toont de berekende verwachte en conservatieve RQ-waarden (verhouding tussen verwachte
dosis in µGy/h en de referentiewaarde van 10 µGy/h) voor terrestrische referentieorganismen, die alle (veel)
kleiner zijn dan één: alle verwachte RQ-waarden zijn lager dan 0,1 en voor 10 van de 24
referentieorganismen zelfs lager dan 0,01. Voorts worden de hoogste dosistempi (ongeveer 0,75 μGy/h)
geschat voor mossen en andere bryophyta, gevolgd door ongewervelde dieren en insecten, die minder
gevoelig zijn voor straling en waarvoor de referentiewaarde van 10 µGy/h dus een uiterst voorzichtige
schatting vormt. Het terrestrische ecosysteem is dus beschermd.

Figuur 9-9: Berekende verwachte en conservatieve risicoquotiënten (RQ) overeenkomend met een referentiewaarde van
10 µGy/h voor referentieorganismen uit het terrestrische ecosysteem op geïrrigeerde grond.

9.4.2.3.2.2

Aquatisch ecosysteem

Figuur 9-10 toont de berekende verwachte en conservatieve RQ-waarden voor aquatische
referentieorganismen in de Witte Nete, die alle (veel) kleiner zijn dan één. Zelfs alle conservatieve RQwaarden zijn voor alle referentieorganismen lager dan 0,1. De hoogste dosistempi (ongeveer 0,15 μGy/h)
worden geschat voor schelpdieren en larven van insecten. Het aquatische ecosysteem is dus beschermd.
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Figuur 9-10: Berekende verwachte en conservatieve risicoquotiënten (RQ) overeenkomend met een referentiewaarde
van 10 µGy/h voor referentieorganismen uit het aquatische ecosysteem in de Witte Nete.

9.4.2.3.3

Ruimtelijke verdeling van activiteits- en radiotoxiciteitsconcentraties in het grondwater en
in de vaste fase van de aquifer

Op basis van het biosfeermodel (biosfeerconsersiefactoren die een relatie leggen tussen de concentratie in
de waterput en de dosis) werd de radiotoxiciteit bepaald voor de waterputreceptor. Daaruit blijkt dat de
contaminatie van het grondwater en van de vaste fase van de aquifer te allen tijde sterk lokaal gesitueerd
blijft (grootteorde enkele km²) tussen de bergingssite en de Witte Nete.
9.4.2.3.4

Grondwater

9.4.2.3.4.1

Grondwater als drinkwater

De effectieve dosis opgelopen door lokaal ontgonnen drinkwater moet lager zijn dan 0,1 mSv/a, rekening
3
40
houdend met de totale activiteit aanwezig in het grondwater; maar met uitzondering van H, K en radon en
zijn kortlevende vervalproducten. De totale activiteit is opgebouwd uit activiteit toe te schrijven aan uitloging
uit het bergingssysteem onder het RS; en de aanwezige achtergrondactiviteit, zij het van natuurlijke
oorsprong of geïnduceerd door menselijke activiteit.
Hoewel een waterput voor privégebruik aan de voet van de oostelijke tumulus volgens artikel 3 niet onder
het toepassingsgebied van het KB van 31 mei 2016 valt, is een dergelijke put gesitueerd op het punt met de
hoogste concentraties aan radionucliden afkomstig uit het bergingssysteem. Wanneer op deze plaats kan
worden aangetoond dat de impact bij drinkwaterontginning voldoet aan de indicatieve dosis
(referentiewaarde) van 0,1 mSv/a in aanwezigheid van uitloging uit het bergingssysteem, is dit aangetoond
voor alle andere mogelijke locaties voor drinkwaterontginning in de omgeving van de bergingssite.
Figuur 9-11 toont de berekende impacts. De eerste 650 jaar wordt er geen uitloging verwacht en is de totale
impact enkel te wijten aan de achtergrondactiviteit in het grondwater. De maximale impact bij
drinkwaterontginning over tijdschalen tot 2 000 jaar bedraagt 0,044 mSv/a. Daarna neemt de impact nog
licht toe tot een piekwaarde van 0,047 mSv/a na ongeveer 2 500 jaar. Dit blijft van dezelfde grootteorde en
respecteert de totale indicatieve dosis (referentiewaarde van 0,1 mSv/a).
De bijdrage van het
615

bergingssysteem zelf onder het RS bedraagt 0,026 mSv/a op 2 000 jaar (0,030 mSv/a na ongeveer 2 500
jaar), of dus ongeveer 60% van de impact.

Figuur

9-11:

Indicatieve

dosis

[mSv/a]

bij

drinkwaterontginning

onder

het

RS

met

inbegrip

van

de

achtergrondconcentraties in grondwater.

9.4.2.3.4.2

Vergelijking activiteit en radiotoxiciteit met natuurlijke waarden

De eerste 650 jaar wordt er geen uitloging verwacht.
Tabel 9-7 illustreert dat voor de radionucliden die van nature voorkomen, de onder het RS berekende
maximale activiteitsconcentratie in het aquiferwater veelal lager is dan de natuurlijke activiteitsconcentratie in
het grondwater.
Tabel 9-7: Vergelijking van achtergrondconcentraties in het grondwater (bovenste aquifer) [Bq/m³] en berekende
concentraties in de receptor ‘waterput voor privégebruik’ onder het

RS

[Bq/m³] voor radionucliden die van nature

voorkomen. n.b. = niet bepaald, meetwaarden onder detectielimiet.
Achtergrondconcentratie
[Bq/m³]
3

H

14

C

40

K

in

grondwater

Concentratie in waterput aan de voet van de
oostelijke tumulus onder RS [Bq/m3]

n.b.

< 0,001

n.b.
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17 000

-

226

32

5,87

234

3,5

1,81

235

0,16

0,09

238

21

0,52

230

-

0,69

232

4,8

< 0,001

Ra
U
U
U
Th
Th

Voor de berekening van de ingestieradiotoxiciteit [Sv/m³] in het grondwater worden de
activiteitsconcentraties in de waterputreceptor [Bq/m³] vermenigvuldigd met de ingestiedosiscoëfficiënten
voor volwassenen [Sv/Bq] zoals vermeld in Tabel A van Annex III aan het ARBIS. De maximale
ingestieradiotoxiciteit berekend in de vloeibare fase van de aquifer door de berging onder het RS ligt
ongeveer een factor 2,5 lager ligt dan deze door de achtergrond aan natuurlijke radionucliden (natuurlijke
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-4

achtergrond in grondwater 1,2 × 10 Sv/m³; radiotoxiciteit in een waterput aan de voet van de oostelijke
-5
tumulus onder het RS 4,7 × 10 Sv/m³).
Voor de berekening van de externe radiotoxiciteit [µSv/h] door de aanwezigheid van radionucliden in het
grondwater worden de activiteitsconcentraties in de waterputreceptor vermenigvuldigd met de berekende
dosiscoëfficiënten voor straling vanuit een gecontamineerde grondwatertafel onder 1 m zandgrond 89 [µSv/h
per Bq/cm³]. De maximale radiotoxiciteit door externe straling van het aquiferwater onder het RS ligt,
ongeveer een factor 60 lager dan deze door de achtergrond aan natuurlijke radionucliden.
9.4.2.3.5

Oppervlaktewater en sedimenten

De eerste 650 jaar wordt er geen uitloging verwacht.
De totale α-activiteitsconcentratie in het water van de Witte Nete berekend onder het RS bedraagt
0,30 Bq/m³, wat lager ligt dan de achtergrond van 15 tot 85 Bq/m³. De totale β/γ-activiteitsconcentratie in het
water van de Witte Nete berekend onder het RS bedraagt 67 Bq/m³, wat lager ligt dan de achtergrond van
260 tot 770 Bq/m³.
Voor de berekening van de ingestieradiotoxiciteit [Sv/m³] worden de activiteitsconcentraties (in Bq/m³ in
rivierwater, in Bq/kg in grond/sediment) vermenigvuldigd met de ingestiedosiscoëfficiënten voor
volwassenen [Sv/Bq] zoals vermeld in Tabel A van Annex III aan het ARBIS. Voor de berekening van de
externe radiotoxiciteit [Sv/h] van sediment en bodem worden de activiteitsconcentraties [Bq/kg]
vermenigvuldigd met de bulkdichtheid van sediment/bodem en de externe dosiscoëfficiënten voor
volwassenen [Sv/h per Bq/m³] zoals vermeld in de Radiological Toolbox van de US Nuclear Regulatory
Commission (NRC).
-6

De achtergrondradiotoxiciteit in oppervlaktewater wordt geschat in de range van 5,8 × 10 Sv/m³ tot
-5
2,9 × 10 Sv/m³. De geschatte radiotoxiciteit die potentieel in de Witte Nete vrijkomt onder het RS bedraagt
-8
9,8 × 10 Sv/m³, wat ongeveer twee grootteordes lager ligt dan de achtergrond.
Om de potentiële concentratie in sedimenten af te wegen tegenover de natuurlijke achtergrond, onderstellen
we dat zich een onmiddellijk evenwicht instelt tussen het rivierwater en de sedimenten van de Witte Nete. De
activiteitsconcentratie in de sedimenten Csed,i [Bq/kg] kan dan berekend worden op basis van de
activiteitsconcentratie in het rivierwater Cwr,i [Bq/m³] en de zoetwaterdistributiecoëfficiënt Kdf,i [m³/kg]:

Deze conservatieve aanpak leidt tot een overschatting van de concentraties, omdat geen rekening wordt
gehouden met de verplaatsingssnelheid van de sedimenten en radioactief verval; maar laat toe abstractie te
maken van de precieze locatie van zowel het lozingspunt als het punt waar de blootstelling optreedt. Indien
onder deze omstandigheden kan worden aangetoond dat de concentratie / radiotoxiciteit uit de berging geen
significante verhoging veroorzaakt van de radioactiviteit of radiotoxiciteit die van nature aanwezig is op een
regionale schaal, is dit aangetoond voor alle mogelijke blootstellingspunten.
Voor de berekening van de externe radiotoxiciteit [Sv/h] van sediment en bodem worden de
activiteitsconcentraties [Bq/kg] vermenigvuldigd met de bulkdichtheid van sediment/bodem en de externe
dosiscoëfficiënten voor volwassenen [Sv/h per Bq/m³] zoals vermeld in de Radiological Toolbox van de NRC.
226

 De onder het RS berekende concentratie aan Ra in sedimenten van de Witte Nete bedraagt 0,03
226
Bq/kg wat meer dan drie grootteordes lager is dan de natuurlijke Ra-activiteit (60 tot 100 Bq/kg).
89

Het beschouwen van een zandlaag met een dikte van één meter boven de grondwatertafel is conservatief in termen van afschermingsdikte in de
onmiddellijke omgeving van de bergingsinstallatie, waar de grondwatertafel zich op grotere diepte bevindt. Onder de verwachte en niet
verwachte maar mogelijke toekomstige klimaatomstandigheden zullen de grondwaterstanden naar verwachting nog verlagen, wat a fortiori het
geval zal zijn mocht het kanaal Bocholt-Herentals verdwijnen.
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 De maximale ingestieradiotoxiciteit te wijten aan de radionucliden die onder het RS potentieel kan
-6
vrijkomen in de sedimenten van de Witte Nete (8,7 × 10 Sv/kg) ligt meer dan een factor 2 lager dan
-5
-5
de achtergrond (1,8 × 10 tot 2,9 × 10 Sv/kg).
 De maximale radiotoxiciteit door externe straling die onder het RS potentieel potentieel kan vrijkomen
-9
-9
in de sedimenten van de Witte Nete (5,7 × 10 Sv/h) is vergelijkbaar met de achtergrond (4,7 × 10
-9
tot 6,3 × 10 Sv/h).
9.4.2.3.6

Bodem en bodemwater van de kwelgebieden

De eerste 650 jaar wordt er geen uitloging verwacht. Tabel 9-8 illustreert dat voor de radionucliden die van
nature voorkomen, de activiteitsconcentraties in het bodemwater van de kwelgebieden veel lager zijn dan de
natuurlijke achtergrond van dezelfde radionucliden.
Tabel 9-8: Vergelijking van achtergrondconcentraties in freatisch grondwater [Bq/m³] en berekende concentraties in
bodemwater van de kwelgebieden onder het

RS

[Bq/m³] voor radionucliden die van nature voorkomen. n.b. = niet

bepaald, meetwaarden onder detectielimiet.
Achtergrondconcentratie
[Bq/m³]
40

K

in

grondwater

Concentratie in bodemwater van de kwelgebieden
onder RS [Bq/m3]

n.b.

-

226

370

0,002

234

3,5

< 0,001

235

0,16

< 0,001

238

4,0

< 0,001

Ra
U
U
U

De maximale ingestieradiotoxiciteit van de radionucliden die potentieel kunnen vrijkomen naar het
-8
bodemwater van de kwelgebieden onder het RS (1,3 × 10 Sv/m³) ligt ongeveer vier grootteordes lager dan
-4
de radiotoxiciteit van de natuurlijke radionucliden in het bodemwater in de omgeving van de site (1,0 × 10
Sv/m³).
De maximale ingestieradiotoxiciteit van de radionucliden die onder het RS potentieel kunnen vrijkomen naar
-9
de bodem van de kwelgebieden (4,9 × 10 Sv/kg) ligt meer dan drie grootteordes lager dan de achtergrond
-6
(6,6 × 10 Sv/kg).
De maximale externe radiotoxiciteit die onder het RS potentieel kan vrijkomen naar de bodem van de
-11
-9
kwelgebieden (1,4 × 10 Sv/h) ligt meer dan twee grootteordes lager de achtergrond (3,8 × 10 Sv/h).
9.4.2.3.7

Lucht boven kwelgebieden

De maximale concentraties die potentieel kunnen vrijkomen uit het bergingssysteem in de lucht boven de
kwelgebieden bedragen slechts een kleine fractie (< 0,1%) van de natuurlijke radioactiviteit in de lucht in de
omgeving van de bergingssite.
Voor de berekening van de inhalatieradiotoxiciteit [Sv/m³] van lucht worden de activiteitsconcentraties
[Bq/m³] vermenigvuldigd met de inhalatiedosiscoëfficiënten voor volwassenen [Sv/Bq] zoals vermeld in Tabel
B van Annex III aan het ARBIS. Hierbij wordt de waarde voorgesteld door ICRP in afwezigheid van
gedetailleerde informatie over de chemische verbinding waarin de radionucliden zich bevinden, gehanteerd.
Bij de berekening van de radiotoxiciteit voor alle radionucliden samen wordt de berekende piekconcentratie
van iedere radionuclide in aanmerking genomen. Dit geeft aanleiding tot een zekere overschatting, omdat
hierbij abstractie wordt gemaakt van de verschuiving in de tijd tussen pieken van verschillende
radionucliden.
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-10

De achtergrondradiotoxiciteit voor inhalatie van aërosolen is geschat als 2,1 × 10
Sv/m³. De
inhalatieradiotoxiciteit die potentieel onder het RS vrijkomt in de lucht boven de kwelgebieden geschat als 2,1
-13
× 10 Sv/m³, wat drie grootteordes lager ligt.
Radongas wordt hierbij niet beschouwd omdat de concentratie verwaarloosbaar is ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond aan radongas.
9.4.2.3.8

Gasvormige vrijzetting uit de berging

Bepaalde radionucliden die in het afval aanwezig zijn, of hun dochters, kunnen in de gasfase vrijkomen90 uit
het bergingssysteem. Via de afdekking komen zij terecht in de atmosfeer om vervolgens met de wind
getransporteerd worden naar locaties in de omgeving van bergingssite.
De Amerikaanse NRC beveelt aan een screening uit te voeren om na te gaan of gasvormige vrijzetting van
radionucliden een belangrijke bijdrage kan leveren tot de impact voor de representatieve personen in de
omgeving van de bergingssite. Hierbij kan verondersteld worden dat alle colli/monolieten simultaan falen
(zogenaamde ‘puff release’); en de volledige bronterm aan radionucliden die in de gasfase kunnen
vrijkomen, inderdaad beschikbaar zijn voor gasvormige vrijzetting binnen een conservatief korte periode
(bijvoorbeeld 1 jaar).
In de screeningberekeningen werd deze mogelijkheid beschouwd. Atmosferische dispersie werd hierbij
gemodelleerd met een tweedimensionaal Gaussiaans pluimmodel. Aangezien gasvormige vrijzetting
aanleiding geeft tot radionuclidenconcentraties in de lucht, zijn de relevante blootstellingswegen beperkt tot
inhalatie van gassen en externe bestraling door submersie.
De maximale impact onder deze uiterst conservatieve onderstellingen bedraagt enkele µSv per jaar.
Bovendien blijkt de impact van gasvormige vrijzetting voor alle radionucliden ettelijke grootteordes lager dan
voor uitloging naar het grondwater in geval van acuut vrijkomen.
Op basis van deze resultaten kan gesteld worden dat het niet nodig is gedetailleerde modellen voor
gasvormige vrijzetting van radionucliden in de biosfeer te ontwikkelen voor de radiologische
impactberekeningen in de veiligheidsanalyse.
9.4.2.4

Lange termijn (>100 jaar) – Impacts voor alternatieve evolutiescenario’s

Onder de verschillende alternatieve evolutie scenario’s vinden we volgende effectieve dosissen
volwassenen, kinderen en kleine kinderen.

Volwassenen
Scenario

Max. eff. dosis
(mSv/a)

Kinderen
Tijdstip (a)

Jonge kinderen

Max. eff. dosis
(mSv/a)

Tijdstip (a)

Max. effectieve.
dosis (mSv/a)

Tijdstip (a)

AES1-1

0,118

1798

0,089

1843

0,103

1820

AES1-2

2,11

360

1,69

360

1,74

360

AES2-1

0,114

2000

0,087

2000

0,100

2000

AES2-2°

1,05

360

0,84

360

0,87

360

AES2-2*

0,683

350

0,390

350

0,518

350

90

Processen die zouden kunnen resulteren in de gasvormige vrijzetting van radionucliden uit het bergingssysteem zijn bijvoorbeeld corrosie van
metalen, microbiële degradatie van organisch materiaal, verdamping, radioactief verval en radiolyse.
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Volwassenen
Scenario

Max. eff. dosis
(mSv/a)

Kinderen
Tijdstip (a)

Jonge kinderen

Max. eff. dosis
(mSv/a)

Tijdstip (a)

Max. effectieve.
dosis (mSv/a)

Tijdstip (a)

AES3-1

0,112

2000

0,085

2000

0,099

2000

AES3-2

0,118

1798

0,089

1843

0,103

1820

AES-4

0,112

1339

0,105

1339

0,134

1339

AES5-1

0,188

539

0,165

612

0,212

687

AES5-2

6,10

360

4,91

360

5,77

360

AES6

0,15

910

0,14

990

0,18

990

° Dit is het scenario voor de geleidelijke uitloging, * Dit is het scenario voor direct contact

Figuur 9-12: overzicht van de berekende effectieve doses voor volwassenen on de verschillende AES'en

Een overzicht van de berekende risico’s voor de verschillende AES’en wordt weergegeven in de
onderstaande tabel.
Tijdstip van piekrisico

Scenario

Max. eff. Dosis (mSv/a)

Waarschijnlijkheid (%)

Piekrisico (a-1)

AES1-1

0,118

6,32%

4,24.10-7

1798

AES1-2

2,11

7,92%

2,04.10-6

2000

AES2-1

0,114

0,1%

6,52.10-9

2000

AES2-2°

1,05

0,1%

1,61.10-8

2000
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(a)

Tijdstip van piekrisico

Scenario

Max. eff. Dosis (mSv/a)

Waarschijnlijkheid (%)

Piekrisico (a-1)

AES2-2*

0,683

0,1%

3,39.10-8

2000

AES3-1

0,112

10%

6,40.10-7

2000

AES3-2

0,118

0,1%

6,72.10-9

1798

AES4

0,112

10%

6,38.10-7

1339

AES5-1

0,188

0,632%

5,90.10-8

999

AES5-2

6,10

0,792%

4,00.10-7

958

AES6

0,154

1%

8,77.10-8

910

Globaal risico (a-1)

(a)

4,35.10-6

° Dit is het scenario voor de geleidelijke uitloging, * Dit is het scenario voor direct contact
-6

Het globale risico zou indien berekend als de som van de piekrisico’s voor alle AES’en 4,35.10 /a bedragen.
Indien er ook rekening gehouden wordt met het feit dat de maximale risico’s zich niet op hetzelfde moment
-6
zouden voordoen, wordt het globale risico maximaal op 3,16.10 /a geschat.
Bijgevolg voldoet het globale risico van alle niet-verwachte maar mogelijke evoluties van het
-5
bergingssysteem aan de risicobeperking van 10 /a. De impacts onder de niet-verwachte maar mogelijke
evoluties in de alternatieve evolutie-scenario’s zijn dus aanvaardbaar.
9.4.2.5

Lange termijn (>100 jaar) – Impacts voor (onopzettelijke) menselijke intrusiescenario’s

In de veiligheidsanalyse worden zowel de directe als de uitgestelde gevolgen van menselijke intrusie na
opheffing van de nucleaire reglementaire controle over de site geëvalueerd aan de hand van verschillende
scenario’s, respectievelijk:


De analyse van een boorkern afkomstig uit het afval: ‘analyse van een boorkern’, waarbij slechts één
afvalcollo betrokken is;



de boring van een gat doorheen een tumulus: ‘boring’, waarbij meerdere colli/monolieten betrokken
zijn;



de uitgraving van een strook uit een tumulus, die zich uitstrekt tot in het afval: ‘constructie –
uitgraving’ waarbij meerdere modules betrokken zijn;



kleinschalige aantasting van de afzonderingscapaciteit: ‘residentie na boring’;



grootschalige aantasting van de afzonderingscapaciteit: ‘residentie na uitgraving’;



kleinschalige aantasting van de insluitingscapaciteit: ‘residentie op de bergingsinstallatie’;



‘grootschalige aantasting van de insluitingscapaciteit’.

Voor elk van deze scenario’s is de radiologische impact berekend.
Scenario

Effectieve dosis – mSv/a

Tijdstip waarop max. dosis bereikt wordt

Analyse van een boorkern

6,64.10-2

350a

Boring

7,14.10-3

350a

Constructie – uitgraving

1,05.10-1

350a
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Scenario

Effectieve dosis – mSv/a

Tijdstip waarop max. dosis bereikt wordt

Residentie na boring

7,71.10-3

350a

Residentie na uitgraving

4,4.10-1

350a

1,65.10-1

2000a

2,11.100

361a

Residentie

op

de

bergingsinstallatie
Grootschalige aantasting van
de insluitingscapaciteit

Voor alle scenario’s is de dosis aanvaardbaar ten opzichte van de referentiewaarde van 3 mSv. Voor meer
details over de resultaten van de intrusiescenario’s, de operationele criteria op niveau van colli, modules,
groepen van modules en tumuli, alsook de verificaties voorafgaand aan de opvulling van de berging, zie het
hoofdstuk 14, §14.7-10 en §14.16 van het veiligheidsrapport.
9.4.2.6

Toezicht (0 – 350 jaar)

Zie §4.5.6.3.
9.4.2.7

Lange termijn (>100 jaar) – Impacts voor penaliserende scenario’s > 2000 a

De impacts voor volwassenen, kinderen en jonge kinderen voor de penaliserende scenario’s na 2000 jaar
zijn aanvaardbaar ten opzichte van de dosisreferentiewaarde van 3 mSv/a.

9.5

Rampenplannen / Noodplanning

NIRAS werkte een Intern Noodplan uit voor het beheer van stralingsrisico’s en conventionele risico’s en om
de autoriteiten en andere stakeholders op de hoogte te brengen van de aard en omvang van eventuele
abnormale omstandigheden.
De maatregelen in het interne noodplan moeten het mogelijk maken om (volgens KB 01 maart 2018):


De controle over te nemen van elke noodsituatie die zich op de bergingssite voordoet



De uitbreiding van een noodsituatie te voorkomen of de gevolgen van een noodsituatie op de
bergingssite te beperken



Samen te werken met de externe overheden en diensten, met als doel de schadelijke gevolgen te
voorkomen of te beperken voor het leefmilieu, de voedselketen en de drinkwatervoorziening, alsook
voor de gezondheid van de werknemers en van de bevolking.

NIRAS als uitbater, en vooral de verantwoordelijke voor uitbating van de NIRAS-site Dessel, is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan.
NIRAS zal enkele praktische regelingen met Belgoprocess treffen (infrastructuur, interne en externe
communicatie, ondersteuningsfuncties ...) om de benodigde middelen optimaal te kunnen inzetten en zonder
afbreuk te doen aan zijn verantwoordelijkheid. De infrastructuren en middelen en/of personeel van
Belgoprocess dat ingezet wordt binnen de noodplanorganisatie van NIRAS, zijn vastgelegd in formele
afspraken tussen NIRAS en Belgoprocess.
NIRAS zal als exploitant een dossier Intern Noodplan indienen bij Binnenlandse Zaken waarin alle aspecten
van het intern nucleair noodplan zijn ingevuld.
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Wat betreft het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP volgens KB 16 februari 2006) dienen de nodige
informatie en standaard noodscenario's te worden opgesteld en te worden doorgegeven aan de regionale
noodplanorganisatie-verantwoordelijken.
De exploitatiesite NISD zal opgenomen worden in de periodieke organisatie van de noodplanoefeningen
(tweejaarlijks) zoals voorzien in de toepasselijke wetgevingen.
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10

Grensoverschrijdende effecten

Ligging ten opzichte van de buurlanden, zie §4.4.1.2.

10.1

Mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten (niet nucleair)

Er worden vanuit de niet-radiologische evaluatie geen grensoverschrijdende effecten verwacht.

10.2

Mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten (nucleair)

Radiologische gevolgen < 350 jaar zie §8.1, §8.2, §8.3, §8.4, §8.5, §8.7 liggen onder 1 mSv.
Voor het referentieongeval voor sluiting (< 100 jaar) bevinden de maximale blootstellingsniveaus voor
volwassenen, kinderen en zuigelingen in de nabijheid van de installatie zich onder 1 mSv, zie §9.4.2.2. Er
zijn ook geen uitzonderlijke blootstellingsroutes die betrekking hebben op bijvoorbeeld de uitvoer van
levensmiddelen. Conform bijlage IV van de 2010/635/Euratom aanbeveling dienen er dan geen gegevens
betreffende blootstellingsniveaus in andere betrokken lidstaten verstrekt te worden.
Voor de periode na sluiting (> 100 jaar) bevinden de maximale blootstellingsniveaus resulterend uit normale
ontwikkelingen (referentiescenario), voor volwassenen, kinderen en zuigelingen in de nabijheid van de
installatie zich onder 1 mSv/a, zie §9.4.2.3.1. In het referentiescenario wordt er rekening gehouden met
lokale afwijkingen van de beoogde performantie door te onderstellen dat de degradatie van een kwart van de
modules vroeger optreedt dan bij de algemeen verwachte evolutie, zie §9.2.2.4.
In de alternatieve evolutiescenario’s (AES’en) worden de radiologische impacts berekend bij (§9.2.2.5, Tabel
9-6)


vroegere, snellere, grotere degradaties van de bergingsinstallatie,



het verlies aan sorptie door complexanten en



combinaties tussen degradaties en verlies aan sorptie.

Vroegere degradatie van de bergingsinstallatie wordt beschouwd in de volgende AES’en:


AES 1-1 ‘vroege aardbeving’



AES 2-1 ‘val van een militair vliegtuig’



AES 3-1 ‘versnelde erosie’



AES 3-2 ‘extreme erosie’



AES 5-2 ‘complexanten in combinatie met vroegere aardbeving’



AES 6 ‘complexanten in combinatie met een versnelde erosie’.

Voor de AES’en waarin enkel een vroegere degradatie van de bergingsinstallatie wordt beschouwd, zijn de
impacts voor volwassenen, kinderen en zuigelingen in de nabijheid van de installatie < 1 mSv/a (zie
§9.4.2.4).
Bij vroegere, snellere én grotere degradaties van de bergingsinstallatie worden impacts voor volwassenen,
kinderen en zuigelingen berekend die boven de 1 mSv/a kunnen liggen. Het gaat dan om AES’en waarin op
een omhullende manier schade aan de barrières geconceptualiseerd wordt tengevolge van de zeer
onwaarschijnlijke initiërende gebeurtenissen “vliegtuigval” en “aardbeving”. Meer specifiek leveren de
volgende AES scenario’s impact > 1 mSv/a op (zie §9.4.2.4):
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AES1-2 ‘vroege en zware aardbeving’



AES2-2 ‘val van een groot passagiersvliegtuig’, rekengeval ‘uitloging’



AES5-2 ‘complexanten in combinatie met een vroege en zware aardbeving’

91

Deze alternatieve evolutiescenario’s zijn uitlogingsscenario’s waarvoor de radionuclidentrajecten en
blootstellingswegen gelijkaardig zijn aan het referentiescenario. Door de vroegtijdige en extreme degradatie
92
in deze scenario’s wijzigt echter de relatieve bijdrage van individuele radionucliden tot de totale dosis : de
137
mobiele kortlevende radionucliden (i.h.b. Cs) bepalen voor de beschouwde AES’en de piekimpact, terwijl
de relatieve verhoging van de langlevende radionucliden beperkt blijft ten opzichte van het
referentiescenario (zie ook Figuur 10-1).
Het beïnvloedingsgebied bevindt zich ten noorden van de bergingssite, tussen de berging en de Kleine/Witte
Nete en blijft dus sterk lokaal (zie §4.4.5.4).
239

Figuur 10-1 toont voor het relatief langlevende Pu de beperkte verhoging van concentratie en ruimtelijke
verspreiding voor het AES5-2 scenario (rechts) vergeleken met het referentiescenario (links). In het
algemeen worden de contouren van de verontreinigingspluim noordelijk begrensd door de Kleine Nete, die
93
de steeds kleiner wordende restactiviteit zal meevoeren over de Nete en de Rupel naar het Scheldebekken
(gepaard gaand met steeds grotere verdunning). Er is dus geen grensoverschrijdende impact
tengevolge van de AES uitlogingsscenario’s met impact > 1 mSv/a in de nabijheid van de installatie.
Er zijn tengevolge van de beschouwde AES scenario’s geen uitzonderlijke blootstellingsroutes die betrekking
hebben op de uitvoer van levensmiddelen. Voor het beschouwde tijdsinterval van deze scenario’s (fase IV-V,
350 – 2000 jaar) kunnen geen uitspraken gedaan worden over de mate van zelfvoorziening van de lokale
bevolking of de mate van export van plantaardige en dierlijke producten afkomstig uit de omgeving van de
site. Er wordt niet verwacht dat export van deze producten tot een betekenisvolle blootstelling kan leiden,
ook niet voor verhoogde doses ten gevolge van de zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen “vliegtuigval” en
“aardbeving”.
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Merk op dat het scenario AES2-2 naast het rekengeval ‘uitloging’ nog andere blootstellingsroutes beschouwt, beide met impact <
1mSv/a:

een directe atmosferische blootstelling tengevolge van ‘plume and puff release’ die maximaal begroot wordt op 0,423 mSv op
5 km afstand van de bergingsinstallatie en 0,336 mSv ter hoogte van de Nederlandse grens, op 10.8 km van de
bergingsinstallatie. Deze berekening werd uitgevoerd voor fase Ia en houdt derhalve geen rekening met de aanwezigheid
van de afdekking en groter radioactief verval na de sluiting, waarvoor de impact dus aanzienlijk lager zou zijn.
 een uitgestelde atmosferische blootstelling en straling aan personen in de impactkrater met blootstelling door externe
bestraling, radoninhalatie en inhalatie en onopzettelijke ingestie van stofdeeltjes afkomstig uit restanten van het afval. Deze
impact werd maximaal begroot op 0,683 mSv/a in de nabijheid van de site.
92
De hier vermelde totale doses werden berekend voor blootstellingswegen tengevolge van gebruik van water uit een hypothetische
waterput aan de voet van de (oostelijke) tumulus
93
Op die afstand een zeer beperkte fractie radionucliden die langlevend genoeg zijn om de rivier te bereiken
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Figuur 10-1: contaminatiepluim van Pu-239 tengevolge van uitloging onder het referentiescenario (links) en onder het
AES5-2 scenario ‘complexanten in combinatie met een vroege en zware aardbeving’.

10.3

Bestaande regelingen voor uitwisseling van informatie met andere
lidstaten en regelingen voor het beproeven van rampenplannen
waarbij andere lidstaten betrokken zijn

Aangezien de impact van de berging tijdens exploitatie en op de lange termijn alsook in het kader van een
vliegtuigimpact lokaal van aard zijn werden geen specifieke regelingen voor uitwisseling van informatie en
beproeven van rampenplannen, waarbij de berging de oorzaak is, met andere lidstaten ontworpen.
Indien elementen van interne noodplan voor de berging van categorie A-afval geactiveerd worden zal de
communicatie via de geijkte kanalen verlopen conform het interne noodplan.
Het federaal nucleair en radiologisch noodplan (KB 01 maart 2018) heeft als doel een structureel antwoord
te bieden op de nucleaire of radiologische noodsituaties die het Belgische grondgebied en de Belgische
bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks bedreigen of treffen, en die een coördinatie of beheer van de
beschermingsmaatregelen voor de bevolking en het leefmilieu op federaal niveau vereisen. In het federale
noodplan zijn de referentieniveaus die van toepassing zijn voor de noodblootstelling situatie opgenomen
(Tabel 10-1).
Tabel 10-1: Referentieniveaus die van toepassing zijn voor de noodblootstelling situatie
Beschermingsmaatregel

Dosis
criteria
integratieperiode

Schuilen

Effectieve dosis in 24 u (*)

Inname stabiele jodium

Equivalente
schildklier (*)

Evacuatie

dosis

en

aan

Doelgroep

Richtwaarde
5 mSv

de

Kinderen, zwangere vrouwen en
vrouwen die borstvoeding geven

10 mSv

Volwassenen

50 mSv

Effectieve dosis in 7d (*)

50 mSv

(*): buiten ingestie
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Voor nucleaire noodplanning heeft België bilaterale samenwerkingsakkoorden met de buurlanden waaronder
Nederland, Duitsland en Frankrijk. Volgens het KB 01 maart 2018 worden de EU en het IAEA gealarmeerd
wanneer een noodsituatie grensoverschrijdende gevolgen kan hebben en/of wanneer de beslissing is
genomen om algemene maatregelen te nemen voor de bescherming van de bevolking. Bij het versturen van
de informatie aan de internationale instanties, worden de buurlanden systematisch geïnformeerd.

627

11

Informatie voor het uitvoeren van de watertoets

11.1

Inleiding

Doel van de watertoets is in hoofdzaak het ontstaan van schadelijke effecten op watersystemen te
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en als dat niet kan, om de schadelijke effecten te herstellen.
In art. 3, 17° van het decreet wordt het begrip ‘schadelijk effect als volgt omschreven: ieder betekenisvol
nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of
bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede
effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de
mens, op de fauna, de flora, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed,
evenals de samenhang tussen één of meerdere van deze elementen.
Alle vergunningsplichtige ingrepen met een potentieel schadelijk effect op watersystemen zijn onderworpen
aan de watertoets. Voorbeelden zijn ingrepen waarvoor een vergunning vereist is en die een effect hebben
op de kwaliteit of de kwantiteit van het oppervlaktewater of het grondwater.
Voor vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma’s die onderworpen zijn aan de
milieueffectenrapportage geschiedt de analyse van het al dan niet optreden van een schadelijk effect en de
op te leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, in dit
rapport.
De watertoets moet uitgevoerd worden door de overheid. In dit hoofdstuk worden de nodige elementen
aangereikt voor de uitvoering van de watertoets.

11.2

Informatie voor de uitvoering van de watertoets

Uit de watertoetskaarten blijkt het volgende:


het projectgebied ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied (Kaart 32)



de bodems in het projectgebied worden aangeduid als infiltratiegevoelig (Kaart 28)



het projectgebied wordt aangeduid als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) (Kaart 29)



het projectgebied is niet erosiegevoelig (Kaart 30)



het projectgebied wordt grotendeels gekenmerkt door hellingen tussen 0,5 en 5% met zeer lokaal
enkele hellingen van 5 tot 10% (Kaart 31)

Kaart 5: Overstromingsgebieden
Kaart 28: Infiltratiegevoelige gebieden
Kaart 29: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
Kaart 30: Erosiegevoelige gebieden
Kaart 31: Hellingenkaart
Kaart 32: Overstromingskaart
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Hierna worden de nodige elementen vermeld voor de uitvoering van de watertoets door de overheid. Om
deze taak voor de overheid te vereenvoudigen wordt dezelfde opeenvolging/terminologie gebruikt als in de
bijlagen bij het Besluit tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets.
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke items in het kader van dit project relevant zijn voor de
watertoets.
Tabel 11-1: Relevante items in het kader van de watertoets
Vraagstelling

Antwoord

Wordt in het project een stuk grond verkaveld?

Nee

Worden in het project gebouwen voorzien?

Ja

Worden in het project ondergrondse constructies voorzien?

Nee

Worden in het project verhardingen voorzien

Ja

Is de lozing op het rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater een ingedeelde ingreep?

Ja

Wordt in het project een buffer- of infiltratievoorziening voor de opvang van oppervlakte- en
hemelwater voorzien?

Ja

Wordt in het project bodemvreemd materiaal opgeslagen of gestort?

Ja

Wordt in het project een vegetatiewijziging doorgevoerd?

Ja

Wordt in het project het reliëf van het terrein gewijzigd (ophoging, uitdieping, uitgraving of
aanvulling)?

Ja

Is de grondwaterwinning een ingedeelde ingreep?

Nee

Wordt door de uitvoering van het project een nieuw knelpunt voor vismigratie gecreëerd of wordt er
een bestaand knelpunt in stand gehouden?

Nee

Worden door de uitvoering van het project de mogelijkheid voor migratie van fauna op de oever, of
de mogelijkheid voor de fauna om uit het water te geraken beperkt?

Nee

Wordt door de uitvoering van het project de structuurkwaliteit van de waterloop aangetast?

Nee

In het kader van het project worden gebouwen en verhardingen voorzien. Hierbij zal rekening gehouden
worden met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie ook
discipline water. Er worden namelijk infiltratiebekkens voorzien.
Het enige te lozen afvalwater is sanitair afvalwater afkomstig van werknemers. Dit sanitair afvalwater zal
conform de Vlarem-regelgeving gezuiverd worden vooraleer het geloosd wordt.
De geplande vegetatie- en reliëfwijzigingen zullen geen nadelige invloed hebben op het watersysteem.

629

12

Monitoring en evaluatie (lange termijn)

De Tabel 12-1, Tabel 12-2, Tabel 12-3 en Tabel 12-4 bevatten informatie over de verschillende indicatoren
en kritieke parameters die gevolgd zullen worden met betrekking tot de lange termijn veiligheid tijdens de
verschillende fasen uit het leven van de berging.
Voor toezicht na sluiting en beslissing tot overgang van actieve naar passieve maatregelen en het opheffen
van de nucleaire reglementaire controle, zie §4.4.12.2.
Tabel 12-1: Indicatoren en kritieke parameters met betrekking tot de lange termijn veiligheid, die tijdens de
constructiefase gemonitord zullen worden.
Constructiefase
Monitoring thema
Radiologisch

monitoring-

Algemene doelstelling

Specifieke doelstellingen

Referentietoestand

Referentietoestand

programma

omgeving,

in

Parameter/ indicator
de

zodat

mogelijke

uit

berging

verstoringen

Zie §4.5.6

kunnen gedetecteerd worden
Bevestigen

van

Bevestigen

van

Stroomsnelheid,

geotransferfactoren gebruikt in

geotransferfactoren gebruikt in

stroomrichting,

de veiligheidsevaluaties

de veiligheidsevaluaties

meteorologische

parameters,

waterdebieten in waterlopen in
de omgeving van de berging
Fysiek toezicht en structurele

Bevestigen levensduur beton

Hypothese

m.b.t.

de

monitoring

en stabiliteit afdekking

beschouwde

aardbevingen

In-situ

seismologische

gegevens + interpretatie van

voor het ontwerp van betonnen

data

componenten

modellen

en

voor

de

analyse van de stabiliteit van
de afdekking
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aan

de

hand

van

Tabel 12-2: Indicatoren en kritieke parameters met betrekking tot de lange termijn veiligheid die tijdens de exploitatiefase
Ia gemonitord zullen worden.
Exploitatiefase Ia (0 – 50 jaar)
Monitoring thema
Radiologisch
programma

monitoring-

Algemene doelstelling

Specifieke doelstellingen

Parameter/ indicator

Bevestiging
performantie

beoogde

Radiologische en chemische
toestand in de omgeving zodat
verstoringen uit de berging
kunnen gedetecteerd worden
(en die niet door het
drainagesysteem gedetecteerd
worden)

Zie §4.5.6

Bevestigen
van
geotransferfactoren gebruikt in
de veiligheidsevaluaties

Bevestigen
van
geotransferfactoren gebruikt in
de veiligheidsevaluaties

Stroomsnelheid,
stroomrichting,
meteorologische parameters,
waterdebieten in waterlopen in
de omgeving van de berging

van

Monitoring
drainagewater

van

het

Bevestiging
performantie

van

beoogde

Detectie
problemen

van

mogelijke

Hoeveelheid
Parameters in water

water,

Monitoring
inspectieruimte

van

de

Bevestiging
performantie

van

beoogde

Detectie
problemen

van

mogelijke

Visuele inspectie van de
inspectieruimte
en
het
aanwezige gedeelte van het
drainagesysteem
Uitvoeren
van
besmettingsmetingen in geval
van water of sporen van water
aanwezig in de inspectieruimte

Proefafdekking

Bevestigen van de beoogde
performantie

R2a
rol
afdekking

van de aarden

Infiltratie doorheen de aarden
afdekking
Vochtgehalte van lagen binnen
de aarden afdekking
Hydraulische geleidbaarheid
van de klei en de evolutie
ervan

Fysiek toezicht en structurele
monitoring

Vaststellen van zettingen en
verplaatsingen
door
topografische metingen

Zettingen en verplaatsingen

Vaststellen
bodemerosie,
afschuivingen, perturbatie door
fauna en flora door fysiek
toezicht

Vervormingen, afschuivingen,
perturbatie door fauna en flora

Bevestigen levensduur beton

Carbonatatie opvolgen

Carbonatatiefront
proefstukken
getuigemonolieten

Bevestigen levensduur beton

Druksterkte-evolutie

Druksterkte-evolutie van het
beton en/of mortel

Bevestigen levensduur beton

Uitsluiten
andere
degradatieprocessen beton

Verificatie van afwezigheid van
thaumasiet en secundaire
ettringiet,
druksterkte,
dimensionele
veranderingen
en spanningen (te wijten aan
belasting en veroudering),
porositeit op proefstukken,
corrosiepotentiaal
in
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Exploitatiefase Ia (0 – 50 jaar)
Monitoring thema

Algemene doelstelling

Specifieke doelstellingen

Parameter/ indicator
proefstukken
getuigemonolieten

en

Bevestigen afwezigheid grote
differentiële zettingen

Opvolgen van zettingen en
verplaatsingen

Zettingen en verplaatsingen

Bevestigen levensduur beton
en stabiliteit afdekking

Hypothese
m.b.t.
de
beschouwde
aardbevingen
voor het ontwerp van betonnen
componenten en voor de
analyse van de stabiliteit van
de afdekking

In-situ
seismologische
gegevens + interpretatie van
data aan de hand van
modellen

Bevestiging beoogde

Inspectieruimte: Detectie van
mogelijke problemen

Visuele inspectie door middel
van een inspectierobot

performantie

Tabel 12-3: Indicatoren en kritieke parameters met betrekking tot de langetermijnveiligheid, die tijdens de exploitatiefase
Ib gemonitord zullen worden.
Exploitatiefase Ib (50 – 95 jaar)
Monitoring thema
Radiologisch
programma

monitoring-

Algemene doelstelling

Specifieke doelstellingen

Parameter/ indicator

Bevestiging
performantie

beoogde

Radiologische en chemische
toestand in de omgeving zodat
verstoringen uit de berging
kunnen gedetecteerd worden
(en die niet door het
drainagesysteem gedetecteerd
worden)

Zie §4.5.6

Bevestigen
van
geotransferfactoren gebruikt in
de veiligheidsevaluaties

Bevestigen
van
geotransferfactoren gebruikt in
de veiligheidsevaluaties

Stroomsnelheid,
stroomrichting,
meteorologische parameters,
waterdebieten in waterlopen in
de omgeving van de berging

van

Monitoring
drainagewater

van

het

Bevestiging
performantie

van

beoogde

Detectie
problemen

van

mogelijke

Hoeveelheid
Parameters in water

water,

Monitoring
inspectieruimte

van

de

Bevestiging
performantie

van

beoogde

Detectie
problemen

van

mogelijke

Visuele inspectie van de
inspectieruimte
en
het
aanwezige gedeelte van het
drainagesysteem
Uitvoeren
van
besmettingsmetingen in geval
van water of sporen van water
aanwezig in de inspectieruimte

Fysiek toezicht en structurele
monitoring

Bevestigen levensduur beton

Carbonatatie opvolgen

Carbonatatiefront
proefstukken
getuigemonolieten

Bevestigen levensduur beton

Uitsluiten
andere
degradatieprocessen beton

Verificatie van afwezigheid van
thaumasiet en secundaire
ettringiet,
druksterkte,
porositeit op proefstukken,
dimensionele
veranderingen
en spanningen (te wijten aan
belasting en veroudering),
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Exploitatiefase Ib (50 – 95 jaar)
Monitoring thema

Algemene doelstelling

Specifieke doelstellingen

Parameter/ indicator
corrosiepotentiaal
proefstukken
getuigemonolieten.

in
en

Bevestigen levensduur beton
en stabiliteit afdekking

Hypothese
m.b.t.
de
beschouwde
aardbevingen
voor het ontwerp van betonnen
componenten en voor de
analyse van de stabiliteit van
de afdekking

In-situ
seismologische
gegevens + interpretatie van
data aan de hand van
modellen

Fysiek toezicht en structurele
monitoring

Bevestiging
performantie

beoogde

Inspectieruimte: Detectie van
mogelijke problemen

Visuele inspectie door middel
van inspectierobot

Afdekking

Beschermende rol (en invulling
van de R2a-rol) van de aarden
afdekking tijdens fases Ib, II, III
en IV

Topografische metingen op de
afdekking

Zettingen en verplaatsingen

Vaststellen
bodemerosie,
afschuivingen, perturbatie door
fauna en flora

Vervormingen, afschuivingen,
perturbatie door fauna en flora

Tabel 12-4: Indicatoren en kritieke parameters met betrekking tot de langetermijnveiligheid, die tijdens de sluitingsfase II
en nucleaire reglementaire controlefase III gemonitord zullen worden.
Sluitingsfase II (95 – 100 jaar) / Nucleaire reglementaire controlefase III (100 – 350 jaar)
Monitoring thema

Algemene doelstelling

Specifieke doelstellingen

Parameter/ indicator

Bevestiging
performantie

beoogde

Radiologische en chemische
toestand in de omgeving zodat
verstoringen uit de berging
kunnen gedetecteerd worden

Zie §4.5.6

Bevestigen
van
geotransferfactoren gebruikt in
de veiligheidsevaluaties

Bevestigen
van
geotransferfactoren gebruikt in
de veiligheidsevaluaties

Stroomsnelheid,
stroomrichting,
meteorologische parameters,
waterdebieten in waterlopen in
de omgeving van de berging

Fysiek toezicht en structurele
monitoring

Bevestigen van verwachte
performantie van betonnen
componenten

Te bepalen voor fase II

Proefstukken
getuigenmonolieten

Afdekking

Beschermende rol (en invulling
van de R2a-rol) van de aarden
afdekking tijdens fases Ib, II, III
en IV

Topografische metingen op de
afdekking

Zettingen en verplaatsingen

Vaststellen
bodemerosie,
afschuivingen, perturbatie door
fauna en flora

Vervormingen, afschuivingen,
perturbatie door fauna en flora

Radiologisch
programma

monitoring-

van
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13

Leemten in de kennis

Er werd bij elke discipline beroep gedaan op de meest recente beschikbare gegevens. Leemten in de kennis
die alsnog opduiken, zijn hieronder opgelijst.

13.1

Leemten en onzekerheden betreffende het studiegebied

De kennis van de disciplines bodem en water heeft de volgende leemten:


De kennis voor de bodem- en waterkwaliteit in Vlaanderen is onvolledig en bestaat uit
momentopnamen. De reële huidige situatie is dus steeds in bepaalde mate afwijkend van de
gekende situatie op het moment van de metingen



De debieten/afvoercapaciteiten van de waterlopen zijn niet exact gekend

De kennis van de discipline geluid en trillingen bestaat typisch uit de metingen die in het kader van de
opmaak van het MER uitgevoerd worden. Dit is een representatieve meting doch slechts voor een beperkt
aantal punten.
De kennis van de discipline mens heeft een aantal typische leemten:


De kennis van de huidige mobiliteit is slechts een momentopname en zal steeds afwijken van de
huidige realiteit

De kennis van de discipline landschap, monumenten en archeologisch erfgoed heeft de typische leemte dat
de ongekende archeologische waarden per definitie ongekend zijn.
De kennis van de discipline Biodiversiteit heeft een typische leemte:


13.2

Het voorkomen van vegetaties en fauna is steeds een momentopname of combinatie van
verschillende inventarisaties en zal dus nooit volledig zijn.

Leemten en onzekerheden betreffende de effectbepaling

Voor de effectgroep wijziging van verbindingen bestaan de volgende leemten:


Het resulterende mobiliteitsgedrag is slechts een benadering van de werkelijkheid en is gebaseerd
op een vereenvoudigd model en inschatting door experten.

Voor de effectgroep geluidsverstoring bestaan de volgende leemten:


Het geluidsniveau tijdens de exploitatie is een gemodelleerde inschatting van het reële
geluidsniveau.



In Vlaanderen bestaat er vooralsnog geen wetgeving of normering omtrent verkeerslawaai hetgeen
de beoordeling van de effecten bemoeilijkt. In het kader van dit MER wordt gewerkt overeenkomstig
het Besluit van de Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het
omgevingslawaai d.d. 22/07/05 (BS 31/08/05) Hierin wordt omgevingslawaai gedefinieerd als
schadelijk of ongewenst geluid uitgedrukt in Lden en Lnight. Wat schadelijk of ongewenst geluid is moet
nog worden vastgelegd. Er zijn dus voor Vlaanderen nog geen normen of grenswaarden voor L den en
Lnight. Er is wel een discussienota beschikbaar opgemaakt door de afdeling Lucht, Hinder,
Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE waarin gedifferentieerde referentiewaarden zijn
opgenomen voor Lden en Lnight. Voor de beoordeling van het verkeersgeluid worden deze
gedifferentieerde referentiewaarden gebruikt als Lden en Lnight.

Voor de effectgroep visuele hinder bestaat de volgende leemte:


Voor geen van de receptoren kan een objectieve bepaling van het effect uitgevoerd worden.
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Voor de effectgroep biodiversiteit bestaat er voor de nucleaire effecten de volgende leemte:


13.3

Wat betreft de impact op flora en fauna is door gebrek vandaag in de regelgeving aan specifieke
radiologische criteria, een beoordeling uitgevoerd op basis van de huidige stand van de
wetenschappelijke kennis.

Leemten en onzekerheden betreffende de effectbeoordeling

De effectbeoordeling is een beoordeling van de effectsynthese. Enerzijds bevat de effectsynthese zelf reeds
een zekere onzekerheid, anderzijds is het moeilijk om een volledig objectieve beoordeling te geven voor een
bepaald effect. De eindbeoordeling is daardoor een expertenbeoordeling.
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14

Tewerkstelling en investering

De tewerkstelling die gecreëerd wordt door het project is terug te vinden in onderstaande tabel (uitgedrukt in
voltijds equivalenten):
2018
Berging
(incl.
toegangscluster)

Bouw

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30

60

60

60

60

60

30

0

13

13

13

17

17

17

17

17

17

17

17

Exploitatie
IPM
Caissonfabriek

Bezoekersen
gemeenschapscentru
m TABLOO

Bouw

50

50

Exploitatie

25
17

Bouw

30

30

15

0

17

30

30

30

1

1

4

12

12

12

12

12

36

141

174

176

106

119

119

89

Exploitatie

Bouw

Exploitatie
totaal

35

De geschatte bouwkost van de eerste reeks van 20 modules, ligt in de grootteorde van 120M euro. Dit is
exclusief exploitatie, afdekking en sluiting.
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Integratie en eindsynthese

De algemene conclusie is dat de impact van het bergingsproject in het algemeen beperkt tot zeer beperkt
blijft. Slechts op enkele vlakken worden aanzienlijk negatieve effecten verwacht en deze effecten kunnen op
korte of iets langere termijn gemilderd of gecompenseerd worden.
De extra verkeersgeneratie die de berging met zich mee brengt, is beperkt en zal het grootst zijn tijdens de
constructiefase. Zelfs in het scenario waarbij een minimaal aandeel van het transport via de waterweg zal
gebeuren. De impact van het project op de verzadigingsgraad van de omliggende kruispunten is te
verwaarlozen. De kruispunten N118 – Kastelsedijk en Kastelsedijk – Boeretangsedreef – Gravenstraat
hebben immers voldoende restcapaciteit om de bijkomende verkeersstromen te verwerken. De impact van
het project tijdens de constructiefase op de oversteekbaarheid is beperkt. Er wordt wel een nieuw
conflictpunt gecreëerd ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg voor de kade, IPM,
caissonfabriek en bergingsmodules op de Europalaan en ter hoogte van de oversteek van het recreatief
wandelpad met de N118. Deze kruispunten dienen op een verkeersveilige manier te worden aangelegd.
Tijdens fase I (exploitatie) moeten ook de verkeersstromen afkomstig van het bezoekers- en
gemeenschapscentrum TABLOO in rekening gebracht worden. Ook creëren de verdere ontwikkeling van
Kievermont en Stenehei een bijkomende verkeersgeneratie. Realisatie daarvan zal echter pas gebeuren na
de realisatie van een verbinding tussen de N118 en de N19g/R14 ring rond Geel en de doortrekking van de
ring rond Retie tot de N118. De effecten op de verzadigingsgraad van de kruispunten, de oversteekbaarheid
en de verkeersveiligheid zijn gelijkaardig met de constructiefase.
De meest relevante impacten binnen de discipline bodem zijn een relatief groot grondverzet en zetting van
de ondergrond door het gewicht van de bergingsmodules. Het grondverzet zal volledig volgens de vigerende
wetgeving gebeuren. Er zal vermoedelijk niet veel grond afgevoerd moeten worden. In functie van de
veiligheidsaspecten van de berging werd het zettingsgedrag werd bestudeerd aan de hand van een
zettingsproef. Bij het ontwerp van de berging werd rekening gehouden met de resultaten hiervan. Het effect
van profielverstoring wordt beperkt geacht door de beperkte uitgravingen en door de afwezigheid van
wetenschappelijk of cultuurhistorisch waardevolle bodems. Aantasting van de bodemhygiëne wordt enerzijds
vermeden door de regelgeving opgenomen in het Bodemdecreet en anderzijds door de
veiligheidsmaatregelen die het project reeds voorziet. Er wordt geen relevante verontreiniging van de bodem
door vermesting en verzuring verwacht. Tijdens de exploitatie en de sluiting van de berging worden er geen
nucleaire effecten verwacht, want er zijn geen lozingen. In de periode na sluiting wordt er de eerste 650 jaar
geen uitloging van radionucliden verwacht en veroorzaakt de radioactiviteit die daarna in de bodem vrij kan
komen geen significante verhoging van de radioactiviteit die van nature aanwezig is.
Voor de discipline water worden ook geen belangrijke effecten verwacht. Tijdens de constructiefase is er
tijdelijk een bemaling noodzakelijk. Op 250 m kan hiervan een grondwaterverlaging van 5 cm verwacht
worden. Effecten op de structuurkwaliteit van waterlopen, het overstromingsregime en de
grondwaterstroming zullen niet optreden. Door de bouw van de berging wordt wel een grote oppervlakte
verhard, maar dit effect wordt gecompenseerd door de aanleg van 2 infiltratiebekkens waarin het afstromend
hemelwater kan infiltreren. De bekkens worden zodanig gedimensioneerd dat ze het hemelwater, niet enkel
van het dak van de bergingsmodules maar van de volledige tumuli kunnen af te voeren. Er wordt niet
verwacht dat de overloop in werking moet treden. Hierdoor treeft er geen invloed op overstromingszones op
en is er geen bijkomende belasting van stroomafwaarts gelegen waterlopen. Grondwaterverontreiniging
wordt enerzijds vermeden door de regelgeving opgenomen in het Bodemdecreet en anderzijds door de
veiligheidsmaatregelen die het project reeds voorziet. Het spoelwater afkomstig van de betoncentrale dient
gezuiverd te worden alvorens het ofwel geloosd wordt in de riolering ofwel wordt afgevoerd. Effecten op de
oppervlaktewaterkwaliteit worden op die manier vermeden. De exploitatie van de berging zal geen
aanleiding geven tot de lozing van procesafvalwater.. In de berging zijn naast radiologische elementen ook
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niet-radiologische elementen aanwezig. Deze niet radiologische elementen kunnen na verloop van tijd – als
gevolg van de geleidelijke degradatie van de betonstructuur van de berging - beginnen uitlogen naar het
grondwater en de kwaliteit van het grondwater aantasten. Uit de modellering van de degradatie van de
berging blijkt dat er de eerste 650 jaar geen uitloging van chemotoxische elementen of van nucliden
verwacht wordt. Bovendien wordt een sorptiefunctie toegekend aan het cement binnen het afvalvat en wordt
er bentoniet toegevoegd aan de ophoging om een vertraging van eventuele voorkomende uitloging op de
zeer lange termijn (na 1000 jaar) te verzekeren. Er zal een monitoring van Boor uitgevoerd worden om dit op
te volgen. Tijdens de exploitatie en de sluiting van de berging worden er geen nucleaire effecten verwacht,
want er zijn geen lozingen. Bovendien voldoet het water uit een waterput nabij de berging voldoet aan de
radiologische kwaliteitsvoorwaarden van water bestemd voor menselijke consumptie, ook na uitloging van
radionucliden, en veroorzaakt de radioactiviteit die na uitloging in het grondwater vrij kan komen geen
significante verhoging van de radioactiviteit die van nature aanwezig is. Ook de radioactiviteit die na uitloging
in het oppervlaktewater en de sedimenten terecht kan komen veroorzaakt geen significante verhoging van
de radioactiviteit die van nature aanwezig is.
Het project zal ook geen aanleiding geven tot een relevante beïnvloeding van de luchtkwaliteit. De
exploitatie van de berging zelf geeft geen aanleiding tot relevante luchtemissies. Ook de emissies afkomstig
van (werf)verkeer zullen de luchtkwaliteit slechts in beperkte mate beïnvloeden. Bepaalde werkzaamheden
(o.a. het aanbrengen van de ophooglaag en van de afdekking en de opslag van kalksteengranulaten voor de
betoncentrale) zullen wel aanleiding geven tot stofvorming. De werken dienen echter uitgevoerd te worden
cfr. Vlarem. Dit betekent onder meer dat er een snelheidsbeperking op de werf moet worden ingesteld, dat
de terreinen bij aanhoudend droog weer natgespoten moeten worden, dat er procedures en instructies
opgemaakt worden die bij het lossen van vrachtwagens, het gebruik van grijpers en het gebruik van
wielladers gevolgd moeten worden om stofemissies te beperken en dat er eventueel tijdelijk schermen
geplaatst moeten worden rond de werfzones. Op die manier kan eventuele hinder als gevolg van
stofvorming vermeden worden. Tijdens de exploitatie en de sluiting van de berging worden er geen nucleaire
effecten verwacht, want er zijn geen lozingen. In de periode na sluiting wordt er de eerste 650 jaar geen
uitloging van radionucliden verwacht en veroorzaakt de radioactiviteit die daarna in de lucht vrij kan komen
geen significante verhoging van de radioactiviteit die van nature aanwezig is.
Op vlak van geluid worden voor de mens geen belangrijke effecten verwacht. Aangezien het ter hoogte van
het projectgebied in de huidige situatie relatief stil is, zeker ‘s avonds en ’s nachts, is het niet aangewezen
om (bouw)werken gedurende de nachtperiode te laten doorgaan. Dit kan hinder veroorzaken voor de
omwonenden. Overdag stellen zich geen problemen. Voor de mobiele betoncentrale is het aangewezen om
enkele “richtlijnen” in acht te nemen om de geluidshinder maximaal te beperken: de baken van de
granulaten regelmatig bijvullen, zodat men niet stort in lege bakken en de bakken bekleden met een
geluiddempend materiaal (plastic of rubber). De exploitatie van de berging (incl. de bijkomende
verkeersstromen) zelf zal geen aanleiding geven tot een relevante verhoging van het omgevingsgeluid.
Voor de discipline biodiversiteit is het direct ruimtebeslag een belangrijk effect. De westelijk gelegen
bergingsmodule valt voor het overgrote deel samen met een biologisch waardevolle rompgemeenschap van
droge heide. De oostelijke modules komen in een monotone naaldhoutaanplant te liggen. Vooral het verlies
van zeer waardevol heiderelict wordt als aanzienlijk negatief beoordeeld. Dit effect zal door kwalitatief herstel
en kwantitatieve compensatie gemilderd worden. Er zal een opwaardering van de fauna en flora gebeuren in
de niet aangesneden terreinen (75 ha). Deze maatregelen zijn opgenomen in het bosbeheerplan dat zal
omgevormd worden tot een natuurbeheerplan gegeven de nieuwe regelgeving. Een aantal maatregelen zijn
reeds voorafgaand aan de constructiefase van de berging gerealiseerd. Voor de nog resterende milderende
maatregelen is een opvolging tijdens de werken noodzakelijk. Om geluidshinder voor broedende vogels te
vermijden dienen de werken te starten tussen begin september en eind maart en dient de evolutie van het
broedvogelbestand gemonitord te worden. Er worden geen verdrogingseffecten ten gevolge van de tijdelijke
bemaling verwacht. Wat betreft verlichting van het projectgebied moet voldaan worden aan de principes van
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“goed verlichten om lichthinder te vermijden. Indien geen milderende maatregelen worden toegepast, zal de
bouw en exploitatie van de berging, in combinatie met de bouw van de overige projectonderdelen en het
bezoekers- en gemeenschapscentrum TABLOO ten noordoosten van het project, een beperkt tot potentieel
aanzienlijk negatieve impact hebben (vnl. door de inplanting van de westelijke reeks bergingsmodules) op de
instandhouding van de droge oost-westverbinding. Deze impact kan deels worden gemilderd door de
verbetering of ontwikkeling van droge schrale ecotopen binnen de delen van het studiegebied die
gevrijwaard blijven. Op deze wijze wordt de potentieel aanzienlijk negatieve impact op de droge oost-west
corridor omgebogen tot een neutrale of zelfs eerder beperkt positieve impact. Tijdens de exploitatie en de
sluiting van de berging zijn er geen lozingen van radioactieve stoffen. Ook door externe straling zal er tijdens
exploitatie en sluiting wordt er geen nucleair effect op de biodiversiteit verwacht, omdat de externe straling
uit de berging is zeer beperkt is. In de periode na sluiting wordt er de eerste 650 jaar geen uitloging van
radionucliden verwacht en veroorzaakt de radioactiviteit die daarna in de omgeving vrij kan komen impacts
voor niet-menselijke biota lager dan een referentiewaarde die voor alle types niet-menselijke biota
conservatief vastgesteld is op 10 µGy/h. Er worden dan ook geen nucleaire effecten op de biodiversiteit
verwacht.
De bouw van de eerste reeks bergingsmodules zal geen impact hebben op archeologisch erfgoed. Ter
hoogte van tweede reeks modules zal nog een archeologisch vooronderzoek gebeuren. De
bergingsmodules kunnen wel een landschapsverstorend effect hebben. De zichtbaarheid van de
randvoorzieningen (administratieve gebouwen, controlezaal, wegenis, spoor, infiltratiebekkens…) wordt
verwaarloosbaar geacht ten opzichte van die van de bergingsmodules. De visuele verstoring van de
bergingsmodules vanuit de omgeving of vanuit omliggend bouwkundig erfgoed treedt vooral op in het zuiden
en zuidwesten van het studiegebied. Het effect kan gemilderd worden door het omliggend bos en het
beekbegeleidend groen langs de Hooibeek te behouden en de bomenrij langs het kanaal te vervolledigen.
Wanneer de afdekkingslaag over de modules wordt aangebracht zal de berging een minder ‘industrieel’ en
meer natuurlijk uitzicht krijgen. Er kan een vegetatieontwikkeling toegelaten worden van een type dat
winderosie maximaal reduceert maar toch zoveel mogelijk een landschappelijke verbinding vormt met het
omliggend terrein.
De bouw en exploitatie van de berging leidt niet tot het verlies van menselijke functies aangezien het
terrein momenteel geen direct menselijke functie heeft. De verstoring van de visuele beleving tijdens de
constructie wordt beperkt geacht. De bergingsmodules zelf hebben een grotere impact, vooral vanuit het
zuiden en zuidwesten van het studiegebied. Om dit effect te milderen dienen het omliggend bos en het
beekbegeleidend groen langs de Hooibeek behouden te blijven en de bomenrij langs het kanaal vervolledigd
te worden. Na de afdekking wordt de visuele verstoring beperkter geacht. De tumuli zijn gelegen in ‘gebied
voor de vestiging van kerninstallaties’ maar zijn ook deels zichtbaar vanuit de omgeving.
De niet-radiologische effecten op mens-gezondheid ten gevolge van lucht- en geluidsemissies kunnen
beoordeeld worden als beperkt negatief tot verwaarloosbaar, op voorwaarde dat er niet ’s nachts gewerkt
wordt. Er wordt geen aanzienlijke toename verwacht van eventuele psychosomatische effecten bij
omwonenden door de realisatie van het bergingsproject gezien de betrokkenheid van de bevolking en de
werking van de partnerschappen. Het effect op de gezondheid via grondwaterwinningen door de eventuele
uitloging van niet-radioactieve elementen blijft een leemte in de kennis. Dit effect wordt echter niet verwacht
de komende 1000 jaar en zal gemonitord worden. Nucleaire effecten op mens-gezondheid worden verwacht
om zeer beperkt te zijn. De geëvalueerde nucleaire impacts van de berging tijdens normale exploitatie en bij
de verwachte evolutie na de sluiting, zijn in overeenstemming met de dosisbeperking van 0,1 mSv/a voor de
berging. De cumulatieve impact door de milieutechnische eenheid berging – IPM – caissonfabriek – kade is
geëvalueerd als lager dan ongeveer 0,2 mSv/a. Dat is lager dan de dosislimiet van 1 mSv/a voor de
bevolking. Het is ook lager dan de gemiddelde blootstelling in Vlaanderen van 2,1 mSv/a door natuurlijke
bronnen. Het concept milieutechnische eenheid is na de sluiting niet meer van toepassing aangezien de
IPM-exploitatie verondersteld wordt niet meer te bestaan. Bij de verwachte evolutie na de sluiting is er geen
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uitloging uit de berging tot 650 jaar, en is de impact door uitloging daarna lager dan 0,1 mSv/a voor het
referentiescenario. Het referentiescenario is omhullend voor de verwachte evolutie en onzekerheden binnen
de verwachte evolutie. De uitlogingspluim uit de berging blijft te allen tijde sterk lokaal gesitueerd
(grootteorde enkele km²) tussen de berging en de Witte Nete.
Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht ten gevolge extreme regenbuien en overstromingen door de
klimaatswijzigingen. Het project zal voorzien ruime infiltratiebekkens waarin het hemelwater dat van het
dak van de bergingsmodules en in een latere fase van de tumuli zal afstromen wordt opgevangen. Op die
manier blijft de waterafvoer richting de waterlopen stroomafwaarts beperkt. Wat betreft het
overstromingsrisico van het projectgebied zelf, blijkt dat er geen historisch bewijs is van overstromingen op
de bergingssite en dat de lokale topografie een mogelijke overstroming van de site zelf zal afzwakken. Tot
slot worden wind- en watererosie beperkt door de beperkte helling van de aarden afdekking, de
aanwezigheid van vegetatie en de weloverwogen granulometrie van de bio-intrusielaag.
In de tabel op volgende bladzijde wordt een overzicht gegeven van de effectbeoordeling per discipline. Ook
het resulterend effect na het nemen van de milderende maatregel wordt beoordeeld.
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Tabel 15-1: Synthesetabel van de niet-nucleaire en nucleaire effecten
Fase

Niet-nucleair/

Effectgroep

Beoordeling

nucleair

zonder

Milderende maatregel

Beoordeling

milderende maatregel

met

milderende maatregel

Constructiefase
Mens
mobiliteit

–

Niet-nucleair

Impact

effect

kruispunten

op

verzadigingsgraad

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Impact op de oversteekbaarheid

Beperkt negatief

Geen

Beperkt negatief

Impact op de verkeersveiligheid

Negatief

Aanleggen van het kruispunt van de nieuwe

Negatief

ontsluitingsweg

negatief

tot

beperkt

negatief

voor

de

kade,

IPM,

tot

beperkt

caissonfabriek en bergingsmodules op de
Europalaan op een verkeersveilige manier
Aanleggen

van

de

oversteek

van

het

recreatieve wandelpad over de N118 op een
verkeersveilige manier
Bodem

Niet-nucleair
effect

Grondverzet

Geen beoordeling

Geen

Geen beoordeling

Structuurwijziging

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Profielwijziging

Beperkt negatief

Geen

Beperkt negatief

Geen beoordeling

Geen

Geen beoordeling

Geen

Beperkt

Wijziging

bodemgebruik

en

bodemgeschiktheid
Aantasting bodemhygiëne

Beperkt

negatief

tot

verwaarloosbaar
Water

Niet-nucleair

Wijziging

effect

afvoerkarakteristieken
Aantasting

infiltratie-

waterlopen

negatief

verwaarloosbaar

en

Beperkt negatief

Geen

Beperkt negatief

en

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar
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tot

Fase

Niet-nucleair/

Effectgroep

Beoordeling

nucleair

zonder

Milderende maatregel

milderende maatregel

Beoordeling

met

milderende maatregel

overstromingszones
Wijziging

structuurkwaliteit

waterlopen
Beïnvloeding

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Geen

Beperkt

grondwaterstromingspatroon
Wijziging waterkwaliteit

Beperkt

negatief

tot

verwaarloosbaar
Lucht

Niet-nucleair
effect

Geluid

en

trillingen

Niet-nucleair

negatief

Effecten van wegverkeer

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Effecten van scheepverkeer

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Effecten van de bergingsmodules

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Effecten tgv de bouwwerf

Aanzienlijk negatief tot

’s Nachts geen werken uitvoeren

Beperkt

effect

verwaarloosbaar

- bakken van de granulaten regelmatig

negatief

verwaarloosbaar

bijvullen, zodat men niet stort in lege bakken
- de bakken bekleden met een geluiddempend
materiaal (plastic of rubber)
Effecten tgv het werfverkeer
Biodiversiteit

Niet-nucleair

Direct ruimtebeslag:

effect

Eerste reeks bergingsmodules

Verwaarloosbaar

werfstrook houden en volledig vrijwaren van

verwaarloosbaar
Tweede reeks bergingsmodules

Geen

Verwaarloosbaar

- Wegberm van de Europalaan buiten de
Negatief tot

Aanzienlijk negatief

bebouwing/wegenis
- Werfroutes beperken tot de zones die in
aanleg zijn en niet door de (voorlopig) te
behouden kwetsbare/waardevolle ecotopen
laten lopen
- Wegberm van de Europalaan en de

642

tot

verwaarloosbaar

Beperkt negatief

tot

Fase

Niet-nucleair/

Effectgroep

Beoordeling

nucleair

zonder

Milderende maatregel

milderende maatregel

Beoordeling

met

milderende maatregel
ontsluitingsweg beheren met eenzelfde maaiintensiteit en op dezelfde maaidata en met
afvoer van maaisel
- Ecologisch beheren van het naaldbos en
eikenberkenbos en heide ten Z(W) van de
bergingsmodules
- Opvolging dat de maategelen tijdens de
werken effectief gerespecteerd worden, zoals
briefing van het werfpersoneel inzake
werfverkeer en -routes, respecteren van de
geluidsvereisten, toepassen
toegankelijkheidsregeling, verbod tot inname
wegberm als werfstrook, …

Geluidsverstoring

Negatief tot beperkt

- aanlegfase starten tussen begin september

Beperkt negatief tot

negatief

en eind maart

verwaarloosbaar

- evolutie van het broedvogelbestand
monitoren
Effecten

tgv

wijziging

in

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Geen

Beperkt

waterhuishouding
Landschap,

Niet-nucleair

bouwkundig

effect

erfgoed

en

ruimtelijke
aspecten

Beperkt

negatief

tot

verwaarloosbaar
Verstoringseffecten

archeologie
Mens

Direct ruimtebeslag

Beperkt

negatief

tot

Geen

verwaarloosbaar
–

Niet-nucleair
effect

negatief

Beperkt

negatief

verwaarloosbaar

Direct ruimtebeslag

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Visuele beleving

Beperkt negatief

Geen

Beperkt negatief
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tot

verwaarloosbaar
tot

Fase

Niet-nucleair/

Effectgroep

Beoordeling

nucleair
Mens

–

gezondheid

zonder

Milderende maatregel

Beoordeling

milderende maatregel
negatief

tot

met

milderende maatregel

Niet-nucleair

Niet-radiologische

Beperkt

effect

gezondheidseffecten

verwaarloosbaar

Geen

Beperkt

negatief

Nucleair effect

Stralingseffecten (dosis)

Beperkt negatief

Geen bijkomend

Beperkt negatief

Niet-nucleair

Impact

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

effect

kruispunten
Impact op de oversteekbaarheid

Beperkt negatief

Geen

Beperkt negatief

Impact op de verkeersveiligheid

Negatief

tot

verwaarloosbaar

Fase I (exploitatie)
Mens
mobiliteit

–

op

verzadigingsgraad

tot

beperkt

negatief

Aanleggen van het kruispunt van de nieuwe

Negatief

ontsluitingsweg

negatief

voor

de

kade,

IPM,

tot

beperkt

caissonfabriek en bergingsmodules op de
Europalaan op een verkeersveilige manier
Aanleggen

van

de

oversteek

van

het

recreatieve wandelpad over de N118 op een
verkeersveilige manier
Bodem

Niet-nucleair

Aantasting bodemhygiëne

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Nucleair effect

Radioactieve besmetting

Geen

Geen bijkomende

Geen

Niet-nucleair

Wijziging waterkwaliteit

Beperkt

Geen

Beperkt

effect

Water

effect

Lucht

negatief

tot

verwaarloosbaar

negatief

verwaarloosbaar

Nucleair effect

Radioactieve besmetting

Geen

Geen bijkomende

Geen

Niet-nucleair

Effecten van wegverkeer

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Effecten van scheepverkeer

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Effecten van de bergingsmodules

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

effect
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tot

Fase

Niet-nucleair/

Effectgroep

nucleair

Geluid

en

trillingen

Biodiversiteit

Beoordeling

zonder

Milderende maatregel

milderende maatregel

Beoordeling

milderende maatregel

Nucleair effect

Radioactieve besmetting

Geen

Geen bijkomende

Geen

Niet-nucleair

Effecten tgv het industriegeluid

Aanzienlijk negatief tot

’s Nachts geen werken uitvoeren

Beperkt

effect

Niet-nucleair

verwaarloosbaar

negatief

verwaarloosbaar

Effecten tgv het verkeersgeluid

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Geluidsverstoring

Negatief tot beperkt

- aanlegfase starten tussen begin september

Beperkt negatief tot

negatief

en eind maart

verwaarloosbaar

effect

- evolutie van het broedvogelbestand
monitoren
Lichthinder en visuele verstoring

Negatief

Voldoen aan de principes van “goed

van soorten

Effecten tgv wijziging in

Beperkt negatief

verlichten”:
- enkel verlichten waar nodig;
- enkel neerwaartse verlichting;
- geen onnodig sterke lichtbronnen;
- geen verblindende richtingen gebruiken
- armaturen zo laag mogelijk houden
- armaturen moeten voldoen aan klasse 6
volgens CEN
Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Potentieel

- Inrichting van een volwaardige groenbuffer

Verwaarloosbaar tot

aanzienlijk

van minstens 100 m breed, deels ten noorden

beperkt positief

waterhuishouding
Luchtverontreiniging
Netwerkeffecten:
Droge oost-west verbinding

en deels ten zuiden van de afschermingsdraad

negatief tot
beperkt negatief
645

met

van Belgoprocess. Deze groenbuffer dient te
worden opgebouwd uit een combinatie van

tot

Fase

Niet-nucleair/

Effectgroep

nucleair

Beoordeling

zonder

Milderende maatregel

Beoordeling

milderende maatregel
Natte oost-west verbinding

Verwaarloosbaar

met

milderende maatregel
droge heide en zomereikenberkenbos waarbij
de rust-, licht- en visuele verstoring vanuit de
aangrenzende

projectonderdelen

tot

een

minimum moet worden beperkt.
- Evolutie van de natuurwaarden binnen het
projectgebied monitoren
Nucleair effect

Vermindering biodiversiteit door

Geen

Geen bijkomende

Geen

Direct ruimtebeslag

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Verstoringseffecten

Negatief

Het omliggend bos en het beekbegeleidend

Beperkt

groen langs de Hooibeek behouden en de

verwaarloosbaar

straling
Landschap,

Niet-nucleair

bouwkundig
erfgoed

effect
en

tot

verwaarloosbaar

archeologie

negatief

tot

bomenrij langs het kanaal vervolledigen
Netwerkeffecten

Negatief

Vegetatieontwikkeling toelaten van een type

Beperkt negatief

dat winderosie maximaal reduceert maar toch
zoveel

mogelijk

een

landschappelijke

verbinding vormt met het omliggend terrein
Mens

–

ruimtelijke

Niet-nucleair

Visuele beleving

effect

Negatief

tot

verwaarloosbaar

aspecten
Mens

Het omliggend bos en het beekbegeleidend

Beperkt

groen langs de Hooibeek behouden en de

verwaarloosbaar

tot

bomenrij langs het kanaal vervolledigen
–

gezondheid

Niet-nucleair

Niet-radiologische

Beperkt

negatief

tot

Geen

Beperkt

effect

gezondheidseffecten

verwaarloosbaar

–

Nucleair effect

Stralingseffecten (dosis)

Beperkt negatief

Geen bijkomend

Beperkt negatief

Niet-nucleair

Niet relevant

-

-

-
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negatief

verwaarloosbaar

Fase II (sluiting)
Mens

negatief

tot

Fase

Niet-nucleair/

Effectgroep

nucleair
mobiliteit

effect

Bodem

Niet-nucleair

Aantasting bodemhygiëne

Milderende maatregel

Beoordeling

Beperkt

negatief

tot

Nucleair effect

Radioactieve besmetting

Geen

Niet-nucleair

Wijziging waterkwaliteit

Beperkt

negatief

met

milderende maatregel

Geen

Beperkt

verwaarloosbaar

effect

Lucht

zonder

milderende maatregel

effect

Water

Beoordeling

negatief

tot

verwaarloosbaar

tot

Geen bijkomende

Geen

Geen

Beperkt

verwaarloosbaar

negatief

tot

verwaarloosbaar

Nucleair effect

Radioactieve besmetting

Geen

Geen bijkomende

Geen

Niet-nucleair

Effecten van de bergingsmodules

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Nucleair effect

Radioactieve besmetting

Geen

Geen bijkomende

Geen

Niet-nucleair

Effecten tgv het industriegeluid

Aanzienlijk negatief tot

’s Nachts geen werken uitvoeren

Beperkt

effect

Geluid

en

trillingen

effect

Biodiversiteit

Niet-nucleair

verwaarloosbaar
Rustverstoring

Negatief

effect

negatief

verwaarloosbaar
- Het is aan te raden om de meest

Beperkt negatief tot

geluidsverstorende ingrepen buiten het

verwaarloosbaar

broedseizoen uit te voeren of te starten voor
het broedseizoen, zodat de broedvogels een
geschikte broedplaats vinden op voldoende
afstand van de werkzaamheden.
Nucleair effect

Vermindering biodiversiteit door

Geen

Geen bijkomende

Geen

Negatief

Vegetatieontwikkeling toelaten van een type

Beperkt negatief

straling
Landschap,

Niet-nucleair

bouwkundig
erfgoed

Netwerkeffecten

effect

dat winderosie maximaal reduceert maar toch

en

zoveel

archeologie

mogelijk

een

landschappelijke

verbinding vormt met het omliggend terrein
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tot

Fase

Niet-nucleair/

Effectgroep

nucleair
Mens

–

ruimtelijke

Niet-nucleair

Beoordeling

zonder

Milderende maatregel

milderende maatregel
Visuele beleving

effect

Beperkt

negatief

tot

Beoordeling

met

milderende maatregel
Geen

verwaarloosbaar

Beperkt

negatief

tot

verwaarloosbaar

aspecten
Mens

–

gezondheid

Niet-nucleair

Niet-radiologische

Beperkt

negatief

tot

Geen

Beperkt

negatief

effect

gezondheidseffecten

verwaarloosbaar

Nucleair effect

Stralingseffecten

Beperkt negatief

Geen bijkomend

Beperkt negatief

Niet relevant

-

-

-

Aantasting bodemhygiëne

Geen beoordeling

Geen

Geen beoordeling

Nucleair effect

Radioactieve besmetting

Beperkt negatief

Geen bijkomend

Beperkt negatief

Niet-nucleair

Wijziging waterkwaliteit

Beperkt negatief

Geen

Beperkt negatief

Nucleair effect

Radioactieve besmetting

Beperkt negatief

Geen bijkomend

Beperkt negatief

Niet-nucleair

Effecten van de bergingsmodules

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Nucleair effect

Radioactieve besmetting

Beperkt negatief

Geen bijkomend

Beperkt negatief

Niet-nucleair

Effecten tgv het industriegeluid

Verwaarloosbaar

Geen

Verwaarloosbaar

Rustverstoring

Geen beoordeling

Geen

Geen beoordeling

verwaarloosbaar

Periode na sluiting
Mens

–

Niet-nucleair

mobiliteit

effect

Bodem

Niet-nucleair
effect

Water

effect

Lucht

effect

Geluid

en

trillingen

effect

Biodiversiteit

Niet-nucleair
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tot

Fase

Niet-nucleair/

Effectgroep

nucleair

Beoordeling

zonder

Milderende maatregel

Beoordeling

milderende maatregel

met

milderende maatregel

effect
Nucleair effect

Vermindering biodiversiteit door

Verwaarloosbaar

Geen bijkomend

Verwaarloosbaar

Negatief

Vegetatieontwikkeling toelaten van een type

Beperkt negatief

straling
Landschap,

Niet-nucleair

bouwkundig

effect

erfgoed

Netwerkeffecten

dat winderosie maximaal reduceert maar toch

en

zoveel

archeologie
Mens

mogelijk

een

landschappelijke

verbinding vormt met het omliggend terrein
–

ruimtelijke

Niet-nucleair

Visuele beleving

Beperkt negatief

Niet-nucleair

Niet-radiologische

Beperkt

effect

gezondheidseffecten

verwaarloosbaar

Nucleair effect

Stralingseffecten (dosis)

Beperkt negatief

Geen

Beperkt negatief

Geen

Beperkt

effect

aspecten
Mens
gezondheid

–

negatief
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tot

negatief

verwaarloosbaar
Geen bijkomend

Beperkt negatief

tot

De processen die tijdens de levensduur van de bovengrondse bergingsinstallatie in Dessel optreden, zijn in
meerderheid eenvoudig en vinden normaal gezien niet plaats in extreme omstandigheden zoals hoge
temperaturen en drukbelastingen. Dit maakt dat de normale bedrijfsomstandigheden veilig zijn en dat er door
potentiële incidenten tijdens de levensduur van de bergingsinstallatie wellicht geen radioactiviteit vrijkomt.
Correcte ontwerpmaatregelen (zoals de elektromagnetische compatibiliteit van I&C-apparatuur) hebben
ervoor gezorgd dat dergelijke incidenten weinig risico inhouden. Daarenboven maken specifieke
exploitatieprocedures wanneer nodig, dus als er zich een incident voordoet, een veilige stop van de
exploitatie mogelijk (de activiteiten worden bijvoorbeeld stilgelegd bij hevige wind of wanneer
functies/services zijn uitgevallen). De mogelijke radiologische gevolgen voor werknemers, bevolking en
leefmilieu blijven dan ook aanvaardbaar.
Voor verschillende gebeurtenissen van externe en interne oorsprong moet het ontwerp van de installatie de
veiligheid kunnen garanderen: aardbevingen, overstromingen, sneeuw, wind en tornado's en bepaalde
temperaturen.
De risicoanalyse waarin incidentele en accidentele situaties van interne en externe oorsprong geëvalueerd
werden, toont in voorkomende gevallen steeds beperkte radiologische gevolgen voor het publiek.
Een inslaand vliegtuig is het ongeval dat de meest vergaande radiologische gevolgen heeft. De
radiologische impact voor dat ongeval ligt lager dan 1 mSv.
In de periode na sluiting zijn naast de verwachte evolutie ook niet-verwachte maar mogelijke evoluties
waarbij de verwachte evolutie verstoord wordt. Er zijn daartoe menselijke intrusiescenario’s en alternatieve
evolutiescenario’s beschouwd.
Menselijke intrusie kan leiden tot een verstoring van de SSC’s, en aanleiding geven tot een plots verlies aan
afzonderings- en insluitingscapaciteit. Voor een berging aan het oppervlak dienen de mogelijke dosisimpacts
ten gevolge van menselijke intrusie geëvalueerd te worden. Bij deze evaluatie wordt ervan uitgegaan dat het
radioactieve karakter van het materiaal uit de berging niet ontdekt wordt, het gaat met andere woorden over
onopzettelijke menselijke intrusie.
Gegeven de inherente onzekerheid met betrekking tot toekomstige menselijke acties en menselijk gedrag
wordt er een beperkt aantal gestileerde intrusiescenario’s ontwikkeld, die representatief zijn voor de
verschillende denkbare types van menselijke intrusies en schalen van intrusie. Het omhullende karakter van
de ‘menselijke intrusie scenario’s’ is systematisch beargumenteerd.
De radiologische impacts voor de scenario’s van onopzettelijke menselijke intrusie respecteren de
referentiewaarde van 3 mSv/a die voor die scenario’s door het FANC voorgeschreven wordt.
Op basis van een analyse van mogelijke gebeurtenissen of processen die aan de basis liggen van een
verandering van toestand van het bergingssysteem of de routes waarlangs radionucliden kunnen vrijkomen
en aldus een nadelige invloed heeft op de insluitingsperformantie van het bergingssysteem, is er bepaald
welke effecten significant en plausibel zijn en niet afgedekt door het omhullende karakter van het
referentiescenario of de onopzettelijke menselijke intrusiescenario’s. Die effecten zijn opgenomen in de
alternatieve evolutiescenario’s.
De conceptualisatie van een AES in één of meerdere rekengevallen houdt rekening met onzekerheden die
gelinkt zijn aan intensiteit en waarschijnlijkheid van de verstoring, en met mogelijke verschillende
radionuclidentrajecten die als gevolg van de verstoring kunnen optreden. Om het aantal rekengevallen te
beperken en het conservatieve karakter van het gekozen rekengeval te waarborgen wordt bij de
conceptualisering steeds het vroegst mogelijke tijdstip van optreden van de verstoring en de grootst
mogelijke schade aan de SSC’s als gevolg van de verstoring ondersteld.
De geraamde waarschijnlijkheden en doses voor de AES’en dienen te worden gecombineerd tot radiologisch
risico. Voor blootstellingen te wijten aan het geheel van AES’en is het globale risico kleiner dan de
-5
risicobeperking van 10 /a voor het radiologische risico (risico op kankersterfte). De radiologische impacts
van de alternatieve evolutiescenario’s zijn vergelijkbaar met de blootstelling door natuurlijke bronnen.
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Bijlagen

17.1

Bijlage 1: Handtekeningen

653

654

Door hun handtekening te verlenen aan dit document bevestigen de experten dat de data die gebruikt
werden om de beoordeling van de verschillende disciplines uit te voeren op datum van 30/01/2019 actueel
zijn of geactualiseerd werden.

655

17.2

Bijlage 2: FANC-goedkeuring deskundigen bevoegd voor het
uitvoeren van milieueffectbeoordeling

Deskundigen NIRAS

656

657

Deskundigen Tractebel-Engie
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17.3

Bijlage 3: Kaartenbundel (zie apart document)

Kaart 1: Situering van het projectgebied op topografische kaart
Kaart 2: Situering van het projectgebied op stratenplan
Kaart 3: Gewestplan
Kaart 4: Situering van het projectgebied op orthofoto
Kaart 5: Overstromingsgebieden
Kaart 6: Vlaams Ecologisch Netwerk
Kaart 7: Natura 2000-gebieden
Kaart 8: Landschapsatlas
Kaart 9: Omliggende EU-staten
Kaart 10: Bodemkaart
Kaart 11: Biologische waarderingskaart (gebiedsdekkende actualisatie)
Kaart 12: Vegetatiekaart
Kaart 13: Europese vegetatiekaart
Kaart 14: Aandachtssoorten planten
Kaart 15: Inventarisatie broedvogels
Kaart 16: Belangrijke reewissels
Kaart 17: Situering bodemvallen voor onderzoek ongewervelden
Kaart 18: Ecologische waarde inschatting
Kaart 19: Natuurgebieden in de directe omgeving van projectgebied
Kaart 20: Situering van de vegetaties die vallen onder het vegetatiewijzigingsbesluit (Natuurdecreet) en
Bosdecreet
Kaart 21: Kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring
Kaart 22: Traditioneel landschap
Kaart 23: Beschermd erfgoed
Kaart 24: Vastgestelde inventarissen
Kaart 25: Landschapscomposietkaart
Kaart 26: Landbouwtyperingskaart
Kaart 27: Fietsroutenetwerk
Kaart 28: Infiltratiegevoelige gebieden
Kaart 29: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
Kaart 30: Erosiegevoelige gebieden
Kaart 31: Hellingenkaart
Kaart 32: Overstromingskaart
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17.4

Bijlage 4: Regeringsbeslissing 23 juni 2006 (zie ook apart document)

De regeringsbeslissing steunde op een nota. Deze nota wordt in een aparte bijlage bij het dossier gevoegd.
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17.5

Bijlage 5: Vuistregels voor effectbespreking mobiliteit

Vuistregels voor capaciteitstoets kruispunten
Vanaf bepaalde intensiteiten is het wenselijk gebruik te maken van een VRI. Voor het bepalen van deze
grens volgen we dienstorder A/266 van AWV.
Tabel 1: Kruispuntintensiteiten – ondergrens voor VRI (bron: AWV, dienstorder A/266)
VRI
aangewezen
indien:

Voor een willekeurig spitsuur:

Gedurende elk van de 4 drukste uren van
de dag:

Bibeko

i  120.e

800/I

i  100.e

Bubeko

i  100.e

800/I

i  80.e

800/I

800/I

Met:
i = de combinatie van het toekomende aantal personenwageneenheden (PWE) uit de
secundaire takken (PWE=PAE: 1 personenwagen = 1 PWE/u, 1 vrachtwagen = 2 pae/u)
I = het toekomend aantal PWE op de 2 hoofdtakken van het kruispunt
e = het grondtal van het natuurlijk logaritme (e = 2,718)
Of een rotonde capaciteitsgewijs al dan niet wenselijk is, kan worden bepaald aan de hand van vuistregels
die zijn opgesteld door CROW. Deze geven een eerste indruk of een rotonde gezien de verkeersintensiteiten
een juiste oplossing is.
Tabel 2: Vuistregels ter bepaling wenselijkheid rotondes
max.

enkelstrooksroton

conflictpuntbelasting

max.

som

(pae/uur)

(mvt/etm)

1500

20.000-25.000

1800

22.000-30.000

2100-2400

35.000-40.000

naderingsrichtingen

de
tweestrooksrotonde

met

enkele

toe/afritten
tweestrooksrotonde

met

dubbele

toe/afritten

Uit deze dienstorder en rekenmethode volgt een ondergrens voor een verkeerslichtenregeling en een
bovengrens voor rotondes. Tussen beide grenzen zijn zowel een rotonde als een verkeerslichtenregeling
mogelijk.
De voorwaarden (opstelstroken, afmetingen, …) die vervuld moeten worden opdat het kruispunt
verkeerskundig zou functioneren met VRI dan wel met een rotonde, wordt geanalyseerd aan de hand van de
formule van Webster, resp. de formule van Bovy. Indien het kruispunt reeds is uitgerust met VRI dan wel met
een rotonde kan hiermee de restcapaciteit worden geschat indien de capaciteit nog niet bereikt is, of
bijkomende maatregelen worden aangegeven indien de capaciteit overschreden wordt.
De methode van Webster wordt gebruikt ter evaluatie van de verkeersafwikkeling met VRI. De
verzadigingsgraden worden als volgt geïnterpreteerd:
X < 90%: vlotte verkeersafwikkeling;
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90% < X < 100%: kortstondige, lichte filevorming; matig negatief;
100% < X: langdurige, belangrijke filevorming; sterk negatief.
.

Om de capaciteit van een rotonde te evalueren wordt gebruik gemaakt van de methode van Bovy. Deze
methode analyseert de verzadigingsgraden op de verschillende segmenten van de ring, waarbij de
verzadigingsgraden als volgt dienen te worden geïnterpreteerd :
X ring < 80%: vlotte verkeersafwikkeling;
80% < X ring < 90%: kortstondige, lichte filevorming; matig negatief;
90% < X ring < 100%: langdurige, belangrijke filevorming; sterk negatief;
100% < X ring: oververzadigd; sterk negatief.
Voor de beoordeling van de afwikkelingskwaliteit van een voorrangsgeregeld kruispunt wordt de methode
van Harders gevolgd
Methodiek voor bepaling oversteekbaarheid
Om de oversteekbaarheid in te kunnen schatten wordt de wachttijd bij het oversteken begroot. Voor het
oversteken van rijbanen maken voetgangers, bij het ontbreken van een verkeerslichtenregeling, gebruik van
voldoende grote hiaten in de te kruisen verkeersstroom. De daarvoor gemiddeld benodigde wachttijd is
afhankelijk van de voertuigintensiteit, van de verdeling van de voertuigen in de tijd en van de benodigde
hiaattijd:
 De voertuigintensiteiten worden geput uit het macromodel of uit de tellingen;
 De verdeling van de voertuigen in de tijd wordt steeds als Poisson-verdeeld verondersteld;
De benodigde hiaattijd is de afstand die dient overgestoken te worden, gedeeld door de oversteeksnelheid.
De afstand is uiteraard afhankelijk van het wegprofiel, en kan verkleind worden door een middengeleider in
te passen. De oversteeksnelheid wordt op 1 m/s gesteld (Bron: Vademecum Voetgangersvoorzieningen).
Dit verband is weergegeven in de onderstaande figuur.

Figuur: Gemiddelde wachttijd voor overstekende voetgangers afhankelijk van voertuigintensiteit en benodigde hiaattijd
(bron: ASVV 2004 ‘Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen in bebouwde kom’, CROW).
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Zowel uit oogpunt van comfort als in verband met de veiligheid van de voetganger/fietser moeten lange
wachttijden worden vermeden. Door de waargenomen of berekende gemiddelde wachttijd te vergelijken met
een zekere norm kan worden vastgesteld of de wachttijden aanvaardbaar zijn. Deze norm moet eerst
worden gekozen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van onderstaande Tabel 3. Hierbij kunnen de
volgende opmerkingen gemaakt worden:
 Bij geregelde oversteekplaatsen is de kwalificatie milder;
 Bij een niet-Poisson verdeelde voertuigstroom is de wachttijd doorgaans korter.
Tabel 3: Kwalificatie van de wachttijd voor overstekende voetgangers op plaatsen die niet door verkeerslichten worden
geregeld ((bron: ASVV 2004 ‘Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen in bebouwde kom’, CROW)
Gemiddelde
wachttijd [sec]

Bij Poisson-verdeelde voertuigstroom is voor 95% van de
voetgangers de gemiddelde wachttijd kleiner dan: [sec]

Kwalificatie

0 - 5

0 - 20

goed

5 - 10

20 - 35

redelijk

10 - 15

35 - 50

matig

15 - 30

50 - 90

slecht

> 30

> 90

zeer slecht
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17.6

Bijlage 6: Meetresultaten voor het omgevingsgeluid in de
meetpunten MP1 t.e.m MP7 (zie apart document)
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