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van oppervlakteberging in Dessel voor het Belgisch laag- en middelactief kortlevend afval’
158
Figuur 6-21: Mogelijke ontsluitingsroutes vanaf het projectgebied naar het hoger wegennet (richting
Antwerpen)
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Figuur 6-22: Mogelijke ontsluitingsroutes vanaf het projectgebied naar het hoger wegennet (richting Fleurus)
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Figuur 7-1: Afstand van RECUMO-installatie tot de Nederlandse grens (Bron: Google Earth Pro)
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Figuur 7-2 : Afstand van RECUMO-installatie tot de gewestgrens (Bron: Google Earth Pro).
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Figuur 6-11: Grondplan met aanduiding van de bemalingszone en de peilbuizen voor het nieuwbouwproject
RECUMO op de site van SCK CEN
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AFKORTINGENLIJST
ALARA

As Low As Reasonably Achievable

ARBIS

KB van 20/07/2001 houdende Algemeen Reglement op de Bescherming van de bevolking,
van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van Ioniserende Straling

BWK

Biologische waarderingskaart

BTEX

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xyleen

DID

Defence-in-depth

FANC

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

GL

Groepsleider

HEU

High Enriched Uranium

HLLW

High Level Liquid Waste

HVAC

Heating, ventilation and air conditioning

IAEA

International Atomic Energy Agency

IC

Indelingscriterium

IIOA

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

IDPBW

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

IRE

Institut National des Radioéléments / Instituut voor Radio-elementen

LEU

Low Enriched Uranium

MER

MilieuEffectenRapport

MKN

Milieukwaliteitsnorm

MONA

Mols Overleg Nucleair Afval

NIRAS

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen

OVAM

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

PPP

Public Public Partnership

PSAR

Preliminary Safety Assessment Report

QA

Quality Assurance

RECUMO

RECovery of Uranium from 99Mo Production – RECuperatie of terugwinning van Uranium van
99Mo Productie

RESOC

REgionaal Sociaaleconomisch OverlegComité Kempen

RNC

Regionale Nucleaire Coördinatiecel Kempen
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SCH

Scheikunde-gebouw op SCK CEN

SEG

Senior Expert Group

SGBP

Stroomgebiedbeheerplan

STORA

Studie en Overleg Radioactief Afval Dessel

TAW

Tweede Algemene Waterpassing = de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in
België worden uitgedrukt.

TBP

TributylPhosphate

VLAREBO

Vlaams reglement rond bodemsanering en bodembescherming

VOCL

Vluchtige organochloorverbindingen
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VERKLARING VAN ENKELE BEGRIPPEN
α-kast
Een alfa kast is een bijkomende barrière binnenin een hotcell, die specifiek bedoeld is voor de bewerking van
radioactief materiaal dat alfa straling uitzendt. Meestal wordt een alfa kast uitgevoerd in roestvrij staal omdat
dit gemakkelijk te reinigen is.
Handschoenkast
Een handschoenkast is een kleine afgesloten ruimte met een typisch volume van 2 à 3 m³ waarin niet of laag
radioactief materiaal gemanipuleerd wordt. Een handschoenkast heeft minder voorzieningen om ioniserende
straling tegen te houden dan een hotcell. Een handschoenkast is vervaardigd uit een metalen frame met hierin
wanden uit polycarbonaat (dikte typisch 1 cm) die voorzien zijn van doorgangen waarin handschoenen
geplaatst zijn. Op deze manier wordt een volledig afgesloten geheel gevormd zodat het radioactief materiaal
niet buiten de handschoenkast kan komen. Indien nodig kan nog extra afscherming tegen straling voorzien
worden door voor deze plexiwand nog extra loodglas (1 à 2 cm) te plaatsen, afhankelijk van de te manipuleren
hoeveelheid radioactief materiaal. Typisch voor een handschoenkast is dat de werknemer de handelingen
uitvoert met lange rubberen handschoenen. De werknemer heeft rechtstreeks zicht op zijn handelingen want
de wanden van de handschoenkast zijn transparant.
Hotcell
Een hotcell is een werkruimte waarin radioactieve materialen worden bewerkt. Typisch voor een hotcell is dat
de werknemer de handelingen uitvoert met telemanipulatoren. De hotcell is zo ontworpen 1) dat de ioniserende
straling afkomstig van het radioactief materiaal maximaal tegengehouden wordt door gebruik te maken van
afschermingsmaterialen zoals lood (Pb) of (bariet)beton en 2) dat ze voorziet in het insluiten van het radioactief
materiaal zodat dit zich niet kan verspreiden in de omgeving. De wanden van de cel bestaan uit lood of
(bariet)beton met een dikte variërend van 15 cm Pb tot 1 m (bariet)beton afhankelijk van de activiteit die in de
cell gemanipuleerd wordt. Deze hoeveelheid activiteit die aanwezig kan zijn in de hotcell bepaalt de nodige
afscherming. De handelingen in de hotcell worden geobserveerd via de daartoe voorziene vensters bestaande
uit enkele 10-tallen cm dik Pb-glas.
Isotopische verdunning
Verlaging van de Uranium-235 aanrijking.
Kriticaliteit
Kriticaliteit is de situatie wanneer een nucleaire reactie zichzelf kan blijven onderhouden. In een chemische
werkomgeving met splijtstof is kriticaliteit de combinatie van een aantal procescondities waarbij een
onbedoelde kettingreactie zichzelf opstart en zichzelf kan onderhouden.
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HANDTEKENINGEN
EFFECTEN

DESKUNDIGEN

Johan Camps
Hoofd eenheid Crisis Management and Decision
support

Geert Olyslaegers
Wetenschappelijk medewerker eenheid Crisis
Management and Decision support (CMD)

Lieve Sweeck
Wetenschappelijk medewerker eenheid Biosphere
Impact Studies (BIS)
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HANDTEKENINGEN
EFFECTEN

DESKUNDIGEN

Frank Van Daele
MER-coördinatie
Erkend deskundige discipline lucht
(EDA-481)

Hanne Carlens
Erkend deskundige
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie - deeldomein landschap
discipline mens - deeldomein ruimtelijke aspecten
discipline bodem - deeldomein pedologie
(EDA-817)

Dirk Libbrecht
Erkend deskundige
discipline water - deeldomeinen mariene waters,
geohydrologie en oppervlakte- en afvalwater
discipline bodem - deeldomeinen geologie en
pedologie
(EDA-277)

An Tombeur
erkend deskundige discipline mens - deeldomein
gezondheid
(LNE/ERK/MER/2016/00001)
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1

INLEIDING

1.1

Initiatiefnemer

1.1.1

Coördinaten

De initiatiefnemer voor de opmaak van het project-MER is:
SCK CEN, Studiecentrum voor Kernenergie
Stichting van Openbaar Nut
https://www.sckcen.be/nl

Maatschappelijke zetel:
Herrmann Debrouxlaan 40
1160 Brussel
Tel. +32 2 661 19 51
Fax +32 2 661 19 58
www.sckcen.be

Exploitatiezetel:
Boeretang 200
2400 Mol
Tel +32 14 33 25 86
Fax +32 14 33 25 84

Verantwoordelijken/Contactpersonen:
Eric van Walle, Directeur-generaal SCK CEN
Sammy Shihab, Projectdirecteur RECUMO
Fernand Vermeersch, hoofd IDPBW
Hilde Swerts, Milieucoördinator
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1.1.2

Voorstelling van SCK CEN

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol is actief in het wetenschappelijk en technologisch
onderzoek. De eerste installatie van het SCK CEN werd in 1956 in dienst genomen.
Het SCK CEN baat momenteel 3 onderzoeksreactoren (Belgian Reactor 1 (BR1), Belgian Reactor 2 (BR2) en
VENUS, deze laatste is een zgn. nulvermogenreactor) uit waarmee internationaal onderzoek wordt uitgevoerd.
Deze reactoren worden tevens gebruikt voor de productie van radio-isotopen die medische en andere
toepassingen kennen.
Het SCK CEN baat ook gespecialiseerde laboratoria uit, waarin onderzoek plaatsvindt dat veelal
ondersteunend en/of aanvullend is aan de activiteiten in de onderzoeksreactoren.
Het SCK CEN voorziet de nucleaire sector ook van de nodige opleiding en expertise. Zo beschikt het SCK
CEN over een uitgebreid opleidingsprogramma.

1.2

Korte beschrijving van het project

Het Studiecentrum voor Kernenergie SCK CEN plant de realisatie van het project RECovery of Uranium from
99Mo Production (RECUMO), met het oog op ingebruikname in de komende jaren.
Het doel van het RECUMO-project is het recycleren van de voorraad HEU-residu’s (High Enriched Uranium)
van het Institut National des Radioéléments (IRE) en het ontwikkelen en exploiteren van een chemische
verwerkingsinstallatie die het recycleren van 235U materiaal mogelijk maakt, samen met de evacuatie van de
gescheiden radioactieve contaminanten volgens de Belgische nucleaire afvalstandaarden.
De chemische verwerkingsinstallatie wordt zodanig ontworpen dat, na de verwerking van de bestaande HEUresidu’s, ook de toekomstige LEU-residu’s kunnen verwerkt worden, zodat een structurele oplossing voor alle
U-residu’s van de productie van medische radio-isotopen zal kunnen verwezenlijkt worden.
Het project omvat:
•
•
•

stedenbouwkundige handelingen;
een verandering door uitbreiding van de bestaande nucleaire inrichtingen;
een verandering door uitbreiding van de bestaande niet-nucleaire ingedeelde inrichtingen of
activiteiten (IIOA).

De RECUMO-installatie zal het mogelijk maken om:
•
•
•
•
•

de HEU-residu’s grof isotopisch te verdunnen en te zuiveren van de contaminanten;
de contaminanten af te voeren volgens de Belgische nucleaire afvalstandaarden;
het gezuiverde materiaal verder isotopisch te verdunnen tot Low Enriched Uranium (LEU);
het LEU te converteren naar een oxidevorm;
het gezuiverde oxide om te zetten in een vorm die bruikbaar is voor hergebruik, transport,
opslag of afvoer afhankelijk van de eindbestemming.

De benodigde installaties voor het RECUMO-project worden ingeplant in een gebouw dat vlakbij aansluit op
het bestaande gebouw Scheikunde (SCH) door middel van het uitbreiden van een vleugel van SCH. Op deze
manier kan men waarborgen dat de RECUMO-installaties (qua locatie) organisatorisch één geheel vormen.
De dimensies van het nieuwe bouwgedeelte zijn: een hoogte van 16,6 m, lengte zuidgevel 42,4 m en lengte
westgevel 43,6 m.
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1.3

Toetsing aan de project-MER plicht

1.3.1

Algemeen

Ten opzichte van de huidige uitbating is RECUMO een uitbreiding van de bestaande inrichting. Meer specifiek
een uitbreiding van het gebouw SCH via een aanbouw waarin stockages, hotcells, handschoenkasten en hun
bijhorende ventilatie worden geïnstalleerd. Het nieuwe gebouw zal afdoende afstand (min. 2,3 m) houden van
het bestaande SCH gebouw om de gebouwtechnische stabiliteit te vrijwaren. Het nieuwe gebouw zal
verbonden worden met het bestaande via sassen zodat het bestaande gebouw en het nieuwe organisatorisch
één geheel blijven.
Het RECUMO project betreft een nucleaire inrichting die zowel een radiologische als een niet-radiologische
impact kan hebben.
De 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, die 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
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 deels tot
de Federale (bescherming tegen ioniserende straling/radiologische impact) en deels tot de Vlaamse
bevoegdheid (niet-radiologische impact).

1.3.2

Vlaams niveau

Volgens de Vlaamse regelgeving is het RECUMO-project MER-plichtig op basis van Titel IV betreffende de
milieueffect- en veiligheidsrapportage van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
het milieubeleid, en op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Het project valt
immers onder de volgende categorieën van hoger vermeld besluit:
Bijlage I, rubriek 3 b) Installaties die ontworpen zijn voor de behandeling van bestraalde splijtstoffen
[…]
Bijlage II, rubriek 10 o: o) Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater:


1.3.3

Onttrekken van grondwater, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en nietverontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, als het netto onttrokken debiet
2500 m³ per dag of meer bedraagt.

Federaal niveau

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 straling (het ARBIS).
Op basis van Artikel 3.1.a) 2 van het ARBIS worden inrichtingen waar hoeveelheden splijtstoffen (natuurlijk en
verarmd uraan en natuurlijk thorium uitgezonderd) worden aangewend of in bezit gehouden groter dan de helft
van de minimale kritische massa, ingedeeld binnen klasse I. Overeenkomstig Artikel 6.2.8 van het ARBIS moet
de vergunningsaanvraag voor inrichtingen van klasse I o.a. “een beschrijvend verslag, samen met een niettechnische 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
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meer bepaald de effecten die verband houden met ioniserende stralingen” bevatten. Er moet voor het
RECUMO project dus ook een federaal project-MER opgesteld worden.

1.3.4

Samenwerkingsakkoord Vlaams en Federaal niveau

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 mekaar afgestemde of overlappende regelgeving anderzijds, vereist dat dit gebeurt door
middel van een Samenwerkingsakkoord dat rechtstreeks van toepassing is. Alleen een
Samenwerkingsakkoord met kracht van wet 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 in 2010 geformaliseerd door
middel van een protocol: “Protocol tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de
milieueffectrapportage van nucleaire inrichtingen”.

1.3.5

Projectnota

Zoals gespecifieerd in het Samenwerkingsakkoord (Afdeling III, Art 5) werd een projectnota opgemaakt waarin
de initiatiefnemer het voornemen om een vergunningsaanvraag in te dienen aankondigde (Projectnota
RECUMO, SCK CEN, 17 oktober 2017).
De projectnota werd door het SCK CEN ingediend en er werd een antwoord omtrent de project-MER plicht
ontvangen van zowel de Vlaamse als de federale bevoegde autoriteiten. Beide overheden hebben gesteld dat
het RECUMO-project MER-plichtig is. Er is beslist om één geïntegreerd project-MER op te stellen waarin
zowel de radiologische als de niet-radiologische effecten worden geëvalueerd.
Daar de MER-plicht op beide niveaus geldt, startte het SCK CEN de MER-procedure parallel op beide niveaus
met de opmaak van een aanmelding.

1.4

Vlaamse en Federale m.e.r-procedure

Het project-MER is opgemaakt en zal (al dan niet) goedgekeurd worden volgens zowel de Vlaamse als de
federale procedures. We lichten beide procedures toe in onderstaande paragrafen.
Daar de Vlaamse procedure meer gedetailleerd uitgewerkt is in de regelgeving, gaan we uit van de
procedurestappen van de Vlaamse procedure.
De documenten die opgemaakt worden i.k.v. de Vlaamse procedure zullen ook aan de federale
bevoegde overheid bezorgd worden waarbij zij ook verzocht worden om in analogie met het Team Mer
een standpunt te bezorgen.

1.4.1

Vlaamse procedure

De Vlaamse m.e.r.-procedure kent een aantal verplichte en een aantal optionele stappen. Voor een uitgebreide
beschrijving verwijzen we naar het document “Handleiding Project-MER in omgevingsvergunning, Wegwijzer
voor initiatiefnemers en MER-deskundigen, Mogelijke trajecten voor project-MER voor en tijdens de
omgevingsvergunningsprocedure” (versie februari 2020)”.
Voor het MER heeft het SCK CEN volgend procedureel traject gekozen (met vermelding van een indicatief
tijdsverloop):
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Legende:

In onderstaande paragrafen worden de opeenvolgende stappen toegelicht.

1.4.1.1

Opstellen van een aanmelding met verzoek tot scopingsadvies

De initiatiefnemer van het project-MER, in dit geval SCK CEN, bracht de bevoegde administratie (het Team
Mer) op de hoogte van het voornemen tot opstelling van een project-MER door middel van een aanmelding.
De aanmelding (PR3095) werd ingediend op 25 april 2018.
In de aanmelding werden het project en eventuele alternatieven voorgesteld en werd vermeld door welke
erkende MER-deskundigen het MER zal opgesteld worden.
De initiatiefnemer heeft de keuzevrijheid om in de aanmelding al dan niet een scopingadvies te vragen aan de
administratie. Het SCK CEN heeft voor het geplande MER een scopingsadvies gevraagd. Dit scopingsadvies
is een advies over de inhoud van het project-MER, over de inhoudelijke aanpak van de rapportage, met
inbegrip van de methodologie en over de verdere specificatie ten aanzien van de bestaande richtlijnenboeken.
Er werd daarom in de aanmelding aangegeven welke mogelijk te verwachten milieueffecten bestudeerd zullen
worden en op welke manier dat zal gebeuren. Op die manier konden de administraties in een vroege fase
extra elementen aanbrengen die in het project-MER aanvullend mee in beschouwing moeten genomen worden
om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken.

1.4.1.2

Opmaak van scopingsadvies door het Team Mer

Daar in de aanmelding een verzoek tot scopingsadvies was opgenomen, beschikte het Team Mer volgens de
regelgeving over 60 dagen om een beslissing te nemen over de aanstelling van de opstellers van het projectMER en de inhoud en inhoudelijke aanpak van het project-MER (scopingsadvies).
Deze beslissing werd op 26 juni 2018 bezorgd aan de initiatiefnemer en aan de geraadpleegde instanties. Ze
werd eveneens ter beschikking gesteld van het publiek via de internetsite van het Team Mer.

1.4.1.3

Opmaak van een MER door het team van deskundigen

Daarop is een ontwerp project-MER opgesteld door erkende MER-deskundigen onder leiding van een erkend
MER-coördinator. Hierbij is rekening gehouden met de opmerkingen van de geconsulteerde administraties.
Het doel van het project-MER is om een zo concreet mogelijk beeld te geven van de te verwachten gevolgen
voor mens en milieu van een project en eventueel zijn alternatieven en aan te geven hoe negatieve effecten
kunnen vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd worden.
De initiatiefnemer heeft de keuzevrijheid om al dan niet een ontwerp van het project-MER voorafgaand aan
de vergunningsaanvraag informeel over te maken aan de bevoegde administraties voor advies. Doorgaans
wordt er een bespreking georganiseerd met de Team Mer, de initiatiefnemer, de MER-deskundigen en de
betrokken administraties om de ontwerptekst te bespreken en eventuele opmerkingen te formuleren. Op basis
van de opmerkingen die tijdens deze vergadering geformuleerd worden, wordt het ontwerp project-MER
aangepast.

1.4.1.4

Vergunningsaanvragen

Het ontwerp-project-MER maakt deel uit van de omgevingsvergunningsaanvraag en van de aanvraag voor de
exploitatievergunning van het project en wordt ter inzage gelegd tijdens het openbaar onderzoek dat deel
uitmaakt van de vergunningsprocedures.
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1.4.2

Federale procedure

De Federale procedure verloopt anders dan de Vlaamse project-MER procedure.
Inrichtingen van klasse I, 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 niettechnische 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;
advies van het Agentschap betreffende de voorgestelde methodologie en reikwijdte van de
effectenstudie RECUMO – 2018-05-30-RK-5-1-20;
de elementen zoals beschreven in Richtlijn 2014/52/EU van het Europees parlement en de
raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;
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 van
een oprichtings- en exploitatievergunning, maar wordt niet voorafgaand goedgekeurd door de bevoegde
instantie (het FANC). De beoordeling van het MER is een onderdeel van de vergunningsprocedure. Na het
inwinnen van de verschillende adviezen (conform Art. 6 MER-richtlijn), stellen het FANC en de Vlaamse
Overheid deelbesluiten op en komen ze tot een globaal besluit. Dit besluit wordt door FANC medegedeeld aan
SCK CEN, de geraadpleegde adviesinstanties, overheden en landen (conform art. 27/6 §2 FANC wet).

28

MER RECUMO project SCK•CEN

1.5

Team van Deskundigen

1.5.1

MER Coördinatie

Zoals hoger aangehaald worden in dit MER zowel de radiologische als de niet-radiologische effecten van het
RECUMO project geëvalueerd. De overkoepelende coördinatie werd uitgevoerd door Frank Van Daele
(ARCADIS Belgium). Frank Van Daele is erkend MER-coördinator.

1.5.2

Deskundigen voor de radiologische effecten - federale
procedure

De volgende personen hebben ingestaan in voor de uitwerking van het radiologische deel van het MER:
•
•
•

Johan Camps, Hoofd eenheid Crisis Management and Decision support;
Geert Olyslaegers, Wetenschappelijk medewerker eenheid Crisis Management and Decision
support (CMD);
Lieve Sweeck, Wetenschappelijk medewerker eenheid Biosphere Impact Studies (BIS).

Deze personen zijn tewerkgesteld in het onderzoeksinstituut milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) van het
SCK CEN, gespecialiseerd in het domein van radiologische impactberekeningen. Zij hebben in eer en
geweten, met alle relevante kennis en kunde en conform de geldende wetgeving en geheel volgens het
ethisch charter dit onderdeel van het MER van het RECUMO-project opgemaakt.
Het team van deskundigen voor de radiologische effecten is door het FANC goedgekeurd op 27 juni 2018
(2018-06-27-RK-5-1-22-NL, dossier MER-0038882).

1.5.3

Deskundigen voor de niet-radiologische effecten - Vlaamse
procedure

Volgens de Vlaamse wetgeving dient een MER opgesteld te worden door erkende MER-deskundigen. Volgend
team van deskundigen en medewerkers heeft ingestaan voor de uitwerking van het niet-radiologische deel
van het MER:
•
•

•

•

Frank Van Daele (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline lucht (EDA-481,
onbepaalde duur) en erkend MER-coördinator, belast met de coördinatie van het MER;
Hanne Carlens (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie, deeldomein landschap, discipline mens, deeldomein ruimtelijke
aspecten en discipline bodem, deeldomein pedologie (EDA-817, onbepaalde duur) belast met
de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en de discipline bodem;
Dirk Libbrecht (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline water, deeldomeinen
mariene waters, geohydrologie en oppervlakte- en afvalwater en discipline bodem,
deeldomeinen geologie en pedologie (EDA-277), belast met de discipline water;
An Tombeur (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline mens, deeldomein
gezondheid (LNE/ERK/MER/2016/00001, onbepaalde duur) belast met de discipline mens –
gezondheid.

Sweco stond in voor de opmaak van het grondwatermodel en het grondwateronderzoek.
Er werden geen erkende deskundigen voorzien voor de disciplines lucht, klimaat, geluid & trillingen en mens
– ruimtelijke aspecten aangezien deze disciplines niet relevant geacht worden voor (de niet-radiologische
aspecten van) het voorliggend project. De evaluatie van potentiële radiologische effecten via luchtemissies
gebeurt in het radiologische luik van het MER. Mogelijke effecten ten gevolge van de beperkte nietradiologische emissies naar lucht en van geluidsemissies worden wel beschreven onder de discipline mens gezondheid.
De verantwoordelijken van het SCK CEN die instaan voor het aanbrengen van de projectinformatie zijn
vermeld in paragraaf 1.1.1.
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1.6

Twee procedures, één globaal MER

Zoals uit hoofdstuk 1.4 blijkt, moet voor het RECUMO-project te Mol zowel een Vlaams als een Federaal
project-MER opgesteld worden. Zoals ook uit het voorgaande afgeleid kan worden, verschillen de Vlaamse en
de Federale MER-procedure. Om toch tot één globaal MER te komen, werden 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 hiervoor een projectnota opgemaakt (zie ook paragraaf 1.3.5) en doorgestuurd
waarop beide diensten een antwoord hebben geformuleerd. Op basis van dit overleg werd voor de hierna
uiteengezette aanpak gekozen.
De Federale procedure start in principe met de indiening van een MER bij het FANC, als onderdeel van de
aanvraag tot het bekomen van een oprichtings- en exploitatievergunning. Dit MER wordt niet voorafgaand
beoordeeld of goedgekeurd en kan bijgevolg als een ontwerp-MER beschouwd worden. Op Vlaams niveau
moet er voor MER-plichtige projecten eveneens een ontwerp-MER aan de omgevingsvergunningsaanvraag
toegevoegd worden. Volgens de Vlaamse MER-procedure moet er eerst een aanmelding opgemaakt worden
vooraleer de omgevingsvergunningsaanvraag met het ontwerp-MER kan ingediend worden.
De opmaak van dit globale MER werd dan ook aangevat met de opmaak van een aanmelding zoals vereist
volgens de Vlaamse procedure. De aanmelding spitste zich toe op de milieubeoordeling van zowel de nietradiologische impact van het nieuwe gebouw en als van de te bestuderen radiologische impact.
Het Team Mer maakte als reactie op de aanmelding een scopingsadvies op, waarin ook het advies van het
FANC werd opgenomen. Op basis hiervan werd het Ontwerp-MER opgemaakt.
De beoordeling van de radiologische aspecten gebeurt door het FANC en de Wetenschappelijke Raad tijdens
de procedure voor oprichtings- en exploitatievergunning. Het Team Mer beoordeelt enkel de inhoud van de
niet-radiologische impactbepaling. De goedkeuring van het ‘Vlaamse’ MER gebeurt tijdens de
omgevingsvergunningsprocedure. Het is de bedoeling om de openbare onderzoeken in het kader van de
oprichtings- en exploitatievergunning en de omgevingsvergunning te laten samenvallen zodat de bevolking
niet op verschillende tijdstippen zal geconfronteerd worden met openbare onderzoeken voor hetzelfde project.
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2

PROJECTBESCHRIJVING

Kaart 1: Situering in de ruime omgeving
Kaart 2: Stratenatlas
Kaart 3: Gewestplan

2.1

Ruimtelijke situering

De RECUMO-installatie wordt ingeplant als een uitbreiding van het bestaande gebouw SCH op het technisch
domein van het SCK CEN dat wat gewestplanbestemming betreft gelegen is in ‘gebied voor de vestiging van
kerninstallaties’ te Mol-Dessel. De locatie van het SCK CEN is aangegeven in Figuur 2-1.

Figuur 2-1: Situering van de SCK CEN-site ten opzichte van de ruime omgeving

De technische site van het SCK CEN is gelegen in het noordoosten van de gemeente Mol in de Antwerpse
Kempen. Het domein beslaat een oppervlakte van 530 ha, waarvan 100 ha wordt ingenomen door de
installaties binnen het technisch domein en de aanpalende woonwijk. In het recente verleden werd het
technisch domein gedeeld met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). In de loop van
2016 werd er een fysieke scheiding van de domeinen uitgevoerd in het kader van de fysieke beveiliging van
het SCK CEN.
De resterende oppervlakte die niet behoort tot het technisch domein, bestaat voor het overgrote gedeelte uit
feitelijke bosgebieden en in mindere mate uit sportinfrastructuur.
Het SCK CEN is rechtstreeks verbonden met Mol en Dessel via de Boeretang, een weg die ten oosten van
het domein loopt. Deze private weg is eigendom van het SCK CEN, en ligt tussen het technisch domein van
het SCK CEN in Mol-Achterbos en de ingang van Belgoprocess. Tussen deze twee punten ligt ook de brug
over het kanaal Bocholt-Herentals. Hierbij dient vermeld te worden dat de Boeretang ten zuiden van het kanaal
omwille van veiligheidsredenen bij SCK CEN werd afgesloten voor alle verkeer.
Een andere private weg loopt ten noorden van de site parallel met het kanaal Bocholt-Herentals en komt uit
op de baan tussen Geel en Retie (N118).
Het kanaal Bocholt-Herentals vormt de noordelijke grens van de technische site en verbindt het Albertkanaal
in Herentals met de Zuid-Willemsvaart in Bocholt.
De SCK CEN-site is gelegen in een gebied met lage bevolkingsdichtheid. Naast de woonwijk ten noorden van
de site bevinden de dichtstbijzijnde woningen zich op een afstand van bijna 1 km van de installatie.
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Samen met de andere nucleaire inrichtingen in de omgeving (Belgoprocess, Belgonucléaire, FBFC
International en EC JRC) maakt het SCK CEN deel uit van de zogenaamde nucleaire zone Mol-Dessel.
Het dichtstbij gelegen niet-nucleaire bedrijf in de regio is het VITO dat historisch gegroeid is uit het SCK CEN
en dat zich op de aanpalende terreinen bevindt.
Grote industriële activiteiten zijn in de onmiddellijke omgeving van het SCK CEN zeer beperkt. Op het meest
nabijgelegen industrieterrein Stenehei (Dessel, Kastelsedijk, ca. 1 km) zijn geen bedrijven gevestigd die een
impact op de installaties van het SCK CEN zouden kunnen hebben. Op een afstand van circa 3 km naar het
zuiden toe, langsheen de spoorweg Antwerpen-Neerpelt bevinden zich een aantal kleinere industriële
bedrijven. Op 4,8 km bevindt zich het SEVESO-bedrijf AGC Glass Europe, het vroegere Glaverbel. Dit is het
enige SEVESO-bedrijf binnen een straal van 10 km.
Het SCK CEN is op een aanzienlijke afstand gelegen van commerciële luchthavens. De dichtstbijzijnde is de
luchthaven van Eindhoven (NL) op circa 30 km afstand. De belangrijkste militaire vlieghaven in de regio is
deze van Kleine Brogel op 26 km van de site. Op 10 km bevindt zich ook nog de private aerodroom van BalenKeiheuvel, waar vooral zweefvliegtuigen en kleine gemotoriseerde toestellen opstijgen en landen.
Het SCK CEN heeft in het verleden een project opgestart om windturbines te laten plaatsen, maar dat is
stopgezet omdat de nodige vergunningen niet verworven werden.
Ondergrondse leidingen van gevaarlijke stoffen zijn beperkt en bestaan uit:
• leidingen verbonden aan opslagtanks (stookolie, diesel);
• gasleidingen.
De voornaamste gasleiding is een hogedruk aardgasleiding (60 bar), beheerd door Fluxys, die zich ten
noorden van de site, op de noordoever van het Kanaal van Bocholt, bevindt. De hogedruk leiding kruist het
kanaal ter hoogte van de brug (Gravenstraat - Boeretang) en loopt verder naar het oosten op de zuidoever
van het kanaal. Ze is ter hoogte van de brug over het kanaal gekoppeld aan een drukreduceerstation. Vanaf
dit drukreduceerstation vertrekt een lagedruk gasleiding (5 bar) naast de weg Mol-Dessel (Boeretang) in
zuidelijke richting naar het centrum van Mol. Deze leiding vertakt verder naar diverse aardgasafnemers, onder
meer enkele gebouwen op de site van SCK CEN en VITO.
De externe risico’s van deze leidingen werden geëvalueerd. Waar nodig worden de leidingen extra beschermd
door middel van een mantelbuis met evacuatieschouwen, gasdetectie en veiligheidsafsluiters. Dit is het geval
ter hoogte van de BR2.

2.2

Projectverantwoording

Op de site van het IRE in Fleurus wordt 99Mo geproduceerd, waarbij HEU-residu’s ontstaan. De HEU-residu’s
worden momenteel opgeslagen op de site van het IRE in Fleurus. Er is echter vrijwel geen vrije
stockagecapaciteit meer beschikbaar op het IRE. Het transport naar en de tijdelijke stockage van het materiaal
op het SCK CEN op korte termijn, zal de hoeveelheid residu’s op het IRE verminderen wat de verdere productie
van 99Mo op het IRE mogelijk maakt. Het transport en de stockage zijn mogelijk binnen reeds bestaande
vergunningen en staan dus los van de vergunningsaanvraag voor het RECUMO-project.
Deze tijdelijke opslag op het SCK CEN zal de ontwerp- en aanlegfase van de RECUMO-installatie
overbruggen. Van zodra de RECUMO-installatie in werking is, zal het opgeslagen materiaal behandeld en
afgevoerd worden.
Het RECUMO-project biedt een korte termijn oplossing voor de reeds bestaande HEU-residu’s en deze die in
de nabije toekomst geproduceerd worden door de medische radio-isotopenproductie bij IRE.
Door de verwerking van deze residu’s wordt de continuïteit van de medische isotopenproductie van het IRE
gegarandeerd en wordt het uranium dat in deze residu’s zit gevaloriseerd. Bijkomend levert het RECUMOproject een lange termijn oplossing voor de LEU-residu’s die in de toekomst zullen geproduceerd worden (zie
paragraaf 2.4.2).
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Door de verwerking van het materiaal van IRE biedt het SCK CEN een oplossing voor de
opstapelingsproblematiek van deze residu’s bij het IRE. Bijkomend kan het SCK CEN de reeds aanwezige
expertise inzake behandeling van splijtstoffen verder uitbouwen en optimaliseren. Het SCK CEN zorgt op deze
manier voor een valorisatie van waardevolle grondstoffen waarbij het SCK CEN, samen met Euratom en
International Atomic Energy Agency (IAEA) een gedegen controle behoudt over deze grondstoffen zowel in
nationale en internationale context.

2.3

Projectkenmerken

2.3.1

Inplanting op de site en ontsluiting

De benodigde installaties voor het RECUMO-project worden ingeplant in een gebouw dat nauw aansluit op
het bestaande gebouw SCH door middel van het uitbreiden van een vleugel van SCH. De afstand westwaarts
en zuidwaarts tussen het bestaande gebouw en het nieuwe gebouw is 2,3 m en 5,2 m, respectievelijk, omwille
van gebouwstabiliteit. Beide gebouwen worden wel met elkaar verbonden. Op deze manier kan men
waarborgen dat de RECUMO-installaties (qua locatie) één geheel vormen (zie ook paragraaf 2.8.2:
Inrichtingsalternatieven).
Het nieuwe gebouw zal volledig toegewijd zijn aan de RECUMO-installatie waardoor er geen interferentie is
met de bestaande laboratoria en activiteiten in het gebouw SCH.
De toegang tot de technische site verloopt via de gemeenteweg de Boeretang. De weg is ter hoogte van de
site van het SCK CEN een private weg en is in het kader van de beveiliging van de site enkel toegankelijk voor
SCK CEN, Belgoprocess en VITO-personeel.
Er is geen bijkomende ontsluiting of weginfrastructuur nodig voor het RECUMO-project.
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Figuur 2-2: Detailoverzicht van het bestaande gebouw scheikunde (SCH) met het nieuwe RECUMO-gebouw
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2.3.2

Gebouw en gebouwentechnieken

Zoals hoger beschreven in §2.3.1 zal een vleugel van het bestaande gebouw SCH toegevoegd worden, deels
op de reeds aanwezige funderingen, met als doel de ganse RECUMO-installatie te kunnen huisvesten en te
integreren in het gebouw SCH zonder invloed op de bestaande installaties.

2.3.2.1

Algemeen

Het bestaande gebouw SCH zal uitgebreid worden met een nieuwe vleugel met als doel de ganse RECUMOinstallatie te kunnen huisvesten en te integreren in het gebouw SCH zonder invloed op de bestaande
installaties. De nieuwe vleugel wordt deels voorzien op de reeds aanwezige fundering (bestaande kelder), en
zal deels nieuwe fundering krijgen met uitbreiding van de bestaande kelder. Om de integriteit van beide
gebouwen onafhankelijk van elkaar te garanderen is een tussenafstand van 2,3 meter westwaarts en 5,2 m
zuidwaarts voorzien.
De afmetingen van de kelder bedragen ca. 31,5 m x 28,5 m. De kelder dient uitgegraven te worden tot 4,95 m
onder het maaiveld. Het bemalingspeil bevindt zich steeds 0,5 m onder het uitgravingspeil. Het maaiveldpeil
ligt op +26,37 mTAW waardoor het bemalingspeil op +20,92 mTAW ligt. Er zal bemaald worden voor een duur
van 100 dagen.
Voorafgaand aan de bemaling- en aanlegwerkzaamheden van het nieuwe RECUMO-gebouw, zal er een
bestaande kelder worden afgebroken. Hiervoor zal er ook bemaald moeten worden (100 dagen). De
bemalings- en afbraakwerken van de bestaande kelder maken geen deel uit van voorliggende
omgevingsvergunningsaanvraag en voorliggend project-MER. De bemalingswerken voor de afbraak van de
kelder enerzijds en de bouw van de nieuwe kelder zijn duidelijk 2 fases in het bouwproject, waarvan de
planning hieronder wordt weergegeven.

Er is geen bijkomende ontsluiting of weginfrastructuur nodig voor het RECUMO-project. Enkel vlakbij de
nieuwe vleugel wordt in beperkte mate de bestaande verharding verwijderd en een nieuwe voorzien, zodat de
nieuwe in/uitgangen bereikbaar zullen zijn. Dit omvat echter geen bijkomende parking.
Een tijdelijke zone voor werfkeet, opslag bouwmaterialen en werfmachines, … zal worden ingericht op een
locatie die reeds in gebruik is (bvb. bestaande parking).

2.3.2.2

Omvang van de nieuwbouw voor het project

De dimensies van het nieuwe bouwgedeelte zijn: een hoogte van 16,6 m, lengte zuidgevel 42,4 m en lengte
westgevel 43,6 m.
In het nieuwe gebouw zijn volgende delen voorzien:
•
•

•
•

Logistieke ruimte: voor het binnenrijden van de vrachtwagen voor de aanvoer van het
materiaal uit BR2 en het afvoeren van de afvalcontainers.
Container Docking Area: Deze ruimte wordt gebruikt voor het aan- en afkoppelen van de
container komende van de stockage aan de ontvangstcel. De ruimte is voorzien van een rolbrug
voor het hanteren van de container. Een doorgang naar de logistieke ruimte is voorzien.
Nuclear Maintenance: Werkplaats voorzien voor herstellingswerken aan componenten van de
installatie.
Verwerkingszone: Deze ruimte bevat de hotcells en handschoenkasten voor het uitvoeren van
de ganse verwerking.
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•
•

Waste Treatment Area: Ruimte voorzien van hotcells voor de afvoer van de vloeibare en vaste
nucleaire afvalfracties.
Een aantal technische ruimtes: bedoeld voor het onderbrengen van ventilatie, elektriciteit, IT,
bewaking, …

De kelder van het RECUMO-gebouw wordt eveneens in gebruik genomen voor de verschillende fasen in het
proces (stockage van startmateriaal als onderdeel van de ontvangstcel, opslag van het vloeibare afval en
opslag van het eindproduct).
Voor de berekening en dimensionering van de structurele componenten van het gebouw worden de
berekeningsmethoden volgens de vigerende Belgische normen en de Eurocodes gevolgd met daarin
begrepen de belastings- en veiligheidscoëfficiënten voor supplementaire invloeden van externe aard (i.e. wind,
sneeuw, seismische belasting, …) die voor de regio Mol van toepassing zijn. Eventuele bijkomende vereisten
van toepassing voor klasse I installaties worden verder in dit rapport behandeld.

2.3.2.3

Gebouwentechnieken

Er worden diverse technieken toegepast, zoals bijvoorbeeld thermische en akoestische isolatie, om het
comfort van de gebouwen te garanderen bij een minimaal energiegebruik.
Het hele gebouw (met zowel nucleaire als niet-nucleaire lokalen) wordt voorzien van conventionele
gebouwentechnieken zoals verluchting en luchtbehandeling, koeling en verwarming, elektriciteit, verlichting,
energiebeheersystemen, brandbestrijding. Behoudens een compartiment voor nooddecontaminatiedouches
worden geen extra sanitaire installaties voorzien. Het bijkomend personeel zal gebruik maken van reeds
bestaande sanitaire voorzieningen in het bestaande gebouw.
In het ontwerp van de installaties staan het beperken van energieverbruik en de duurzaamheid van de
verschillende onderdelen centraal. De meest recente eisen op vlak van energieprestaties zullen
geïmplementeerd worden. De architect zal bij het ontwerp van het gebouw eveneens de verplichtingen m.b.t.
energie-efficiëntie toepassen. Het gebouw zal verwarmd worden door aan te sluiten op het bestaande
warmtenet op de site van het SCK CEN en de VITO. Dit wordt momenteel gevoed door een centrale WKK.
Bovendien zal in de materiaalkeuzes rekening gehouden worden met milieu- en/of duurzaamheidscriteria.
Het opgevangen hemelwater zal geleid worden naar een infiltratievoorziening met een volume van 40.200 l
en een oppervlakte van 64,5 m² (zie situering van de wadi op Figuur 2-2). Er zal voldaan worden aan de
gewestelijke hemelwaterverordening. Voor de bestaande gebouwen op de SCK CEN-site wordt hemelwater
deels hergebruikt, deels geïnfiltreerd en deels geloosd op oppervlaktewater.
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2.3.3

Procestechnieken

De activiteiten en processen die plaatsvinden in het kader van het RECUMO project worden voorgesteld in
onderstaand blokschema (zie Figuur 2-3).

Figuur 2-3: Blokschema RECUMO-activiteiten

Het proces bestaat in grote lijnen uit volgende stappen:
•
•
•
•

oplossen van de residu’s;
isotopische verdunning van HEU naar LEU;
vloeistof-vloeistofextractie voor het afscheiden van de contaminanten;
herwinnen van uranium uit de vloeistof als vaste stof.
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Het materiaal wordt behandeld in hotcells en in handschoenkasten:
•

•

Hotcells: De verwerkingshotcell is een afgesloten en afgeschermde ruimte waarin het (hoog)
radioactief materiaal (HEU of LEU-residu’s) gemanipuleerd wordt. De verwerkingshotcell is
opgebouwd uit verschillende deelcompartimenten met een totale afmeting van ongeveer 22 x
4,5 x 3,5 m³ (l x b x h). Het proces dat in de hotcell uitgevoerd wordt, is een batchproces
ontworpen op laboschaal waarbij steeds slechts een beperkte hoeveelheid materiaal op één
bepaald moment aanwezig is in de installatie. Materiaal wordt in en uit de hotcell gebracht door
speciaal daarvoor ontworpen containers die gemanipuleerd kunnen worden met de aanwezige
takelsystemen (met rolbrug, …). Het manipuleren in de hotcell gebeurt met mechanische
‘armen’ (manipulatoren) die van buiten de hotcell aangestuurd worden. Op deze wijze kan een
beperkte hoeveelheid materiaal aan enkele behandelingsstappen onderworpen worden. Men
bekomt daarbij hoofdzakelijk 2 fracties: grotendeels gezuiverd uranium in oplossing dat laag
radioactief is en verder buiten de hotcell kan behandeld worden en HAR (hoog actief raffinaat
zijnde hoog actief vloeibaar afval), dat moet worden afgevoerd en bewerkt tot hoog actief vast
afval.
Handschoenkasten: In de handschoenkast wordt een beperkte hoeveelheid materiaal aan
enkele behandelingsstappen onderworpen. Men bekomt daarbij hoogzuiver uranium in vaste
toestand.

Het proces wordt reeds geruime tijd wereldwijd gebruikt voor gelijkaardige toepassingen. Het SCK CEN heeft
het proces in het verleden in een testfase reeds met succes toegepast op de beoogde HEU-residu’s.
Het proces wordt bedreven op een schaal van industriële labo’s. Omwille van kriticaliteitseliminatie wordt
telkens gewerkt per batch. De batchgrootte is beperkt en de doorlooptijd doorheen gans het proces is ongeveer
10 dagen.
De procesvaten hebben een volume in de grootteorde van 5 liter tot 50 liter. De eenheidsoperaties (oplossen,
filteren, overpompen, … ) zijn zeer conventioneel en SCK CEN heeft zeer veel ervaring in het uitvoeren van
deze eenheidsoperaties met radioactieve substanties.
Het proces wordt bedreven op zeer normale condities: temperaturen tussen 20 en 120°C en bij atmosfeerdruk.
Met betrekking tot emissies en eventuele hinder naar de omgeving zijn volgende aspecten van belang:
•

•

•

•

Er is een afzuiging van restgassen en van de binnenatmosfeer van het gebouw, zoals
voorgeschreven in de regelgeving voor gebouwen waar nucleair materiaal behandeld wordt. De
geëvacueerde gassen en lucht worden gezuiverd en geëmitteerd via een nieuw te bouwen
schoorsteen. De zuivering is gericht op het voorkomen van radiologische emissie. Dit aspect
wordt grondig geëvalueerd in het radiologisch luik van het MER.
Het proces gebruikt zeer weinig water en genereert zeer weinig procesafvalwater. Dit laatste
wordt als radioactief afval behandeld en afgevoerd. Er is geen lozing van afvalwater vanuit het
proces.
De technische installaties die een relevante geluidsemissie vertegenwoordigen (ventilatie,
koeling, …) zijn voorzien boven de procesinstallaties op de tweede verdieping van het gebouw.
Ze staan dus binnen opgesteld, waardoor de geluidsemissie naar de omgeving beperkt wordt.
Er zijn geen relevante geluidsbronnen buiten (bvb. op het dak) voorzien.
De aanvoer van residu’s zal 2 à 4 vrachtwagentransporten per jaar omvatten. Het transport
gebeurt in speciale transportcontainers eigendom van IRE en vergund voor transport van de
residu’s.
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2.3.4

Veiligheidsaspecten

Na een korte bespreking van de algemene veiligheidsbenadering die gebruikt wordt bij het ontwerp van de
installatie worden in wat volgt de belangrijkste veiligheidsaspecten verder besproken.
De nieuwe infrastructuur zal bestaan uit verschillende hotcells en handschoenkasten voor de behandeling van
de radioactieve materialen die de veiligheidsfuncties, de insluiting van het radioactief materiaal,
reactiviteitscontrole en stralingsbescherming moeten garanderen.

2.3.4.1

Veiligheidsbenadering

Het SCK CEN draagt veiligheid hoog in het vaandel. Om te komen tot een robuust veiligheidsniveau voor deze
installatie steunt het SCK CEN in eerste instantie op de principes van Defence In Depth (DID), zoals
gebruikelijk is voor nucleaire installaties. Volgens dit principe worden meervoudige voorzorgs- en
beschermingsmaatregelen ("verdedigingsniveaus" genoemd) ingebouwd, zodat bij een eventueel falen van
een eerste maatregel er nog andere middelen ter beschikking staan om te voorkomen dat er zich een
veiligheidsprobleem zou voordoen. Elk "verdedigingsniveau" op zich moet voldoende robuust zijn om een
preventieve functie te kunnen uitoefenen. Het falen van één verdedigingsniveau mag geen invloed hebben op
de werking van een volgend niveau. De combinatie van meerdere verdedigingsniveaus garandeert dus een
optimaal veilige situatie.
Het veiligheidsbeheerssysteem bevat zowel technische als organisatorische aspecten. Het houdt rekening
met de normale uitbatingssituatie, maar neemt ook mogelijke incidenten en ongevalssituaties in aanmerking.
Volgende aspecten zijn in het veiligheidsbeheerssysteem opgenomen:
•
•
•
•
•

De preventie van abnormale werking en falingen door een goed ontwerp en hoge kwaliteit bij
de bouw en uitbating;
Beveiligings-, en veiligheidssystemen en menselijk toezicht, met het oog op het tijdig opsporen
en verhinderen van mogelijke tekortkomingen;
Het beheersen van mogelijke ongevallen door middel van gepaste uitrustingen en procedures,
met het oog op het beperken van radiologische gevolgen binnen en buiten de site;
Het interne (van de uitbater) en externe noodplan (van de overheid) om de gevolgen van
mogelijke lozingen van radioactiviteit in ongevalssituaties voor mens en milieu te beperken;
Een regelmatige herziening van de veiligheid van de installaties.

Het basisontwerp van de installatie zal voorafgegaan worden door een reeks van veiligheidsanalyses om het
gedetailleerde design van de installatie vast te leggen. Voorlopige veiligheidsanalyses met een eerste
inschatting van de radiologische impact in routine en ongevalssituaties zijn reeds voorhanden (zie paragraaf
5.4).

2.3.4.2

Evaluatie externe invloeden

De RECUMO-installatie zal kort bijgebouwd worden aan het bestaande gebouw SCH. Voor deze nieuwbouw
zullen externe invloeden zoals reeds beschreven in de stresstest van 30 juni 2012 voor het SCK CEN
eveneens mee in rekening gebracht worden van bij het ontwerp van dit nieuw gebouw. Eveneens worden de
vereisten voor de veiligheidsdemonstratie van Klasse I installaties afgetoetst.
Verschillende startgebeurtenissen met hun impact op de installatie zullen geëvalueerd worden en passende
maatregelen zullen hierbij genomen worden zodoende dat het gebouw en de veiligheidsfuncties de nodige
robuustheid hebben ten opzichte van deze externe factoren.

2.3.4.3

Insluiting van het radioactief materiaal

De insluiting van het radioactief materiaal wordt op 2 manieren verzekerd: statisch en dynamisch.
De insluiting wordt bepaald door de algemene structuur van de installatie. Hiermee worden de structuren en
componenten bedoeld die verschillende barrières vormen zoals het gebouw zelf, labo's, hotcells,
handschoenkasten. De hotcells en handschoenkasten bepalen de primaire insluiting. De vereisten voor deze
insluiting zullen opgelegd worden in overeenstemming met het veiligheidsdossier van het gebouw SCH en het
algemeen veiligheidsdossier van het SCK CEN.
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Deze hotcells en handschoenkasten worden in onderdruk geplaatst ten opzichte van het lokaal waar ze
opgesteld worden. Hierdoor is er steeds een luchtstroom richting hotcell en handschoenkast die voor de
insluiting van de radioactieve producten zal zorgen (cascadesysteem van onderdrukken). Deze insluiting wordt
verwezenlijkt door het heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systeem, filtersystemen en de
onderdrukken die daardoor gecreëerd worden.
Voor het ganse RECUMO gebouw wordt een nieuwe ventilatie voorzien.
De hotcells en handschoenkasten zullen steeds opgebouwd worden volgens de huidige normen waarbij steeds
voldaan zal zijn aan de vereisten voor confinement en ventilatie zoals beschreven in het algemene
veiligheidsdossier van het SCK CEN.
De ontwerpbasis voor de ganse infrastructuur is dusdanig dat ze rekening houdt met extreme weerscondities,
een voor de streek realistische aardbeving alsook een impact van een toestel algemene luchtvaart. De
belangrijkste veiligheidsstructuren en componenten blijven intact bij deze ontwerpongevallen ten gevolge van
externe risico’s zodanig dat de gevolgen van deze extreme situaties geen aanleiding zullen geven tot een
belangrijke verspreiding van radioactiviteit.

2.3.4.4

Procesveiligheid

Kriticaliteit
Het kriticaliteitsrisico wordt voor iedere stap in het proces (stockage, procesflow, …) geëvalueerd via een
gedetailleerde kriticaliteitsstudie. Op basis van deze studies worden de nodige technische (kriticaliteitssassen
ed.) en organisatorische preventiemaatregelen in het proces opgenomen.
De reeds in de bestaande installatie aanwezige kriticaliteitsdetectieketen wordt gekoppeld aan de nieuwe
kriticaliteitsdetectieketen in het nieuwe gebouw. In deze context worden ook de noodprocedures aangepast
rekening houdend met de karakteristieken van de nieuwe installatie.
Stralingsbescherming
Om de dimensionering van de insluitingen en de afschermingen vast te leggen gebeurt er voor de
verschillende verwerkingsstappen een analyse. Deze studies en het ontwerp van de installatie worden
uitgevoerd volgens de ALARA-filosofie. Het ALARA-concept wordt toegepast vanaf het ontwerp van de nieuwe
installatie tot aan de definitieve ontmanteling.
Wanneer radioactief materiaal verplaatst wordt tussen verschillende werkeenheden moeten maatregelen
genomen worden om ervoor te zorgen dat er altijd een dubbele barrière aanwezig is om de verspreiding van
radioactief materiaal binnen het labo te voorkomen en de blootstelling aan ioniserende straling te beperken.
Voor de stralingsafscherming wordt de vereiste gesteld dat het dosistempo op de werkpost van de operator
voor routineoperaties beneden 20 µSv/h1 ligt. De vereisten voor de insluiting van het radioactief materiaal,
zoals hierboven beschreven, zorgen voor beperking van het besmettingsrisico.
Het zuiverings- en behandelingsproces zal steeds doorgaan in hotcells en handschoenkasten. Een zeer
belangrijk aspect bij het gebruik van deze installaties is het confinement en de besmetting in de installatie.
Speciale aandacht gaat dan ook uit naar de interne wanden van de hotcell. Zo zullen de wanden van de interne
α-kast gepassiveerd worden waardoor de aanhechting van radioactief materiaal aan de wanden en corrosie
door de chemische dampen vermeden wordt. Op deze manier bekomt men een hotcell die eenvoudiger te
ontsmetten is en biedt de hotcell een adequate weerstand tegen de gebruikte chemische producten.

1

Art. 9.8 van uitbatingsvergunning N0024 aangepast door KB FANC Nr. ARRS 00032450
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Chemische risico’s
Gezien een deel van de gebruikte chemische stoffen (TBP en n-dodecaan) organische materialen zijn, zorgen
zij voor een brandrisico in de extractiehotcell en bijhorende handschoenkast. Hiertoe dient men de nodige
aandacht te besteden aan het feit dat er geen ontbranding ontstaat in de hotcell en/of handschoenkast. Dit
kan door de temperatuur onder controle te houden en vonkvorming uit te sluiten of door gebruik te maken van
een inerte atmosfeer. Op basis van een gedetailleerde risicoanalyse worden de adequate
preventiemaatregelen gekozen.
Naast de organische stoffen, wordt er ook gebruik gemaakt van corrosieve vloeistoffen. De gassen die hieruit
ontsnappen, kunnen het materiaal (confinement) aantasten. Daarom zal het proces uitgevoerd worden in
procesvaten onder een lichte onderdruk waarbij de gevormde gassen gecapteerd kunnen worden in NaOHof KOH-scrubbers om verspreiding binnen in de hotcell te vermijden. Deze technieken zijn gekend in het SCK
CEN.
Alle afgezogen lucht/gassen vanuit de hotcells en handschoenkasten en vanuit het gebouw (ventilatie) worden
afgeleid via een volledig nieuw ventilatiesysteem. Deze gassen worden via een gasfiltering naar een nieuw te
bouwen lozingspunt geleid (27 m hoge schoorsteen). De gasfiltering bestaat uit telkens een HEPA (High
Efficiency Particulate Air) filter direct aan de uitgang van de hotcells. Alle afvoerleidingen van de verschillende
hotcells en handschoenkasten komen dan samen in een gemeenschappelijk kanaal (dat leidt naar de schouw).
In dit kanaal staan nog 2 HEPA filters in serie.
Monitoring en metingen
Er worden dosisdebietmeters geplaatst, uitgerust met alarmfuncties, voor het opvolgen van de dosisdebieten
in de werkruimte. Daarnaast wordt in de werkruimtes de lucht bemonsterd om mogelijke luchtbesmetting tijdig
te detecteren en te alarmeren. De uit te voeren acties in geval van alarmen worden verder gespecifieerd in de
lokale noodprocedures.
De ventilatie van de hotcells en handschoenkasten wordt aangesloten op een nieuwe schouw te plaatsen op
de technische verdieping bovenop het RECUMO gebouw. De schouw wordt voorzien van een schouwmonitor
dewelke de geloosde activiteit (α, β, γ) in de lucht bepaalt.
De bestaande kriticaliteitsdetectie zal gekoppeld worden aan een nieuwe kriticaliteitsdetectie voor de locaties
waar het materiaal van RECUMO zal behandeld worden.
Er wordt een radiologisch monitoring programma uitgewerkt om de atmosferische radiologische uitstoot van
de installatie op te volgen, te controleren en te rapporteren aan de overheid. Daarnaast wordt ook de standaard
monitoring voorzien voor het opvolgen, controleren en rapporteren van de individuele blootstelling aan
ioniserende straling van het personeel.

2.4

Projectfasen

2.4.1

Aanlegfase

De uitvoering van de aanlegfase kan als volgt opgesplitst worden zoals weergegeven in Tabel 2-1.
Tabel 2-1: Overzicht werfplanning
Uitvoeringsfase

Indicatieve datum

Voorziene start constructie

4de kwartaal 2021

Hot commissioning

2de kwartaal 2024

Bevestiging voor ingebruikname

3de kwartaal 2024

Start operaties

4de kwartaal 2024
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2.4.2

Exploitatiefase

In een eerste fase (vanaf 2023) worden de reeds bestaande HEU-residu’s en deze die in de nabije toekomst
geproduceerd worden door de medische radio-isotopenproductie bij IRE verwerkt. Vanaf 2021 zal IRE LEUresidu’s produceren. De RECUMO-installatie zal daarom in 2032 worden aangepast om deze LEU-residu’s te
verwerken.
De fasering wordt weergegeven in onderstaande Tabel 2-2.

Transport van HEU van IRE naar SCK
CEN

x

x

x

x

x

x

Transport van LEU van IRE naar SCK
CEN
Tijdelijke opslag bij SCK CEN
Bepalen verwerkingsprocessen

x

x

x

x

x

x

x

2033-2048

2032

2028-2031

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

RECUMO project

2018

Tabel 2-2: Fasering RECUMO project

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ontwerpen van de infrastructuur
(voorontwerp, ontwerp, detailontwerp)

x

x

x

x

Engineering, Bestelling, Bouw &
Vergunningen

x

x

x

x

Verwerking van HEU
Aanpassen van de verwerkingsinstallaties & start LEU verwerking

x

LEU verwerking

x

x

De aanvoer van chemicaliën voor de geplande processen is beperkt tot hoeveelheden op laboschaal. Ze zullen
gecombineerd worden met het leveren van gelijkaardige chemicaliën voor de andere installaties en labo’s in
het bestaande gebouw en bij het SCK CEN in het algemeen.

2.4.3

Periode na sluiting

Het project is momenteel gepland tot 2048. Na sluiting volgt in principe een “cool down” periode waarna de
installaties ontmanteld worden. De timing en planning hiervoor zijn nog zeer voorlopig en in de toekomst te
bevestigen en te verfijnen. Hierop wordt nader ingegaan in het radiologische luik van het MER
(decommissioning, zie paragraaf 5.5).

2.5

Tewerkstelling

Er worden een extra tewerkstelling van een 25-tal extra werknemers verwacht: ongeveer de helft in het nieuwe
gebouw en ongeveer de helft elders op de SCK-site (controles, opslag, administratie, …).

2.6

Investering

De globale investering is geraamd op 88 mio €. Dit bedrag omvat ook de kosten voor SCK CEN personeel dat
het proces ontwikkelt en de kosten voor externe engineering. De investering voor het gebouw en de
infrastructuur zelf bedraagt ongeveer 60 mio €.
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2.7

Gebruikte materialen

De gebruikte materialen tijdens de exploitatie zijn de te verwerken HEU en LEU residu’s alsook diverse
chemicaliën, die in hoeveelheden op laboschaal worden ingezet. Het zijn niet-radioactieve, courant gebruikte
chemicaliën, die volgens de goede labo-praktijk worden ingezet. Het betreft vooral vloeibare zuren en basen,
organische oplosmiddelen, anorganische en (beperkt) organische vaste chemicaliën en harsen.
Het totaalgebruik wordt verwacht in de grootteorde van 1000 kg per jaar of gemiddeld een 5-tal kg per werkdag.

2.8

Alternatieven

2.8.1

Locatiealternatieven

Voor het RECUMO-project is een locatie op een nucleaire site nodig. Hiervoor kwamen het IRE in Fleurus
(waar de residu’s ontstaan) en het SCK CEN in Mol (waar de kennis van de behandelingstechnieken aanwezig
is) in aanmerking.
Volgende afweging werd gemaakt:
•

•

Beschikbare kennis, competenties en installaties:
In Fleurus worden radio-farmaceutische producten geproduceerd. Het behandelen van de (radioactieve)
residu’s gebeurt niet in Fleurus. De noodzakelijke installaties en competenties hiervoor zijn er immers niet
aanwezig. Dit is wel het geval bij het SCK CEN in Mol, waar vergelijkbare processen reeds geruime tijd
plaatsvinden, waardoor er gelijkaardige infrastructuur en competenties opgebouwd zijn.
Transporten van radioactief materiaal:
De hoeveelheden radioactieve residu’s die getransporteerd moeten worden voor het RECUMO-project zijn
beperkt, waardoor slechts 2 vrachtwagentransporten per jaar nodig zijn. Voor het transport wordt het
materiaal volgens zeer strenge eisen verpakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende
beschermingslagen. De verpakkingswijze garandeert dat het radioactieve materiaal maximaal beschermd
is en ook bij eventuele incidenten niet vrijkomt. De transporten gebeuren volgens de toepasselijke
wetgeving, onder controle van het FANC.
De residu’s die bij het IRE in Fleurus ontstaan bevatten enerzijds uranium en anderzijds een fractie
radioactieve elementen die kunnen worden afgescheiden als hoog radioactief afval (HAVA-afval = Hoog
Actief Vast Afval). Dit HAVA dient te worden afgevoerd naar de enige site in België die dit type afval verder
verwerkt: Belgoprocess in Mol.
• Bij realisatie van het RECUMO-project in Fleurus moet het HAVA van Fleurus (IRE) naar Mol
(Belgoprocess) getransporteerd worden.
• Bij realisatie van het RECUMO-project in Mol moeten de residu’s van Fleurus (IRE) naar Mol (SCK
CEN) getransporteerd worden. Na de behandeling moet het HAVA dan naar Belgoprocess gebracht
worden (1 km).
Er zijn dus in beide alternatieven transporten nodig tussen Fleurus en Mol van ofwel het HAVA (RECUMO
in Fleurus) ofwel van de te behandelen residu’s (RECUMO in Mol). In beide gevallen gaat het om slechts
enkele transporten per jaar.
Bij realisatie van het RECUMO-project in Mol wordt het gerecupereerde uraniumoxide omgezet in een vorm
die bruikbaar is voor hergebruik, transport, opslag of afvoer afhankelijk van de eindbestemming

Op basis van bovenstaande afweging is gekozen voor Mol als projectlocatie. Er worden daarom geen
locatiealternatieven beschouwd.
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2.8.2

Inrichtingsalternatieven

De benodigde installaties voor het RECUMO-project worden ingeplant in een gebouw dat dichtbij aansluit op
het bestaande gebouw SCH door middel van het uitbreiden van een vleugel.
Er werd onderzocht of het mogelijk was de RECUMO-activiteiten uit te voeren in het bestaande gebouw,
waarin reeds gelijkaardige installaties aanwezig zijn. Er werd besloten dat, zelfs als een aantal andere
activiteiten intern verplaatst zouden worden, het onderbrengen van alle RECUMO-activiteiten in het bestaande
gebouw niet mogelijk is en er dus een uitbreiding van het gebouw vereist is. Er werd gekozen om alle
RECUMO-installaties samen in een nieuwe vleugel onder te brengen, zodat ze één geheel vormen (qua
locatie) en niet verspreid liggen over bestaande en nieuwe laboratoria.
Er worden geen inrichtingsalternatieven beschouwd.

2.8.3

Uitvoeringsalternatieven

Het beoogde behandelingsproces is een wereldwijd zeer ruim gekende en bewezen technologie. Er is geen
alternatieve, evenwaardige methode beschikbaar. Er zijn voor dit project dan ook geen belangrijke
uitvoeringsalternatieven. Wel wordt voor bepaalde aspecten geëvalueerd of, als milderende maatregel, een
alternatieve uitvoering kan worden voorgesteld. Waar relevant worden aanbevelingen onder de vorm van
milderende maatregelen voor deze aspecten geformuleerd.

2.8.4

Nulalternatief

Een nulalternatief is de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling die zal plaatsvinden in geval het project
niet wordt uitgevoerd. Voor dit project betekent dit wellicht dat de residu’s niet verder behandeld zullen worden
en dat het uranium in de residu’s niet wordt gevaloriseerd. Voor de residu’s zal dan een definitieve
opslaglocatie gezocht moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld binnen de site van Belgoprocess of in een ander
gebied waar de opslag van kernafval is toegestaan.
Het nulalternatief biedt geen oplossing voor de stockageproblematiek van de residu’s bij het IRE of voor
valorisatie van waardevolle materialen. Het nulalternatief is daarom geen redelijk alternatief voor het
voornemen.
De situatie in afwezigheid van het project dient wel als vergelijkingsbasis voor het beschrijven en beoordelen
van de impact van het project. Deze situatie (referentiesituatie) wordt dan ook beschreven bij de
effectevaluatie.
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3

TOETSING AAN HET WETTELIJK KADER

3.1

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Tabel 3-1: Overzicht van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
Toelichting

Relevantie

Verwijzing

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar
uitvoeringsbesluiten leggen de procedures vast die met betrekking tot de
omgevingsvergunning kunnen worden gevoerd.
De inhoudelijke milieubepalingen zijn vervat in titel IV en een nieuwe titel V
van het DABM en VLAREM II en III. VLAREM II bevat voortaan ook de
indelingslijst (bijlage I) en de milieuspecifieke procedures zoals de evaluaties
en de afwijkingsprocedure.
De inhoudelijke bepalingen inzake de ruimtelijke ordening, zoals de regels
die een vergunningsplicht of meldingsplicht opleggen, blijven vervat in de
VCRO en in de uitvoeringsbesluiten.

Ja

Zie paragraaf 3.3 voor
de aan te vragen
vergunningen

De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening geeft aan voor welke
stedenbouwkundige handelingen een vergunning noodzakelijk is. Voor het
plaatsen van vaste constructies is een vergunning noodzakelijk. Ook voor
aanmerkelijke reliëfwijzigingen zoals elke aanvulling, ophoging, uitgraving of
uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt, is een vergunning
nodig.
Voor de uitbreiding van het gebouw SCH zal dus een
omgevingsvergunningsaanvraag ingediend moeten worden.

Ja

Zie paragraaf 3.3 voor
de aan te vragen
vergunningen

OMGEVING (ALGEMEEN)
Decreet betreffende de omgevingsvergunning
(25/04/2014) en uitvoeringsbesluiten

RUIMTELIJKE ORDENING
Ruimtelijk ordeningsrecht
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (van kracht
sinds 1/09/09)
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Gewestplan

Toelichting

Relevantie

Verwijzing

De RECUMO-installatie wordt ingeplant als een uitbreiding van het
bestaande gebouw SCH op het technisch domein van het SCK CEN dat wat
gewestplanbestemming betreft gelegen is in ‘gebied voor de vestiging van
kerninstallaties’ te Mol-Dessel.
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.

Ja

Kaart 4 : Gewestplan
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Toelichting

Relevantie

Verwijzing

In het projectgebied is geen RUP, BPA of APA van toepassing.
Ten noordoosten van het projectgebied ligt de afbakeningslijn van
Kleinstedelijk Gebied Mol, Balen en Dessel (PRUP Afbakening Kleinstedelijk
Gebied Mol) (goedgekeurd op 10 juli 2012). De gebieden binnen de
afbakeningslijn behoren tot het kleinstedelijk gebied Mol.
De op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmingsen inrichtingsvoorschriften blijven onverminderd van toepassing. De
bestaande voorschriften kunnen daar door voorschriften in nieuwe
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
worden vervangen.
Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de
grenslijn gelden de relevante bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen,
conform de decretale bepalingen in verband met de verbindende waarde van
die ruimtelijke structuurplannen.

Ja

-

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

De ruimtelijke structuurplannen vormen een basis voor de realisatie van de
gewenste ruimtelijke structuur, die geleidelijk aan wordt gerealiseerd door
ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de gewestplannen vervangen.
De gemeente Mol en de nucleaire zone van Mol-Dessel liggen in de
nabijheid van het geselecteerde stedelijk netwerk op Vlaams niveau ‘De
Kempische As’. De rol van dit gebied ligt vooral in zijn industrieeleconomische 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.

Ja

-

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen
(RSPA)

Over de nucleaire zone zelf worden geen bepalingen opgenomen in het
RSPA.
Mol is in het RSPA aangeduid als kleinstedelijk gebied met een
structuurondersteunend hoofddorp type I.

Ja

-

Andere stedenbouwkundige plannen (RUP, BPA,
APA, …)

Ruimtelijke structuurplannen
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Mol
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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 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 kernenergiegerelateerde activiteiten bij de bestaande
concentraties. De gemeente suggereert aan de hogere overheden de
uitbouw te voorzien in 2 clusters: de oostelijke concentratiezone van VITO en
SCK CEN en de westelijke site ter hoogte van VITO en IRMM.

Ja

-
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Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet 4 mogelijke beschermingsstatuten:
een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een
beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde archeologische site.
De hoeve Boeretang met onmiddellijke omgeving, net ten noordoosten van
de nucleaire zone, op 1,6 km van het projectgebied, is beschermd als
cultuurhistorisch landschap en monument.

Ja

Bespreking in de
discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en
archeologie

Landschapszorg
Onroerenderfgoeddecreet (12/07/2013)

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.
Studiecentrum voor Kernenergie en bijhorende woonwijk is opgenomen in de
inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.
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.
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Het archeologieluik uit het Onroerenderfgoeddecreet (2013) is gebaseerd op
de Europese standpunten uit het Verdrag van La Valletta en steunt op de
zorgplicht, die impliceert dat de eigenaar of de gebruiker zijn
verantwoordelijkheid moet opnemen om de archeologische erfgoedwaarden
die zich op zijn gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor
beschadiging en vernieling te behoeden.
Er wordt in de eerste plaats gestreefd naar het behoud van de sites in situ,
wat een inschakeling van 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 verdrag is algemeen van toepassing.

Ja

Discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en
archeologie

Decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu (21/10/1997 met wijziging
19/07/2002)

Het standstill-principe en de zorgplicht vormen belangrijke elementen in het
natuurdecreet.
Indien uit de effectbespreking zou blijken dat ten gevolge van de uitvoering
van het project natuurelementen in de onmiddellijke omgeving kunnen
vernietigd of ernstig beschadigd worden, moeten maatregelen genomen
worden om deze vernietiging of beschadiging te voorkomen, te beperken of
te herstellen.
De vermelde principes zijn algemeen van toepassing.

Ja

-

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

In uitvoering van het natuurdecreet wordt een Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN) afgebakend, bestaande uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO).
Het projectgebied maakt geen deel uit van het VEN. Het meest nabijgelegen
VEN-gebied, de vallei van de Kleine Nete benedenstrooms, ligt op meer dan
2,5 km ten noordwesten van het projectgebied.

Nee

-

Europese Conventie van Malta (La Valetta, 1992)

Natuurbehoud
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Speciale beschermingszones (SBZ)

Europa wenst een Europees netwerk van gebieden (het zogenaamde
Natura2000-netwerk) te realiseren waar de bescherming van de Europees
meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden centraal staat.
Er werden vogel- en habitatrichtlijngebieden afgebakend.
Het projectgebied overlapt niet met Natura 2000 gebieden. Het dichtst
bijgelegen Vogelrichtlijngebied is ‘De Ronde Put’ op meer dan 5 km ten
oosten. Het dichtst bijgelegen Habitatrichtlijngebied is het ‘Valleigebied van
de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ op meer dan 2,5
km ten noordwesten (overlapt met VEN-gebied).

Nee

-

Ramsar Conventie ter bescherming van voor
watervogels belangrijke gebieden (1971)

De Conventie van Ramsar betreft de bescherming van watervogels.
Er komen in de nabije omgeving van het projectgebied geen
Ramsargebieden voor.

Nee

-

Vlaamse en erkende natuur- en bosreservaten

Vlaamse of erkende reservaten zijn terreinen die van belang zijn voor het
behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu. Deze gebieden zijn
aangewezen of erkend door de Vlaamse regering.
Het meest nabijgelegen erkende of Vlaamse natuurreservaat, de Witte
Netevallei (erkend natuurreservaat), ligt op meer dan 2,5 km ten
noordwesten van het projectgebied.

Nee

-

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling
van nadere regels ter uitvoering van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu

Dit besluit legt de bepalingen vast voor het wijzigen van een vegetatie of van
een klein landschapselement. Wijzigingen aan vegetaties of kleine
landschapselementen zijn verboden of aan voorwaarden verbonden. Dit
laatste betekent dat voor de werken een natuurvergunning aangevraagd
moet worden of dat de werken gemeld moeten worden aan het college van
burgemeester en schepenen.
Er zal nagegaan worden of verboden te wijzigen vegetaties of kleine
landschapselementen beïnvloed worden door het project.

Ja

-

Bosdecreet (13/06/1990 met wijziging 17/07/2002)

Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen wordt geregeld in
het bosdecreet evenals de kappingen, vergunningsvoorwaarden en
eventuele compensaties.
Voor de realisatie van het project zal er geen bos gekapt moeten worden.

Nee

-
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Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009
met betrekking tot soortenbescherming en
soortenbeheer (13/08/2009)

Dit besluit is van toepassing op alle inheemse soorten en uitheemse soorten
die vallen onder toepassingsgebied van de Vogel- en Habitatrichtlijn en het
verdrag van Bern, en alle andere uitheemse soorten voor zover het gaat over
de introductie ervan of populatiebeheer.
Er wordt nagegaan of deze soorten aanwezig zijn in de omgeving van het
projectgebied.

Ja

-

Natuurinrichting

Het projectgebied bevindt zich niet in de nabijheid van een
natuurinrichtingsproject.

Nee

-

Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake
Milieubeleid (DABM) van 5 april 1995

Het DABM regelt de milieuplanning, bedrijfsinterne milieuzorg, de
milieueffect- en veiligheidsrapportering en de oprichting en taakomschrijving
van agentschappen.

Ja

Zie paragraaf 1.3 i.v.m.
de project-m.e.r.-plicht

Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (VLAREM II)

VLAREM II legt vast voor welke activiteiten een vergunning vereist is. Het
bevat de milieukwaliteitsnormen waarop de overheid haar
vergunningenbeleid moet afstemmen, een overzicht van
overgangsbepalingen voor het toepassen van nieuwe milieuvoorwaarden op
bestaande bedrijven, algemene en sectorale milieuvoorwaarden en
milieuvoorwaarden voor niet ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

Ja

-

Besluit van de Vlaamse Regering houdende
bijkomende algemene en sectorale
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties –
VLAREM III (16/05/2014)

VLAREM III bevat bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden
voor GPBV-installaties.

Nee

-

MILIEUHYGIËNE
Algemeen
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Het Materialendecreet verankert het duurzaam materialenbeheer in
Vlaanderen. Het decreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG)
2008/98 voor het beheer van afvalstoffen 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
registratieplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
Het RECUMO project zal aanleiding geven tot slechts beperkte
hoeveelheden afvalstoffen.

Ja

-

Geluid
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/7/2005
inzake de evaluatie en de beheersing van het
omgevingsgeluid en tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 1/6/1995 houdende de
algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne

Dit besluit zet de Richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de
Raad van 25/6/2002 inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai om door titel II van het VLAREM aan te passen.

Ja

Discipline mens gezondheid

Dochterrichtlijnen lucht

In de dochterrichtlijnen lucht worden luchtkwaliteitsdoelstellingen vastgelegd
voor een aantal verontreinigende stoffen. De richtlijnen zijn omgezet in
VLAREM II wetgeving.

Ja

Discipline mens gezondheid

EU-richtlijn luchtkwaliteit 2008

De EU-richtlijn luchtkwaliteit 2008 bevat grens- en streefwaarden voor PM2,5.

Ja

Discipline mens gezondheid

Lucht en klimaat
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Bodemdecreet (27/10/2006) en Vlarebo
(14/12/2008)

Het bodemdecreet en Vlarebo regelen de bodemwetgeving in Vlaanderen.
Het decreet voorziet in het gebruik van normen voor de beoordeling van
bodemverontreiniging en in het vaststellen van saneringsdoelstellingen. Het
uitvoeringsbesluit VLAREBO bevat de bepalingen die van toepassing zijn op
grondverzet en het (her)gebruik van uitgegraven bodems.
De grondwerken voor de realisatie van het project zullen beperkt zijn. De
regels van grondverzet zullen toegepast worden (opmaak technisch verslag)
wanneer het grondverzet van de niet verdachte grond meer dan 250 m³
bedraagt.

Ja

Discipline bodem en
water

Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen
inzake het grondwaterbeheer

Dit decreet vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het
grondwater als voor het grondwatergebruik en voorziet in de afbakening van
waterwingebieden en beschermingszones rond drinkwaterwinningsgebieden.
De waterwingebieden zijn zones aangeduid in het gewestplan, waar ten
aanzien van de uitvoering van handelingen en werken beperkingen kunnen
worden opgelegd met het doel de waterwinning te beschermen (drinkwater,
industriewater, bronwater).
In de omgeving van het projectgebied zijn geen waterwingebieden of
beschermingszones gelegen (meest nabijgelegen beschermingsgebied ligt
op ca. 3,5 km ten oosten van het projectgebied).

Bodem en Water

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart
1985 houdende reglementering van de handelingen
binnen waterwingebieden en beschermingszones
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Decreet Integraal Waterbeheer (09/07/2003) en
Besluit tot vaststelling van nadere regels voor de
toepassing van de watertoets (20/07/2006)
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Verwijzing

Dit decreet regelt het integraal waterbeleid. Enkele van de doelstellingen van
dit decreet zijn:
• De bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewateren grondwaterlichamen zodat uiterlijk tegen 22/12/2015 een goede
toestand van de watersystemen wordt bereikt;
• 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.

Ja

Discipline water

De meest nabijgelegen waterlopen zijn de Congovaart, het kanaal BocholtHerentals en de Dalemansloop.
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 watersystemen. Voor MER-plichtige activiteiten
dienen in het MER de nodige elementen 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 gebouwd zal worden, ligt niet in risicozone voor overstroming of
een overstromingsgevoelig gebied. Stroomafwaarts ter hoogte van de
monding van de Dalemansloop in het kanaal Bocholt-Herentals, is wel een
mogelijk overstromingsgevoelig gebied gelegen.
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Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor
hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen
(05/07/2013)
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Volgende bepalingen zijn vastgelegd in de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen:
• Elke constructie of verharding groter dan 40 m² zal aan de verordening
moeten voldoen.
• Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100 m²
zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien.
• De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening
moeten beschikken.
• Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
• Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve
infiltratievoorzieningen verplicht worden.

Ja

Discipline water

Ja

Discipline mens mobiliteit

Het project valt onder de bepalingen van de gewestelijke
hemelwaterverordening.
MOBILITEITSPLANNEN
Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen (2013)

Het Mobiliteitsplan is de leidraad voor toekomstige mobiliteitsbeslissingen in
Vlaanderen. In dit Mobiliteitsplan worden 5 ‘strategische doelen’
geformuleerd die betrekking hebben op bereikbaarheid, toegankelijkheid,
veiligheid, leefbaarheid en milieu- en natuurvriendelijkheid. Om deze 5
doelen concreet te verwezenlijken, definieert het plan 4 ‘operationele
doelstellingen’.
Bij de relevante elementen uit het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen kan
vermeld worden dat het oneigenlijk gebruik van woonstraten door zwaar
verkeer vermeden moet worden in functie van de verkeersveiligheid.
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Mobiliteitsplan Dessel

De site wordt ontsloten via de N18. De N18 is een secundaire weg tussen
Mol en Turnhout. In noordelijke richting loopt de N18 door de kernen van
Dessel en Retie. De N18 is in het Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen
geselecteerd als secundaire weg type III.
De gewestweg N118 wordt in het mobiliteitsplan van Dessel geselecteerd als
lokale weg type 1 (lokale verbindingsweg) tussen Retie en Geel.
Men wenst een bovenlokale wegencategorisering van de N118 en een
koppeling van de N18 met N118 via Goormansdijk, Mol-Donk, Gravenstraat
en de Kastelsedijk te onderzoeken. Op de N18 secundaire weg type III en
het lokale wegennet wenst men doorgaand zwaar verkeer te weren.

Ja

Discipline mens mobiliteit

Mobiliteitsplan Mol

Het mobiliteitsplan van Mol vermeldt o.a. het volgende:
• Op het grondgebied van Mol wenst men het zwaar verkeer te
concentreren op één route: het zwaar vervoer dient de N71 te volgen
tot Geel, waar via de ring en de N19 naar het noorden kan worden
gereden. Via de nieuw aan te leggen verbinding tussen N18 en N118,
zullen ook de industriegebieden ten noorden van Mol kunnen worden
ontsloten.
• N18 – Turnhoutsebaan vanaf station Mol tot Mol Sluis wordt
geselecteerd als lokale weg type I
• Infrastructuur aan de Z-zijde van het kanaal wordt aangeduid als fietsen voetgangersweg.

Ja

Discipline mens mobiliteit

In het klimaatbeleidsplan worden de krijtlijnen uitgezet voor het klimaatbeleid
in de periode 2021-2030. Het plan legt, in lijn met de door de EU voor België
opgelegde doelstelling, het objectief vast om de broeikasgasemissies in
Vlaanderen tegen 2030 met 35% te reduceren ten opzichte van 2005. Per
sector wordt de vereiste inspanning in kaart gebracht en waar nodig wordt de
broeikasgasdoelstelling omgezet in subdoelstellingen. Daarnaast bevat het
plan ook de voornaamste maatregelen die nodig zijn om deze doelstelling te
behalen en Vlaanderen op weg te zetten naar een koolstofarme toekomst.

Ja

Discipline Klimaat

KLIMAAT
Vlaams Klimaatbeleidsplan 2030
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Wet betreffende de bescherming van de bevolking
en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende
stralingen voortspruitende gevaren en betreffende
het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle
(15/04/1994)

Deze wet bevat bepalingen voor een doeltreffende bescherming van de
bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende
straling. Deze bepalingen hebben betrekking op de voorwaarden verbonden
aan het invoeren, het uitvoeren, het produceren, het vervaardigen, het bezit,
het vervoeren, het doorvoeren, het te koop aanbieden, het verkopen, het
afstand doen onder bezwarende titel of om niet, het 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 F.A.N.C. dat belast wordt met het toezicht op de naleving van deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten.

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

2013/59/Euratom

Bij deze richtlijn worden uniforme basisveiligheidsnormen vastgesteld ter
bescherming van de gezondheid van personen die beroepsmatige, medische
blootstelling en blootstelling van de bevolking ondergaan tegen de gevaren
van ioniserende straling.
De richtlijn 2013/59/Euratom van 5 december 2013 is deels vertaald in het
KB tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het
Belgisch grondgebied van 1 maart 2018 (zie verder).

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

Aanbeveling 2010/635/Euratom

Aanbeveling 2010/635/Euratom handelt over de toepassing van artikel 37
van het Euratom-Verdrag. Art. 37 van het Euratom-verdrag roept
verplichtingen met betrekking tot radioactieve afvalstoffen in het leven. Het
artikel luidt als volgt: “Iedere Lid-Staat 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 Lid-Staat ten gevolge zou kunnen hebben”.

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

RADIOLOGISCH
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Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op
de bescherming van de bevolking, van de
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van
ioniserende stralingen (20/07/2001)

Dit reglement, dat kortweg ARBIS genoemd wordt, is van toepassing op alle
handelingen die een risico kunnen inhouden tengevolge van de blootstelling
aan ioniserende stralingen die worden uitgezonden, hetzij door een
kunstmatige, hetzij door een natuurlijke stralingsbron, wanneer de natuurlijke
radionucliden worden bewerkt of zijn 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 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

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

Samenwerkingsakkoord tussen FANC en het
Vlaamse Gewest “betreffende de milieueffectrapportage, vergunningsverlening, het toezicht en
de handhaving van nucleaire voorzieningen”.

Dit samenwerkingsakkoord regelt onder meer de samenwerking tussen de
bevoegde beleidsniveaus voor MER’s voor nucleaire voorzieningen. De
concrete afspraken onder meer over de MER-procedure, zijn vastgelegd in
een “Protocol tussen de federale staat en het Vlaamse gewest betreffende
de milieueffectrapportage van nucleaire inrichtingen”.

Ja

Procedure
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Koninklijk Besluit tot vaststelling van het nucleair en
radiologisch noodplan voor het Belgisch
grondgebied (01/03/2018)

Het koninklijk besluit van 1 maart 2018 legt het nucleair en radiologisch
noodplan voor het Belgische grondgebied vast. Dat plan strekt ertoe de
coördinatie te verzekeren van de maatregelen ter bescherming van de
bevolking en het milieu in geval van radiologische noodsituaties die het
Belgische grondgebied rechtstreeks of onrechtstreeks bedreigen. Het plan
legt de uit te voeren opdrachten en de bevoegdheden van elkeen vast.
België heeft sinds 1991 een nationaal nucleair en radiologisch noodplan.
Sindsdien zijn er vele actualisaties doorgevoerd.
Na open overleg met alle betrokken (inter)nationale partners, maar ook met
de vertegenwoordigers van het middenveld, werd het nucleair en
radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied bijgewerkt in 2018.
Deze aanpassingen zijn gebaseerd op verschillende elementen:
• de evolutie van de noodplanning en het crisisbeheer;
• de conclusies van de gerealiseerde oefeningen en projecten;
• de lessen die getrokken zijn uit reële incidenten (Fleurus 2008,
Fukushima 2011);
• adviezen van experts ter zake (AIEA, Europese Commissie, Hoge
Gezondheidsraad);
• de feedback van burgers (bv. verzameld tijdens een discussiepanel).

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten

Koninklijk Besluit houdende veiligheidsvoorschriften
voor kerninstallaties
30-11-2011

Dit besluit richt zich tot de exploitanten van de kerninstallaties van klasse 1
en in het bijzonder van kernreactoren voor de elektriciteitsproductie. Er wordt
een reeks van veiligheidsvoorschriften in afgekondigd die de exploitant moet
toepassen.

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten
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FANC Richtlijnen voor het oprichten van een nieuwe
nucleaire installatie van klasse I

Toelichting

Relevantie

Verwijzing

Het FANC en Bel V hebben richtlijnen (guidelines) ontwikkeld die kunnen
worden gevolgd bij het opstellen van een vergunningsaanvraag voor een
nieuwe nucleaire installatie van klasse I. Deze richtlijnen beschrijven de
verwachtingen van de veiligheidsautoriteiten op het vlak van de
veiligheidsdemonstratie. Die omvat onder meer de toepassing van het
“defence-in-depth”-principe, de definitie van kwantitatieve
veiligheidsdoelstellingen en een beschrijving van de algemene aanpak van
externe gevaren (bijv. aardbevingen, neerstortende vliegtuigen en externe
overstromingen). De richtlijnen zijn gebaseerd op diverse bronnen,
waaronder documenten van WENRA en de Europese richtlijn
2014/87/Euratom.
• Guideline – Safety demonstration of new class I nuclear installations
• Guideline on the categorization and assessment of accidental aircraft
crashes in the design of new class I nuclear installations
• Guideline on the evaluation of the seismic hazards for new class I
nuclear installations
• Guideline on the evaluation of the external flooding hazard for new
class I nuclear installations

Ja

Milieubeoordeling:
Radiologische effecten
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3.2

Administratieve voorgeschiedenis, vergunningen en eerdere
rapportages

3.2.1

Voorgeschiedenis

De voorgeschiedenis van het SCK CEN gaat terug tot in 1952. In onderstaand overzicht zijn een aantal
belangrijke mijlpalen weergegeven (zie ook website SCK CEN https://www.sckcen.be/nl/About/History, waar
doorgeklikt kan worden naar meer gedetailleerde informatie).
2018 De federale overheid kondigt aan dat ze de ‘realisatie van MYRRHA, een nieuwe grote onderzoeksinfrastructuur
in België’, zal ondersteunen. Ze zal de bouw van MYRRHA financieren voor een bedrag van 558 miljoen euro in
de periode 2019-2038.
2018 Formele ondertekening voor de oprichting en financiering van een Publiek Partnerschap tussen het SCK CEN en
het IRE voor ontwerp, bouw en uitbating van RECUMO
2017 Lancering van de eerste bioreactor in de ruimte als onderdeel van het MELiSSA-project.
2017 Het SCK CEN kreeg als derde instituut ter wereld het ICERR-certificaat (International Centre based on Research
Reactors) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).
2016 Als lid van ‘ondernemers voor ondernemers’ lanceert het SCK-CEN het project "Inspiration" om de spirulinateelt in
Congo nieuw leven in te blazen.
2016 Na een 16 maanden durende onderhoudsbeurt is de BR2 opnieuw succesvol opgestart.
2014 Opstart PRACLAY-project: een test die de impact van warmte op de diepe kleilaag bestudeert.
2014 Bouw van een nieuw dierenverblijf voor stralingsbeschermingsonderzoek.
2013 SCK CEN ontwikkelt eigen meetbank BONAPARTE (Bench for Non-destructive Analyses on fuel Plate And Rod
Type fuel Elements). Ze maakt het mogelijk om na bestraling op zeer nauwkeurige wijze een volledige mapping te
maken van de zwelling van de brandstofplaten met een precisie van enkele micrometer.
2013 Definitieve opdeling tussen het SCK CEN en VITO.
2012 BR3 viert dubbele verjaardag: 25 jaar buiten dienst gesteld, 50 jaar geleden in gebruik genomen.
2012 Het SCK CEN viert zijn zestigste verjaardag en richt de Academy for Nuclear Science and Technology op. De
Academy bundelt alle opleidings- en trainingsactiviteiten.
2011 Met het Europese GUINEVERE-project realiseert het SCK CEN wereldwijd het eerste demonstratiemodel van een
versneller aangedreven systeem met een volledige loodkern.
2011 In de nasleep van het nucleaire ongeval in Fukushima biedt het SCK CEN ondersteunende activiteiten: analyses,
metingen, advies, …
2010 Het SCK CEN viert 35 jaar fusieonderzoek.
2010 Europa beschouwt MYRRHA als een prioritaire onderzoeksinfrastructuur voor energieveiligheid en de strijd tegen
klimaatverandering.
2010 De federale regering beslist om het MYRRHA-project financieel te ondersteunen.
2010 GUINEVERE wordt ingehuldigd, een stap voorwaarts in het onderzoek rond ‘versneller aangedreven systemen’.
2009 Het SCK CEN coördineert het Belgische fusieonderzoek binnen de ‘bredere aanpak’ rond kernfusie.
2008 Het SCK CEN breekt de schouw van reactor BR3 af, een belangrijke stap in de ontmanteling van deze
infrastructuur.
2006 Het SCK CEN ondergaat een reorganisatie waarbij drie wetenschappelijke instituten vorm krijgen. Elke instituut
bestudeert een specifiek domein van nucleaire toepassingen. Een vierde instituut staat in voor ondersteunende
diensten en administratie.
2006 Het SCK CEN viert de vijftigste verjaardag van reactor BR1 en de expertise rond dosimetrie.
2004 Het SCK CEN opent nieuwe laboratoria voor onderzoek naar radiobiologie, radio-ecologie en ruimtevaart.
2002 Het SCK CEN viert zijn vijftigste verjaardag.
2001 In samenwerking met vijf Belgische universiteiten start het SCK CEN de opleiding ‘Master in Nuclear Engineering’.
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1999 Het SCK CEN verwijdert de reactorkuip van BR3.
1999 Het onderzoeksproject MYRRHA krijgt vorm.
1998 Het SCK CEN integreert humane en sociale wetenschappen in zijn onderzoeksprogramma’s.
1996 Reactor BR2 ondergaat een grondige moderniseringsoperatie.
1995 Een groots onderzoeksprogramma (ESV PRACLAY, later ESV EURIDICE) gaat van start waarbij het SCK CEN,
de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) en andere partners onderzoeken
of radioactief afval veilig kan worden geborgen in kleilagen in de diepe ondergrond.
1991 De niet-nucleaire activiteiten van het SCK CEN worden ondergebracht in VITO, de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek. Beide centra werken als goede buren op dezelfde site, maar ontwikkelen zich
onafhankelijk van elkaar.
1987 Reactor BR3 wordt stilgelegd. Meteen start het eerste onderzoeksprogramma in West-Europa om een
drukwaterreactor te ontmantelen.
1986 Het SCK CEN werkt mee aan de metingen na de kernramp in Tsjernobyl.
1974 Het SCK CEN start een onderzoeksprogramma naar de mogelijkheid om radioactief afval te bergen in de diepe
ondergrond.
1970 Het SCK CEN breidt zijn werking uit naar niet-nucleaire activiteiten.
1964 De VENUS-reactor is operationeel.
1962 De drukwaterreactor BR3 start op. Een jaar later brengen de onderzoekers met plutonium verrijkte splijtstofnaalden
in BR3.
1961 De groei van het SCK CEN zet zich door met reactor BR2 die in werking treedt.
1957 De instelling verandert zijn naam en heet voortaan het SCK CEN (Studiecentrum voor Kernenergie – Centre
d’Etude de l’Energie Nucléaire).
1956 De Belgian Reactor 1 of kortweg BR1 treedt in werking.
1954 De realisatie van de technische en administratieve gebouwen gaat van start.
1953 Het pas opgerichte studiecentrum beslist zich in Mol te vestigen en koopt hiervoor de nodige gronden aan.
1952 De Belgische overheid richt het Studiecentrum voor de Toepassingen van Kernenergie op (STK-CEAEN, Centre
d’Etudes pour les Applications de l’Energie Nucléaire).

3.2.2

Federale exploitatievergunningen

De diverse inrichtingen die gebruikmaken van radioactieve stoffen of van toestellen die ioniserende straling
uitzenden, werden in België in 4 klassen ingedeeld.
De regels voor de indeling in klassen worden bij koninklijk besluit vastgesteld en berusten op de omvang van
het risico dat gepaard kan gaan met de exploitatie van die inrichtingen.
Een inrichting (of installatie) wordt in een bepaalde klasse ingedeeld volgens het voltage van het toestel of de
activiteit van de daarin opgenomen radioactieve bron(nen) of nog volgens de mate van blootstelling aan de
gebruikte ioniserende straling.
Naast de kernreactoren (Doel, Tihange), verstaat men onder klasse I :
•
•
•

de inrichtingen waar hoeveelheden splijtstoffen worden aangewend of in bezit gehouden;
de inrichtingen voor opwerking van al dan niet verrijkte bestraalde kernbrandstoffen;
de inrichtingen waar radioactieve afvalstoffen worden verzameld, verwerkt, geconditioneerd,
opgeslagen, of in het algemeen de inrichtingen waar radioactieve afvalstoffen worden
behandeld, op voorwaarde dat deze inrichtingen de belangrijkste activiteit van de
onderneming uitmaken; en de bergingsplaatsen van radioactieve afvalstoffen.
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SCK CEN is een klasse I inrichting.
•
•

3.2.3

KB 30 juni 1986 (N0024), waarbij de Instelling van openbaar nut "Studiecentrum voor
Kernenergie" vergund wordt de installaties gelegen te Mol verder ter exploiteren;
KB ARR5 00032450, Wijziging en uitbreiding van het koninklijk besluit van 30 juni 1986
(N0024), waarbij de Instelling van openbaar nut "Studiecentrum voor Kernenergie" vergund
wordt de installaties gelegen te Mol verder ter exploiteren, en het koninklijk besluit van 11
maart 1999 (N.0024/E), waarbij de Instelling van openbaar nut "Studiecentrum voor
Kernenergie" vergund wordt de installaties gelegen te Mol uit te breiden met een centrale
bufferopslagplaats voor radioactief afval.

Milieu- en omgevingsvergunningen

De milieu- en omgevingsvergunningsbesluiten met ingedeelde inrichtingen of activiteiten van het SCK CEN
zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Tabel 3-2: Overzicht van de milieu- en omgevingsvergunningen (stand d.d. 31/01/2021)
Ref. vergunning

Verleend op

Vervalt op

Uitgereikt door

MLAV1/10-373/KH-HS-LH

03/03/2011

3/03/2031

Bestendige deputatie van de
Provincie Antwerpen

MLAV1-20120438/KRHO/mben

04/04/2013

3/03/2031

Bestendige deputatie van de
Provincie Antwerpen

MLAV-2014-0058/KRHO/fs

25/09/2014

3/03/2031

Bestendige deputatie van de
provincie Antwerpen

MLVER-20150109/KRHO/erca

29/10/2015

3/03/2031

Bestendige deputatie van de
provincie Antwerpen

MLAV1-20170011/KRHO/naka

08/06/2017

3/03/2031

Bestendige deputatie van de
provincie Antwerpen

OMGP-2019-0163/KRHO
OMV-loket 2019056399

10/10/2019

3/03/2031

Bestendige deputatie van de
provincie Antwerpen

OMGP-2020-0075 –
Referentie OMV-loket
2020038790

22/10/2020

3/03/2031

Bestendige deputatie van de
provincie Antwerpen

In het kader van de huidige exploitatie van het SCK CEN werd er 1 milieueffectrapport opgesteld: het MER
voor de ontmantelingsvergunning van de kernreactor BR3, d.d. juni 2005, ingediend bij het FANC.
Naast het MER heeft het SCK CEN in het kader van milieuvergunningsaanvragen project-m.e.r.screeningsnota’s opgemaakt.

3.3

Verdere besluitvorming en procedures

Het project betreft een klasse I – installatie waarvoor de oprichtings- en exploitatievergunningsaanvraag
inclusief het veiligheidsrapport en milieueffectrapport volgens artikel 12 van het ARBIS wordt opgesteld.
Voor een bronbemaling is een vergunning of melding vereist, die conform de VLAREM-wetgeving (Rubriek
53.2) geïntegreerd is in de algemene omgevingsvergunning. Welke vergunning moet worden aangevraagd
hangt af van:
•
•

de opgepompte hoeveelheid grondwater;
de diepte van de grondwaterverlaging;
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•

de
locatie
van
de
bronbemaling
in
beschermd
natuurontwikkelingsgebied, parkgebied of bosgebied.

duingebied,

groengebied,

De bemaling bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingszone, noch in een beschermd natuurgebied.
Het debiet is hoger dan 2.500 m³/dag waardoor de bemaling onder klasse 1 valt en dus vergunningsplichtig
is.
Naast de bronbemaling zelf, kan ook het lozen van het opgepompte grondwater vergunningsplichtig zijn. Dit
is het geval wanneer het opgepompte grondwater gevaarlijke stoffen bevat met concentraties boven het
indelingscriterium. Indien dit het geval is, is rubriek 3 ook van toepassing.
Het project-MER zal deel uitmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag en de wijzigingen aan de
exploitatievergunning voor nucleaire inrichtingen zoals beslist door het FANC (Briefadvies van FANC van
21/12/2017 met ref. 2017-12-18-RK-5-1-12-NL) en Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid
(briefadvies van Team Mer van 24/11/2017 met ref. Omg/MER/)
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4

ALGEMENE METHODOLOGIE

4.1

Plan van aanpak

Dit project-MER is opgesteld in functie van het bekomen van de nodige vergunning voor de bouw en exploitatie
van het RECUMO project. Effecten die kunnen optreden bij het project worden onderzocht. Cumulatieve
effecten van het project met de bestaande installaties van SCK CEN worden, waar relevant, ook in rekening
gebracht.

4.2

Effectbeschrijving en -beoordeling

In de volgende hoofdstukken wordt per discipline een beschrijving en beoordeling van de te verwachten
milieueffecten weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende fases van het project:
•
•
•

aanlegfase;
exploitatiefase;
periode na sluiting.

In de onderstaande tabel wordt voor de relevante MER-disciplines een overzicht gegeven van wat mogelijk te
verwachten effecten zijn.
Tabel 4-1: Ingreep-effectmatrix
MER discipline

Aanlegfase

Exploitatiefase

Periode na sluiting2

Radiologische effecten
Radiologische effecten


Radiologische effecten - normaal bedrijf

-

x

-



Radiologische effecten – niet-normaal

-

x

-

-

-

x

bedrijf


Decommissioning

Niet-radiologische effecten - Sleuteldiscipline
Bodem
structuurwijziging

x

-

-



profielwijziging

x

-

-



aantasting bodemhygiëne

x

x

-



bodemzetting

x

x

x

x

x

x



Water


wijziging infiltratie- en
afvoerkarakteristieken



wijziging grondwaterhuishouding

x

-

-



wijziging waterkwaliteit

x

x

x

Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie



2

ruimtebeslag

x

-

-

verstoringseffecten

x

x

x

Dit is de periode na de exploitatiefase van 25 jaar en voor de ontmanteling.
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MER discipline

Aanlegfase

Exploitatiefase

Periode na sluiting2

Mens – gezondheid


niet radiologische gezondheidseffecten

x

x

x



psychosomatische aspecten

-

x

-

Niet-radiologische effecten - Nevendiscipline
Biodiversiteit


x

x

-

ruimtebeslag

x

x

x

visuele beleving

x

x

x

x

x

x

hinder en verstoring

Mens – ruimtelijke aspecten



Mens – mobiliteit


impact op verkeersdoorstroming

-: er wordt geen effect verwacht
x: er is mogelijk een effect

Binnen elke niet-radiologische discipline is voor de effectbeoordeling de onderstaande 7-delige schaal als
significantiekader gebruikt:
•
•
•
•
•
•
•

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): + + +

Een bespreking van de cumulatieve effecten van het project met de in hoofdstuk 4.3 beschreven
ontwikkelingsscenario’s is in een discipline overschrijdende paragraaf (6.9) opgenomen achteraan.

4.3

Ontwikkelingsscenario’s

Er zijn in het studiegebied van de verschillende disciplines geen ontwikkelingsscenario’s geïdentificeerd die
een invloed hebben op de evaluatie van de effecten van het RECUMO-project. De besluiten van
effectevaluatie van het RECUMO-project worden niet relevant beïnvloed door het al dan niet uitvoeren van de
bekende plannen en projecten in de omgeving.
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5

MILIEUBEOORDELING: RADIOLOGISCHE EFFECTEN

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de mogelijke radiologische effecten van de huidige situatie en de voorgenomen
activiteit besproken. De huidige situatie wordt geanalyseerd aan de hand van metingen van de lozingen
(paragraaf 5.3.1.) en omgevingsmetingen (paragraaf 5.3.2.) alsook berekeningen van de atmosferische
lozingen bij normaal bedrijf waarbij we de impact voor de meest kritische persoon inschatten (paragraaf 5.3.3).
De stralingsbelasting van de geplande activiteit wordt geëvalueerd aan de hand van berekeningen bij normaal
bedrijf en in geval van een ongeval.
Om de impact van de voorgenomen activiteit te beoordelen wordt er rekening gehouden met de volgende
richtlijnen van de toezichthoudende overheid;
•
•

•

FANC richtlijn 2012-11-19-KO-5-4-1-FR van 29 maart 2013 voor de lozingen met
radiologische gevolgen tijdens de normale uitbating
Bel V richtlijn R-SG-17-001-0-e-0 van juni 2017 voor de toepassing van conservatieve en
minder conservatieve methoden bij de bepaling van de radiologische gevolgen na een
ongeval
FANC richtlijn 2013-05-15-NH-5-4-3 van april 2017 voor de algemene benadering van de
veiligheidsdemonstratie

Zoals bepaald in de richtlijnen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voor nieuwe
Klasse I installaties ([1][2][3]) worden de radiologische effecten bij niet-normale bedrijfsomstandigheden
geëvalueerd aan de hand van ongevalsscenario’s. Dit zijn hypothetische extreme gebeurtenissen die
resulteren in een niet-geplande vrijzetting van radioactiviteit in de omgeving. Enkel gebeurtenissen die
aanleiding geven tot de hoogst mogelijke radiologische impact worden in deze impactstudies in beschouwing
genomen. De gevolgen berekend op basis van de aannames overkoepelen de gevolgen van bijvoorbeeld de
scenario’s van vliegtuigcrash, aardbeving, brand of overstroming.
Zonder milderende maatregelen zou een vliegtuigcrash of aardbeving aanleiding kunnen geven tot een
ineenstorting van het gebouw gevolgd door een grondlozing, schouwlozing en/of uitslaande brand. Een
overstroming zou storingen kunnen veroorzaken in de operationele systemen en aldus aanleiding kunnen
geven tot een mogelijke schouwlozing, een uitslaande brand en/of een kriticaliteitsongeval.
De evaluatie van de radiologische effecten voor het personeel en de bevolking gebeurt op basis van
conservatieve inschattingen voor wat betreft de lozingen van radioactieve stoffen in de omgeving en de
leefgewoonten van de bevolking.
Deze evaluatie laat toe om mogelijke milderende maatregelen te identificeren zodat de bouw en exploitatie
van de RECUMO installatie dermate uitgevoerd wordt dat de veiligheidsobjectieven inzake radiologische
risico’s, zoals opgelegd in de richtlijnen van FANC, worden gerespecteerd.
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5.2

Blootstellingwegen voor de bevolking

Personen in de nabije omgeving van het SCK CEN kunnen worden blootgesteld aan straling via verschillende
blootstellingswegen. Mogelijke blootstellingswegen zijn;
•

•

Externe bestraling
• Wolkstraling ten gevolge van radioactiviteit geloosd in de atmosfeer
• Grondstraling ten gevolge van bodem gecontamineerd door depositie van de geloosde radioactiviteit
• Directe straling door bv. transport van radioactief materiaal
Interne bestraling
• Inhalatie van geloosde radioactiviteit
• Inhalatie van gesuspendeerde bodemdeeltjes besmet met radioactiviteit afgezet op de bodem
• Ingestie van voedsel besmet door depositie van geloosde atmosferische radioactiviteit op de
gewassen en/of opname van radioactiviteit uit de besmette bodem

In het volgende hoofdstuk wordt de stralingsbelasting van de huidige situatie in kaart gebracht aan de hand
van metingen en berekeningen.
De radiologische impact van de geplande activiteit bij normaal bedrijf en bij ongeval wordt berekend. De
resultaten hiervan worden behandeld in §5.4. De radiologische impactsberekeningen voor de huidige situatie
en geplande activiteit zijn deze voor de meest blootgestelde persoon 3. De resultaten worden berekend op
basis van conservatieve leefgewoonten om omhullende waarden voor de dosisbelasting te bekomen. De
meest blootgestelde personen bevinden zich permanent op de plaats met de maximale dosisbelasting 4. De
landbouwproducten (gewassen, melk en vlees) worden gecultiveerd op de plaats met maximale depositie
waarbij 10 % van het dieet van de blootgestelde personen bestaat uit deze producten. Dit is in
overeenstemming met de richtlijn voor de berekening van radiologische gevolgen voor Klasse I nucleaire
installaties [5].

5.3

Huidige radiologische toestand

SCK CEN beschikt over een vergunning voor radioactieve gasvormige lozingen via verschillende
lozingspunten. Het vloeibaar afval dat wordt geproduceerd door het SCK CEN wordt afgevoerd naar
Belgoprocess voor verwerking waarna nog een kleine hoeveelheid gezuiverd afvalwater wordt geloosd in de
Molse Nete. Ook het vast radioactief afval wordt door Belgoprocess verwerkt. De gasvormige lozingen alsook
de volumes en activiteiten van het vloeibaar en vast afval worden systematisch gecontroleerd om na te gaan
of voldaan wordt aan de voorwaarden vastgelegd in de exploitatie- en de lozingsvergunning. Zoals eerder
aangehaald wordt ook de mogelijke radiologische impact van de activiteiten van het SCK CEN en de
omliggende nucleaire bedrijven op de bevolking en het milieu aan de hand van omgevingsmetingen
gecontroleerd (paragraaf 5.3.2.). Om de maximale impact op de bevolking in te schatten alsook de impact van
de installaties van het SCK CEN in kaart te brengen worden er ook berekeningen uitgevoerd (paragraaf 5.3.3).

5.3.1

Monitoring van lozingen

5.3.1.1

Atmosferische lozingen

De gasvormige lozingen bestaan grotendeels uit ventilatielucht die afkomstig is van de ventilatiesystemen in
de nucleaire installaties op de site van het SCK CEN. De afvoer van de afgezogen lucht wordt na doorgedreven

3

Deze persoon is een hypothetisch individu die zich qua plaats, beweging in de omgeving, leeftijd, levensstijl en voedingsgewoonte op
de slechtst mogelijke locatie ten opzichte van de impact bevindt. De berekende dosis voor het kritisch individu is dus een overschatting
van de werkelijke impact.
4 Dosis is een maat voor de gezondheidseffecten van de blootstelling aan radioactieve straling en wordt uitgedrukt in Sievert (Sv). De
dosis hangt af van de hoeveelheid ontvangen straling en de soort beschouwde straling (α, β, γ, X, neutronen)
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filtratie via de verschillende schouwen in de atmosfeer geloosd. Door de diversiteit van installaties binnen het
SCK CEN worden er ook verschillende types gasvormige lozingen beschouwd:
•
•
•
•
•

de edelgassen,
de α-aerosolen,
de β-aerosolen,
jodium (131I) en
tritium (3H).

De schoorstenen, waarlangs radioactieve effluenten kunnen geloosd worden, worden continu bemonsterd en
gecontroleerd. Deze radiologische controles kunnen onderverdeeld worden in twee types:
•
•

Rechtstreekse metingen van de monsters tijdens de aanzuiging (ON-LINE metingen)
Metingen van de monsters na staalname, in de meetlaboratoria (OFF-LINE metingen)

Beide soorten metingen gebeuren op monsters, die via dezelfde bemonsteringssystemen werden bekomen.
De online-metingen worden vooral toegepast om op elk moment te kunnen nagaan dat bepaalde
lozingsreferentieniveaus niet overschreden worden of om een snelle indicatie te bekomen van een abnormale
lozingstoename. De offline-metingen worden toegepast om een preciezere bepaling van het lozingsbilan
mogelijk te maken; in het bijzonder voor de α-stof, βγ-stof, 131I- en tritiumlozingen.
De jaarlijkse inventaris van de hoeveelheden geloosde radioactiviteit wordt afgeleid uit:
•
•
•

de offline-metingen voor wat de lozingen van α-stof, βγ-stof, 131I, HT (gasvormige tritium) en
HTO (getritieerd water) betreft.
de online-metingen voor wat de geloosde edelgassen uit BR2 betreft
de berekening op basis van de geproduceerde energie, wat de 41Ar-lozingen van BR1 betreft.

Het monitoringsprogramma op de site is bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid (FANC). Alle
analyseresultaten worden ook maandelijks gerapporteerd aan de bevoegde overheid.
In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de atmosferische lozingen per categorie van
lozing voor alle installaties van het SCK CEN samen voor het jaar 2017.
Tabel 5-1: Samenvatting van de totale activiteit geloosd in de atmosfeer tijdens 2017 voor de hele site met vermelding
van de jaarlimieten per schouw
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Volgende grafieken geven een overzicht van de geloosde activiteiten per categorie in de periode 2007-2017.
Uit deze grafieken blijkt dat de hoeveelheid geloosde radioactiviteit vrij stabiel is gebleven over de laatste 10
jaar.

beta
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Geloosde activitieti (Bq)
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1,00E+09
1,00E+08
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Figuur 5-1: Evolutie van de gasvormige lozingen in de periode 2008-2017. De samengestelde jaarlijkse lozingslimieten
voor elk lozingstype (alfa, bèta, jodium, tritium, edelgassen) zijn ook weergegeven (oranje lijn).
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Om de impact op de bevolking ten gevolge van de gasvormige lozingen van het SCK CEN op de bevolking te
controleren en te beheren worden deze vergeleken met jaarlijkse limieten voor de verschillende
lozingscategorieën. Deze limieten van de verschillende lozingscategorieën (in Bq) werden gedefinieerd op
basis van een globale dosisbeperking van 100 µSv/jaar voor de gasvormige lozingen zoals bepaald in de
exploitatievergunning van het SCK CEN (Figuur 5-1). Deze dosisbeperking houdt rekening met de activiteiten
van de andere nucleaire bedrijven in de regio. De geloosde hoeveelheden zijn steeds lager dan de jaarlijkse
limieten; minder dan 0,1 % van de jaarlijkse limiet voor alfa, bèta en jodium, minder dan 4% voor tritium en
minder dan 20% voor de edelgassen [6].

5.3.1.2

Vloeibaar radioactief afval

De radioactieve vloeibare afvalstromen worden tijdens de handelingen gecollecteerd en afgevoerd naar
Belgoprocess voor verdere verwerking. Belgoprocess is vergund voor de verwerking en interne opslag van
deze afvalstromen. De mogelijke impact hiervan op mens en milieu komt aan bod bij de bespreking van de
omgevingsmetingen (§ 5.3.2).

5.3.1.3

Vast radioactief afval

De vaste afvalstromen (laag-, midden- en hoogradioactief afval) worden afgevoerd naar Belgoprocess voor
verdere verwerking. Belgoprocess beschikt over een vergunning voor deze verwerking. De mogelijke impact
op mens en milieu wordt behandeld tijdens de bespreking van de omgevingsmetingen (§ 5.3.2).

5.3.2

Monitoring van de radioactiviteit op de site en in het milieu

5.3.2.1

Inleiding

De radiologisch toestand op de site van SCK CEN en de omgeving wordt continu gemeten door de bevoegde
overheid FANC. Bijkomende radioactiviteitsmetingen worden uitgevoerd door SCK CEN. In volgende secties
wordt een overzicht gegeven van deze meetprogramma’s en hun resultaten.

5.3.2.2

Nationaal monitoringsprogramma

De toezichthoudende overheid (FANC) controleert permanent de radiologische toestand op het Belgisch
grondgebied door middel van het online TELERAD-systeem en regelmatige staalnames in het leefmilieu,
hierbij rekening houdend met de nationale en internationale richtlijnen ter bescherming van mens en milieu.
Het online monitoringsprogramma van FANC omvat een globaal radiologisch toezicht op het grondgebied en
een meer gedetailleerd toezicht in de omgeving rondom de nucleaire sites [7]. Het programma bestaat uit een
netwerk van 250 meetstations verdeeld over het volledige nationale grondgebied die voortdurend de
radioactiviteit (meer bepaald gammastraling) in de lucht en het water van de rivieren meten. Er bevinden zich
17 meetstations op de SCK CEN site en 19 meetstations binnen een straal van 10 km rondom de site. Deze
meetstations geven in real-time de stralings- en/of radioactiviteitsniveaus. De gegevens zijn online
beschikbaar via de website http://telerad.fgov.be.
Bijkomend worden er ook periodieke monsternamecampagnes uitgevoerd. Het periodieke programma
controleert de radioactiviteit in lucht, bodem, rivier- en zeewater, sediment, bio-indicatoren (zoals algen,
mossen) en diverse producten van de voedselketen zoals drinkwater, melk, enz. In 2016 werden er 4350
stalen genomen waarop bijna 25000 analyses van alfa-, bèta- en gammaradioactiviteit werden uitgevoerd.
In de nabijheid van het SCK CEN bevinden zich ook andere nucleaire sites (Belgoprocess, Belgonucleaire,
EC-JRC (vroeger IRMM) en FBFC International)5 die een mogelijke impact kunnen hebben op de omgeving.

5

Belgonucleaire en FBFC International bevinden zich in de laatste ontmantelingsfase
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Tabel 5-2 geeft een overzicht van het type staal, de plaats van bemonstering, het type van metingen en de
frequentie van bemonstering in de omgeving van de nucleaire bedrijven in Mol-Dessel.
Tabel 5-2: Radiologisch toezichtsprogramma in de regio Mol-Dessel
Compartiment

Type meting

Frequentie staalname

Atmosfeer
γ spectrometrie: 7Be, 134-137Cs, 141-144Ce, 103-106Ru, 95Zr, 95Nb

Stofdeeltjes

Oppervlakte-afzetting (bakken)

Om de 4 weken

α totaal spectrometrie

Dagelijks

β totaal spectrometrie (op papier filters)

Dagelijks

γ spectrometrie (onbehandeld water): 7Be, 134-137Cs, 141144
Ce, 103-106Ru, 95Zr, 95Nb, 131I

Om de 4 weken

β totaal spectrometrie, α totaal, ³H, 90Sr (gefilterd water)

Om de 4 weken

β totaal spectrometrie, α totaal (filterneerslag)

Om de 4 weken

Bodem
Blijvende weide (colluvium-0,125
m²
op ~ 15 cm diepte + kortgeknipt
gras)

γ spectrometrie: 7Be, 134-137Cs, (57)-58-60Co, 54Mn, 65Zn, 110mAg,
40
K, 226-228Ra,228Th

Jaarlijks

Grote Nete
Molse Nete

γ spectrometrie: 7Be, 134-137Cs, 141-144Ce, 103-106Ru, 95Zr, 95Nb,
226
Ra
β totaal spectrometrie, α totaal, 3H, 40K

Om de 2 weken

Sedimenten
Grote Nete

γ spectrometrie: 7Be, 134-137Cs, (57)-58-60Co, 54Mn, 65Zn, 110mAg,
40
K, 226-228Ra,228Th

Om de 4 weken

Sedimenten
Molse Nete

γ spectrometrie: 7Be, 134-137Cs, (57)-58-60Co, 54Mn, 65Zn, 110mAg,
40
K, 226-228Ra,228Th
90
Sr, 234-235-238U, 238-(239+240)Pu, 241Am

Om de 4 weken

Waterplanten
Molse Nete

γ spectrometrie: 7Be, 134-137Cs, (57)-58-60Co, 54Mn, 65Zn, 110mAg,
40
K, 226-228Ra,228Th

Driemaandelijks

Drinkwater (kraantjeswater)

 totaal & β totaal spectrometrie: 3H, 40K
In geval van overschrijding van de 0,1 Bq/L  totaal en 1
Bq/L β totaal “screening”-waarden,
volledige spectrometrie-analyses (, β, γ)

Driemaandelijks

Melk (zuivelbedrijf)

γ spectrometrie: waaronder
134-137
Cs, 131I, 40K
90
Sr

Om de 4 weken

Voedingsmiddelen (dagschotels
bedrijfsrestaurant VITO)

γ spectrometrie: waaronder
134-137
Cs, 40K
90
Sr en 14C

Rivier
Water

5.3.2.3

Maandelijks
Driemaandelijks

Monitoringsprogramma van SCK CEN

Het SCK CEN voert, behalve het meten van de atmosferische lozingen aan de lozingspunten op haar domein,
ook radiologische controles uit in de omgeving om de impact van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu te
evalueren en te beheersen. De inhoud van dit toezichtsprogramma is bepaald in overleg met FANC en wordt
jaarlijks gerapporteerd [6].
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Het radiologisch monitoringsprogramma van de omgeving omvat de volgende controles:
•
•
•
•
•

Omgevingsstraling
Controle van de radioactiviteit in de lucht
Controle op water (grond-, oppervlakte- en drinkwater)
Controle op de radioactiviteit in gras
Controle op de radioactiviteit in melk

Omgevingsstraling
De omgevingsstraling op en rond het domein van het SCK CEN wordt gemeten met behulp van
thermoluminescente dosismeters (TLD).
In totaal werden 31 dosismeters geplaatst, respectievelijk:
•
•
•

12 dosismeters op de grens van het Technisch Domein;
17 dosismeters verspreid binnen het Technisch Domein;
2 dosismeters buiten het Technisch Domein

De locatie van de dosismeters is weergegeven in Figuur 5-26. Deze dosismeters worden trimestrieel
gewisseld en uitgelezen. De minimaal detecteerbare dosis bedraagt 30 tot 50 µSv.

Figuur 5-2: Locatie van de TLD-dosismeters op en in de omgeving van de SCK CEN site

6

De dosismeters zijn op de figuur niet genummerd naar aanleiding van de Wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van
nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en
inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid.
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Controle van de radioactiviteit in de lucht.
Er zijn 5 luchtbemonsteringsstations geplaatst in de buurt van het SCK CEN. Deze stations meten continu de
radioactiviteit in de lucht. Eén station, gelegen in de meest voorkomende windrichting, is ook uitgerust met een
ventilator voor de aanzuiging en een absoluutfilter. De absoluutfilter wordt maandelijks vervangen waarna
deze filter wordt gemeten door middel van gammaspectrometrie.
Controle van de radioactiviteit in water (grond-, oppervlakte- en drinkwater)
Een radiologische controle van de waters in de omgeving van het SCK CEN wordt steeds uitgevoerd conform
aan de voorschriften in de exploitatievergunning van het SCK CEN. De 12 bemonsteringsplaatsen op de SCK
CEN site en 17 bemonsteringsplaatsen7 in de omgeving van het domein zijn weergegeven in Figuur 5-3 en
Figuur 5-4.
Verschillende type waters worden bemonsterd:
•

•
•

Oppervlaktewaters:
• stromend: Witte Neet, Breiloop, kanaal van Bocholt naar Herentals
• stilstaand: lagunes SCK CEN, Congovaart
Drinkwater: in 3 verschillende gebouwen van het SCK CEN (PIDPA)
Grondwater: op het domein SCK CEN: aan gebouwen Energie, BR1 (ventilatiegebouw), BR2
Epuratiepost

De controle gebeurt om de 4 weken en omvat α-totaal, β-totaal en tritiummetingen.

Figuur 5-3: Bemonsteringsplaatsen op de SCK CEN-site

7

De bemonsteringsplaatsen zijn op de figuren niet genummerd naar aanleiding van de Wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de
beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die
installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid.
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Figuur 5-4: Bemonsteringsplaatsen in de wijde omgeving van het SCK CEN

Controle van de radioactiviteit in gras
Er worden wekelijks grasmonsters genomen op weiden van een boerderij te Mol-Postel (Figuur 5-5). Deze
boerderij is gelegen op 7 km van het SCK CEN in de overheersende windrichting. De grasmonsters worden
gemeten door middel van gammaspectrometrie.

Figuur 5-5: Locatie van de boerderij voor staalname van gras en melk
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Controle van de radioactiviteit in melk
Weiden rond het SCK CEN worden intensief gebruikt voor melkvee. Daarom wordt melk gecontroleerd op
eventuele radioactieve besmetting. De melkmonsters worden genomen in een boerderij te Mol-Postel waar
ook de grasstalen worden genomen.
De beschouwde isotopen zijn 137Cs en 131I.
137Cs

wordt gemeten omdat het een belangrijk fissieproduct is en omwille van zijn chemische analogie met
kalium waardoor het gemakkelijk kan worden opgenomen in de voedselketen.
131I

is belangrijk wegens:
•
•

de eventuele aanwezigheid van dit isotoop in de atmosferische lozingen van de nucleaire
installaties
de snelle transfer van jodium naar de melk en van daaruit naar de schildklier van de mens,
meer bepaald van belang voor opgroeiende kinderen.

De routinemetingen voor de bepaling van 131I worden wekelijks uitgevoerd.

5.3.2.4

Resultaten van het radiologische toezicht

De resultaten van de radioactiviteitsmetingen in de regio Mol-Dessel voor het jaar 2017 zijn hieronder in het
kort samengevat.
Omgevingsstraling op basis van TELERAD en TLD metingen; Voor de meeste TELERAD meetstations op de
SCK CEN site worden gemiddelde dosistempi tussen de 80 en 100 nSv/h gevonden. Dit zijn waarden die
overeenstemmen met de natuurlijke achtergrondstraling en die door het TELERAD netwerk ook in de wijdere
omgeving worden teruggevonden. De meeste TLD dosismeters geven gelijkaardige resultaten. De TELERAD
stations en TLD's tonen ook geen belangrijke verschillen in het dosistempo in functie van de tijd. Op een aantal
plaatsen in de buurt van het domein van Belgoprocess 2 wordt wel een dosis licht hoger dan de
achtergrondstraling gedetecteerd (Figuur 5-6), met name op locaties 32 en 64 op Figuur 5-2. Dit is te wijten
aan de opslag van radioactief afval op de verschillende stockageplaatsen van Belgoprocess site 2. De
mogelijke impact die de licht verhoogde straling kan veroorzaken is vele malen kleiner dan de toegelaten
dosislimiet voor de bevolking.
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Figuur 5-6: Omgevingsstraling gemeten d.m.v. TLD dosismeters in 2017.
De locatie van de meetpunten is weergegeven in Figuur 5-2.

Radioactiviteit in de lucht; De periodiek gemeten radioactiviteit in de lucht ligt in de buurt of onder de
detectielimieten van de meetapparatuur. In 2017 werd in de buurt van het SCK CEN enkel natuurlijke activiteit
(7Be gevormd onder invloed van kosmische straling) gedetecteerd. Dit resultaat wordt bevestigd door de
gegevens van de continue metingen die worden uitgevoerd door meetstations die zich op het SCK CEN terrein
en in de omgeving bevinden.
Radioactiviteit in de oppervlaktewaters rond SCK CEN en de Molse Nete; De resultaten van de α-globaal-, de
β-globaal- en de tritiumactiviteit aanwezig in de omgevingswaters rond het SCK CEN voor het jaar 2017 zijn
weergegeven in Figuur 5-7. Zoals men kan zien op de figuren liggen de gemeten activiteiten (in α, β en HTO)
van alle meetpunten onder hun respectievelijk leidniveau 8. Om deze leidniveaus te bepalen, beschouwt men
de afgeleide concentraties in het kader van vloeibare lozingen voor elke categorie9 (241Am voor α, 134Cs voor
βγ en HTO voor tritium). Men bekomt aldus de leidniveaus samengevat in Tabel 5-3.

8

Leidniveau voor afvalwaters is de maximale concentratie van een radionuclide in vloeibare lozingen. Dit is de concentratie die bij
ingestie van het water resulteert in een dosis gelijk aan de jaarlijkse dosislimiet van 1 mSv.
9 Zie tabel H1, Bijlage III bij het KB van 20 juli 2001 houdende Algemeen Reglement op de Bescherming van de Bevolking en van de
Werknemers tegen het Gevaar van de Ioniserende Stralingen.
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Tabel 5-3: Leidniveaus voor concentraties in oppervlaktewaters
Aard

Leidniveau (Bq/l)

α –globaal

5

β-globaal

53

Tritium

5.5.104

Figuur 5-7: Alfa-, beta- en tritium-activiteit in de omgevingswaters (mBq/l)

De gemeten concentraties in de oppervlaktewaters gelegen nabij de SCK CEN site zijn verwaarloosbaar en
zonder gevolgen voor de gezondheid van de mens.
Metingen van de radioactiviteit van het water van de Molse Nete, waarin een fractie van het gezuiverd
afvalwater wordt geloosd (door Belgoprocess), tonen aan dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de
mens. De vastgelegde concentratielimieten worden ruim gerespecteerd.
Radioactiviteit in de voedselketen; De radioactiviteit in de gras- en melkstalen van de boerderij in Mol-Postel
zijn zeer laag. De gedetecteerde radionucliden zijn:
•
•

7Be:

een natuurlijk radionuclide ontstaan door interacties van kosmische stralingen in de
atmosfeer
137Cs: historische besmettingen ten gevolge van de atmosferische kernproeven (door
kernwapenlanden) uit het verleden (tot 1980) of ten gevolge van Tsjernobyl (1986).
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Voor deze isotopen hebben we voor 2017 een gemiddelde waarde van 20 Bq/m² voor 7Be en 0,19 Bq/m² voor
137Cs. Onderstaande figuur toont de evolutie van de concentraties in gras voor het jaar 2017. De waarden
variëren in functie van de klimaatcondities. De lagere waarden van 7Be in de zomerperiodes zijn waarschijnlijk
te wijten aan langere periodes van droogte waardoor de 7Be niet uit de lucht gewassen wordt en bijgevolg ook
in zeer lage waarden meetbaar is.

Figuur 5-8: Evolutie van de activiteit van 7Be en 137Cs afgezet op gras (Bq/m2) in het jaar 2017

De resultaten van alle 131I en 137Cs -metingen in koemelk lagen steeds onder de detectielimiet. De gemiddelde
detectielimiet voor 137Cs bedraagt 280 mBq/l en voor 131I bedraagt deze 5 mBq/l.

5.3.2.5

Besluit stralingsbelasting op basis van metingen

Op basis van de omgevingsmetingen in het jaar 2017 kan besloten worden dat de impact van de bestaande
activiteiten van het SCK CEN op het milieu zeer laag zijn en er geen nadelige gevolgen zijn voor mens en
milieu. Het niveau van de straling gemeten op het SCK CEN-domein (buiten de gecontroleerde zones) en in
de omgeving komt overeen met de achtergrondstraling met uitzondering van licht verhoogde dosisdebieten in
de omgeving van de stockageplaatsen van radioactief afval gelegen op site 2 van Belgoprocess.
In het gras van een boerderij in Postel zijn enkel de activiteiten van twee nucliden meetbaar: 7Be, een natuurlijk
radionuclide, en 137Cs, een isotoop ten gevolge van de historische atmosferische kernproeven (tot 1980) en
Tjsernobyl (1986). In de melk van dezelfde boerderij wordt er geen radioactiviteit gedetecteerd.
De controle van de radioactiviteit in de oppervlaktewaters in de nabijheid van het SCK CEN heeft aangetoond
dat de specifieke activiteiten (in α, βγ en HTO) van alle meetpunten onder hun respectievelijke leidniveaus
lagen.

5.3.3

Radiologisch impact op basis van modellering

De radiologische impact van de bestaande installaties op de SCK CEN site wordt jaarlijks berekend en
gerapporteerd aan de bevoegde overheid FANC, dit in overstemming met de 2013/59/Euratom richtlijn [8] ter
bescherming van de gezondheid van de bevolking en de werknemers tegen de aan ioniserende straling
verbonden gevaren. Omdat de gevoeligheid voor ioniserende straling leeftijdsgebonden is, worden er
verschillende leeftijdsgroepen van de bevolking beschouwd. De radiologische impact wordt berekend voor
kritische personen van 6 verschillende leeftijdsgroepen met name; jonger dan 1 jaar, 1-2 jaar, 2-7 jaar, 7-12
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jaar, 12-17 jaar en volwassenen (ouder dan 17 jaar), waarbij de dosisfactoren uit de ICRP-72 en opgenomen
in bijlage 3 van ARBIS worden gebruikt [9]. Als model voor de berekeningen wordt het NRC-model voor
routinelozingen gebruikt [10]. De parameterwaarden voor de consumptiehoeveelheid en inhalatiedebiet komen
uit de richtlijn 2012-11-19-KO-5-4-1-FR van FANC [11]. Om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse dosislimiet van
1 mSv voor de bevolking [8][9] op geen enkele locatie in de nabijheid van de nucleaire bedrijven wordt
overschreden, werd in de SCK CEN exploitatievergunning een globale dosisbeperking van 100 µSv/jaar
opgelegd voor de gasvormige lozingen, dit rekening houdend met de activiteiten van de andere nucleaire
bedrijven in de regio.
Tabel 5-4 geeft een overzicht van de radiologische impact per installatie van het SCK CEN voor de
verschillende leeftijdsgroepen. Omdat voor elke installatie apart de maximale dosis wordt berekend (waarbij
de locatie voor maximale dosis voor elke installatie verschillend is), is het niet mogelijk om de meest kritische
leeftijdsgroep te selecteren voor de hele site. De hoogste totale radiologische impact van de SCK CEN-site (in
de huidige configuratie) bedraagt 1,52E-06 Sv/jaar of 1,52 µSv/jaar als men conservatief veronderstelt dat de
locatie voor maximale blootstelling voor elke installatie dezelfde is. Deze waarde is vele malen lager dan de
dosisbeperking van 100 µSv/jaar voor de activiteiten van SCK CEN en heeft geen gevolgen voor de
gezondheid van de mens. De grootste fractie van deze dosis is te wijten aan de rechtstreekse straling van de
wolk (Figuur 5-9).
Tabel 5-4: Overzicht van de maximale radiologische impact (Sv/jaar) van de atmosferische lozingen door de SCK CEN
installaties voor het jaar 2017.
Installatie

< 1 jaar

1-2 jaar

2 - 7jaar

7 - 12 jaar

12-17 jaar

Volwassene

BR1

6,73E-07

6,76E-07

6,74E-07

6,74E-07

6,74E-07

6,73E-07

BR2

8,11E-07

8,43E-07

8,29E-07

8,21E-07

8,22E-07

8,15E-07

BR3

1,17E-11

1,27E-11

1,26E-11

1,23E-11

1,26E-11

1,23E-11

LHMA

7,07E-11

1,95E-10

1,83E-10

1,50E-10

2,16E-10

2,17E-10

LSCH

9,63E-11

1,15E-10

1,57E-10

1,36E-10

2,20E-10

2,28E-10

WSCH

4,36E-11

5,34E-11

8,37E-11

6,95E-11

1,27E-10

1,33E-10

CBZ

9,40E-11

1,16E-10

1,79E-10

1,49E-10

2,72E-10

2,85E-10

VENUS

8,10E-11

2,00E-10

1,39E-10

1,03E-10

1,09E-10

8,09E-11

Totaal

1,49E-06

1,52E-06

1,50E-06

1,50E-06

1,50E-06

1,49E-06
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Figuur 5-9: Dosisbijdrage (µSv/jaar) van de verschillende blootstellingswegen aan de dosisimpact voor volwassenen

De gemiddelde jaarlijkse impact voor de lozingen gedurende de periode 2010-2017 werd ook berekend. Voor
de meest kritische groep (12 – 17 jarigen) bedraagt de gemiddelde impact 3,95E-06 Sv/jaar of 3,95 µSv/jaar
als men conservatief veronderstelt dat de locatie voor maximale blootstelling voor elke installatie dezelfde is.
De gemiddelde impact voor de periode 2010-2017 is hoger dan deze voor het jaar 2017. Dit is te wijten aan
een verhoogde uitstoot Ar van BR1 (hoger werkregime) en een verhoogde uitstoot edelgassen van BR2 in het
jaar 2012.
Tabel 5-5: Gemiddelde radiologische impact (Sv/jaar) van de atmosferische lozingen van de SCK installaties voor de
periode 2010 – 2017
Installatie

< 1 jaar

1-2 jaar

2 - 7jaar

7 - 12 jaar

12-17 jaar

Volwassene

BR1

6,90E-07

6,91E-07

6,91E-07

6,91E-07

6,91E-07

6,90E-07

BR2

1,81E-07

2,09E-07

1,98E-07

1,91E-07

1,90E-07

1,85E-07

BR3

5,47E-11

5,83E-11

5,83E-11

5,72E-11

5,84E-11

5,73E-11

LHMA

1,75E-10

1,15E-09

7,45E-10

6,06E-10

5,73E-10

5,23E-10

LSCH

1,22E-10

1,40E-10

1,93E-10

1,83E-10

2,74E-10

2,92E-10

WSCH

4,51E-11

5,27E-11

8,26E-11

7,61E-11

1,27E-10

1,37E-10

CBZ

9,59E-11

1,12E-10

1,75E-10

1,63E-10

2,68E-10

2,89E-10

VENUS

1,45E-10

3,36E-10

2,47E-10

1,88E-10

1,95E-10

1,50E-10

Totaal

8,72E-07

9,02E-07

8,90E-07

8,83E-07

8,82E-07

8,77E-07
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5.4

Radiologische effecten van geplande activiteit

5.4.1

Radiologische effecten tijdens normaal bedrijf

5.4.1.1

Radioactieve gasvormige lozingen

Berekeningsmethodologie
Op basis van de aanwezige radioactieve materialen, het afschermingsmateriaal, het ventilatiesysteem (met
drie absoluutfilters met een verwijderingsefficiëntie van 99,95% voor fijn stof) en andere preventiemiddelen
wordt een evaluatie gemaakt van de radiologische effecten tijdens normaal bedrijf. De radiologische impact
ten gevolge van gasvormige lozingen wordt berekend voor de meest blootgestelde leden van de bevolking.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het IFDM-model (Immissie Frequentie Dispersie Model). Dit model is een
bi-Gaussiaans transport- en dispersiemodel, dat gebruikt wordt om de luchtconcentratie en het depositietempo
van geloosde radionucliden te berekenen [13]. Het model is gebaseerd op het werk van Bultynck en Malet [14]
en werd ook uitgebreid gevalideerd.
Voor de berekeningen wordt een nieuw te bouwen schoorsteen verondersteld (i.e. puntbron) waarlangs de
gefilterde ventilatielucht zal geloosd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de karakteristieken van het
ventilatiesysteem, -regime en het lozingspunt (27 m hoge schoorsteen met een diameter van 2,5 m en een
potentiële flux van 25,31 m³/s). De berekeningen houden rekening met de recentste beschikbare
meteorologische gegevens (jaar 2016), gemeten op de SCK CEN site. De gebruikte meteo is conservatief
aangezien de gemiddelde windsnelheid in 2016 lager is in vergelijking met andere jaren (lagere windsnelheid
betekent hogere concentraties). Als meteorologische invoergegevens worden gemiddelde uurgegevens van
de windsnelheid, windrichting en regen gebruikt. Het dispersiemodel is een 'open street' model, wat wil zeggen
dat het geen rekening houdt met obstakels (bomen, geluidsschermen, gesloten huizenrijen...). Naast de
luchtconcentratie (dispersieberekeningen) wordt ook de depositie op de bodem als model output berekend
waarbij de maximale waarden (95 percentiel waarden) van deze output worden gebruikt om de dosisbelasting
te berekenen.
Uitgaande van de dispersie- en depositieberekeningen wordt een inschatting gemaakt van de maximale
dosisimpact die het kritische individu ten gevolge van deze lozingen op jaarbasis zou kunnen ondervinden. De
bekomen dosissen ten gevolge van inhalatie en depositie betreft telkens de volgdosis over een periode van
50 jaar (voor volwassenen) en 70 jaar (voor kinderen), als gevolg van de geloosde activiteit via de schouw
over een periode van één jaar.
Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een maximale hoeveelheid te verwerken materiaal dat gedurende
een heel jaar in de productielijn aanwezig is. Op basis van de fysische karakteristieken van het materiaal, de
karakteristieken van de werkposten en het ventilatie-/filtersysteem wordt geschat hoeveel radioactiviteit er
jaarlijks maximaal kan worden geloosd in de lucht. Deze maximale bronterm, die verschillend is afhankelijk
het materiaal (LEU of HEU), wordt gebruikt om de radiologische dosis voor de bevolking te berekenen.
Bij de bepaling van de totale volgdosis ten gevolge van gasvormige lozingen wordt dus een onderscheid
gemaakt tussen:
1. de volgdosis ten gevolge van inhalatie van radionucliden, bodemstraling;
2. de volgdosis ten gevolge van depositie van radionucliden, met name ingestie van landbouwproducten,
externe bodembestraling, inhalatie van geresuspendeerde bodemdeeltjes en ingestie van bodem.
Resultaat
De berekeningen worden uitgevoerd met de karakteristieken van de schouw en ventilatie van het lozingspunt
als invoergegevens. Aan de hand van het dispersiemodel IFDM werd een maximale impact van de
routinelozing (95 percentiel) berekend rekening houdend met meteorologische uurgemiddelden. Een overzicht
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van de berekende verdunningsfactoren worden weergegeven in Figuur 5-10. Een overzicht van de maximale
impact wordt weergegeven in Tabel 5-6.

Figuur 5-10: Overzicht van gemiddelde verdunningsfactoren voor het meteorologische jaar 2016 berekend met IFDM.

Het maximum van de berekende verdunningsfactor is gelegen op enkele honderden meters van het
lozingspunt in het verlengde van de dominante windrichting (i.e. ZW). Gedurende het hele jaar komt dit, per
recyclagecyclus, neer op een lozing van 1,75E+05 Bq bèta-gamma activiteit voor beide residu types en
respectievelijk 16,5 Bq alfa-activiteit voor de HEU mix en 58,2 Bq alfa-activiteit voor de LEU mix. De maximale
droge depositie aan alfa en bèta-gamma isotopen bedraagt respectievelijk minder dan 4,8E-08 Bq/m² en
1,4E-04 Bq/m² voor de LEU mix. Voor de HEU mix is de maximale depositie aan bèta-gamma isotopen
dezelfde, deze voor alfa ligt 20 tot 30% lager. De meest blootgestelde leeftijdsgroep zijn de 7 tot 12 jarigen,
met een dosis van 1,2E-08 mSv voor de behandeling van HEU residu’s en 1,3E-08 mSv voor de behandeling
van LEU residu’s.
Tabel 5-6: Gemiddelde maximale U-235 luchtconcentratie en totale inhalatiedosis ten gevolge van routinelozingen voor
het meteorologische jaar 2016 berekend voor HEU en LEU residu’s (gebaseerd op het maximaal te verwerken materiaal).
Maximum concentration

Impact

(Bq/m³ for 1 TBq/yr)

(mSv/jaar)

HEU – volwassenen

0,13

7,93E-09

HEU – kinderen (7-12 jaar)

0,13

1,17E-08

HEU – kinderen (1-2 jaar)

0,13

9,24E-09

LEU – volwassenen

0,13

9,07E-09

LEU – kinderen (7-12 jaar)

0,13

1,32E-08

LEU – kinderen (1-2 jaar)

0,13

1,01E-08

Scenario

Ter vergelijking, de huidige gemiddelde impact van het gebouw Scheikunde, met gelijkaardige activiteiten,
bepaald over een periode van 10 jaar (2007 tot 2017) bedraagt 5.27E-08 mSv/y voor kinderen en 1.37E-07
mSv/y voor volwassenen (zie Tabel 5-5).
De dosis ten gevolge van de depositie van geloosde radionucliden, met name ingestie van
landbouwproducten, externe bodembestraling, inhalatie van geresuspendeerde bodemdeeltjes en ingestie
van bodem zijn eveneens beperkt en geven een jaarlijkse bijdrage van minder dan 10 nSv.
Voor de totale cumulatieve impact, met name de impact van de huidige exploitatie van het SCK CEN en deze
van de geplande activiteit is er een dosisbeperking van 100 µSv/jaar. Aangezien de dosis van de geplande
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activiteit vele grootte-ordes kleiner is dan de impact van de huidige situatie, blijft de dosisbeperking van
100 µSv/jaar voor het SCK CEN gerespecteerd.
De blootstellingsrisico’s voor de werknemers bij het verwerken van de residu’s (LEU, HEU) en het afval (HLLW)
worden beperkt via het stralingsbeschermingsprogramma, de stralingsafscherming, de handschoenenkasten,
de ventilatiesystemen enz. zoals reeds aangehaald in sectie 2.3.4.4. Voor de werknemers in de RECUMO
installatie geldt dezelfde dosisbeperking als voor gans het SCK CEN nl. 10 mSv/jaar.
Voor het transport van de HEU en LEU residu’s van IRE in Fleurus naar SCK CEN worden de nodige
voorzorgsmaatregelen voor transport in acht genomen conform het vergunningsstelsel voor het transport van
radioactief materiaal.

5.4.1.2

Radioactief afval

Gedurende de geplande activiteit worden de volgende afvalstromen gegeneerd ;
•
•
•

Standaard laagactief bèta/gamma afval afkomstig van de uitbating van de installatie
Standaard en speciaal afval afkomstig van de verwerkingsstappen in de hotcellen
Standaard laagactief bèta/gamma en alfaverdacht afval afkomstig van de verwerkingsstappen
in de handschoenkasten

Het standaard laagactief bèta/gamma afval afkomstig van de uitbating van de installatie zal beperkt zijn,
vermits de behandeling van het materiaal hoofdzakelijk wordt uitgevoerd in hotcellen en handschoenkasten.
Gedurende de verschillende verwerkingsstappen in de hotcellen en handschoenkasten wordt radioactief afval
geproduceerd. Het overgrote deel van het vloeibare afval valt in de categorie speciaal afval. Bij de verdere
verwerking van de opgezuiverde uraniumfractie wordt er enkel laagradioactief afval verwacht.
De standaard afvalstromen die aan de specificaties van NIRAS op fysicochemisch en radiologisch gebied
voldoen kunnen op een standaard manier afgevoerd en verwerkt worden.
Hoog radioactieve vloeibare afvalstromen worden in de RECUMO-installaties opgevangen en door vitrificatie,
bij Orano La Hague in Frankrijk, omgezet in vast radioactief afval. Voor deze speciale afvalstromen worden
er, in samenspraak met NIRAS, conditioneringen en acceptatienormen uitgewerkt. Het speciale afval zal
worden verwerkt tot een afvoerbare vorm. Het zo gecreëerde vaste afval zal nadien worden afgevoerd naar
Belgoprocess voor verdere verwerking.

5.4.2

Radiologische effecten tijdens niet-normaal bedrijf.

5.4.2.1

Berekeningsmethodologie

De evaluatie van de radiologische effecten gebeurt op basis van conservatieve inschattingen van de
radiologische gevolgen van de referentieongevallen, in overeenstemming met de FANC-richtlijn voor nieuwe
Klasse I installaties [4]. De gevolgen berekend op basis van de beschouwde aannames overkoepelen de
gevolgen van de scenario’s vliegtuigcrash, aardbeving of overstroming [1][2][3].
Er wordt verondersteld dat bij een referentieongeval de maximale inventaris in de productielijn getroffen wordt.
Naargelang het ongeval beschouwt men een schouwlozing, een grondlozing, een brand in de productielijn of
een kriticaliteitsongeval. De schouwlozing waarbij de radioactieve wolk via de schouw ontsnapt, is de lozing
wanneer de structuur van het gebouw intact blijft. Bij deze lozing kunnen tevens de filters intact of beschadigd
zijn ten gevolge van het incident. In het extreme geval, wanneer de structuur van het gebouw beschadigd
wordt, kan men te maken krijgen met een grondlozing al dan niet gecombineerd met een brand. Het effect van
een uitslaande brand wordt gesimuleerd door het in rekening brengen van een pluimstijging.
Bij de evaluatie van de radiologische effecten wordt ook rekening gehouden met de locatie van het incident in
de installatie. De belangrijkste locaties betreffende de radiologische impact zijn de stockagehotcell
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compartiment A, stockagehotcell compartiment B, de oploshotcell (onderdeel van de processinghotcell), de
extractiehotcell (onderdeel van de processinghotcell) en de HLLW tanks. Naargelang de locatie kan de
hoeveelheid radioactief materiaal alsook de fysicochemische karakteristieken van het materiaal verschillen
hetgeen de mogelijke vrijzetting van radioactiviteit en dus ook de mogelijke radiologisch impact ten gevolge
van een accident beïnvloedt.
In de berekeningen wordt het effect van de verschillende isotopische vectoren in rekening gebracht, met name
de lozing van een mengsel van radionucliden afkomstig van HEU residu’s en LEU residu’s alsook de lozing
van hoogradioactief vloeibaar afval (HLLW) gegeneerd uit de verwerking van HEU residu’s en LEU residu’s.
Naargelang de fysicochemische vorm waarin de HEU en LEU residu’s zich kunnen bevinden worden, per type
lozingsscenario, ook drie subscenario’s bekeken (i.e. brand van procesvloeistof, brand van tributylfosfaat
(vloeistof) en poeder op 800-900 °C). De schade bij een ongeval is zonder gedetailleerde studie moeilijk in te
schatten, daarom wordt conservatief ingeschat dat de isotopische vector volledig ter beschikking is voor de
bronterm. Beschermende maatregelen (zie hoofdstuk 9) die tot een lagere impact zouden leiden worden in
deze berekeningen niet beschouwd.
De berekeningen worden uitgevoerd met behulp van het radiologische atmosferische dispersiemodel
AEOLUS. Het atmosferische dispersiemodel AEOLUS is een dispersiemodel specifiek voor accidentele
lozingen dat meteorologische data statistisch kan behandelen. Dit softwarepakket, met name de rekenmodule
en parameterisatie, zijn gebaseerd op het historische werk van Bultynck en Malet [14]. De verdunning van de
pluim wordt berekend op basis van een Gaussiaans puf model [14][16]. Berekeningen kunnen worden
uitgevoerd in 2376 punten, gestructureerd in een polair raster rond het lozingspunt, maar werden voor deze
impactberekening beperkt tot 33 punten onder de as van de pluim.
Als basis voor de statistische verwerking werd de reële meteorologische situatie van het jaar 2016, opgemeten
via de SCK CEN meteomast, gebruikt. De gebruikte meteo is conservatief aangezien de gemiddelde
windsnelheid in 2016 lager is in vergelijking met andere jaren (lagere windsnelheid betekent hogere
concentraties). Voor elke 10 minuten (gedurende dewelke de meteorologische condities constant worden
verondersteld) wordt de luchtconcentratie en het depositietempo berekend. In deze berekeningen
beschouwen we een lozingsduur van 10 minuten. Er wordt tevens rekening gehouden met een uniforme
neerslag (e.g. regen op alle plaatsen en evenredig verspreid in de tijd). De gebruikte benadering is conform
de richtlijnen van Bel V [5]. Voor de RECUMO-installatie wordt er een nieuw lozingspunt beschouwd zijnde
een 27 meter hoge schouw (diameter van 2,5 meter), een debiet van 25,31 m³/sec en een lozingstemperatuur
van 15 °C op lozingshoogte. Voor de grondlozing worden hoogte en debiet gelijkgesteld aan respectievelijk 0
meter en 0 m³/sec. De uittredende luchttemperatuur van de pluim wordt beneden de omgevingstemperatuur
gehouden om een opwaartse pluimstijging te vermijden. Tevens wordt een meer uitgebreid brandscenario
(uitslaande brand) bekeken waar een brandvermogen van 160 kW/m² (standaardwaarde in AEOLUS) wordt
berekend voor een ruimte van 4 m², welke overeenkomt met de voorziene werkruimte in de hotcell. Voor een
vliegtuigcrash worden de gevolgen van de impact van een klein (type Cessna) en een groot vliegtuig (type
Boeing) bekeken. Voor de impact van een klein vliegtuig wordt een brandvermogen van 160 kW/m² en een
brandoppervlakte van 95,5 m² genomen (10% van de oppervlakte van het gebouw), voor de impact van een
groot vliegtuig wordt een brandvermogen van 1600 kW/m² en een brandoppervlakte van 955 m² genomen
(100% van de oppervlakte van het gebouw).
Voor de berekeningen werden de meest conservatieve inhalatie- en ingestiedosisfactoren uit het ARBIS [9]
genomen, al of niet aangepast voor (snel ingroeiende) dochterradionucliden. Voor de dosisfactoren voor wolken bodemstraling werden waarden gebruikt uit [17][20]. De parameters voor depositiesnelheid,
uitwassingscoëfficiënt, inhalatiedebiet voor kinderen en volwassenen (respectievelijk de waarde 0,356 m³/h
en 1,5 m³/h), zijn conform de geadviseerde waarden in de richtlijn [5]. Voor de berekeningen van de
dispersiecoëfficiënt werd de 95e percentiel beschouwd.
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Bij de berekeningen wordt verondersteld dat de lozing minder dan 6 uur duurt. Gedurende de lozing bevindt
de kritische persoon zich steeds in de dominante windrichting, waardoor er geen verdunning van de lozing
door veranderende windrichting wordt beschouwd (conservatieve veronderstelling).
Conform de richtlijnen van FANC [4] worden bij de berekeningen van de radiologisch impact van de
referentieongevallen de volgende blootstellingwegen voor de kritische persoon beschouwd;
•
•
•

Dosis tijdens de lozing ten gevolge van wolkstraling, inhalatie van radioactiviteit en
bodemstraling na depositie van de geloosde radionucliden
Schildklierdosis ten gevolge van inhalatie van jodium
Levensduur dosis ten gevolge van inhalatie, bodemstraling en ingestie van besmet voedsel

De bekomen resultaten worden afgetoetst ten opzichte van de veiligheidsobjectieven voor nucleaire klasse I
installaties, voorgesteld door het Agentschap en de noodplan interventiewaarden.
In deze MER beperken we ons voor elke beschouwde bronterm (LEU, HEU, kriticaliteit) tot de bespreking van
de resultaten van het ongeval dat resulteert in de hoogste dosisimpact. Aangezien er tijdens de verwerking
van de LEU- en HEU-residu’s HLLW afval ontstaat dat tijdelijk kan worden opgeslagen in de RECUMO
installatie, is de meest penaliserend bronterm een combinatie van de maximale hoeveelheid te verwerken
materiaal en een maximaal hoeveelheid opgeslagen HLLW afval. Het HLLW is afkomstig van alle vloeibare
afvalstromen uit de hotcell en wordt opgeslagen in 1000 L tanks. De radiologische bronterm van het HLLW is
gebaseerd op een jaarlijkse productie van 450 L hoog radioactief afval (HAR).

5.4.2.2

Resultaten

Uit de gebeurtenissen die onderzocht worden en weergegeven zijn in Tabel 5-7, blijkt dat een aardbeving met
instorting van het gebouw gevolg door een brand de meest penaliserende gebeurtenis is. De radiologische
impact op de bevolking is afhankelijk van de lozingslocatie in de installatie. De meeste impact bij beschadiging
van één van de compartimenten van de installatie wordt in dit scenario bekomen bij een brand van TBP in de
extractiehotcell. De resultaten van deze hypothetische scenario’s worden weergegeven in Tabel 5-7. Voor de
vliegtuigimpact worden alleen de resultaten voor het vliegtuig met de meeste impact (type Boeing) vermeld.
Tevens wordt het effect van een kriticaliteitsongeval met schouwlozing en een accidentele lozing van een
equivalent aan HLLW van 1 jaar productie (450 L HAR) geëvalueerd. De totale effectieve dosis is de som van
de dosis ten gevolge van externe straling (wolk- en bodemstraling) en inhalatie van geloosde radioactiviteit.
Tenslotte worden in Tabel 5-7 ook de resultaten van de ‘enveloppe’ of ‘worst case’ scenario’s weergegeven.
Deze scenario’s veronderstellen dat door het incident (aardbeving of vliegtuigcrash) alle 24 kanalen van
stockagecompartiment A alsook de andere locaties in de installatie worden beschadigd waarbij de maximale
hoeveelheid residu’s aanwezig in elk compartiment of hotcell vrijkomen. Bijkomend wordt verondersteld dat er
gelijktijdig een 2 jaar productie van HLLW afval vrijkomt.
Voor een evaluatie van de blootstelling voor het dichtstbijzijnde bewoond gebied dient een extrapolatie van de
meetresultaten te gebeuren tot een afstand van 185 m van het lozingspunt. Op deze afstand is de
radiologische impact 10% hoger.
Landbouwmaatregelen in de buurt van de installatie zijn niet nodig 1 jaar na het onderzochte referentieongeval.
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200

200

Dosisdebiet na
passage wolk
(= Bodemstraling)
(mSv/uur)

Afzetting Bèta-gamma
(Bq/m2)

476

200

8,95E+03

200

2,1E-06

1,12E+03

-

Afzetting Alfa
(Bq/m2)

200

1,05E+00

Totale
effectieve dosis
(mSv)

200

1,31E-01

Schildklierdosis
(mSv)

200

Afzetting Jodium
(Bq/m2)

Effectieve
inhalatiedosis
(mSv)

Afstand tot maximum (m)

Effectieve
Bodemdosis
(mSv)

Scenario

Effectieve
Wolkdosis
(mSv)

Tabel 5-7: Overzicht van radiologische gevolgen van de referentiescenario’s met de hoogste dosisimpact

2,96E-06

2,44E-02

2,44E-02

Kind

1,76E-06

3,91E-06

1,77E-02

1,77E-02

HEU – Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (vloeistof) in
oploshotcell

Volw

8,88E-08

1,97E-07

1,63E-03

1,63E-03

Kind

1,17E-07

2,61E-07

1,18E-03

1,18E-03

HEU – Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (vloeistof TBP)
in extractiehotcell

Volw

4,44E-08

9,85E-08

8,14E-04

8,14E-04

Kind

5,85E-08

1,30E-07

5,90E-04

5,90E-04

Volw

2,02E-06

4,48E-06

3,48E-02

3,48E-02

Kind

2,67E-06

5,91E-06

2,63E-02

2,63E-02

Gecombineerde bronterm
HEU zonder brand (24
kanalen STA)+ 2 tanks
HLLW

Volw

2,62E-04

5,79E-04

4,78E+00

4,78E+00

Kind

3,46E-04

7,67E-04

3,48E+00

3,48E+00

LEU –Volledige
beschadiging van 1 canister
(poeder) in stockagehotcell
compartiment A (1 kanaal)

Volw

1,57E-05

2,97E-05

2,25E-01

2,25E-01

Kind

2,07E-05

3,92E-05

1,57E-01

1,57E-01

LEU –Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (poeder) in
stockagehotcell
compartiment B

Volw

1,96E-06

3,71E-06

2,81E-02

2,81E-02

Kind

2,58E-06

4,90E-06

1,96E-02

1,96E-02

HLLW-HEU – Volledige
beschadiging van 1 tank
(vloeistof)

89

7,46E+01

1,33E-06

3,73E+01

Volw

HEU –Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (poeder) in
stockagehotcell
compartiment B

1,75E+03

1,42E-01

2,20E+05

1,42E-01

9,00E+03

3,13E-05

1,12E+03

1,41E-05

4,36E-03

Kind

1,30E-02

1,95E-01

2,54E+01

1,95E-01

3,70E+00

2,36E-05

4,62E-01

1,07E-05

-

Volw

HEU –Volledige
beschadiging van 1 canister
(poeder) in stockagehotcell
compartiment A (1 kanaal)

8,72E-03

Aardbeving met instorting van gebouw zonder brand

2,76E-06
2,63E-07
3,45E-07
1,75E-08

2,30E-08

8,75E-09
1,15E-08

3,96E-07
5,23E-07

2,63E-06

3,47E-06

3,28E-07
4,34E-07

LEU – Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (vloeistof TBP)
in extractiehotcell

Volw

6,52E-08

1,24E-07

9,38E-04

9,38E-04

Kind

8,62E-08

1,63E-07

6,52E-04

6,52E-04

Volw

1,87E-06

3,54E-06

2,55E-02

2,55E-02

Kind

2,47E-06

4,68E-06

1,77E-02

1,77E-02

Volw

3,83E-04

7,24E-04

5,48E+00

5,48E+00

Kind

5,05E-04

9,56E-04

3,82E+00

3,82E+00

HLLW-LEU – Volledige
beschadiging van 1 tank
(vloeistof)

Gecombineerde bronterm
LEU zonder brand (24
kanalen STA)+ 2 tanks
HLLW-

Dosisdebiet na
passage wolk
(= Bodemstraling)
(mSv/uur)

1,30E-03

Afzetting Bèta-gamma
(Bq/m2)

1,30E-03

7,50E+01

3,27E-07

3,75E+01

1,72E-07

1,07E+03

Kind

2,19E+05

1,88E-03

Afzetting Alfa
(Bq/m2)

1,88E-03

3,08E-02

2,48E-07

1,54E-02

1,30E-07

9,47E-02

Volw

8,95E+01

Effectieve
inhalatiedosis
(mSv)

LEU – Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (vloeistof) in
oploshotcell

Scenario

Afzetting Jodium
(Bq/m2)

Effectieve
Bodemdosis
(mSv)

Totale
effectieve dosis
(mSv)

Effectieve
Wolkdosis
(mSv)

Schildklierdosis
(mSv)
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2,19E-08
2,89E-08

1,09E-08

1,45E-08

3,14E-07
4,14E-07

3,77E-02

3,77E-02

HEU –Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (poeder) in
stockagehotcell
compartiment B

Volw

3,50E-07

2,91E-07

6,52E-03

6,52E-03

Kind

4,62E-07

3,84E-07

4,72E-03

4,72E-03

HEU – Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (vloeistof) in
oploshotcell

Volw

1,56E-05

1,29E-05

2,90E-01

2,90E-01

Kind

2,05E-05

1,71E-05

2,10E-01

2,10E-01

HEU – Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (vloeistof TBP)
in extractiehotcell

Volw

5,18E-05

4,31E-05

9,65E-01

9,65E-01

Kind

6,85E-05

5,69E-05

6,99E-01

6,99E-01

Volw

3,55E-04

2,93E-04

6,17E+00

6,17E+00

Kind

4,68E-04

3,87E-04

4,65E+00

4,65E+00

HLLW-HEU – Volledige
beschadiging van 1 tank
(vloeistof)
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2,43E+03

3,07E-06

3,04E+02

3,70E-06

7,08E-08

1,35E+04

Kind

5,67E-07

3,15E-06

4,50E+04

5,21E-02

1,05E-05

3,17E+05

5,21E-02

3,53E-02

2,33E-06

1,57E+00

2,80E-06

5,24E+00

Volw

2,35E+00

HEU –Volledige
beschadiging van 1 canister
(poeder) in stockagehotcell
compartiment A (1 kanaal)

2,83E-01

Aardbeving met instorting van gebouw met brand

7,14E-05

7,48E-07

9,35E-08

4,16E-06

1,39E-05

9,45E-05

5,44E-06

3,86E-06

4,16E-02

4,16E-02

LEU –Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (poeder) in
stockagehotcell
compartiment B

Volw

5,16E-07

3,65E-07

7,46E-03

7,46E-03

Kind

6,80E-07

4,82E-07

5,20E-03

5,20E-03

LEU – Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (vloeistof) in
oploshotcell

Volw

2,29E-05

1,62E-05

3,32E-01

3,32E-01

Kind

3,02E-05

2,14E-05

2,31E-01

2,31E-01

LEU – Volledige
beschadiging van 1
procesbatch (vloeistof TBP)
in extractiehotcell

Volw

7,64E-05

5,40E-05

1,11E+00

1,11E+00

Kind

1,01E-04

7,14E-05

7,70E-01

7,70E-01

3,28E-04

2,33E-04

4,51E+00

4,51E+00

4,33E-04

3,07E-04

3,13E+00

3,13E+00

Volw

8,32E-04

5,90E-04

1,16E+01

1,16E+01

Kind

1,10E-03

7,79E-04

8,03E+00

8,03E+00

HLLW-LEU – Volledige
beschadiging van 1 tank
(vloeistof)

Gecombineerde bronterm
LEU met brand (24 kanalen
STA)+ 2 tanks HLLW-

Volw

Kind

Dosisdebiet na
passage wolk
(= Bodemstraling)
(mSv/uur)

Kind

Afzetting Bèta-gamma
(Bq/m2)

5,97E-02

7,38E+05

5,97E-02

2,43E+03

2,92E-06

7,11E-07

3,04E+02

4,13E-06

8,88E-08

1,35E+04

Volw

3,95E-06

4,50E+04

LEU –Volledige
beschadiging van 1 canister
(poeder) in stockagehotcell
compartiment A (1 kanaal)

1,32E-05

1,94E+05

1,09E+01

5,66E-05

4,92E+05

1,09E+01

Afzetting Alfa
(Bq/m2)

9,05E-04

1,68E+01

1,09E-03

1,00E+00

Kind

1,25E-01

1,46E+01

5,56E+00

1,46E+01

1,85E+01

6,85E-04

1,71E+01

8,29E-04

Gecombineerde bronterm
HEU met brand (24 kanalen
STA)+ 2 tanks HLLW

7,68E+01

Effectieve
inhalatiedosis
(mSv)

Volw

Scenario

Afzetting Jodium
(Bq/m2)

Effectieve
Bodemdosis
(mSv)

Totale
effectieve dosis
(mSv)

Effectieve
Wolkdosis
(mSv)

Schildklierdosis
(mSv)
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9,38E-07

1,17E-07

5,21E-06

1,74E-05

7,46E-05

4,73E-05

3,91E-01

3,91E-01

Kind

2,81E-05

6,26E-05

2,83E-01

2,83E-01

HEU –Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (poeder) in
stockagehotcell compartiment
B

Volw

2,66E-06

5,91E-06

4,88E-02

4,88E-02

Kind

3,51E-06

7,82E-06

3,54E-02

3,54E-02
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1,79E+04

2,13E-05

4,20E-06

2,24E+03

Volw

2,62E-01

HEU –Volledige beschadiging
van 1 canister (poeder) in
stockagehotcell compartiment
A (1 kanaal)

2,09E+00

Vliegtuigcrash met instorting van gebouw zonder brand

5,25E-07

5,53E-06

6,91E-07

6,96E-02

6,96E-02

Kind

5,34E-06

1,18E-05

5,26E-02

5,26E-02

Gecombineerde bronterm
HEU zonder brand (24
kanalen STA)+ 2 tanks
HLLW-

Volw

5,22E-04

1,16E-03

9,57E+00

9,57E+00

Kind

6,89E-04

1,53E-03

6,93E+00

6,93E+00

LEU –Volledige beschadiging
van 1 canister (poeder) in
stockagehotcell compartiment
A (1 kanaal)

Volw

3,13E-05

5,94E-05

4,50E-01

4,50E-01

Kind

4,14E-05

7,84E-05

3,13E-01

3,13E-01

LEU –Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (poeder) in
stockagehotcell compartiment
B

Volw

3,91E-06

7,43E-06

5,63E-02

5,63E-02

Kind

5,17E-06

9,80E-06

3,91E-02

3,91E-02

Volw

2,61E-07

4,95E-07

3,75E-03

3,75E-03

Kind

3,45E-07

6,53E-07

2,61E-03

2,61E-03

Volw

1,30E-07

2,48E-07

1,88E-03

1,88E-03

Kind

1,72E-07

3,27E-07

1,30E-03

1,30E-03

Volw

3,74E-06

7,08E-06

5,10E-02

5,10E-02

Kind

4,94E-06

9,36E-06

3,54E-02

3,54E-02

Volw

7,63E-04

1,45E-03

1,10E+01

1,10E+01

Kind

1,01E-03

1,91E-03

7,62E+00

7,62E+00

LEU – Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (vloeistof)
in oploshotcell

LEU – Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (vloeistof
TBP) in extractiehotcell

HLLW-LEU – Volledige
beschadiging van 1 tank
(vloeistof)

Gecombineerde bronterm
LEU zonder brand (24
kanalen STA)+ 2 tanks
HLLW-
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Dosisdebiet na
passage wolk
(= Bodemstraling)
(mSv/uur)

8,96E-06

Afzetting Bèta-gamma
(Bq/m2)

4,04E-06

1,49E+02

Volw

HLLW-HEU – Volledige
beschadiging van 1 tank
(vloeistof)

7,46E+01

1,18E-03

3,50E+03

1,18E-03

7,92E-07

4,39E+05

2,61E-07

2,30E-08

1,05E-06

1,80E+04

1,17E-07

5,25E-06

2,25E+03

Kind

1,75E-08

6,56E-07

1,50E+02

1,63E-03

4,38E-08

7,50E+01

1,63E-03

2,19E-08

2,14E+03

1,97E-07

4,60E-08

6,27E-07

4,39E+05

8,88E-08

Afzetting Alfa
(Bq/m2)

Volw

HEU – Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (vloeistof
TBP) in extractiehotcell

1,74E-02

2,36E-03

8,72E-03

2,36E-03

2,60E-02

5,21E-07

5,05E+01

2,34E-07

7,40E+00

Kind

3,50E-08

9,25E-01

3,26E-03

6,17E-02

3,26E-03

3,08E-02

3,94E-07

1,89E-01

1,78E-07

HEU – Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (vloeistof)
in oploshotcell

1,79E+02

Effectieve
inhalatiedosis
(mSv)

Volw

Scenario

Afzetting Jodium
(Bq/m2)

Effectieve
Bodemdosis
(mSv)

Totale
effectieve dosis
(mSv)

Effectieve
Wolkdosis
(mSv)

Schildklierdosis
(mSv)
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6,94E-06

8,67E-07

5,78E-08

2,89E-08

8,27E-07

2,17E-02

2,17E-02

Kind

1,42E-06

9,25E-07

1,58E-02

1,58E-02

HEU –Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (poeder) in
stockagehotcell compartiment
B

Volw

1,35E-07

8,77E-08

2,71E-03

2,71E-03

Kind

1,78E-07

1,16E-07

1,97E-03

1,97E-03

Volw

6,00E-06

3,33E-08

1,21E-01

1,21E-01

Kind

7,91E-06

5,14E-06

8,75E-02

8,75E-02

Volw

2,00E-05

1,30E-05

4,02E-01

4,02E-01

Kind

2,64E-05

1,71E-05

2,92E-01

2,92E-01

Volw

1,37E-04

8,84E-05

2,57E+00

2,57E+00

Kind

1,80E-04

1,17E-04

1,94E+00

1,94E+00

Volw

3,20E-04

2,07E-04

6,07E+00

6,07E+00

Kind

4,21E-04

2,73E-04

4,55E+00

4,55E+00

LEU –Volledige beschadiging
van 1 canister (poeder) in
stockagehotcell compartiment
A (1 kanaal)

Volw

1,58E-06

8,79E-07

2,49E-02

2,49E-02

Kind

2,08E-06

1,16E-06

1,73E-02

1,73E-02

LEU –Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (poeder) in
stockagehotcell compartiment
B

Volw

1,97E-07

1,10E-07

3,11E-03

3,11E-03

Kind

2,60E-07

1,45E-07

2,17E-03

2,17E-03

Volw

8,77E-06

4,88E-06

1,38E-01

1,38E-01

Kind

1,16E-05

6,44E-06

9,62E-02

9,62E-02

Dosisdebiet na
passage wolk
(= Bodemstraling)
(mSv/uur)

7,02E-07

Afzetting Bèta-gamma
(Bq/m2)

1,08E-06

Afzetting Alfa
(Bq/m2)

Volw

Scenario

Afzetting Jodium
(Bq/m2)

Totale
effectieve dosis
(mSv)

Effectieve
inhalatiedosis
(mSv)

HEU –Volledige beschadiging
van 1 canister (poeder) in
stockagehotcell compartiment
A (1 kanaal)

Effectieve
Wolkdosis
(mSv)

Effectieve
Bodemdosis
(mSv)

Schildklierdosis
(mSv)
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9,97E+02
1,25E+02
5,54E+03
1,85E+04
1,30E+05
3,03E+05

3,86E-08

1,71E-06

5,71E-06

1,00E+03

3,89E-05

2,93E-07

1,25E+02

2,16E+00

6,47E-01

1,46E-02

1,16E-01

2,94E-05

3,08E-07

3,66E-08

5,55E+03

LEU – Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (vloeistof)
in oploshotcell

9,65E-01

Gecombineerde bronterm
HEU met brand (24 kanalen
STA)+ 2 tanks HLLW

4,32E-06

4,11E-01

HLLW-HEU – Volledige
beschadiging van 1 tank
(vloeistof)

1,30E-06

5,14E-02

HEU – Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (vloeistof
TBP) in extractiehotcell

2,91E-08

2,28E+00

HEU – Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (vloeistof)
in oploshotcell

2,33E-07

6,89E+00

Vliegtuigcrash met instorting van gebouw met brand

1,63E-06

3,86E-07

4,82E-08

2,14E-06

1,88E+00

Kind

1,65E-04

9,23E-05

1,31E+00

1,31E+00

Gecombineerde bronterm
LEU met brand (24 kanalen
STA)+ 2 tanks HLLW-

Volw

3,19E-04

1,77E-04

4,82E+00

4,82E+00

Kind

4,19E-04

2,34E-04

3,36E+00

3,36E+00

200

400

400

400

200

Volw

8,83E-01

7,63E-01

9,80E-02

1,89E+00

1,49E+00

Kind

1,17E+00

1,01E+00

2,29E-01

2,55E+00

2,02E+00

Afstand tot maximum (m)

Schouwlozing na
kriticaliteitsincident

Dosisdebiet na
passage wolk
(= Bodemstraling)
(mSv/uur)

1,88E+00

Afzetting Bèta-gamma
(Bq/m2)

6,99E-05

1,85E+04

1,26E-04

7,97E+04

Volw

2,33E-05

2,02E+05

3,21E-01

7,14E-06

3,08E-05

400

1.37E-01

-

3,21E-01

Afzetting Alfa
(Bq/m2)

2,15E-05

7,62E+00

3,86E-05

7,02E+00

Kind

5,43E-06

3,16E+01

4,61E-01

-

4,61E-01

Afzetting Jodium
(Bq/m2)

1,63E-05

400

Effectieve
inhalatiedosis
(mSv)

2,92E-05

1,78E+07

Effectieve
Bodemdosis
(mSv)

HLLW-LEU – Volledige
beschadiging van 1 tank
(vloeistof)

Totale
effectieve dosis
(mSv)

Effectieve
Wolkdosis
(mSv)
Volw

Scenario

LEU – Volledige beschadiging
van 1 procesbatch (vloeistof
TBP) in extractiehotcell

Schildklierdosis
(mSv)
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1,81E-01

HEU residu’s
Voor HEU residu’s blijkt voor de scenario’s met maximale hoeveelheid residu’s in één van de locaties van de
installatie, een aardbeving gevolgd door een instorting van het gebouw en brand met vrijzetting van TBP in de
extractiehotcell, het scenario met de hoogste dosisimpact te zijn. De maximale geïntegreerde totale effectieve
dosis voor inhalatie en externe bestraling is te vinden op ongeveer 200 meter van de bron en bedraagt
0,97 mSv (Figuur 5-11) voor de kritische persoon (volwassene). Deze waarde blijft ruimschoots onder de
noodplan richtwaarde voor schuilen van 5 mSv. De grootste dosisbijdrage van de drie blootstellingswegen
(externe wolkstraling, externe bodemstraling en inhalatie) komt van de inhalatie (meer dan 99% van de dosis).
De geloosde radioactiviteit heeft, na depositie op de bodem, ook een invloed op de voedselketen. De maximale
depositiewaarde voor het meest penaliserend scenario bedraagt 5.2 Bq/m² voor alfa-stralers en
4,50E+04 Bq/m² voor bèta-gamma stralers. Conform de richtlijnen [4][5] wordt in de evaluatie gedurende het
eerste jaar een consumptieverbod in rekening gebracht en wordt verondersteld dat na het eerste jaar 10% van
het voedsel dat gegeten wordt afkomstig is van de besmette zone. Dit leidt tot een maximale ingestiedosis van
11 µSv per jaar voor de kritische persoon (1 – 2 jarige). Deze dosis is twee grootteorden lager dan de
dosislimiet van 1 mSv, die werd gebruikt om de maximum toelaatbare concentraties in landbouwproducten en
veevoeder (weergegeven in Tabel 5-8) af te leiden (hierbij werd ook rekening gehouden met 10% besmet
voedsel in het dieet). De concentraties in de landbouwproducten zijn dan ook veel lager dan de maximale
toelaatbare concentraties (Tabel 5-8). Ook de levensdosis, die 0,36 mSv bedraagt, blijft ruim onder het
veiligheidsobjectief van 1 Sv. De schildklierdosis is verwaarloosbaar aangezien er geen jodium in de bronterm
aanwezig is.
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Figuur 5-11: Totale effectieve dosis (mSv) voor
kinderen en volwassenen berekend met reële
weerscondities (95th perc. - jaar 2016) voor
een interne brand van TBP (vloeistof) in de
extractiehotcell na aardbeving

Tabel 5-8: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders met maximaal
toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg) [22]
Radionuclide

Babyvoeding (melk)

Andere levensmiddelen(1)

Maximum
toelaatbaar
Sr

Diervoeders(2)

Maximum
toelaatbaar

Maximum
toelaatbaar

1,50

75

42,4

750

-

-

Pu en trans Pu

3,42E-07

1

7,71E-06

20

-

-

Andere

1,56E-02

400

5,15

1250

40,6

1250

(1)
(2)

voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
gras

Kriticaliteitsongeval
Voor de berekening van een kriticaliteitsongeval wordt een energie-excursie van 200 MWs verondersteld.
Afhankelijk van de schade aan het gebouw, kan er jodium worden geloosd via een grondlozing of een
schouwlozing. Het ongeval met de schouwlozing geeft de hoogste dosisimpact. De totale effectieve dosis voor
de meest kritische persoon (1 – 2 jarigen) bedraagt 2,02 mSv, maar blijft zeer ruim onder de noodplan
richtwaarde voor schuilen van 5 mSv. De totale effectieve dosis voor inhalatie en externe bestraling worden
weergegeven in Figuur 5-12 (berekening met reële meteo).

95

MER RECUMO project SCK•CEN

Figuur 5-12: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen en
volwassenen berekend met reële
weerscondities (95th perc. - jaar 2016)
voor
schouwlozing
na
een
kriticaliteitsongeval.

De maximum dosis in geval van reële weerscondities (95th percentiel) wordt in deze berekeningen
gerapporteerd op 200 meter. Na ongeveer 1 km is de impact lager dan 1 mSv. Een grote bijdrage tot de totale
effectieve geïntegreerde dosis wordt veroorzaakt door de externe straling (bodem-, maar ook wolkstraling).
De maximale schildklierdosis is te vinden op een afstand van 400 m van het lozingspunt en bedraagt 1,89 mSv
voor volwassenen en 2,55 mSv voor kinderen (Figuur 5-13). Profylaxis van stabiel jodium onder kinderen,
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, is echter niet aangewezen aangezien de
schildklierdosis onder de noodplanrichtwaarde van 10 mSv blijft voor de inname van stabiel jodium.

Figuur 5-13: Totale schildklierdosis (mSv)
berekend met reële weerscondities (95th perc.
- jaar 2016) voor schouwlozing na een
kriticaliteitsongeval

Aan het veiligheidsobjectief dat het lokaal geteeld voedsel 1 jaar na het accident geschikt is voor consumptie
wordt voldaan. Gezien de korte halfwaardetijd van 131I (i.e. 8,02 dagen) en de andere jodiumisotopen (met nog
kortere halveringstijden), zal de jodiumconcentratie in de bodem na een jaar zo goed als verdwenen zijn. De
berekende concentraties in de voedingsproducten zijn dan ook veel lager dan de maximaal toelaatbare
concentraties (Tabel 5-9). De levensdosis voor de bevolking is te verwaarlozen (veel kleiner dan 1 nSv).
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Tabel 5-9: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders 1 jaar na accident met
maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg) [22]
Radionuclide(1)

Babyvoeding (melk)

Andere levensmiddelen(2)

Maximum
toelaatbaar
I

0,35

150

Diervoeders(3)

Maximum
toelaatbaar
1,31

2000

Maximum
toelaatbaar
-

-

(1)

I-131 t.e.m. I-135
voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
(3)
gras
(2)

LEU residu’s
De impact door LEU residu’s is in grote lijnen vergelijkbaar met de impact veroorzaakt door HEU residu’s. Ook
hier geeft het aardbevingscenario met een brand van de TBP (vloeistof) in de extractiehotcell de hoogste
waarden. De totale effectieve dosis voor inhalatie en externe bestraling is iets hoger voor LEU residu’s dan
deze berekend voor HEU residu’s. Dit is in de eerste plaats te wijten aan de hogere activiteit alfa-aerosolen
en de aanwezigheid van meer radiotoxische isotopen (e.g. Pu-239). Het maximum wordt ook gevonden op
200 meter en bedraagt voor de kritische persoon (volwassene) 1,11 mSv voor een LEU mix bij een brand van
TBP (Figuur 5-14). Tevens is de inhalatie van radioactiviteit de meest dominante blootstellingsweg (meer dan
99% van de dosis).

Figuur 5-14: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen en
volwassenen berekend met reële
weerscondities (95th perc. - jaar 2016)
voor een interne brand van TBP
(vloeistof) waarbij de filters aan de
schouw defect zijn.

Voor een maximale LEU bronterm worden depositiewaarden van 1,85E+01 Bq/m² alfa-aerosolen en 4,50E+04
Bq/m² bèta-gamma aerosolen bekomen. Deze zijn vergelijkbaar met de depositiewaarden voor brand van TBP
(vloeistof) met HEU. Tegenmaatregelen ter bescherming van de voedselketen na 1 jaar van consumptieverbod
zijn dus niet nodig. De maximale jaarlijkse ingestiedosis bedraagt 10,6 µSv voor de kritische persoon (1 – 2
jarige) en ligt ver onder de limiet van 1 mSv die gebruikt werd om de maximaal toelaatbare concentraties in
levensmiddelen voor vrij verkeer in EU te bepalen. Dat 1 jaar na het accident de radiologisch impact op de
voedselketen te verwaarlozen is, wordt ook bevestigd door de maximaal berekende concentraties
weergegeven in Tabel 5-10. De levensduur dosis bedraagt maximaal 0,36 mSv, wat ook veel lager is dan de
toegelaten limiet van 1 Sv. De schildklierdosis is verwaarloosbaar aangezien er geen jodium in de bronterm
aanwezig is.
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Tabel 5-10: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders met maximaal
toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg) [22]
Radionuclide

Babyvoeding (melk)

Andere levensmiddelen(1)

Maximum
toelaatbaar
Sr

Diervoeders(2)

Maximum
toelaatbaar

Maximum
toelaatbaar

1,49

75

42,2

750

-

-

Pu en trans Pu

1,27E-07

1

6,96E-06

20

-

-

Andere

1,69E-02

400

5,18

1250

40,34

1250

(1)

voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
(2)
gras

HLLW afval
Bij de berekeningen van de impact van HLLW wordt ervan uitgegaan dat een equivalent aan HLLW van 1 jaar
productie geloosd wordt. Het maximaal hypothetisch ongevalsscenario beschouwt een lozing na aardbeving
met instorting van het gebouw en brand. Hoewel kinderen over het algemeen gevoeliger zijn voor straling dan
volwassenen, wordt de hoogste dosisimpact ten gevolge van inhalatie en externe bestraling berekend voor
volwassenen. Dit is te wijten aan de hogere inhalatiedebiet voor volwassenen waardoor de inhalatiedosis die
de belangrijkste dosisbijdrage levert ook hoger is. De impact van HLLW afkomstig van HEU residu’s is hoger
dan de impact van HLLW afkomstig van LEU residu’s. De maximale totale effectieve dosis wordt berekend
met HLLW van HEU voor volwassenen en bedraagt 6,17 mSv op een afstand van 200 m. De maximale totale
effectieve dosis voor HLLW afkomstig van LEU residu’s bedraagt 4,51 mSv voor volwassenen.

Figuur 5-15: Geïntegreerde totale
effectieve dosis (mSv) voor kinderen en
volwassenen berekend met reële
weerscondities (95th perc. - jaar 2016)
voor een schouwlozing van HLLW (HEU
mix) waarbij de filters aan de schouw
defect zijn.

De hoogste depositiewaarden voor een incident met HLLW zijn respectievelijk 2,35 Bq/m² en 17,1 Bq/m² voor
HLLW-LEU en HLLW-HEU alfa-depositie en respectievelijk 3,17E+05 Bq/m² en 1,94E+05 Bq/m² voor HLLWLEU en HLLW-HEU bèta-gamma-depositie. Dit leidt 1 jaar na het accident tot concentraties in de
voedingsproducten die lager zijn dan de maximaal toelaatbare concentraties voor het HLLW-HEU afval (Tabel
5-11), respectievelijk het HLLW-LEU afval (Tabel 5-12). Hieruit volgt dat voor een incident met HLLW aan het
veiligheidsobjectief dat het lokaal geteeld voedsel 1 jaar na het accident geschikt moet zijn voor consumptie
wordt voldaan. Ook de levensdosis voor de kritische persoon (1 tot 2 jarigen), die 2,55 mSv bedraagt voor het
HLLW-HEU afval en 1,54 mSv voor het HLLW-LEU afval, is veel lager dan de limiet van 1 Sv. De
schildklierdosis is verwaarloosbaar aangezien er geen jodium in de bronterm aanwezig is.
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Tabel 5-11: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders voor bronterm HLLWHEU met maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg) [22]
Radionuclide

Babyvoeding (melk)

Andere levensmiddelen(1)

Maximum
toelaatbaar
Sr

Diervoeders(2)

Maximum
toelaatbaar

Maximum
toelaatbaar

10,61

75

3,00E+02

750

-

-

Pu en trans Pu

5,53E-08

1

4,05E-06

20

-

-

Andere

1,09E-01

400

36,43

1250

2,85E+02

1250

(1)
(2)

voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
gras

Tabel 5-12: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders voor bronterm HLLWLEU afval met maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg) [22]
Radionuclide

Babyvoeding (melk)

Andere levensmiddelen(1)

Maximum
toelaatbaar
Sr

Diervoeders(2)

Maximum
toelaatbaar

Maximum
toelaatbaar

6,44

75

1,82E+02

750

-

-

Pu en trans Pu

5,45E-07

1

2,99E-05

20

-

-

Andere

7,23E-02

400

22,28

1250

1,93E+02

1250

(1)
(2)

voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
gras

Meest penaliserende bronterm
In de vorige secties werd de impact van de LEU- en HEU-residu’s voor verschillende locaties in de installatie
en het HLLW afval dat wordt gegenereerd bij de verwerking van deze residu’s apart berekend. De LEU of HEU
residu’s en het respectievelijke HLLW afval zouden echter gelijktijdig aanwezig kunnen zijn in de verschillende
compartimenten van de RECUMO installatie en bij een grootschalig ongeval samen worden geloosd in het
milieu. Dit zou kunnen leiden tot een radiologisch impact die de som is van de dosissen berekend voor de
residu’s en het HLLW afval. Voor de berekening van het ‘enveloppe’ of ‘worst-case’ scenario wordt bijkomend
verondersteld dat bij het incident alle 24 kanalen (in plaats van 1 kanaal) van compartiment A beschadigd
worden alsook dat er een 2 jaar productie (in plaats van een 1 jaar productie) van HLLW afval vrijkomt. De
gecombineerde bronterm van HEU residu’s en HLLW-HEU afval die wordt vrijgezet na een aardbeving met
brand leidt tot de hoogste dosis (Tabel 5-7). Deze bedraagt 14,6 mSv, zoals weergegeven in Tabel 5-7 en ligt
boven de noodplaninterventiewaarde voor schuilen (5 mSv). Door deze radiologische impact valt de
RECUMO-installatie, volgens de richtlijnen van FANC [4], onder Safety Objective SO3 en moet er een Graded
Approach Categorie (GAC) 3 toegepast worden bij de verdere benadering van de externe gebeurtenissen. De
maximale concentraties in de gewassen, melk en veevoeder blijven ook voor deze meest penaliserende
bronterm lager dan de maximaal toelaatbare concentraties (Tabel 5-13). Er zijn dus geen tegenmaatregelen
nodig voor de voedselketen 1 jaar na het accident.
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Tabel 5-13: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders voor de meest
penaliserende bronterm met maximaal toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg) [22]
Radionuclide

Babyvoeding (melk)

Andere levensmiddelen(1)

Maximum
toelaatbaar

Diervoeders(2)

Maximum
toelaatbaar

Maximum
toelaatbaar

Sr

2,48E+01

75

6,01E+02

750

-

-

Pu en trans Pu

8,99E-07

1

2,59E-05

20

-

-

Andere

2,54E-01

400

8,47E+01

1250

6,64E+02

1250

(1)
(2)

voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
gras

5.4.3

Conservatisme van de radiologische impactstudies

De evaluaties van de radiologische impact worden uitgevoerd op basis van het conceptuele ontwerp van de
installaties.
De resultaten van de impactberekeningen zijn gebaseerd op conservatieve onderstellingen betreffende de
hoeveelheid en de aanwezigheid van het materiaal in de installatie voor het bepalen van de bronterm.
In de evaluaties van zowel de routinelozingen als de vrijzetting onder accidentele condities wordt verondersteld
dat de proceseenheid zijn maximale bezetting heeft. Dit zal in de praktijk nooit het geval zijn. Tevens wordt bij
de evaluatie een bijkomende onzekerheidsfactor van 36% op het aanwezige materiaal gebruikt.
Voor de evaluatie van de routinelozingen worden de basiselementen van het confinement, namelijk creëren
van onderdruk, ventilatie en filtering van de gasvormige effluenten in rekening gebracht (i.e. een sequentie
van 3 high efficiency filters met een efficiëntie van 99,95%).
Voor de evaluatie van de vrijzetting onder ongeval condities wordt in deze evaluaties geen rekening gehouden
met mitigerende maatregelen die de gevolgen van initiërende gebeurtenissen en vervolggebeurtenissen
beperken (zie hoofdstuk 9 milderende maatregelen).
Voor de berekening van de effectieve dosis ten gevolge van inhalatie en externe bestraling voor de referentieongevallen wordt verondersteld dat de kritische persoon zich op de meest penaliserende locatie bevindt tijdens
de lozing.
Op basis van deze elementen levert deze studie dan ook een zeer conservatieve inschatting van de
radiologische impact van de installatie.

5.5

Ontmanteling

De uitbating van elke nucleaire inrichting zal op een zeker moment worden stopgezet, waarna deze inrichting
op een veilige manier zal moeten ontmanteld worden, zo ook de RECUMO-installatie.
Deze activiteiten omvatten zowel het beheer als de afvoer van aanwezige radioactieve stoffen en afval, als de
ontsmetting, de afbraak en de verwijdering van radioactieve componenten en structuren.
Het doel van ontmanteling is het elimineren van het radiologische risico om zo de installatie in een duurzame
eindconfiguratie te brengen die het opheffen van de reglementaire controle op de RECUMO-installatie toelaat.
De ontmanteling van nucleaire installaties wordt voorbereid, ten einde de ontsmettings- en
demontageverrichtingen te vergemakkelijken, een optimale veiligheid te behouden, en de ontmanteling uit te
voeren door middel van de provisies die daartoe werden aangelegd.

100

MER RECUMO PROJECT SCK•CEN

De belangrijkste elementen voor een optimale voorbereiding van de ontmanteling van de RECUMO-installatie
zijn :
•

•

•

het verzamelen van alle nodige technische informatie voor de opmaak van een nauwkeurige
inventaris van de staat van de gebouwen en uitrustingen, alsook van hun besmettings- en
activeringsniveau, en van de isotopenkenmerken;
het bewaren en in normale werkingstoestand houden van de uitrustingen en toebehoren die
gediend hebben tijdens de bouw of de exploitatie en die de ontsmettings- of
ontmantelingsverrichtingen mogelijk maken of vergemakkelijken;
het rekening houden, tijdens het ontwerp en de exploitatie, met de technieken en oplossingen
die de ontmanteling mogelijk maken in de best mogelijke omstandigheden wat de
stralingsbescherming, de hoeveelheid radioactieve stoffen, de ontsmetbaarheid, de
demonteerbaarheid en de toegankelijkheid betreft.

Hiervoor wordt in de ontwerpfase van de RECUMO-installatie een preliminaire ontwerpanalyse van de
ontmanteling verricht. Tijdens deze analyse worden de aspecten m.b.t. ontmanteling, ontsmetting,
stralingsbescherming en afvalproductie in overweging genomen om toegang tot de uitrusting en selectie van
gebruikte materialen met het oog op decontaminatie en afvalstromen te optimaliseren en de afvalhoeveelheid
te beperken.
Hierbij kan het SCK CEN steunen op een ruime ervaring opgebouwd in de ontmanteling van nucleaire
installaties en op de internationaal beschikbare ervaring. De basis van de RECUMO installatie bestaat
voornamelijk uit een keten van hotcellen en handschoenkasten waarvoor specifieke ontmantelingservaring ter
beschikking is op het SCK CEN.

5.5.1

Ontmantelingsstrategie

Op basis van de huidige kennis van de RECUMO-installatie zal worden geopteerd voor een onmiddellijke
ontmanteling na definitieve stopzetting van de installatie. Met onmiddellijk wordt verstaan dat er geen
specifieke modaliteiten worden uitgevoerd voor de optie van een radioactief verval.
Het eindobjectief van het ontmantelingsproject is om, na de nodige ontmanteling en ontsmetting, tot de vrijgave
van het gebouw te komen. Voor een conventionele afbraak van de infrastructuur kan na de vrijgave worden
geopteerd.
De specifieke ontmantelingsstrategie zal onder andere de planning van de ontmantelingswerkzaamheden
bepalen. De ontmanteling kan in verschillende fases opgesplitst worden. Een eerste fase kan onmiddellijk na
de definitieve stopzetting van de installatie plaatsvinden en omvat de verwijdering van de resterende
radioactieve vloeistoffen en effluenten evenals de ontmanteling van de uitrustingen en leidingen. Deze eerste
fase wordt gedekt door de exploitatiefase. De laatste fase omvat dan de ontmanteling van de besmette
onderdelen en de ventilatie. De ontmanteling van een nucleaire installatie eindigt normaliter met de
onvoorwaardelijke vrijgave van de installatie.

5.5.2

Ontmantelingsplan

In het kader van de ontmanteling van nucleaire inrichtingen moet een exploitant enerzijds een finaal
ontmantelingsplan en een ontmantelingsdossier opmaken ten behoeve van NIRAS/ONDRAF, en anderzijds
een veiligheidsrapport voor ontmanteling, een periodiek vorderingsverslag en een finaal ontmantelingsrapport
ten behoeve van FANC/AFCN. De betreffende inhouden van bovenvermelde documenten werden in overleg
opgesteld en goedgekeurd.
Het ontmantelingsplan van de RECUMO-installatie omvat een historisch overzicht van het nucleaire leven van
de installatie, zodat een volledige inventaris kan worden opgemaakt van de gebouwen en uitrustingen, met
vermelding van hun radiologische toestand. In het plan wordt een globale strategie vastgelegd en wordt de
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uitvoerbaarheid van de ontsmettings- en demontagewerken nagegaan. Op basis van dit plan wordt het
ontmantelingsafval geklasseerd naargelang van zijn uiteindelijke bestemming. Tevens worden de kosten van
de ontmanteling geraamd, alsook de provisies die moeten worden aangelegd tijdens de werkingsperiode om
de latere kosten van de ontmanteling te dekken.
Het eerste ontmantelingsplan wordt opgesteld tijdens de bouwfase en bij de eerste ingebruikneming van de
RECUMO-installatie. Tijdens de exploitatiefase wordt het ontmantelingsplan om de vijf jaar herzien dit om
rekening te houden met de evolutie van de installatie zelf en van de technieken en kosten inzake ontmanteling
en afvalbeheer. Uiterlijk drie jaar vóór de definitieve stopzetting van de exploitatie evolueert dit plan naar het
finale ontmantelingsplan. Dat plan bevestigt de definitieve ontmantelingsstrategie nadat is nagegaan of er
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het programma integraal uit te voeren.
Op het moment van de eigenlijke ontmantelingswerkzaamheden zal een veiligheidsdossier opgesteld worden
met veiligheidsmaatregelen voor de periode na het stilleggen van de installatie en veiligheidsmaatregelen
tijdens de ontmantelingswerkzaamheden. Er zal ook voor gezorgd worden dat de vereiste vergunningen en
keuringsattesten ter beschikking zijn.

5.5.3

Ontmantelingsafval

Op basis van de huidige conceptplannen, de ingeschatte fysicochemische en radiologische kenmerken en de
huidig beschikbare ontmantelingstechnieken werd een algemene evaluatie uitgevoerd wat betreft het
radioactief afval komende van de ontmanteling van de RECUMO-installatie. Volgende afvalcategorieën
worden gedefinieerd:
•
•
•
•
•
•
•

A11: beta-gamma brandbaar afval – ACRIA NGA-A11
A14: beta-gamma niet supercompacteerbaar - ACRIA-NGA-A14/A24
A24: Alfa-verdacht niet-supercompacteerbaar afval – ACRIA-NGA-A14/A24
A17: beta-gamma supercompacteerbaar afval - ACRIA-NGA-A17/A27
A27: alfa-verdacht supercompacteerbaar afval - ACRIA-NGA-A17/A27
A37: alfa-besmet niet-verbrandbaar afval - ACRIA-NGA-A37
MAVA: Middel Actief Vast Afval

Deze afvalstromen vallen onder de acceptatie criteria van NIRAS/ONDRAF de instantie bevoegd voor het
beheer van radioactief afval. Het betreft standaard afvalstromen met gekende verwerkingsmodaliteiten.

5.6

Conclusies radiologische effecten

Bij normaal bedrijf van de installatie kunnen we, rekening houdende met een filterinstallatie waarbij 3
absoluutfilters met een efficiëntie van 99,95% (= totale reductiefactor van 1,25E-10) worden geïnstalleerd,
besluiten dat de impact op de omgeving zeer laag is. Een jaarlijkse inhalatiedosis ten gevolge van de
routinelozingen is minder dan 1E-08 mSv per jaar (zie Tabel 5-6) . De dosis ten gevolge van depositie van
radio-isotopen, met name ingestie van landbouwproducten, externe bodembestraling, inhalatie van
geresuspendeerde bodemdeeltjes en ingestie van bodem zijn eveneens beperkt en geven een jaarlijkse
bijdrage van minder dan 10 nSv. Dit betekent een levensduur dosis van minder dan 10 µSv (zie §5.4.1.1).
De radiologische effecten van accidentele lozingen werden ook geëvalueerd, waarbij er geen rekening werd
gehouden met mitigerende maatregelen die de gevolgen van initiërende gebeurtenissen en
vervolggebeurtenissen kunnen beperken. De referentieongevallen waarvan de gevolgen onderzocht worden,
zijn een vliegtuigcrash, een aardbeving of een overstroming, al dan niet gevolgd door een brand. De worst
case scenario’s werden berekend, hetgeen betekent dat er wordt verondersteld dat het maximaal te verwerken
materiaal volledig vrijkomt tijdens het ongeval. Omdat er ook HLLW afval wordt gegenereerd tijdens de
verwerking van de HEU en LEU residu’s, wordt ook de impact van de maximale hoeveelheid gestockeerd afval
berekend. Verder worden verondersteld dat het kritisch individu zich constant onder de radioactieve wolk
bevindt tijdens de lozing en 10% van zijn voedsel teelt op de maximaal gecontamineerde bodem.
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De radiologische impact van verschillende brontermen werden berekend. Het meest penaliserende
accidentele scenario is de lozing van de maximaal te verwerken HEU residu’s samen met de maximale
hoeveelheid HLLW afval die kan worden gestockeerd na een aardbeving gevolgd door een instorting van het
gebouw en een brand. Dit leidt tot een dosis van 14,6 mSv voor het kritische individu (volwassene) die boven
de noodplaninterventiewaarde voor schuilen (5 mSv) ligt maar onder deze voor evacuatie (50 mSv). Dit
scenario waarbij de maximum hoeveelheid residu’s vrijkomt zal in praktijk nooit voorkomen. De berekeningen
tonen verder aan dat er 1 jaar na de accidentele lozing geen tegenmaatregelen ter bescherming van de
voedselketen dienen genomen te worden. Ook de besmettingsniveaus in de melk, gewassen en veevoeder
zijn vele malen lager dan de maximaal toelaatbare concentraties.
Het kriticaliteitsongeval waarbij jodium wordt vrijgezet levert een effectieve dosis voor het kritische individu
van 2,02 mSv. Het radioactief jodium kan zich opstapelen in de schildklier en resulteren in een schildklierdosis
van 2,55 mSv. Inname van stabiel jodium is niet aangewezen gezien de beperkte jodiumimpact (e.g. < 10 mSv
interventierichtwaarde voor inname stabiel jodium).
De toekomstige ontmanteling van de installatie kan volgens standaard methodes uitgevoerd worden. Het afval
afkomstig van deze ontmanteling valt onder de huidige gedefinieerde afvalstromen.
De milderende maatregelen die in het design van de installatie worden genomen om de radiologische gevolgen
van een ongeval te beperken worden beschreven in hoofdstuk 9.

5.7

Noodplan en interventiemiddelen

De RECUMO installatie zal geïntegreerd worden in de procedure van het huidige interne noodplan van het
SCK CEN. Zoals reeds aangehaald in paragraaf 2.3.4.4 zal de procesinstallatie worden voorzien van de
nodige instrumentatie ter bescherming van de werknemers. Er worden dosisdebietmeters geplaatst, uitgerust
met alarmfuncties, voor het opvolgen van de dosisdebieten in de werkruimte. Daarnaast wordt in de
werkruimtes de lucht bemonsterd om mogelijke luchtbesmetting tijdig te detecteren en te alarmeren. De uit te
voeren acties in geval van alarmen worden verder gespecifieerd in de lokale noodprocedures (e.g. reactie- en
verwittigingsschema’s bij verschillende types alarmen, etc.). De ventilatie van de hotcellen en
handschoenkasten worden aangesloten op het bestaande ventilatiesysteem van het gebouw SCH. De schouw
van de RECUMO-installatie wordt voorzien van een monitoring die het toelaat om de geloosde activiteit in de
lucht op te volgen in routine- en in incidentomstandigheden.
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6

MILIEUBEOORDELING: NIET-RADIOLOGISCHE
EFFECTEN

6.1

Bodem

6.1.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline bodem wordt beperkt tot het projectgebied.

6.1.2

Beschrijving van de referentiesituatie

Kaart 4: Bodemkaart

6.1.2.1

Methodologie

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van:
•
•
•
•
•

de topografie: hiervoor wordt gebruik gemaakt van literatuurgegevens, de topografische kaart en het
digitaal hoogtemodel;
de geologische opbouw: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de sonderingen uitgevoerd door Geosonda
(dd. 17/08/2019) en de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV);
de bodemtypes en waardevolle bodems: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Bodemverkenner
beschikbaar op DOV;
de bodemkwaliteit: bespreking op basis van bodemonderzoeken die volgens de databank van OVAM zijn
uitgevoerd ter hoogte van het projectgebied;
het bodemgebruik: bespreking op basis van grondplannen.

6.1.2.2

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 ca. 40
mTAW) en een zuidwest-noordoost oriëntatie hebben. Meestal zijn het erosiegetuigen waarvan de afzettingen
van de Formatie van Diest de weerstandbiedende kern vormen.
Het terrein ter hoogte van het projectgebied kent een relatief vlakke topografie op een hoogte van ca. +26,7
mTAW.

6.1.2.3

Geologische opbouw

Er werden 3 sonderingen uitgevoerd door Geosonda (dd. 14/08/2019) op het perceel (Figuur 6-1). De
gegevens werden aangevuld met beschikbare data op DOV.
Volgens de geologische kaarten en de beschikbare informatie op Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)
kunnen ter hoogte van het studiegebied alluviale afzettingen en quartaire zandlagen verwacht worden.
Daaronder bevindt zich de Formatie van Mol, bestaande uit wit grof kwartszand.
De ondergrond bestaat uit matig tot los gepakt zand dat overgaat in grover zand met grindlaagjes. De bovenste
4-5 meter behoren tot de Quartaire afzettingen en daaronder behoren de grove zandafzettingen tot de Tertiaire
Formatie van Mol.
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Figuur 6-1: Beschikbaar grondonderzoek

6.1.2.4

Bodemtypes en waardevolle bodems

De bodem in het projectgebied wordt op de Belgische bodemkaart aangeduid als antropogeen. Dit betekent
dat er door menselijke ingrepen reeds een verstoring van het bodemprofiel heeft plaatsgevonden.
In de omgeving van het projectgebied komen landduinen en zandbodems (podzols) voor. De landduinen van
de Kempen zijn opgebouwd uit los, humusarm, middelmatig zand op wisselende diepte, rustend op een
volledige min of meer onthoofde Podzol.
Volgens de informatie die beschikbaar is in de Bodemverkenner komen binnen of in de nabije omgeving van
het projectgebied geen cultuurhistorisch waardevolle bodemprofielen voor.

6.1.2.5

Bodemkwaliteit

Het projectgebied is gelegen op een terrein waarop volgens de databank van OVAM verschillende
bodemonderzoeken zijn uitgevoerd (dossiernr. 25419), namelijk:
•
•
•
•

10
11

een oriënterend bodemonderzoek in 2006;
een beschrijvend bodemonderzoek in 2009;
een bodemsaneringsproject in 201110;
een eindevaluatieonderzoek in 201811.

De te saneren zones liggen verspreid over de SCK CEN-site. Het projectgebied ligt niet in de gesaneerde of te saneren zones.
De eindevaluatie geldt nog niet voor alle verontreinigde kernen waarop een sanering moet uitgevoerd worden.
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Naast de bovenstaande bodemonderzoeken werden ook meerdere technische verslagen in het kader van
werkzaamheden met grondverzet opgemaakt op de SCK CEN-site. Uit een technisch verslag waarbij ook
bodemstalen werden genomen ter hoogte van het projectgebied bleek dat de aanwezige gronden niet
verontreinigd zijn.

6.1.2.6

Bodemgebruik

Het projectgebied is op het gewestplan ingekleurd als ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’.
Momenteel betreft het projectgebied een braakliggend/grasperk, aanpalend aan een bestaand gebouw.

6.1.3

Effectbeschrijving en -beoordeling

6.1.3.1

Methodologie

In het kader van dit project zijn volgende effecten mogelijk relevant:
•
•
•
•

structuurwijziging door zware belasting van de ondergrond: kwalitatieve beschrijving en aanduiding van
zones waar bodemverdichting kan optreden;
profielwijziging door vergraving of door inbreng van funderingen: kwantitatieve beschrijving van
oppervlakte en diepte waarover wijziging optreedt;
aantasting bodemhygiëne als gevolg van calamiteiten: kwalitatieve inschatting van risico op (verspreiding
van) verontreiniging;
bodemzetting door bemalingen of zware bodembelastingen: beschrijving van het effect op basis van
zettingsberekeningen in de bemalingsnota (Sweco, dd. 28/10/2020).

De effectbeoordeling gebeurt als volgt voor:
•

•

•

Profielwijziging en structuurwijziging:
• aanzienlijk negatief: Verstoring van waardevolle bodems.
• negatief: Verstoring van bodems in natuurlijk bodemgebruik/landbouwkundig bodemgebruik of
verstoring van gevoelige bodems.
• beperkt negatief: Verstoring van (recent) verstoorde bodems of verstoring van weinig gevoelige
bodems.
• verwaarloosbaar: Verstoring van verharde bodems of niet gevoelige bodems.
• beperkt positief: Herstel (herstructurering) naar landbouwgebruik.
• positief: Herstel (herstructurering) naar natuurlijk bodemgebruik.
• aanzienlijk positief: Het richtlijnenboek haalt aan dat aanzienlijk positieve effecten gezien het feit dat
bodemvorming een zeer langdurig proces is, in bovengenoemd kader niet worden toegewezen.
Aantasting bodemhygiëne:
• aanzienlijk negatief: Het project resulteert in een verslechtering van de bodemkwaliteit, waarbij
(mogelijks) gezondheids- of ecotoxicologische risico’s ontstaan.
• negatief: Het project resulteert in een verslechtering van de bodemkwaliteit, waarbij saneringsnormen
(mogelijks) overschreden worden.
• 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.
• verwaarloosbaar: Het project resulteert niet in wijzigingen van de bodemkwaliteit.
• beperkt positief: De bodemkwaliteit na realisatie verbetert. Bestaande verontreiniging waar geen risico
vanuit gaat, blijft aanwezig.
• positief: De bodemkwaliteit na realisatie verbetert. Bestaande verontreiniging waarvan geen
gezondheids- of ecotoxicologische risico’s uitgaan, worden gesaneerd.
• aanzienlijk positief: De bodemkwaliteit na realisatie verbetert. Bestaande verontreiniging met humaan
of ecotoxicologisch risico wordt gesaneerd.
Bodemzetting:
• aanzienlijk negatief: Het project resulteert in bodemzettingen die de norm van 2 cm norm
overschrijden waardoor zettingsschade verwacht wordt;
• negatief: Het project resulteert in bodemzettingen resulteert in bodemzettingen die de norm van 2 cm
norm niet overschrijden waardoor geen zettingsschade verwacht wordt;
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•
•

beperkt negatief: De aanwezige bodems zijn weinig zettingsgevoelig;
verwaarloosbaar: Het project resulteert niet in bodemzettingen.

6.1.3.2

Structuurwijziging

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 of 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).
Bodemverdichting kan binnen het projectgebied ter hoogte van 3 zones plaatsvinden, nl. de werfzone, de
werfweg en de zone waar het gebouw geplaatst wordt. De werfzone wordt voorzien binnen de bestaande
omheining. Als werfweg kunnen bestaande wegen gebruikt worden en het gebouw wordt deels op een
bestaande kelderverdieping van gebouw SCH geplaatst. Bovendien zijn er enkel zandgronden aanwezig die
weinig gevoelig zijn voor bodemverdichting. Effecten van structuurwijziging ten gevolge van het project worden
bijgevolg als beperkt negatief beoordeeld.

6.1.3.3

Profielwijziging

Bij het uitgraven van grond en bij de 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. In het
kader van dit project is vooral profielwijziging in negatieve zin van belang.
Het nieuwe gebouw wordt deels voorzien op de reeds aanwezige fundering (bestaande kelder van gebouw
SCH), en zal deels nieuwe fundering krijgen met uitbreiding van de bestaande kelder. De kelder dient
uitgegraven te worden tot een diepte hebben van ca. 4,95 m onder het maaiveld. De uitgraving zal zich dieper
uitstrekken dan de reeds aanwezige profielwijziging van antropogene gronden en zal dus voor bijkomende
profielverstoring zorgen. Rekening houdend met het (ondiep) reeds verstoorde karakter van het bodemprofiel
en de afwezigheid van wetenschappelijk of cultuurhistorisch waardevolle bodems, wordt het effect beperkt
negatief beoordeeld.

6.1.3.4

Aantasting bodemhygiëne

Volgens het 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 is enkel verontreiniging
van de bodem met milieugevaarlijke stoffen een aandachtspunt. Zowel tijdens de aanleg- als tijdens de
exploitatiefase wordt geen relevante mineralisatie, verzilting, vermesting of verzuring verwacht.
Met betrekking tot mogelijke verontreiniging door milieugevaarlijke stoffen kan gesteld worden dat tijdens de
aanlegfase 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
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Bodemdecreet als nieuw te beschouwen is, moet de aannemer bij het optreden van calamiteiten onmiddellijk
ingrijpen en de nodige maatregelen treffen om bodemverontreiniging uit te sluiten.
De wettelijke bepalingen zorgen er ook voor dat het risico op het aantasten van de bodemkwaliteit tijdens
graafwerkzaamheden beperkt blijft. Het grondverzet moet immers gebeuren volgens de vigerende wetgeving
(VLAREBO) waardoor er geen gevaar is dat dit tot bodemverontreiniging zal leiden. Bij staalnames, uitgevoerd
in 2017, werd bovendien geen verontreiniging binnen de uitgravingszone vastgesteld. Door tijdens de werken
de nodige voorzorgsmaatregelen te respecteren, kunnen calamiteiten en dus nieuwe bodemverontreinigingen
voorkomen worden.
De hoeveelheden gevaarlijke stoffen die tijdens de exploitatie gebruikt zullen worden, zijn beperkt. Er wordt
immers gewerkt op laboratoriumschaal. Het betreffen gasvormige, vaste en vloeibare gevaarlijke stoffen in
verplaatsbare recipiënten (individueel verpakte gevaarlijke stoffen en gasflessen). De algemene en sectorale
milieuvoorwaarden voor de opslag van gevaarlijke stoffen zullen geïmplementeerd worden. In de laboratoria
van het SCK CEN worden gevaarlijke stoffen standaard in veiligheidskasten opgeslagen. Standaard wordt ook
per laboratorium of per cluster van laboratoria een spill kit geplaatst als eerste interventiemiddel in geval van
accidentele morsingen of incidenten met gevaarlijke stoffen. Er worden tijdens de exploitatiefase bijgevolg de
nodige maatregelen genomen om bodemverontreiniging ten gevolge van calamiteiten te vermijden.
Effecten op de bodemhygiëne worden als beperkt negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld.

6.1.3.5

Bodemzetting

Bodemzettingen kunnen optreden tijdens de aanlegfase bij het uitvoeren van een bemaling. Door het
ontwateren kunnen zettingsgevoelige lagen (zoals veen en klei) ‘inklinken’. Zettingen na de
aanlegwerkzaamheden kunnen het gevolg zijn van nieuwe aangebrachte bodembelasting waardoor de grond
onder invloed van de belasting wordt samengedrukt. Water en lucht worden uit de poriën geperst. De
zettingssnelheid hangt af van de textuur en structuur van de bodem en het watergehalte, de omvang van de
belasting en de eerdere belastingen. Secundaire effecten van zettingen zijn schade aan gebouwen.
Binnen de invloedstraal van de bemaling zijn enkel zandgronden aanwezig. Deze bodems zijn weinig gevoelig
voor zettingen. In de bemalingsnota (Sweco, dd. 28/10/2020) werden indicatieve zettingsberekeningen
uitgevoerd waarbij een maximale zetting van 0,87 mm werd berekend. Er is bijgevolg geen zettingsschade ten
gevolge van de bemaling te verwachten. Het effect kan daardoor als verwaarloosbaar beoordeeld worden.
Zettingen als gevolg van bodembelasting zullen ondervangen worden door het voorzien van aangepaste
funderingen (tot ca. 4,95 m diep). Het detailontwerp van de fundering moet echter nog verder uitgevoerd
worden. Bovendien zijn de aanwezige bodems weinig zettingsgevoelig. Er kan bijgevolg besloten worden dat
het resulterende effect verwaarloosbaar zal zijn.

6.1.4

Conclusie

De effecten ten aanzien van bodem worden beperkt negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld. Milderende
maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.

109

MER RECUMO project SCK•CEN

6.2

Water

6.2.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline water wordt afgebakend door de invloedssfeer van de bemaling tot waar
de grondwaterverlaging door de tijdelijke bemaling 5 cm bedraagt en de zone waarbinnen de afwatering van
het projectgebied zal gebeuren.

6.2.2

Beschrijving van de referentiesituatie

Kaart 5: Vlaamse Hydrografische Atlas

6.2.2.1

Methodologie

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van:
•
•

•
•
•
•
•
•

de hydrogeologie: wordt besproken op basis van informatie uit de Bodemverkenner beschikbaar op DOV;
de hydraulische parameters: de hydraulische doorlatendheid, de grondwaterstand en
grondwaterstroming. De voor dit project relevante hydraulische parameters worden besproken op basis
van beschikbare gegevens uit de uitgevoerde bemalingsnota (Sweco, dd. 28/10/2020) en de
peilbuisgegevens opgemeten in het kader van uitgevoerde bodemonderzoeken ter hoogte van het
projectgebied;
de grondwaterkwetsbaarheid: wordt besproken op basis van de Bodemverkenner beschikbaar op DOV;
de grondwaterkwaliteit: bespreking op basis van het uitgevoerde grondwateronderzoek (Sweco, dd.
10/02/2021);
de grondwaterwinningen: wordt besproken op basis van informatie uit de Bodemverkenner beschikbaar
op DOV;
de hydrografie: wordt besproken op basis van de topografische kaart en Vlaamse Hydrografische Atlas;
het overstromingsrisico: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de watertoetskaart voor
overstromingsgevoelige gebieden – 2017, beschikbaar op Geopunt;
de toestandsbeoordeling van Vlaamse waterlichamen of lokale waterlichamen van 1ste orde in het
studiegebied i.k.v. stroomgebiedbeheerplan (SGBP): wordt besproken op basis van de informatie
beschikbaar op het geoloket SGBP van de VMM.

6.2.2.2

Hydrogeologie

De hydrogeologie ter hoogte van het projectgebied is afgeleid op basis van virtuele boringen beschikbaar op
DOV en wordt beschreven in Tabel 6-1.
De bemaling zal gebeuren in de Pleistoceen en Plioceen Aquifer (HCOV 0230).
Tabel 6-1: Hydrogeologie t.h.v. projectgebied (Bron: DOV)

HCOV-codering

Basis
Dikte (m)
(mTAW)

0100 – Quartair Aquifersysteem

+21,1

6,3

0230 – Pleistoceen en Plioceen Aquifer

-5,9

27,0

0240 – Pliocene kleiige laag

-7,7

1,8

0250 – Mioceen Aquifersysteem

-157,2

149,5

0300 – Boom Aquitard

-254,7

97,6
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6.2.2.3

Hydraulische parameters

Er zijn een aantal peilputten aanwezig in het projectgebied waarvan SCK CEN het grondwaterpeil zelf opvolgt.
De peilputten worden gesitueerd op Figuur 6-2.
In Tabel 6-2 wordt het maximaal opgemeten grondwaterpeil ter hoogte van de verschillende peilputten
aanwezig in het projectgebied weergegeven in mTAW. Uit de peilmetingen blijkt dat het grondwater jaarlijks
ca. 1 m varieert, te zien op Figuur 6-3.

Figuur 6-2: Situering peilputten in het projectgebied

Tabel 6-2: Maximaal opgemeten grondwaterpeilen in de peilbuizen t.h.v. projectgebied
Peilbuisnr
Grondwaterpeil (mTAW)

7a

7b

18a

48a

48b

48c

49a

99a

99d

99f

+24,59

+24,52

+24,08

+24,47

+24,38

+24,46

+23,99

+24,31

+24,25

+24,63

111

MER RECUMO project SCK•CEN

Figuur 6-3: Tijdreeksen grondwaterpeilen in de peilbuizen t.h.v. projectgebied
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6.2.2.4

Grondwaterkwetsbaarheid

Het grondwater is ter hoogte van het projectgebied aangeduid als zeer kwetsbaar (Index Ca1) op de
grondwaterkwetsbaarheidskaart. Dit door de dunne (<5 m) zandige deklaag en de ondiep liggende (<10 m)
onverzadigde zone.

6.2.2.5

Grondwaterkwaliteit

De overschrijdingen van het indelingscriterium (IC) of de milieukwaliteitsnorm (MKN) die in het grondwater
werden vastgesteld binnen de invloedssfeer van de bemaling (5 cm grondwaterverlaging) zijn opgelijst in Tabel
6-3 (Bron: grondwateronderzoek SCK Recumo, Sweco, dd. 10/02/2021).
De parameters minerale olie, BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) en VOCL’s (vluchtige
organochloorverbindingen) betreffen afgeperkte grondwaterverontreinigingen of restverontreinigingen. Deze
parameters komen niet algemeen verhoogd voor.
De parameters koper, kwik en de geleidbaarheid werden slechts eenmalig verhoogd vastgesteld.
Op basis van de beschikbare achtergrondwaardekaarten voor zware metalen in het grondwater (OVAM)
worden er regionaal verhoogde concentraties voor de parameters zink (>200 μg/l), arseen (>5 μg/l) en
cadmium (>0,39 μg/l) vastgesteld in het grondwater ter hoogte van het projectgebied.
Er werden in totaal 15 peilbuizen bemonsterd op zware metalen, zowel verspreid over de site als ter hoogte
van de projectzone (Recumo) zelf. Er werden twee overschrijdingen van de toetsingsnorm voor de parameter
arseen vastgesteld en eenmalig een overschrijding voor zink en cadmium.
Er zijn geen analysegegevens beschikbaar voor zware metalen in de Congovaart.
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Tabel 6-3: Vastgestelde overschrijdingen van het indelingscriterium/de milieukwaliteitsnorm in het grondwater binnen de
invloedssfeer (5 cm grondwaterverlaging) van de bemaling (Bron: grondwateronderzoek SCK Recumo, Sweco, dd.
10/02/2021)

Administratieve desktopstudie

Bijkomend veldwerk

OW: oppervlaktewater
GW: grondwater
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6.2.2.6

Grondwaterwinningen

Het projectgebied ligt niet in een waterwingebied, noch in of aan de rand van een beschermingszone voor
grondwaterwinning.
Binnen een straal van 1 km rondom het projectgebied komen wel verschillende grondwaterwinningen voor (zie
Tabel 6-4). De vergunde grondwaterwinningen zijn opgevraagd via de Bodemverkenner op DOV. 2 van de
vergunde grondwaterwinning zijn van SCK CEN. Het SCK CEN is enerzijds vergund voor 12
grondwaterwinningsputten: 1 tot op een diepte van 14,7 m, en 11 tot op een diepte van 90 meter. Het vergunde
debiet voor de totaliteit van de grondwaterwinningen is 2400 m³/dag en 330.000 m³/jr. Het SCK CEN is
anderzijds ook vergund voor een bemaling om een gebouw droog te houden, voor een opgepompt debiet van
max 30.000 m³/jr.
Tabel 6-4: Overzicht vergunde grondwaterwinningen
Nr Exploitant

Ligging

Diepte Vergund
(maantal
mv)
putten

1

SCK CEN

Boeretang
200, Mol

2

SCK CEN

Boeretang
200, Mol

25/09/201403/03/2031

3

Niras

Europalaan
en
Gravenstraat,
Mol

30/07/201530/07/2035

4

Koninklijke
Nuclea
vzw

Goorstraat
z/n, Mol

08/12/201008/12/2030

6.2.2.7

90

10

12

Periode

2

25/09/201403/03/2031

Vergund Vergund
dagdebiet jaardebiet
(m³/dag) (m³/jaar)
2.400

Aquifer-

330.000

0250 - Zand van
Diest

30.000

onbekend

3

555

onbekend

20

1.500

0232 - Zand van Mol

Hydrografie

Het projectgebied situeert zich in het bekken van de Nete, meer bepaald op de rand van de deelbekkens
‘Bovenlopen Kleine Nete’ en ‘Middengebied Kleine Nete’.
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
Albertkanaal en het Netekanaal.
De meest nabijgelegen waterlopen (zie Bijlage 1, Kaart 6) zijn de Congovaart (niet geklasseerd,
NG_VL17_160, kwaliteitsdoelstelling drinkwaterproductie), het kanaal Bocholt-Herentals (bevaarbaar,
VL17_160, kwaliteitsdoelstelling viswater en drinkwaterproductie), Dalemansloop (2de categorie, L217_4671,
kwaliteitsdoelstelling viswater) en Vleminckloop (2de categorie, L217_4651, basiskwaliteit).
Ten oosten van het projectgebied zijn 2 vijvers gelegen waarvan 1 verbonden is met de Congovaart.

6.2.2.8

Overstromingsrisico

Het projectgebied is niet recent overstroomd en bevindt zich niet in een risicozone voor overstromingen. Een
mogelijks overstromingsgevoelig gebied situeert zich tussen de Congovaart en de Dalemanslooop (zie
Bijlage 1, Kaart 6).
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6.2.2.9

Toestandsbeoordeling i.k.v. stroomgebiedbeheerplan

Het kanaal Bocholt-Herentals is een Vlaams waterlichaam (VL17_160), met een kunstmatig statuut,
aanleunend bij het type Rg – grote river. De toestandsbeoordeling volgens het 3 de stroomgebiedbeheerplan
(SGBP) is als volgt:
•

•
•

Globale beoordeling ecologisch potentieel is matig:
• Evaluatie biologische elementen: goede beoordeling voor fytobenthos en fytoplankton en matige
beoordeling voor macroinvertebraten en vis;
• Chemische en fysisch-chemische elementen die bepalend zijn voor de biologische elementen:
• Evaluatie algemene fysisch-chemische elementen: goed;
• Evaluatie specifiek verontreinigende stoffen: goed;
• Evaluatie hydromorfologie: ontoereikend.
Beoordeling chemische toestand: niet goed, met overschrijdingen voor perfluoroctaansulfonzuur (biota)
en kwik, totaal (biota).
Beoordeling waterbodem: licht verontreinigd.

6.2.3

Effectbeschrijving en -beoordeling

6.2.3.1

Methodologie

In het kader van dit project zijn volgende effecten mogelijk relevant:
•
•
•

wijziging infiltratie- en afvoerkarakteristieken door de realisatie van bebouwing en verhardingen:
kwantitatieve beschrijving (op basis van de voorschriften in de gewestelijke hemelwaterverordening);
wijziging waterhuishouding door bemalingen tijdens de aanlegfase: kwantitatieve bespreking aan de hand
van de resultaten van de MODFLOW-modellering in de bemalingsnota van Sweco dd. 28/10/2020;
wijziging waterkwaliteit door bemaling, lozingen en calamiteiten: kwalitatieve inschatting van risico op
(verspreiding van) verontreiniging naar grond- en oppervlaktewater op basis van de resultaten in het
grondwateronderzoek door SWECO dd. 10/02/2021.

De effectbeoordeling gebeurt als volgt voor:
•

•

•

wijziging infiltratie- en afvoerkarakteristieken:
• aanzienlijk negatief: Belangrijke wijziging waterhuishouding met negatieve secundaire effecten (bvb.
frequentie en omvang overstromingen) tot gevolg;
• negatief: Beperkte wijziging waterhuishouding met beperkte negatieve secundaire effecten tot gevolg;
• beperkt negatief: Beperkte wijziging waterhuishouding zonder negatieve secundaire effecten tot
gevolg;
• verwaarloosbaar: Geen wijziging waterhuishouding te verwachten;
• beperkt positief: Beperkte wijziging waterhuishouding zonder positieve secundaire effecten tot gevolg;
• positief: Beperkte wijziging waterhuishouding met beperkte positieve secundaire effecten tot gevolg;
• aanzienlijk positief: Belangrijke wijziging waterhuishouding met positieve secundaire effecten tot
gevolg.
wijziging waterhuishouding:
• aanzienlijk negatief: Permanente wijziging van de waterhuishouding met permanente nadelige invloed
op andere disciplines (fauna en flora, mens,…) of tijdelijke wijziging in waterhuishouding met
permanente nadelige invloed op andere disciplines.
• negatief: Tijdelijke wijziging van de waterhuishouding met tijdelijke nadelige invloed op andere
disciplines (fauna en flora, mens,…).
• beperkt negatief: beperkte wijziging van de waterhuishouding met beperkt nadelige invloed op andere
disciplines (fauna en flora, mens,…).
• verwaarloosbaar of geen effect: Geen of verwaarloosbare wijziging van de waterhuishouding.
wijziging waterkwaliteit:
• aanzienlijk negatief: Het project houdt een risico in op een verslechtering van de grondwaterkwaliteit in
een beschermingszone of op een aantasting van een drinkwaterwinning of op een verslechtering van
de oppervlaktewaterkwaliteit in een oppervlaktewaterwingebied.
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•

•

•
•
•

•

negatief: Het project houdt een risico in op een verslechtering van de grondwaterkwaliteit buiten een
beschermingszone of op een verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit buiten een
oppervlaktewaterwingebied.
beperkt negatief: Het project houdt een beperkt risico in op een verslechtering van de
grondwaterkwaliteit buiten een beschermingszone of op een verslechtering van de
oppervlaktewaterkwaliteit buiten een oppervlaktewaterwingebied.
verwaarloosbaar: Het project wijzigt de grond- of oppervlaktewaterkwaliteit niet of het risico hiertoe is
verwaarloosbaar.
beperkt positief: Het project vermindert de grondwaterkwetsbaarheid of houdt een beperkte
verbetering in van de oppervlaktewaterkwaliteit buiten een oppervlaktewaterwingebied.
positief: Het project zorgt voor een verbetering van de grondwaterkwaliteit of voor het wegnemen van
vervuilingsbronnen of risico’s buiten beschermingszones of risicogebieden voor drinkwaterwinning of
een verbetering in van de oppervlaktewaterkwaliteit buiten een oppervlaktewaterwingebied.
aanzienlijk positief: Het project zorgt voor een verbetering van de grondwaterkwaliteit of voor het
wegnemen van vervuilingsbronnen of risico’s in een beschermingszone of ten aanzien van een
drinkwaterwinning of houdt een verbetering in van de oppervlaktewaterkwaliteit in een
oppervlaktewaterwingebied.

De toets aan de Europese Kaderrichtlijn Water wordt ook opgenomen in dit hoofdstuk. De toetsing zal
gebeuren conform de tussentijdse richtlijnen voor de beoordeling van effecten op de toestand van
waterlichamen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2019).

6.2.3.2

Wijziging infiltratie- en afvoerkarakteristieken

De bouw van het gebouw houdt in dat er een bijkomende oppervlakte verhard wordt. De horizontale
dakoppervlakte van het gebouw bedraagt 1.606,5 m². Deze bijkomende verharding zal een impact hebben op
infiltratie- en afvoerkarakteristieken. Er worden geen extra ondoorlatende verhardingen voorzien zoals
parkeerplaatsen, toegangswegen, …. De bestaande toegangsweg wordt enkel over korte afstand verschoven.
Voor het bouwen of herbouwen van gebouwen of constructies met een horizontale dakoppervlakte groter dan
75 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
afvoerkarakteristieken zoveel mogelijk te beperken.
Volgens de verordening is de minimale inhoud van de hemelwaterput 10.000 l. In dit project zal er geen
hemelwaterput worden geplaatst, maar zal het hemelwater rechtstreeks geïnfiltreerd worden in de bodem. Er
wordt in het RECUMO-gebouw slechts zeer beperkt watergebruik voorzien. Het voorziene jaarlijks
waterverbruik wordt geraamd op 50 m³. Het grootste deel hiervan, naar schatting 80% zal gebruikt worden in
de laboratoria. Dit water dient te beantwoorden aan zeer strenge kwaliteitscriteria, bijgevolg kan hiervoor geen
regenwater gebruikt worden. Het resterende verbruik bestaat enerzijds uit water voor de sanitaire toestellen,
en anderzijds uit kuiswater. Het sanitair water, onder meer gebruikt in de (nood)douches dient eveneens
drinkwaterkwaliteit te hebben. Resteert enkel nog het kuiswater, dit wordt jaarlijks geraamd op een verbruik
van 8.000 l. Gezien de erg beperkte omvang van dit verbruik, weegt dit niet op tegen de extra kost voor de
installatie van een hemelwaterput met pompinstallatie. Bijgevolg zal er geen hemelwaterput worden geplaatst,
maar wordt het hemelwater rechtstreeks geïnfiltreerd in de bodem via de geplande infiltratievoorziening.
Het projectgebied is niet gelegen in een beschermingszone 1 of 2 van een drinkwaterwingebied waardoor
infiltratie verplicht is. Rekening houdend met het feit dat er geen hemelwaterput wordt geplaatst, is volgens de
verordening het minimale volume van de infiltratievoorziening 40.162 l (= (1.606,5) * 25) en de infiltrerende
oppervlakte 64,3 m² (= (1.606,5) / 25). In dit project zal een infiltratievoorziening worden geplaatst met een
volume van 40.200 l en een oppervlakte van 64,5 m².
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Er zal dus aan de principes van gewestelijke hemelwaterverordening voldaan kunnen worden, waardoor
aangenomen wordt dat de impact van de bijkomende verhardingen op de infiltratie- en afvoerkarakteristieken
zoveel mogelijk wordt beperkt. Het effect op de infiltratie- en afvoerkarakteristieken kan daarom beperkt
negatief beoordeeld worden.

6.2.3.3

Wijziging waterhuishouding

De grondwaterstroming kan beïnvloed of verstoord worden door ondergrondse constructies zoals funderingen.
Voor dergelijke constructies zijn meestal 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.
Wijziging in hydrogeologische opbouw
Een wijziging in de hydrogeologische opbouw kan optreden door het inbrengen van grote ondoorlatende
constructies tot diep in de ondergrond. Het nieuwe gebouw wordt deels voorzien op de reeds aanwezige
fundering (bestaande kelder van gebouw SCH), en zal deels nieuwe fundering krijgen met uitbreiding van de
bestaande kelder. De kelder dient uitgegraven te worden tot een diepte hebben van ca. 4,95 m onder het
maaiveld of tot op een niveau van +21,42 mTAW. Het grondwater bevindt zich ter hoogte van het projectgebied
maximaal op ca. +24,63 mTAW. Ter hoogte van het projectgebied wordt dus een nieuwe barrière gecreëerd
voor het grondwater van ca. 3,21 m diep. Deze barrière bedraagt slechts ca. 10% van de dikte van de
watervoerende laag ter hoogte van het projectgebied. Hierdoor zal aan de stroomopwaartse zijde slechts een
lichte opbolling van de grondwatertafel optreden en aan de stroomafwaartse zijde slechts een lichte daling. Dit
effect zal niet doorwerken tot op het maaiveld (op ca. 26,37 mTAW). Dit effect wordt aldus als beperkt negatief
beoordeeld omwille van de beperkte zone van interferentie met de grondwaterstroming.
Invloed bemaling
De werken bestaan uit de aanleg van een kelder met afmetingen van ca. 31,5 m x 28,5 m. De kelder dient
uitgegraven te worden tot 4,95 m onder het maaiveld. Het bemalingspeil bevindt zich steeds 0,5 m onder het
uitgravingspeil. Het maaiveldpeil ligt volgens het sonderingsverslag op +26,37 mTAW waardoor het
bemalingspeil op +20,92 mTAW ligt.
Er werd door Sweco een grondwatermodel opgesteld met MODFLOW 2000, de eindige verschillen methode
van de USGS, via het softwarepakket GMS 10.4 (zie bemalingsnota MOL – RECUMO, dd. 28/10/2020). De
resultaten worden hieronder samengevat besproken.
Voor de werken werd een 5-lagen model opgesteld. De geologie zoals beschreven in de discipline bodem
(paragraaf 6.1.2.3) werd overgenomen en er werden extra lagen ingevoegd om de onderkant van de filters in
het model te kunnen implementeren en om de celgrootte te beperken. De basis van het model werd op 10,00 mTAW gelegd. Als grid werd er gewerkt met cellen van 64 m x 64 m, deze werden verfijnd rondom de
bemaling tot cellen van 1 m x 1 m. De verfijning werd gradueel toegepast zodat de celgrootte tussen twee
grenzende cellen maximaal factor 2 verschilt.
Tabel 6-5 geeft de hydrogeologische parameters die in het model gebruikt worden om de verschillende lagen
te karakteriseren. De bemalingsfilters werden gemodelleerd tot peil +17,00 mTAW.
Tabel 6-5: Gebruikte modelparameters voor de aangenomen geologie
Top (mTAW)

Horizontale
Verticale
Basis (mTAW) doorlatendheid
anisotropie
(m/dag)

Specific yield

Specific
storage (m-1)

Quartaire
zandlaag

Maaiveld

+20,50

15

3

0,25

1,00 * 10-4

Formatie van
Mol

+20,50

-10,00

20

3

0,25

1,00 * 10-4
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De waterlopen in de omgeving van de projectsite werden in het model geïncorporeerd met het River package.
Voor het peil van het kanaal Bocholt-Herentals werd een vaste stijghoogte van +25,60 mTAW aangenomen
aan de opwaartse kant van de sluis en +23,72 mTAW aan de afwaartse kant (Waterinfo.be). De Congovaart
heeft hetzelfde waterpeil als de afwaartse zijde van de sluis. Voor beide waterlopen werd een diepte van 2,50
m aangenomen. Voor de overige waterlopen, werd het een waterpeil aangenomen door in het DHMVII
terreinmodel te kijken naar de omliggende maaiveldhoogtes en door deze hoogtes te verminderen met een
kleine marge van ongeveer 0,5 m. De verschillende vijvers in de directe omgeving van de werken werden
gesimuleerd door de general head package waarvoor een waterpeil op basis van het Digitaal Hoogte Model
aangenomen.
Als initiële grondwaterstand werd er een stationaire evenwichtstoestand berekend tussen de gemeten hoogste
grondwaterstanden in de peilbuizen beschikbaar in het grondonderzoek, peilbuizen beschikbaar op DOV,
aangenomen waterpeilen van de waterlopen en watervlakken en de voeding ten gevolge van neerslag,
dewelke hier op 222 mm/jaar werd geraamd. Na een eerste modelrun worden de stijghoogten aangepast naar
de berekende waarde (Figuur 6-4). De resultaten van deze run zijn dan als beginwaarden gebruikt in het
tijdsafhankelijk model met de bemaling.

Figuur 6-4: Gemodelleerde rusttoestand

De bemaling wordt gesimuleerd voor 100 dagen. Het opgepompte debiet wordt weergegeven in Figuur 6-5.
Figuur 6-6 toont het opgepompte volume doorheen de tijd. Het maximale debiet bedraagt ca. 4.400 m³/dag en
dit daalt stationair naar 3.420 m³/dag. Voor een bemaling van 100 dagen wordt er ca. 351.785 m³ water
opgepompt.
In Figuur 6-7 wordt de invloedstraal waarbij de grondwaterverlaging 5 cm bedraagt gevisualisserd.
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Van de in Tabel 6-4 vermelde vergunde grondwaterwinningen zijn enkel de grondwaterwinningen van SCK
CEN gelegen binnen de invloedstraal van de bemaling. De cluster van de bestaande grondwaterwinning van
SCK CEN heeft 1 put op een diepte van 14,7 m en 11 putten op een diepte van 90 meter. De
grondwaterwinningsput met beperkte diepte (14,7 m –mv) bevindt zich momenteel in stand-by toestand en
wordt niet actief gebruikt. Aangezien de grondwaterwinningen die actief gebruikt worden, het grondwater
onttrekken op 90 m diepte, worden er geen relevante effecten verwacht van de tijdelijke bemaling in dit project
op deze grondwaterwinning. De grondwaterwinning met beperkt debiet van max. 30.000 m³/jaar van SCK CEN
betreft een bemaling om een gebouw droog te houden. Hierop worden geen relevante effecten verwacht.

Figuur 6-5: Opgepompt debiet

Figuur 6-6: Opgepompt volume
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Figuur 6-7: Invloedstraal (met een verlaging van 5 cm) door de bemaling

In de eerste stap dient er gekeken te worden naar methodes om het te onttrekken bemalingsdebiet te
beperken. Aangezien de ondergrond tot 150 m diepte uit zeer doorlatend homogeen zand bestaat, kan er met
behulp van verticale wanden geen gesloten bouwkuip gevormd worden.
Voor de lozing van het bemalingswater moet voldaan worden aan Vlarem II art. 6.2.2.1.2 § 5 namelijk dat nietverontreinigd bemalingswater bij voorkeur opnieuw in de bodem gebracht wordt. Wanneer het in de bodem
brengen redelijkerwijze niet mogelijk is, moet dit niet-verontreinigd bemalingswater geloosd worden in een
oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Het lozen in de openbare riolering is slechts
toegestaan wanneer het conform de beste beschikbare technieken niet mogelijk is zich op een andere manier
van dit water te ontdoen.
Klassieke retourbemaling met retourputten stoot hier op een praktisch probleem aangezien de retourputten op
min. ca. 50 m afstand van de onttrekkingsputten geplaatst moeten worden om goed te functioneren. Door
plaatstekort en o.w.v. stabiliteitsaspecten van de bestaande en nieuw op te trekken gebouwen of gebouwdelen
op het terrein van SCK CEN, is dit praktisch niet haalbaar.
Een andere optie bestaat uit het infiltreren van het onttrokken bemaligngswater in infiltratiegrachten of bekkens. Op het terrein van SCK CEN zijn geen infiltratiegrachten of -bekkens gelegen. Er is op het terrein
ook geen ruimte om nieuwe infiltratiegrachten of -bekkens te voorzien. De ondergrond van het technisch
domein van het SCK CEN bevat zeer veel ondergrondse kabels, leidingen en kanalen waarvan een aantal
zeer kritisch zijn voor de exploitatie. Infiltratiebekkens aanleggen op het technisch domein is daardoor quasi
onmogelijk. Het zou het verleggen van ondergrondse infrastructuur vragen: dit heeft ernstige risico’s op vlak
van veiligheid, en belangrijke gevolgen op vlak van planning en kostprijs. Het bemalingswater spreiden over
meerdere kleine infiltratiebekkens, is niet mogelijk omdat er op het terrein van SCK permanente bedrijvigheid
is, waardoor de tientallen leidingen die aangelegd zouden dienen te worden voor deze meerdere bekkens voor
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zeer veel hinder zouden zorgen. Het terrein ten westen van de bouwplaats is geen eigendom van het SCK
CEN (behoort tot buurbedrijf Vito) en kan dus niet gebruikt worden. De zone ten noorden van de bouwplaats
buiten de omheining en tussen het technisch domein en de Congovaart die eventueel ook kan overwogen
worden, is zeer beperkt en vormt eigenlijk al de oeverzone van de Congovaart. Hier is ook beplanting
aanwezig, wat ook bijkomende werken en vegetatiewijzigingen vraagt om een infiltratie te kunnen realiseren.
In het kader van dit project is bekeken of het onttrokken bemalingswater (deels) gebruikt zou kunnen worden
door SCK CEN ter tijdelijke vervanging van het grondwater dat SCK CEN oppompt ter hoogte van de vergunde
permanente grondwaterwinning van 330.000 m³/jaar. Dit grondwater wordt, ná voorbehandeling en
demineralisatie, gebruikt als koelwater voor de kernreactor BR2 op het terrein. Deze optie werd niet
weerhouden omdat de administratieve verplichtingen en procedures, de noodzakelijk technische ingrepen en
de hieraan verbonden kosten en risico’s niet als redelijk worden beschouwd ten opzichte van het beperkte en
zeer tijdelijke milieuvoordeel. Volgende elementen zijn hiervoor in overweging genomen:
•

•

•
•

In de nucleaire exploitatievergunning van de kernreactor BR2 is de betreffende koeling met grondwater
opgenomen. Om een andere bron van koelwater te gebruiken, zou de vergunning van de reactor moeten
worden aangepast, wat een administratief complexe procedure is, en niet als redelijk wordt beschouwd
voor de recuperatie van bemalingswater gedurende een beperkte periode van 100 dagen.
Het gebruik van koelwater is batchgewijs. Er wordt enkel grondwater opgepompt op de momenten dat
er koelwater nodig is. Er kan niet gegarandeerd worden dat de vraag naar koelwater afgestemd is op
het aanbod via de bemaling voor het RECUMO-project. Om het bemalingswater te gebruiken zou dit
water moeten worden opgevangen in een bij te bouwen bufferbekken. Zonder bufferbekken zou het
bemalingswater het grootste deel van de tijd toch moeten worden geloosd.
De invloed op het voorbehandelings- en demineralisatieproces is onbekend, en vraagt bijkomende
studie.
Het transport van het bemalingswater van de bemaling voor het RECUMO-gebouw naar de reactor is
omwille van de afstand, in vogelvlucht ca. 700 m, praktisch niet eenvoudig te realiseren.

Als laatste optie wordt er gekeken om te lozen op de Congovaart. In de bemalingsnota van Sweco (dd.
28/10/2020), wordt aangenomen dat deze een doorlatende bodem heeft en in goed contact staat met het
grondwater. De Congovaart wordt op een constant peil gehouden via het kanaal van Bocholt naar Herentals,
waardoor het extra water dat erop geloosd wordt, zich preferentieel via de doorlatende kanaalbodem terug in
de ondergrond zal trekken, waardoor het lozen op de Congovaart deels werkt zoals een infiltratiebekken. Het
maximale debiet bedraagt ca. 4.400 m³/dag en dit daalt stationair naar 3.420 m³/dag. De lozing is slechts
tijdelijk (de bemalingsduur bedraagt 100 dagen). De impact op de waterhuishouding is tijdelijk. Gezien de
impact van de tijdelijke bemaling op biodiversiteit (zie paragraaf 6.5.3.2) als verwaarloosbaar wordt
beoordeeld, wordt de impact van de tijdelijke bemaling op de waterhuishouding beoordeeld als een beperkt
negatief effect.

6.2.3.4

Wijziging grondwaterkwaliteit

Tijdens de aanlegfase 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, moet
de aannemer bij het optreden van calamiteiten onmiddellijk ingrijpen en de nodige maatregelen treffen om
grondwaterverontreiniging uit te sluiten.
Ook tijdens de exploitatiefase zullen de nodige maatregelen genomen worden om verontreiniging van het
grondwater ten gevolge van calamiteiten te vermijden (zie paragraaf 6.1.3.4).
Voor het plaatsen van de funderingen is bemaling vereist. Bij het verlagen van het grondwaterpeil kunnen
eventueel aanwezige verontreinigingspluimen in het grondwater aangetrokken worden. Dit aspect werd
onderzocht binnen het grondwateronderzoek van Sweco dd. 10/02/2021. De resultaten worden hieronder
samengevat besproken.
Er vallen 6 gekende OVAM-dossiers binnen de invloedstraal (5 cm grondwaterverlaging) van de bemaling
(Figuur 6-8). De invloed op de OVAM-dossiers werd nagegaan door gebruik te maken van “particle tracking”
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via de MODPATH-module in het grondwatermodel. Bij deze techniek worden de stroombanen van
waterdeeltjes (particles) ter hoogte van de OVAM-dossiers berekend, zoals wordt beschreven in de
bemalingsrichtlijnen van 2019 van VMM. Deze berekening wordt gedaan voor de situatie met en zonder
bemaling. Voor beide situaties werd per OVAM-dossier de verplaatsing over de bemalingsperiode nagegaan.
Er werd aangenomen dat de bemaling een significante invloed heeft als de stroomsnelheid in de situatie met
bemaling verdubbelt t.o.v. de situatie zonder bemaling of als de particles opgepompt worden. Bij deze
berekeningen werd geen rekening gehouden met retardatie, diffusie, afbraak en/of chemische reacties en is
dus een conservatieve benadering.
In Figuur 6-9 worden de resultaten van de particle tracking weergegeven 12. De impact is significant wanneer
het water opgepompt wordt of er een significante verplaatsing optreedt ten opzichte van de stroming in rust.
Uit deze analyse blijkt dat er ten zuiden van de Congovaart grote invloed van de bemaling kan zijn op mogelijke
verontreinigingen. Het gaat over de OVAM-dossiers 83463, 29004 en 25419. Deze dossiers werden
opgevraagd om een inschatting te kunnen maken van de kwaliteit van het opgepompte water of om na te gaan
of er een significante verplaatsing van een mogelijke verontreiniging kan plaatsvinden.
In het grondwateronderzoek van SWECO werd er bijkomend veldwerk uitgevoerd, enerzijds in kader van een
lopend oriënterend bodemonderzoek op de site van SCK (door ABO nv), anderzijds ter aanvulling van de
vaststellingen uit het administratief deel van het grondwateronderzoek. Er zijn in voorgaande
bodemonderzoeken namelijk enkele overschrijdingen van de toetsingsnormen in het grondwater vastgesteld
voor zware metalen verspreid over de site van SCK. Om na te gaan wat de actuele toestand is in de directe
omgeving van de projectzone (RECUMO) zijn er bijgevolg een aantal peilbuizen in deze zone bijkomend
bemonsterd (analyse op zware metalen).

Figuur 6-8: Gekende OVAM dossiers

12

De gemodelleerde stroombanen ten noorden van het kanaal zijn een worst-case benadering. De bemaling zal in de praktijk een
beperkte impact op het grondwater ten noorden van de Congovaart hebben.
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Figuur 6-9: Particle tracking voor een bemaling van 100 dagen

De overschrijdingen van het indelingscriterium (IC) of de milieukwaliteitsnorm (MKN) die in het grondwater
werden vastgesteld binnen de invloedssfeer van de bemaling (5 cm grondwaterverlaging) zijn opgelijst in Tabel
6-3 van paragraaf 6.2.2.5 en worden hieronder samengevat beschreven:
•

•
•

De parameters minerale olie, BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) en VOCL’s (vluchtige
organochloorverbindingen) betreffen afgeperkte grondwaterverontreinigingen of restverontreinigingen en
komen mogelijk verhoogd voor in het onttrokken bemalingswater. Via het grondwatermodel (MODFLOW
2000; zie bemalingsnota Sweco, dd. 28/10/2020) werden stroombanen berekend voor de dichtstbijzijnde
en meest mobiele gekende verontreiniging in het grondwater, zijnde tetrachlooretheen. Op basis hiervan
wordt er een verspreiding van ca. 3,3 m bepaald ter hoogte van de verontreinigingskern gedurende de
bemaling. Rekening houdend met een retardatiefactor van 6.12, kan bepaald worden dat er geen
significant verspreidingsrisico is ten gevolge van de bemaling en dat deze parameters niet verhoogd in
het onttrokken bemalingswater worden verwacht.
De parameters koper, kwik en de geleidbaarheid werden slechts eenmalig verhoogd vastgesteld.
Op basis van de beschikbare achtergrondwaardekaarten voor zware metalen in het grondwater (OVAM)
worden er regionaal verhoogde concentraties voor de parameters zink (>200 μg/l), arseen (>5 μg/l) en
cadmium (>0,39 μg/l) vastgesteld in het grondwater ter hoogte van het projectgebied. Voor de parameters
arseen en cadmium is de gemiddelde vastgestelde concentratie lager dan de geldende
milieukwaliteitsnorm voor het grondwater, respectievelijk <20 μg/l en <5 μg/l. In het kader van het
bijkomend veldwerk werden er in totaal 15 peilbuizen bemonsterd op zware metalen, zowel verspreid over
de site als ter hoogte van de projectzone (Recumo) zelf. Er werden twee overschrijdingen van de
toetsingsnorm voor de parameter arseen vastgesteld en eenmalig een overschrijding voor zink en
cadmium. Aangezien de overschrijding voor de parameter arseen werd vastgesteld ter hoogte van de
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projectzone (Recumo), is deze parameter mogelijks verhoogd te verwachten in het effluent van de
bemaling.
Op basis van de bovenstaande resultaten, concludeert het grondwateronderzoek (Sweco, dd. 10/02/2021) dat
er verhoogde/afwijkende waardes voor de volgende parameters kunnen worden verwacht in het effluent van
het bemalingswater: arseen, cadmium, zink, pH (negatief effect).
Op basis van het recent bijkomend veldwerk blijkt dat er slechts eenmalig een overschrijding van de
toetsingsnorm voor de parameters zink en cadmium is vastgesteld verspreid over de site (15 peilbuizen
bemonsterd) en dat er tweemaal een overschrijding voor de parameter arseen (ook ter hoogte van de
projectzone Recumo) is vastgesteld. Op basis van de gegevens ter hoogte van het projectgebied kan worden
aangenomen dat er mogelijks verhoogde concentraties aan de parameter arseen in het effluent van de
bemaling te verwachten zijn.
Voor de parameters arseen en cadmium is de gemiddelde vastgestelde concentratie lager dan de geldende
milieukwaliteitsnorm voor het grondwater, respectievelijk <20 µg/l en <5 µg/l).
In het grondwateronderzoek van Sweco (dd. 10/02/2021) wordt geopteerd om in kader van de lozing van het
effluent van de bemaling op oppervlaktewater onderstaande lozingsnorm voor arseen aan te vragen.

In het grondwateronderzoek van Sweco (dd. 10/02/2021) wordt de volgende monitoringsmaatregel
voorgesteld, die in voorliggend project-MER worden overgenomen als milderende maatregel:
Om de bemaling te monitoren, dient minstens voldaan te worden aan de minimale monitoring die vermeld
wordt in de richtlijnen bemalingen (VMM, 2019), met uitbreiding van de extra eisen die hier gesteld worden.
Het samenvoegen van de richtlijnen met de bijkomende eisen houdt de volgende zaken in:






Het monitoren van de grondwaterstand door middel van 3 peilbuizen en dit zowel voor als tijdens de
bemaling (zie Figuur 6-10 – Grondplan met aanduiding van de bemalingszone en de peilbuizen).
 Bij de opstart van de bemaling (de eerste week) wordt gevraagd dit minstens dagelijks op te
volgen
 Na deze eerste week kan het ritme dalen tot 2 maal per week
 De input uit deze peilmetingen kan gebruikt worden om de pompdebieten aan te passen
indien noodzakelijk
Het plaatsen van debietsmeters conform de wetgeving en deze dienen met regelmatigheid
gecontroleerd te worden op goede werking.
Het bijhouden van een logboek met de waargenomen debieten en grondwaterstanden. Dit logboek
is te allen tijde aanwezig op de werf.
 Het debiet wordt op het einde van elke werkdag genoteerd in het logboek
Het monitoren van de kwaliteit van het bemaling bemalingwater:
 Er wordt geopteerd om bij aanvang van de bemalingswerken en vervolgens periodiek
maandelijks het effluent van de bemaling te bemonsteren voor analyse op zware metalen, pH
en de geleidbaarheid. De frequentie kan in uitvoering aangepast worden naargelang de
vastgestelde concentraties, in samenspraak met de erkende bodemsaneringsdeskundige.
 Conform artikel 4.2.5.3.1 Vlarem II dient jaarlijks onderstaande analyse op het effluent van de
bemaling (ingedeeld als bedrijfsafvalwater) te worden uitgevoerd: de temperatuur, de pH, het
BZV, het CZV, het gehalte aan zwevende stoffen, het gehalte aan totale stikstof, het gehalte
aan totale fosfor, de metalen totaal arseen, totaal cadmium, totaal chroom, totaal koper, totaal
kwik, totaal lood, totaal nikkel, totaal zilver en totaal zink.
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Figuur 6-10: Grondplan met aanduiding van de bemalingszone en de peilbuizen voor het nieuwbouwproject RECUMO
op de site van SCK CEN

Effecten op de grondwaterkwaliteit worden, mits inachtname van de monitoringsmaatregel, beperkt negatief
tot verwaarloosbaar beoordeeld.
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6.2.3.5

Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit

De bepalingen uit het Bodemdecreet zorgen er voor dat bij calamiteiten effecten op waterlopen of andere
oppervlaktewateren vermeden worden.
Het bemalingswater zal geloosd worden op het oppervlaktewater, namelijk de Congovaart.
Het bemalingswater dient bijgevolg te voldoen aan de toepasselijke lozingsvoorwaarden. Op basis van de
gegevens ter hoogte van het projectgebied kan worden aangenomen dat er mogelijks verhoogde concentraties
aan de parameter arseen in het effluent van de bemaling te verwachten zijn (Bron: grondwateronderzoek SCK
RECUMO (Sweco, 10/02/2021) (negatief effect).
In het grondwateronderzoek van Sweco (dd. 10/02/2021) wordt geopteerd om in kader van de lozing van het
effluent van de bemaling op oppervlaktewater onderstaande lozingsnorm voor arseen aan te vragen.

Ook hier is de monitoringsmaatregel van de bemaling en de kwaliteit van het bemalingswater relevant. Deze
monitoringsmaatregel wordt beschreven in §6.2.3.4. Mits inachtname van deze monitoringsmaatregel, worden
dffecten op de oppervlaktewaterkwaliteit in de aanlegfase beoordeeld als beperkt negatief tot
verwaarloosbaar.
De activiteiten en processen die plaatsvinden in het kader van het RECUMO project gebruiken zeer weinig
water en genereren zeer weinig procesafvalwater. Het procesafvalwater wordt als radioactief afval behandeld
en afgevoerd. Er vindt bijgevolg geen lozing van afvalwater vanuit het proces plaats.
Een andere vorm van afvalwater is sanitair afvalwater afkomstig van de 25 extra werknemers. In het nieuwe
gebouw wordt geen nieuw sanitair voorzien. Het bijkomend personeel zal gebruik maken van reeds bestaande
sanitaire voorzieningen in het bestaande gebouw. De lozing van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de
sanitaire voorzieningen, vindt plaats op de openbare riolering.
Effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit in de exploitatieafse worden verwaarloosbaar beoordeeld.

6.2.3.6

Toets aan de Europese Kaderrichtlijn Water

Met de uitspraak van 1 juli 2015 van het Europees Hof van Justitie over de interpretatie van de Kaderrichtlijn
Water (zaak C-461/13, het zogenaamde Wezer-arrest) bleek dat er meer aandacht moet worden besteed aan
de effecten op water en de verschillende elementen die de toestand bepalen. In wat volgt wordt hieraan
tegemoetgekomen. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de tussentijdse richtlijnen voor de
beoordeling van effecten op de toestand van waterlichamen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid,
2019).
Conform de tussentijdse richtlijnen voor de beoordeling van effecten op de toestand van waterlichamen
(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2019) wordt getoetst aan een aantal criteria om na te gaan of
verder onderzoek nodig is.
Gezien de bemaling in functie van de aanleg van de kelder tijdelijk is (100 dagen) en het effect lokaal en
omkeerbaar is, hoeft er voor de wijzigingen aan het grondwatersysteem geen verdere effectinschatting te
gebeuren.
Voor oppervlaktewater komen enkel ingrepen aan en activiteiten ter hoogte van Vlaamse waterlichamen en
lokale waterlichamen van 1ste orde in beeld. Wijzigingen aan lokale oppervlaktewaterlichamen van 2de orde of
niet-gecategoriseerde waterlopen moeten wel onderzocht worden als ze een invloed hebben op de eerste
groep.
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Er gebeuren in dit project geen hydromorfologische wijzigingen aan Vlaamse waterlichamen en lokale
waterlichamen van 1ste orde.
Het bemalingswater zal niet rechtstreeks geloosd worden op Vlaamse waterlichamen en lokale waterlichamen
van 1ste orde, maar kan er verder stroomafwaarts wel in terecht komen (met name op het Vlaams waterlichaam
VL17_160 Kanaal Bocholt-Herentals). Een bestaande of nieuwe lozing van bedrijfsafvalwater mag nooit leiden
tot een achteruitgang van de toestand van het waterlichaam waarop wordt geloosd. Ook de doelstellingen
voor dat waterlichaam moeten haalbaar blijven. In de vergunningsprocedure worden daarom vanaf 1 februari
2021 zowel het risico op achteruitgang, als het niet halen van de doelstellingen afgetoetst. VMM maakte
hiertoe een vertaalslag op naar het Vlaams vergunningsbeleid met een nieuw beoordelingskader aan de hand
van een stappenplan. In het kader van dit project-MER werd dit stappenplan gevolgd. Gezien de aan te vragen
lozingsnorm voor arseen hoger ligt dan het indelingscriterium gevaarlijke stoffen (IC GS), dient er op basis van
de voortoets in dit stappenplan een een verdere impactbeoordeling te gebeuren. De volgende inputgegevens
voor dit stappenplan zijn gebruikt:
-

Lozingsdebiet: 4.400 m³/dag
Q10-debiet van VL17_160: 2,61 m³/s (Bron: Waterinfo.be, op basis van het jaar 2020)
Q90-debiet van VL17_160: 3,48 m³/s (Bron: Waterinfo.be, op basis van het jaar 2020)
Lozingsconcentratie arseen: 50 µg/L
Stroomopwaartse concentratie arseen: 1,9 µg/L (Bron: meetgegevens van het meetpunt 848200 van
het oppervlaktewatermeetnet van VMM)
Jaargemiddelde stroomopwaartse concentratie arseen: 1,5 µg/L (Bron: meetgegevens van het
meetpunt 848200 van het oppervlaktewatermeetnet van VMM)
Lengte van VL17_160: 104.758 m (Bron: geoloket stroomgebiedbeheerplannen VMM)
Breedte van VL17_160: 43 m (Bron: afgemeten op luchtfoto via Geopunt)
Diepte van VL17_160 (Bron: https://www.binnenvaart.be)

Gezien de jaargemiddelde concentratie voor arseen stroomopwaarts (1,5 µg/L) en de berekende
jaargemiddelde concentratie stroomafwaarts de lozing in het waterlichaam Kanaal Bocholt-Herentals
(2,2 µg/L) lager liggen dan de jaargemiddelde toetswaarde (=IC GS) van 5 µg/L, volgt uit het stappenplan dat
de doelstellingen worden gehaald en dat er geen riscio is op achteruitgang van het waterlichaam. Uit de
berekening van de chronische mengzone blijkt dat de breedte van de berekende chronische mengzone (8,9 m)
lager ligt dan de berekende maximale breedte van de chronische mengzone (14,3 m). Hieruit volgt dat de aan
te vragen lozingsnorm van 50 µg/L voor arseen voor het tijdelijk lozen van het bemalingswater in de
Congovaart aanvaardbaar is.

6.2.4

Milderende maatregel

Om de bemaling te monitoren, dient minstens voldaan te worden aan de minimale monitoring die vermeld
wordt in de richtlijnen bemalingen (VMM, 2019), met uitbreiding van de extra eisen die hier gesteld worden.
Het samenvoegen van de richtlijnen met de bijkomende eisen houdt de volgende zaken in:






Het monitoren van de grondwaterstand door middel van 3 peilbuizen en dit zowel voor als tijdens de
bemaling (zie Figuur 6-11– Grondplan met aanduiding van de bemalingszone en de peilbuizen).
 Bij de opstart van de bemaling (de eerste week) wordt gevraagd dit minstens dagelijks op te
volgen
 Na deze eerste week kan het ritme dalen tot 2 maal per week
 De input uit deze peilmetingen kan gebruikt worden om de pompdebieten aan te passen
indien noodzakelijk
Het plaatsen van debietsmeters conform de wetgeving en deze dienen met regelmatigheid
gecontroleerd te worden op goede werking.
Het bijhouden van een logboek met de waargenomen debieten en grondwaterstanden. Dit logboek
is te allen tijde aanwezig op de werf.
 Het debiet wordt op het einde van elke werkdag genoteerd in het logboek
Het monitoren van de grondwaterkwaliteit tijdens de bemaling.
 Er wordt geopteerd om bij aanvang van de bemalingswerken en vervolgens periodiek
maandelijks het effluent van de bemaling te bemonsteren voor analyse op zware metalen, pH
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en de geleidbaarheid. De frequentie kan in uitvoering aangepast worden naargelang de
vastgestelde concentraties, in samenspraak met de erkende bodemsaneringsdeskundige.
Conform artikel 4.2.5.3.1 Vlarem II dient jaarlijks onderstaande analyse op het effluent van de
bemaling (ingedeeld als bedrijfsafvalwater) te worden uitgevoerd: de temperatuur, de pH, het
BZV, het CZV, het gehalte aan zwevende stoffen, het gehalte aan totale stikstof, het gehalte
aan totale fosfor, de metalen totaal arseen, totaal cadmium, totaal chroom, totaal koper, totaal
kwik, totaal lood, totaal nikkel, totaal zilver en totaal zink.
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Figuur 6-11: Grondplan met aanduiding van de bemalingszone en de peilbuizen voor het nieuwbouwproject RECUMO
op de site van SCK CEN

6.2.5

Conclusie

De effecten ten aanzien van water worden beperkt negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld.
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6.3

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

6.3.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie omvat een ruimere zone
dan enkel het projectgebied. De grenzen van het studiegebied vallen min of meer samen met:
•
•
•
•

het Kanaal Bocholt-Herentals in het noorden;
de Boeretang in het oosten;
de Goorstraat in het zuiden;
het golfterrein in het westen.

6.3.2

Beschrijving van de referentiesituatie

Kaart 10: Beschermde landschapswaarden

6.3.2.1

Methodologie

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van:
•
•

•

landschapstypologie en cultuurhistorische context: bespreking op basis van luchtfoto’s, historisch
kaartmateriaal (Ferraris, …);
aanwezige erfgoedwaarden (landschappelijk, bouwkundig en archeologisch erfgoed (al dan niet
beschermd)): hiervoor wordt gebruik gemaakt van Geopunt (onroerend erfgoed) en de centrale
archeologische inventaris;
perceptieve kenmerken: bespreking op basis van het grondplannen en luchtfoto’s.

6.3.2.2

Landschapstypologie en cultuurhistorische context

Traditionele landschappen
Het studiegebied maakt deel uit van het traditioneel landschap ‘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 vaker 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
gedurende eeuwen standhield, namelijk het potstalsysteem. Het bodemgebruik van de 18de eeuw, zoals
afgeleid kan worden van de Ferrariskaart (Figuur 13), geeft een goed beeld van het bodemgebruik dat hier
gedurende eeuwen (van de Middeleeuwen tot 1900) nagenoeg onveranderd is gebleven. 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 bebouwingskern van
Dessel is er al op te vinden. Rondom dit gehucht 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.
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Ferrariskaart
(1777))

Vandermaelen
(1846 – 1854)

Figuur 6-12: Historische kaarten

Sinds de 19de 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 vooral
dennenbossen op. Sinds eind 18de 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
(bouw van beide kanalen beëindigd in 1846). 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.
Tijdens de 20ste 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
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.
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De industriële evolutie werd verder gezet 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.

6.3.2.3

Aanwezige erfgoedwaarden

Beschermd onroerend erfgoed
Binnen het studiegebied komt er geen beschermd onroerend erfgoed voor.
Vastgestelde inventarissen
Het projectgebied maakt deel uit van het studiecentrum voor Kernenergie en bijhorende woonwijk, dat is
vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Het betreft een complex ensemble uit de periode 1954-1964, gelegen op
de Achterbosheide, met uitgestrekte naaldbossen.
Het technisch domein van het SCK CEN, waar de eigenlijke bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, is opgevat als
een “campusstructuur” zijnde een eerder uitgestrekt terrein met daarin aparte gebouwen. Naast de
bedrijfsgebouwen, zoals reactors, labo's, proefhallen, ateliers, kantoren, watertoren en dergelijke, werden ook
sociale voorzieningen gerealiseerd zoals een school, sport- en eetzalen, een "club-house" (momenteel
Lakehouse genoemd), cafetaria, ..., evenals woongelegenheden voor het personeel, gaande van villa's en
gegroepeerde eengezinswoningen tot appartementen.
De bijhorende woonwijk voor het personeel ligt ten noordwesten en strekt zich uit langs het kanaal. De
woonwijk dateert in oorsprong uit de jaren 1950, maar werd sterk uitgebreid in de jaren 1960. Het meest
westelijk lag de school, vervolgens in oostelijke richting de appartementen, de eengezinswoningen en de
villa's. In het oorspronkelijke concept werden 2 soorten appartementen voorzien, enerzijds voor jonge
gezinnen met maximaal 2 kinderen en anderzijds voor families. De villa's bestonden uit 4 types met kleine
varianten in bebouwde oppervlakte en al dan niet aangebouwde garage. Ook bij de gegroepeerde
eengezinswoningen waren er 2 types.
Ten tijde van de realisatie werd het project beschouwd als exemplarisch omwille van het streven naar
functionaliteit en samenhang. Als bouwmaterialen voor de bijgevolg overwegend strakke constructies werden
voornamelijk baksteen en gewapend beton gebruikt. In de loop der jaren zijn er op het technische domein aan
de oorspronkelijke gebouwen echter wijzigingen gebeurd (renovaties, uitbreidingen, nieuwbouw, toevoegingen
van technische installaties), niet altijd in dezelfde stijl en materialen als de oorspronkelijke gebouwen. Het
domein is hierdoor niet meer in zijn “oorspronkelijke architectonisch harmonieuze toestand”.
Er zijn binnen het studiegebied geen andere elementen aanwezig die zijn vastgesteld in een inventaris.
Erfgoedlandschapppen
Binnen het studiegebied komen er geen erfgoedlandschappen voor.
Wetenschappelijke inventaris
In het uiterste noordoosten van het studiegebied was een vrijstaande eengezinswoning, uit het 2de kwart van
de 20ste eeuw, aanwezig die was opgenomen in de wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed. Deze
woning is intussen gesloopt.
Bodemkundig erfgoed en archeologie
Binnen het projectgebied wordt er in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geen melding gemaakt van
archeologische vondsten. Het feit dat op dit ogenblik geen archeologische vindplaatsen bekend zijn binnen
het projectgebied, wil evenwel niet zeggen dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig kan zijn. De vijver ten
oosten van het projectgebied is wel aangeduid als een zone waar geen archeologie te verwachten is. Ook de
Congovaart en het kanaal Bocholt – Herentals zijn aangeduid als een zone waar geen archeologie te
verwachten is.
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6.3.2.4

Perceptieve kenmerken

De gehele site heeft het karakter van een campus met diverse vrijstaande gebouwen. De vrije ruimte tussen
de gebouwen laat toe dat nog een aantal kleinere bomenclusters behouden werden, waardoor de site een
uitgesproken groen karakter behouden heeft. Vanuit de omgeving is de site en haar gebouwen slechts beperkt
zichtbaar. De meeste gebouwen worden aan het oog onttrokken door de ligging in bebost gebied. De meest
zichtbare elementen van de site van SCK CEN zijn enkele masten en schoorstenen die boven de bomen
uitkomen.
De site van SCK CEN is niet vrij toegankelijk. Op het bedrijfsterrein van het SCK CEN zijn de fysieke
beveiligingsmaatregelen van een nucleaire site geïmplementeerd, bestaande uit (meervoudige) omheining,
slagbomen, beveiligde toegangspoorten, …. Naast de fysieke beveiliging wordt er een doorgedreven
bewaking en toegangscontrole voor personen, voertuigen en voorwerpen uitgevoerd. Bezoekers worden
duidelijk geconfronteerd met deze beveiligingsmaatregelen.

6.3.3

Effectbeschrijving en -beoordeling

6.3.3.1

Methodologie

Het project heeft, op hoofdlijnen, op 2 wijzen een mogelijke invloed op de toekomstige situatie:
•
•

ruimtebeslag door verdwijnen van erfgoedwaarden en landschappelijke kenmerken (incl. archeologische
waarde): kwalitatieve beoordeling van het effect op het archeologisch erfgoed;
verstoringseffecten door verstoring van erfgoedwaarden: kwalitatieve beoordeling van wijziging effectieve
waarde erfgoed en wijziging context- en ensemblewaarde van aanwezige bouwkundig erfgoed.

De effectbeoordeling gebeurt als volgt voor:
•

•

ruimtebeslag:
• aanzienlijk negatief: Vernietiging/permanente verdwijning van beschermde landschappelijke,
bouwkundige of archeologische erfgoedwaarden
• negatief: Vernietiging/permanente verdwijning van niet-beschermde landschappelijke of bouwkundige
erfgoedwaarden opgenomen in de landschapsatlas of in de lijst van bouwkundig erfgoed. Vernietiging
van niet-gedocumenteerd archeologisch erfgoed.
• beperkt negatief: Tijdelijke wijziging/beperkte aantasting van erfgoedelementen. Aantasting van
gedocumenteerd archeologisch erfgoed.
• verwaarloosbaar: Verwaarloosbare effecten. Geen erfgoed aanwezig. Geen indicaties van en kleine
kans op de aanwezigheid van archeologisch erfgoed.
• positief: Vrijwaring van erfgoedwaarden, met eventueel een verbetering van de context.
verstoringseffecten:
• aanzienlijk negatief: Sterke visuele verstoring van erfgoedelementen van grote omvang.
• negatief: Tijdelijk sterke visuele verstoring van erfgoedelementen OF permanente verstoring met een
redelijke omvang.
• beperkt negatief: Tijdelijke visuele verstoring van erfgoedelementen en verstoring van eerder beperkte
omvang.
• verwaarloosbaar: Geen of verwaarloosbare visuele verstoring van erfgoedelementen.
• beperkt positief: Tijdelijke verbetering van de visuele kenmerken van erfgoedelementen of verbetering
van beperkte omvang.
• positief: Verbetering visuele kenmerken van erfgoedelementen met een redelijke omvang (lokaal
niveau).
• aanzienlijk positief: Permanente verbetering visuele kenmerken van erfgoedelementen van grote
omvang.

6.3.3.2

Ruimtebeslag

Binnen deze effectgroep kan het verlies van de volgende landschappelijke kenmerken onderscheiden worden:
•
•
•
•

geomorfologische en historisch-geografische erfgoedwaarden;
cultuurhistorische en bouwkundige erfgoedwaarden;
bodemkundig en archeologisch erfgoed;
landschapsbeelden en -structuur bepalende elementen
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Het projectgebied maakt deel uit van het Studiecentrum voor Kernenergie en bijhorende woonwijk, dat is
vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Maar het nieuwe gebouw wordt ingeplant binnen een zone die
momenteel braakliggend/grasland is. De landschappelijke waarde van het projectgebied is bijgevolg beperkt.
Er zijn bovengronds geen erfgoedwaarden of landschappelijke elementen aanwezig die zullen verdwijnen.
Het afgraven van teelaarde en de bovenste grondlagen kan leiden tot een verlies van bodemkundig en
archeologisch erfgoed, indien deze aanwezig zouden zijn. Alvorens bodemingrepen kunnen plaatsvinden, kan
het daarom noodzakelijk zijn om door middel van een archeologienota te onderzoeken wat de mogelijke
effecten op het archeologisch erfgoed zijn. De onderstaande beslissingsboom geeft aan wanneer er een
archeologienota opgemaakt moet worden.

Figuur 6-13: Beslissingsboom voor verplicht archeologisch vooronderzoek bij het aanvragen of verlenen van vergunningen

Zoals vermeld in paragraaf 6.3.2.3 zijn er op dit ogenblik geen archeologische vindplaatsen bekend binnen
het projectgebied. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat verborgen zit in de
ondergrond, is het echter onmogelijk om op basis van de CAI uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid
van archeologische sporen binnen het projectgebied.
Het projectgebied is niet gelegen in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. De
bodemingrepen vallen ook niet volledig binnen het gabarit van een bestaande lijninfrastructuur. Het
projectgebied is niet gelegen in een beschermde of vastgestelde archeologische zone. De oppervlakte van
het perceel waarop de uitbreiding van het bestaande gebouw SCH zal gebeuren, is meer dan 3000 m². Het
projectgebied is niet gelegen in woon- of recreatiegebied. De bodemingrepen zullen plaatsvinden over een
oppervlakte van meer dan 1000 m² maar minder dan 5000 m².
Op basis van de bovenstaande beslissingsboom kan bijgevolg geconcludeerd worden dat er geen
archeologienota opgemaakt moet worden. Volgens de geldende wetgeving opgenomen in het
Onroerenderfgoeddecreet zal de impact op het bodemkundig en archeologisch erfgoed beperkt zijn.

De globale impact van het direct ruimtebeslag wordt beoordeeld als beperkt negatief tot verwaarloosbaar.

135

MER RECUMO project SCK•CEN

6.3.3.3

Verstoringseffecten

Tijdens de aanlegfase kan er visuele verstoring optreden ten gevolge van de werkzaamheden. Ook de
(tijdelijke) opslag van grond en materiaal kunnen zorgen voor een verstoring van de perceptieve kenmerken.
In de exploitatiefase en periode na sluiting kunnen de nieuwe constructies een impact hebben op aanwezige
erfgoedelementen binnen of in de omgeving van het projectgebied.
De werfzone blijft beperkt binnen de omheining van het SCH gebouw. Visuele verstoring ten aanzien van
recente gebouwen wordt niet in rekening gebracht gezien de beperktere erfgoedwaarde ervan binnen de SCK
CEN site. Visuele verstoring kan optreden ter hoogte van het bestaande SCH gebouw en het gebouw ten
westen ervan. Ook vanaf een gebouw ten zuiden van het projectgebied zijn zichten op de werfzone mogelijk.
De kijkafstand is echter groter waardoor de verstoring beperkter zal zijn. Deze verstoring blijft binnen de site
van het SCK CEN.
Er zijn ook zichten mogelijk vanuit de woonwijk ten noorden en vanaf een gebouw op de SCK CEN -VITO-site
ten oosten van het projectgebied. Visuele verstoring wordt voor dit erfgoed echter beperkt tot verwaarloosbaar
geacht aangezien het tussenliggend groen de zichtbaarheid van de werfzone zal beperken tot zelfs volledig
afschermen. De mate van afscherming kan echter variëren met de seizoenen. Het visuele verstoringseffect
wordt beoordeeld als beperkt negatief tot verwaarloosbaar. De verstoring is immers slechts tijdelijk van aard
(2 jaar en ½ jaar testen en opleveren).
Door het project zal er een nieuw gebouw opgericht worden, dichtbij aansluitend aan het bestaande SCH
gebouw. Het nieuwe gebouw zal grenzen aan de bestaande westelijke vleugel van het SCH gebouw. Visuele
effecten treden hierdoor hoofdzakelijk op ten zuiden en ten westen van het projectgebied. Omwille van de
vaststelling van het Studiecentrum voor Kernenergie als bouwkundig erfgoed zal aan de architect gevraagd
worden om het nieuwe gebouw visueel te laten aansluiten op de bestaande gebouw. Op die manier wordt
getracht om de erfgoedwaarde niet aan te tasten. Deze aanpak is analoog aan de aanpak voor andere,
recente, nieuwe gebouwen op de site. De context- en ensemblewaarde van aanwezige bouwkundig erfgoed
wordt niet verstoord gezien het nieuwe gebouw ook een onderdeel zal vormen van het studiecentrum. Het
visuele verstoringseffect tijdens de exploitatiefase en periode na sluiting kan beoordeeld worden als beperkt
negatief.
Verstoring van archeologisch en bodemkundig erfgoed kan veroorzaakt worden door graafwerkzaamheden.
Maar ook 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. Uit de discipline water blijkt dat er binnen een afstand van max.
750 m van het projectgebied nog een grondwaterverlaging tot 5 cm kan plaatsvinden.
Op dit ogenblik zijn er geen archeologische vindplaatsen bekend binnen het projectgebied, maar dit wil niet
zeggen dat er geen vindplaatsen kunnen zijn. Er dient echter volgens het Onroerenderfgoeddecreet geen
archeologienota opgemaakt te worden. De verstoringseffecten ten aanzien van archeologische en
bodemkundig erfgoed worden daarom beoordeeld als beperkt negatief.

6.3.4

Conclusie

De effecten ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden beperkt negatief tot
verwaarloosbaar beoordeeld. Milderende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.
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6.4

Mens – gezondheid

6.4.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor deze discipline, wordt afgebakend door de mogelijke impact op de receptor “mens”.
Effecten via blootstelling aan niet radiologische aspecten van luchtverontreiniging 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.

6.4.2

Beschrijving van de referentiesituatie

6.4.2.1

Methodologie

In een eerste fase wordt het ruimtegebruik en de betrokken populatie in het studiegebied beschreven, waarbij
aandacht wordt besteed aan de volgende elementen:
•
•

bevolkingsdichtheid en –opbouw in het studiegebied o.b.v. beschikbare statistieken (o.a. FOD Economie,
KMO, Middenstand en Energie, lokale statistieken);
aanwezigheid van kwetsbare functies in de omgeving: de ligging van scholen, ouderenvoorzieningen,
kinderdagverblijven, ziekenhuizen, o.b.v. gegevens beschikbaar op Geopunt.

Om te bepalen welke milieustressoren potentieel relevant zijn en verder gezondheidskundig moeten worden
geëvalueerd, worden volgende gegevens geïnventariseerd:
•
•
•

luchtkwaliteit o.b.v. interpolatiekaarten en luchtkwaliteitsmetingen van VMM;
akoestisch klimaat o.b.v. geluidsbelastingskaarten opgemaakt door het departement Omgeving;
risicoperceptie van de nucleaire site bij de bevolking op basis van beschikbare studies en resultaten van
bevragingen in de omgeving.

6.4.2.2

Bevolkingsdichtheid en –opbouw

Voor VITO is de woonfunctie in de residentiële wijk deels achterhaald. VITO heeft dan ook beslist het
huurscenario te laten uitdoven. Voor SCK CEN is de woonfunctie nog deels van toepassing, maar niet om de
volledige wijk te kunnen benutten.
In de nabije omgeving is er ook bewoning aanwezig langs Emiel Becquaertlaan (het gehucht Mol-Donk) en
langsheen Sas VI (ten noorden van het kanaal) 2 landbouwbedrijven en taverne Sas VI.
Het centrum van de gemeente Dessel bevindt zich op ongeveer 2,7 km ten noordoosten van het projectgebied.
De bevolkingsdichtheid in deze gemeente bedraagt 355 inwoners per km² (anno 2019). Het centrum van de
gemeenten Retie en Mol ligt op grotere afstand, respectievelijk op ca. 5,3 km ten noorden en op ca. 4 km ten
zuiden. De bevolkingsdichtheid in deze gemeenten bedraagt anno 2019 respectievelijk 235 inwoners per km²
en 322 inwoners per km².

6.4.2.3

Aanwezigheid van kwetsbare functies

Er bevinden zich geen kwetsbare functies (scholen, rusthuizen, …) binnen het studiegebied.

6.4.2.4

Luchtkwaliteit

De huidige luchtkwaliteit ter hoogte van het studiegebied wordt afgeleid uit luchtkwaliteitskaarten op de website
van VMM, waar jaargemiddelde luchtkwaliteitskaarten worden getoond. Momenteel is 2018 het meest recente
jaar voor beschikbare kaarten van NO 2, PM10 en PM2,5.
Op basis van deze kaarten wordt besloten dat de jaargemiddelde NO2-concentratie voor het projectgebied en
diens onmiddellijke omgeving grotendeels tussen 11 en 20 μg/m³ varieert voor 2018 (< jaargrenswaarde
40 μg/m³, < gezondheidskundige advieswaarde 20 µg/m³).
De jaargemiddelde PM10-concentratie voor 2018 varieert tussen 21 en 25 μg/m³ (< jaargrenswaarde 40 μg/m³,
> gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/m³).
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De jaargemiddelde PM2,5-concentratie in de omgeving van het projectgebied schommelt in 2018 tussen 13 en
15 μg/m³. Deze concentraties blijven onder de geldende norm van 25 μg/m en onder de indicatieve
grenswaarde van 20 μg/m³ die geldt vanaf 2020, maar overschrijden de gezondheidskundige advieswaarde
van 10 µg/m³.
Tabel 6-6: Huidige luchtkwaliteit in het projectgebied
Jaargemiddelde
concentratie
Polluent
in µg/m³

Grenswaarde in µg/m³
(EU-richtlijn 2008/50/EG)

Gezondheidskundige
advieswaarde

NO2

11-20

40

20

PM10

21-25

40

20

PM2,5

13-15

25 (grenswaarde tot 2020)
20 (richtwaarde vanaf 2020)

10

Bron: VMM interpolatiekaarten (2018)

6.4.2.5

Akoestisch klimaat

In het kader van het project-MER voor het ‘geïntegreerd project van oppervlakteberging in Dessel voor het
Belgisch laag- en middelactief kortlevend afval’ in opdracht van Niras werden geluidsmetingen uitgevoerd in 7
meetpunten. De laatste geluidsmeting dateert van 2017 maar wordt nog representatief geacht voor de huidige
situatie vermits de situatie in de omgeving intussen niet is veranderd.

Figuur 6-14: Situering van geluidsmeetpunten i.k.v. project-MER voor het ‘geïntegreerd project van oppervlakteberging in
Dessel voor het Belgisch laag- en middelactief kortlevend afval’

Meetpunt 7 (ter hoogte van de woning gelegen in de Boeretang 230/211) bevindt zich het dichtst bij het
projectgebied. Op basis van de metingen, uitgevoerd van 1/3/17 tot 14/3/17, werd een LAeq,1h-niveau voor de
weekdagen vastgesteld van zo’n 55 à 60 dB(A). Voor de nachtperiode zakt het LA95,1h-niveau minder dan voor
de andere woningen verderop in Sas VI. De bestaande bedrijvigheid draagt 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.
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Tabel 6-7: Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarde van het omgevingsgeluid in MP7
Datum

07/12/1013/12/10

Beoordelingsperiode

Vlarem-gemiddelde LA95,1hwaarden van het
omgevingsgeluid
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

Op dit meetpunt werd opnieuw gemeten in maart 2017. Hierbij de samenvatting van de LA95,1h-waarden in
functie van de windrichtingen. De conclusie i.v.m. het omgevingsgeluid op dit meetpunt blijft behouden.
Tabel 6-8: 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

Dag

6.4.2.6

42,4

NO

Risicoperceptie van de nucleaire site bij de bevolking

Gegevens over de risicoperceptie van de bevolking t.a.v. SCK CEN 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.
Op basis van de beschikbare gegevens (zie hieronder) blijkt dat SCK CEN bij bijna de helft van de volwassen
Belgen bekend is. De mensen die SCK CEN kennen, antwoorden overwegend positief (50 à 81%) als
gevraagd wordt naar de bekwaamheid van het SCK CEN of naar de betrouwbaarheid van de informatie
verstrekt door het SCK CEN. Bij een minderheid van de bevraagden (13 à 21%) is er echter weinig of geen
vertrouwen in de informatie die het SCK CEN geeft over risico’s en voordelen van nucleaire technologie of
over beschermingsmaatregelen bij een nucleair ongeval.
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.
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Perceptie over de bekwaamheid en betrouwbaarheid van de actoren in de nucleaire sector
Dit onderwerp werd in de SCK CEN Barometer bevraging onderzocht in 2011, 2013, 2015 en 2018. In de
laatste editie werd gevraagd aan te geven welke actoren in de nucleaire sector gekend zijn. Voor de gekende
actoren werden bijkomende vragen gesteld. Dit onderzoek toont aan dat SCK CEN bij bijna de helft van de
mensen bekend is:
•
•
•

2018: 47% antwoordde SCK CEN te kennen.
2015: 49% antwoordde SCK CEN te kennen.
2013: 46% antwoordde SCK CEN te kennen.

Bij de mensen die SCK CEN kennen werden volgende antwoorden gegeven:
• Vertelt SCK CEN de waarheid over risico’s en voordelen van nucleaire technologie ?
• Akkoord of helemaal akkoord: 50% in 2018 (48% in 2015 en 55% in 2013)
• Niet akkoord of helemaal niet akkoord: 21% in 2018 (23% in 2015 en 17% in 2013)
• Is SCK CEN technisch bekwaam in het nucleaire domein?
• Akkoord of helemaal akkoord: 81% in 2018 (74% in 2015)
• Vertrouwt u dat SCK CEN juiste en objectieve informatie geeft over beschermingsmaatregelen bij een
nucleair ongeval (nieuwe vraag sinds 2018)?
• Volledig of vrij groot vertrouwen: 55% in 2018.
• Geen of weinig vertrouwen: 13% in 2018.

6.4.2.7

Communicatie

Het SCK CEN communiceert met de omwonenden en overheden via onder andere de Regionale Nucleaire
Coördinatiecel Kempen (RNC). De RNC Kempen is een info- en werkgroep die in de schoot van het REgionaal
Sociaaleconomisch OverlegComité Kempen (RESOC) - nu Streekplatform Kempen - werd opgericht met
vertegenwoordiging van de Kempense nucleaire bedrijven, de Federale Agentschappen FANC en NIRAS, de
werkgevers- en werknemersorganisaties, de gemeenten Mol, Geel, Retie, Dessel en de partnerschappen Mols
Overleg Nucleair Afval (MONA) en Studie en Overleg Radioactief Afval Dessel (STORA). Tijdens de
vergaderingen wordt toelichting gegeven betreffende nieuws en evoluties bij de nucleaire bedrijven in de regio.
De toelichting bevat informatie betreffende de dagelijkse uitbating en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven
of projecten in de bedrijven. Af en toe is er ook rechtstreeks interactie met de lokale partnerschappen MONA
en STORA (i.e. op vraag van deze partnerschappen).
Tot slot wordt er ook aan communicatie gedaan via de website van SCK CEN, opendeurdagen,
schoolbezoeken, de mogelijkheid tot vragen sturen via mail, ….

6.4.3

Effectbeschrijving en -beoordeling

6.4.3.1

Methodologie

In eerste instantie dienen de relevante stressoren te worden geïndentificeerd. In onderstaande tabel wordt een
overzicht opgenomen van potentieel relevante stressoren, en wordt hun relevantie nagegaan:
Grosso modo kan een project potentiële blootstelling aan drie verschillende categorieën van stressoren
veroorzaken: chemisch, fysisch en/of biologisch. Daarnaast speelt ook blootstelling aan groene ruimte mee.
Hierna volgt een samenvattende tabel waarin potentieel relevante milieustressoren worden overlopen.
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Tabel 6-9: identificatie van potentiële milieustressoren

Stressoren

Specifieke
omschrijving
stressor en/of bron,
gezondheidsimpact

Argumentatie waarom stressor niet
wordt opgenomen

Chemische stressoren
Stressoren uit de sectorspecifieke lijst:
geen sectorspecifieke lijst van
toepassing (72.190 : speur- en
ontwikkelingswerk op
natuurwetenschappelijk gebied)
Overige stressoren, niet sectorspecifiek:

NOx, PM2.5 en PM10 - Lucht

Stof
Psychosomatische effecten,
risicoperceptie

Emissies van
PM2,5&10 zijn
afkomstig van het
machines tijdens de
aanlegfase,
Verder te evalueren
gemotoriseerd verkeer
en verwarming (WKK
op gas) tijdens de
exploitatiefase.
Stofemissies tijdens
de aanlegfase
Verder te evalueren
(graafwerken, etc.)
Risicoperceptie van
activiteiten in de
Verder te evalueren
nucleaire sector

Fysische stressoren
Geluid
Trillingen
Wind

Licht, schaduw

Warmte

EM-straling

Werfactiviteiten en
verkeer van en naar
Verder te evalueren
de site.
Geen effecten van
trillingen buiten het
projectgebied.
Geen beïnvloeding
van de wind buiten het
projectgebied.
Geen effecten van
licht of schaduw
buiten het
projectgebied.
Geen effecten van
warmte buiten het
projectgebied.
Geen emissies of
effecten van EMstraling als gevolg van
de activiteiten.
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Stressoren

Specifieke
omschrijving
stressor en/of bron,
gezondheidsimpact

Argumentatie waarom stressor niet
wordt opgenomen

Biologische stressoren
Infectiegevaar

Acuut gevaar voor vergiftiging

Chronische toxiciteit

Allergenen
Overlast van ongedierte
Nabijheid groene ruimte

Er is geen
infectiegevaar.
Er zijn geen relevante
bronnen van
biologische toxines
verbonden aan de
aanleg- of
exploitatiefase.
Er zijn geen relevante
bronnen van
chronische toxiciteit
van biologische
oorsprong verbonden
aan de aanleg- of
exploitatiefase.
Allergenen zijn niet
relevant voor de
activiteiten.
Ongedierte is niet
relevant voor de
activiteiten.
Geen inname van
groene ruimte.

Volgende stressoren worden geselecteerd voor verdere gezondheidskundige evaluatie:
•
•

niet-radiologische gezondheidseffecten: kwalitatieve beschrijving op basis van wijzigingen in geluids- en
luchtemissies en ligging ten opzichte van receptoren;
psychosomatische aspecten: expert-inschatting van de verwachte wijziging in risicoperceptie.

Van deze stressoren worden de blootstellingsgegevens geïnventariseerd. De blootstellingsgegevens worden
geleverd als resultaat van modelleringen, gemeten externe concentraties (emissies, immissies), berekende
inschattingen of kwalitatieve beoordelingen.
De beoordeling van de gezondheidsimpact gebeurt als volgt voor:
•

•

Niet-radiologische gezondheidseffecten:
• aanzienlijk negatief: Belangrijke nadelige niet-radiologische gezondheidseffecten bij een grote groep
mensen;
• negatief: Beperkte nadelige niet-radiologische gezondheidseffecten bij een grote groep mensen;
• beperkt negatief: Beperkte nadelige niet-radiologische gezondheidseffecten bij een beperkte groep
mensen;
• verwaarloosbaar: Gezondheidseffecten op niet-radiologisch vlak worden niet verwacht;
• beperkt positief: Beperkte verbetering van de gezondheid op niet-radiologisch vlak bij een beperkte
groep mensen;
• positief: Beperkte verbetering van de gezondheid op niet-radiologisch vlak bij een grote groep mensen;
• aanzienlijk positief: Belangrijke verbetering van de gezondheid op niet-radiologisch vlak bij een grote
groep mensen.
Psychosomatische aspecten:
• Dit effect wordt niet beoordeeld.
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6.4.3.2

Niet-radiologische gezondheidseffecten

Geluidshinder
Bij de werkzaamheden zal materieel worden ingezet zoals bijvoorbeeld walsen, dumpers, graafmachines…
voor de grondwerken en kranen en pompen voor de bouwwerken. Daarnaast zal er ook zand, grond en
materiaal per vrachtwagen worden aangevoerd. De werf en het werfverkeer zullen zorgen voor een verhoging
van het omgevingsgeluid. Deze invloed zal variëren van dag tot dag, afhankelijk van de werfactiviteiten.
Aan de overzijde van de Congovaart bevindt zich op minder dan 150 m van de werfzone de woonwijk van het
VITO en SCK CEN. Mogelijks reiken de geluidscontouren tijdens de aanlegfase tot in dit gebied. Het exacte
type machines dat ingezet zal worden, is momenteel echter nog niet gekend. Geluidsemissie van werktuigen
in open lucht wordt beperkt door het KB van 14/2/2006. Werfmachines moeten voldoen aan de grenswaarden
opgenomen in bijlage XI bij dit KB.
De eigenlijke werkzaamheden zullen ongeveer 18 maanden in beslag nemen. Geluidshinder tijdens deze
periode is onvermijdelijk. Gezien de woonfunctie aan het uitdoven is en de werkzaamheden enkel overdag
zullen plaatsvinden, wordt de hinder tijdens de aanlegfase beperkt negatief beoordeeld.
De extra vrachtwagens die over de Boeretang, Boeretangsedreef, N18 en Achterbos zullen passeren, kunnen
in piekmomenten een negatieve invloed hebben op het omgevingsgeluid. Gezien de beperkte duur van deze
piekmomenten, wordt het geluidseffect hiervan ten aanzien van de omwonenden verwaarloosbaar geacht.
Tijdens de exploitatiefase blijven het aantal transportbewegingen beperkt tot:
•
•

•

2 à 4 vrachtwagentransporten per jaar aanvoer van HEU- en LEU-residu’s;
de aanvoer van chemicaliën voor de geplande processen (transporten worden gecombineerd met het
leveren van gelijkaardige chemicaliën voor de andere installaties en labo’s in het gebouw en bij het SCK
CEN in het algemeen);
de dagelijkse verkeersbewegingen van de 25 bijkomende personeelsleden.

Er kan aangenomen worden dat de toename van het gemotoriseerd verkeer zodanig klein zal zijn, dat de
geluidstoename niet hoorbaar zal zijn. Om een voor het menselijk oor waarneembaar effect te hebben (> 1
dB) moet de procentuele verkeerstoename of -afname immers meer dan 20% zijn. Geluidshinder ten gevolge
van transport in de exploitatiefase wordt daarom als verwaarloosbaar gescoord.
Ook voor de periode na sluiting is de impact op geluid verwaarloosbaar, doordat in deze fase geen regelmatig
transport meer plaatsvindt.
Wijziging van luchtkwaliteit
De machines die tijdens de aanlegfase ingezet worden, veroorzaken samen met het werfverkeer een bepaalde
emissie. Daardoor is het onvermijdelijk dat er een effect naar lucht zal optreden.
Het aandeel van de emissies afkomstig van de werfmachines en het werfverkeer wordt echter gering geacht
ten opzichte van de huidige emissiebronnen in de omgeving zoals het verkeer, verwarming van woningen en
bedrijven, … . Er worden bijgevolg geen relevante effecten op de luchtkwaliteit verwacht ten gevolge van de
werfmachines en het werfverkeer (verwaarloosbaar).
De werf zelf (grondwerkzaamheden, bouw) kan wel stof- en slijkhinder veroorzaken. Hiertoe dienen
maatregelen genomen te worden zoals bepaald in hoofdstuk 6.12 van Vlarem II (Beheersing van stofemissies
tijdens bouw-, sloop- en infrastructuurwerken). Deze maatregelen omvatten onder meer snelheidsbeperkingen
voor bouwwerven, afschermen van de werf, benevelen bij droog weer en/of wind die visuele stofverspreiding
veroorzaakt. Mits het nemen van deze maatregelen wordt dit effect op beperkt negatief beoordeeld.
Het transport tijdens de exploitatiefase blijft zoals hoger vermeld beperkt. De effecten hiervan op luchtkwaliteit
zijn verwaarloosbaar. Ook voor de periode na sluiting is de impact op lucht verwaarloosbaar, doordat in
deze fase geen regelmatig transport meer plaatsvindt.
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Tijdens de exploitatiefase en periode na sluiting ontstaan ook bijkomende emissies naar lucht ten gevolge van
ventilatie, vochtregeling, verwarming en elektriciteitsvoorziening. Deze emissie is afhankelijk van verschillende
factoren zoals de energiebron, het type verwarmingsinstallatie en het rendement, de airconditioning, het
volume van het gebouw, de inrichting van het gebouw (type beglazing, oriëntering, etc.).
Om het energiegebruik op de site te beperken zal de architect tijdens het detailontwerp van het gebouw de
EPB-verplichtingen (EnergiePrestaties en Binnenklimaat) toepassen.
Het gebouw zal verwarmd worden door aan te sluiten op het bestaand warmtenet van VITO/SCK CEN. Dit
wordt momenteel gevoed door een warmtekrachtkoppeling (WKK) op gas. Er zijn concrete plannen om het
warmtenet over te schakelen op geothermie. Zowel een warmtenet als geothermie worden in de EPBregelgeving aangehaald als maatregelen die bijdragen aan het verhogen van de energieprestaties.
Het effect op de luchtkwaliteit als gevolg van de extra emissies van de WKK voor de verwarming van het
nieuwe gebouw worden gezien de vrij beperkte afmetingen van het nieuwe gebouw, als verwaarloosbaar
beoordeeld. Deze emissies zullen bovendien verder gereduceerd worden van zodra op geothermie wordt
overgeschakeld.

6.4.3.3

Psychosomatische aspecten

Het RECUMO-project wordt gepland bij het SCK CEN, waar reeds gelijkaardige activiteiten (nucleaire
onderzoeksreactoren, behandelen van 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.
Het RECUMO-project voegt geen nieuwe elementen toe aan de (mogelijke) effecten naar de omgeving. Een
gebouw waar gelijkaardige activiteiten plaatsvinden wordt uitgebreid met een extra vleugel en er zullen enkele
extra transporten per jaar met nucleair materiaal plaatsvinden. Het project betreft, in vergelijking met de huidige
activiteiten van SCK CEN en van de hele nucleaire site een kleine uitbreiding, waarvan verwacht wordt dat er
buiten de site wellicht niets te merken zal zijn.
Er wordt dan ook niet verwacht dat het RECUMO-project een toename zal veroorzaken van eventuele
psychosomatische effecten bij omwonenden. Dit effect wordt als verwaarloosbaar beoordeeld.

6.4.4

Conclusie

De effecten ten aanzien van mens - gezondheid worden beperkt negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld.
Milderende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.
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6.5

Biodiversiteit

6.5.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied van de discipline fauna en flora omvat een ruimere zone dan enkel het projectgebied. Het
studiegebied wordt begrensd aan de hand van de natuurbeschermingsgebieden die in de omgeving van het
projectgebied liggen.

6.5.2

Beschrijving van de referentiesituatie

Kaart 6: Biologische waarderingskaart
Kaart 7: Beschermde natuurwaarden
Kaart 8: Kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring
Kaart 9: Kwetsbaarheidskaart voor verdroging

6.5.2.1

Methodologie

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van:
•
•
•

ecologische waarde en aanwezige vegetatietypes: hiervoor wordt gebruik gemaakt van databanken (bv.
biologische waarderingskaart);
link met andere gebieden: hiervoor wordt gebruik gemaakt van Geopunt;
ecosysteemkwetsbaarheid: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ecosysteemkwetsbaarheidskaarten.

6.5.2.2

Ecologische waarde

Het projectgebied is op de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch minder waardevol. Het
terrein betreft een braakliggend grasveld. Er zijn geen Europese Habitats aanwezig.
Binnen het studiegebied zijn wel percelen aanwezig met een belangrijke biologische waarde. Zo omvatten een
aantal percelen droge struikheidevegetatie (BWK-code ‘cg’), vaak met struik- of boomopslag (BWK-code ‘cgb’,
de toevoeging van ‘b’ wijst op struik- of boomopslag). Deze vegetaties worden beoordeeld als biologisch zeer
waardevol. In de meeste gevallen betreft het echter heidevegetatie gedomineerd door Pijpenstrootje (BWKcode ‘cm’ en ‘cmb’). Dergelijke gedegradeerde heide wordt slechts beoordeeld als biologisch waardevol. Een
combinatie van beide is ook mogelijk: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen.
Andere biologisch zeer waardevolle zones binnen het studiegebied situeren zich ter hoogte van de zure
eikenbossen (BWK-code ‘qs’) en de eiken-berkenbossen (BWK-code ‘qb’).
De meest waardevolle vegetaties in het studiegebied zijn te vinden in de onmiddellijke omgeving van
landduinen nabij de parking van Belgonucleaire en ten noorden van Belgoprocess en verder vooral in
wegberm langs de Europalaan. Het gaat om in Vlaanderen zeer zeldzame vegetatietypes, die zelfs
Europees niveau bedreigd en beschermd zijn, zoals heischraal grasland, Buntgrasvegetaties, vochtige
droge heide.
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De minder waardevolle zones zijn de grotere akkers en de naaldhoutaanplanten. De naaldbossen zijn zeer
monotoon qua leeftijdsopbouw en ondergroei. Er zijn geen oude bosplanten aanwezig. Wel
vermeldenswaardig zijn de paden door de naaldhoutbestanden, waarlangs soorten van droog heischraal
grasland plaatselijk goed vertegenwoordigd zijn.

6.5.2.3

Link met andere gebieden

Het projectgebied zelf maakt geen deel uit van een Vogel- of Habitatrichtlijngebied of VEN-gebied. Het dichtst
bijgelegen Vogelrichtlijngebied is ‘De Ronde Put’ op meer dan 5,4 km ten oosten van het projectgebied. Het
dichtst bijgelegen Habitatrichtlijngebied is het ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen
en heiden’ op ca. 2,6 km ten noordwesten. De Europees te beschermen habitats en soorten binnen deze
speciale beschermingszones (SBZ) worden gegroepeerd in 4 natuurclusters: (a) alluviale natuur, (b)
heidelandschappen, (c) droge loofbossen en (d) (alkalische) moerassen en voedselrijke tot mesotrofe plassen.
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Het meest nabijgelegen VEN-gebied is ‘De vallei van de Kleine Nete benedenstrooms’ op ca. 2,6 km ten
noordwesten van het projectgebied. Dit VEN-gebied ligt grotendeels binnen het Habitatrichtlijngebied.
Ten noordwesten van het projectgebied (i.e. ten westen van de Geelsebaan, N118) ligt het provinciaal
natuurdomein ‘het Prinsenpark’ (ca. 215 ha groot). In het uitgebreid bosbeheerplan wordt gestreefd naar een
geleidelijke omvorming van de monotone naaldbossen naar meer gemengde naald/loofhoutbossen.
Op basis van de hierboven beschreven natuurgebieden in het studiegebied, kunnen een aantal
natuurverbindingsfuncties aangeduid worden binnen het studiegebied:
•

•

•
•

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 de site van Niras en Belgoprocess, en via de
zandontginningsputten van Sibelco verder oostwaarts tot aan de heide-/boskernen van Den Diel, De Maat
en Koemook.
Noord-zuid verbinding: voor alle gevleugelde en mobiele soorten (vogels, vleermuizen, vlinders, libellen,
bepaalde sprinkhanen) bestaat er een uitwisseling tussen het bosgebied ten noorden van het kanaal
Bocholt-Herentals en de natte graslanden ten zuiden van het kanaal (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.
Natte oost-west verbinding: de Hooibeek zorgt voor een verbinding met het provinciaal natuurdomein ‘het
Prinsenpark’. Deze blauwe ader is ondermeer van belang voor de uitwisseling van vissen en libellen.
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 Vogelrichtlijngebied De Zegge. Ook
voor vleermuizen vormt het kanaal een belangrijke verbindingsroute en jachtgebied.

6.5.2.4

Ecosysteemkwetsbaarheid

Op basis van de ecosyteemkwetsbaarheidskaarten kan afgeleid worden dat het projectgebied en de directe
omgeving:
•
•
•
•

niet tot weinig gevoelig zijn voor geluidsverstoring;
niet kwetsbaar zijn voor verdroging;
niet kwetsbaar zijn voor eutrofiëring;
niet kwetsbaar zijn voor verzuring.

6.5.3

Effectbeschrijving en -beoordeling

6.5.3.1

Methodologie

Volgende mogelijke effecten worden onderzocht:
•

hinder en verstoring: kwalitatieve beoordeling op basis van input abiotische disciplines

Op basis van de kenmerken van het project wordt verwacht dat de impact inzake reikt tot maximaal enkele
honderden meters.
Er is geen direct ecotoopverlies als gevolg van de uitbreiding van het SCH gebouw. Er worden evenmin
netwerkeffecten verwacht als gevolg van het verbreken of hypothekeren van eventuele ecologische
verbindingen. Deze effectgroepen worden dan ook niet beschouwd.
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De effectboordeling gebeurt als volgt voor:
•

Verstoring:
• aanzienlijk negatief:
• Permanent effect of tijdelijk effect tijdens kwetsbare periodes (broedseizoen, overwintering, …
afhankelijk van het gebied);
• Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verstoring;
• negatief:
• Tijdelijk effect buiten de kwetsbare periodes (broedseizoen, overwintering, … afhankelijk van het
gebied);
• Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor verstoring;
• beperkt negatief:
• Permanent of tijdelijk effect;
• Gebied is weinig tot niet kwetsbaar of voor verstoring;
• verwaarloosbaar:
• Permanent of tijdelijk effect;
• Gebied is weinig tot niet kwetsbaar voor verstoring;
• Er komen geen gevoelige soorten voor verstoring voor.

6.5.3.2

Hinder en verstoring

Rustverstoring
Tijdens de aanlegfase zal materieel worden ingezet zoals bijvoorbeeld walsen, dumpers, graafmachines…
voor de grondwerken en kranen en pompen voor de bouwwerken. Daarnaast zal er ook zand, grond en
materiaal per vrachtwagen worden aangevoerd. De werf en het werfverkeer zullen zorgen voor een verhoging
van het omgevingsgeluid. Al deze werken zullen een discontinu geluid produceren dat vooral negatief kan zijn
voor aanwezige vogels. De rustverstoring die zal optreden tijdens de aanlegfase zal tijdelijk van aard zijn. De
werken worden momenteel ingeschat op ongeveer 1 jaar.
Het projectgebied is niet aangeduid als kwetsbaar voor geluidsverstoring (Kaart 8). De woonwijk ten noorden
van de Congovaart (op ca. 150 m van het projectgebied) is aangeduid als weinig kwetsbaar. Het
dichtstbijzijnde gebied dat kwetsbaar is voor geluidsverstoring bevindt zich op ca. 250 m van het projectgebied.
Er kan aangenomen worden dat de geluidsniveaus op deze afstand al sterk afgenomen zullen zijn. De
rustverstoring tijdens de aanlegfase wordt daarom beoordeeld als beperkt negatief.
Tijdens de exploitatiefase blijft het aantal transporten zeer beperkt. In de periode na sluiting vinden er zelfs
geen regelmatige transporten meer plaats. Geluidsverstoring ten opzichte van fauna en flora wordt daarom
als verwaarloosbaar beoordeeld tijdens deze fasen.
Visuele verstoring
Naast rustverstoring is er ook visuele verstoring, die voorkomt onder 2 vormen:
•
•

statische verstoring: dit is de permanente verstoring tijdens de exploitatiefase door de aanwezigheid van
het gebouw zelf en door het verdwijnen van visuele barrières;
dynamische verstoring: dit is de tijdelijke verstoring door de (voertuig)bewegingen tijdens de aanlegfase en
de verstoring door de ingebruikname van de infrastructuur tijdens de exploitatiefase.

Statische verstoring is vooral van belang in functie van de verstoring van de landschappelijke waarden en voor
effecten op de mens en is minder relevant voor fauna. Aangezien het nieuwe gebouw bovendien zal aansluiten
op een bestaand gebouw en er reeds in de huidige situatie geen visuele barrières zijn, kan het effect ten
gevolge van visuele verstoring als verwaarloosbaar beoordeeld worden.
Dynamische verstoring is wel van belang in functie van verstoring van fauna. Aangezien het nieuwe gebouw
gerealiseerd zal worden binnen de omheining van het SCH gebouw, is er in de huidige situatie reeds geen
doorgang voor grote landdieren. Hierdoor wordt er een verwaarloosbaar effect verwacht wat betreft
dynamische verstoring.
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Lichtverstoring
Lichtverstoring kan, afhankelijk van de diergroep, verschillende effecten tot gevolg hebben. Algemeen kan
gesteld worden dat lichthinder, afhankelijk van de soort kan leiden tot:
•
•
•

beperking van ruimtegebruik, met als gevolg verlies aan leefgebied;
barrièrewerking en versnippering;
bedreiging van de overlevingskansen van het individu en de populatie.

De beperking van ruimtegebruik is vooral relevant voor de vleermuizen. Lampen trekken namelijk insecten
aan die de voedselbron vormen voor o.a. vleermuizen. Al is het gedrag van vleermuizen t.o.v. licht heel soort
gebonden. Voor verschillende vogelsoorten heeft lichtvervuiling ook een negatief effect op de keuze van een
nestplaats.
Tijdens de aanlegfase kan de werf mogelijks verlicht worden wanneer er gewerkt wordt voor zonsopgang of
na zonsondergang. Gezien dit een tijdelijke verlichting betreft, wordt het effect beoordeeld als
verwaarloosbaar.
De buitenverlichting wordt beperkt tot wat functioneel en noodzakelijk is voor veiligheid en beveiliging. De
verlichtingssterkte van de buitenverlichting is gebaseerd op de toepasselijke normen. De effecten van
lichtverstoring worden daarom als beperkt negatief beoordeeld.
Verstoring van de waterhuishouding
Voor de bouw van de kelder (met een diepte van ca. 4,95 m) zal een grondwaterverlaging noodzakelijk zijn
van ca. 3,5 m. Uit de discipline water kan geconcludeerd worden dat er op max. 750 m rondom het
projectgebied nog een grondwaterverlaging tot 5 cm kan plaatsvinden. Deze tijdelijke grondwaterverlaging kan
een invloed hebben op grondwaterafhankelijke vegetatie in de omgeving van het projectgebied.
De kwetsbaarheidskaart voor verdroging (Figuur 6-15) toont aan dat binnen de invloedstraal van de bemaling
geen gebieden voorkomen die kwetsbaar zijn voor verdroging. Het effect van de tijdelijke grondwaterverlaging
tijdens de aanlegfase wordt bijgevolg beoordeeld als verwaarloosbaar.
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Figuur 6-15: Ecosysteemkwetsbaarheidskaart voor verdroging

6.5.4

Conclusie

De effecten ten aanzien van biodiversiteit worden beperkt negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld.
Milderende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.
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6.6

Mens – ruimtelijke aspecten

6.6.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied van de discipline mens – ruimtelijke aspecten omvat een ruimere zone dan enkel het
projectgebied. De grenzen van het studiegebied vallen min of meer samen met:
•
•
•
•

het Kanaal Bocholt-Herentals in het noorden;
de Boeretang in het oosten;
de Goorstraat in het zuiden;
het golfterrein in het westen.

6.6.2

Beschrijving van de referentiesituatie

Kaart 3: Gewestplan

6.6.2.1

Methodologie

Voor de referentiesituatie wordt een overzicht gegeven van de aanwezige ruimtelijke functies (wonen,
bedrijvigheid, recreatie en toerisme, landbouw) 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.

6.6.2.2

Aanwezige ruimtelijke functies

Wonen
Binnen het studiegebied is enkel bewoning aanwezig binnen het terrein van SCK CEN/VITO, namelijk de
woonwijk tussen het kanaal Bocholt - Herentals en de Congovaart.
Landbouw
Binnen het studiegebied zijn er geen percelen in grootschalig landbouwgebruik.
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.
Industrie
Het studiegebied behoort tot de ‘nucleaire zone’ ten noorden en ten zuiden van het kanaal Bocholt - Herentals.
Ten zuiden van het kanaal Bocholt – Herentals is het terrein van SCK CEN/VITO gelegen. VITO telt momenteel
ongeveer 750 medewerkers en vormt de kern van een economische activiteit in de Kempen en Vlaanderen
rond Cleantech.
Ten noorden van het kanaal (gelegen buiten het studiegebied) zijn momenteel nog 2 nucleaire bedrijven
gevestigd: Belgoprocess (dochterbedrijf NIRAS) en Transnubel (nucleaire transporten). Het bedrijf
Belgonucleaire is in fase van ontmanteling. Ook het nucleair bedrijf FBFC wordt ontmanteld en de bodem
wordt gesaneerd.
Recreatie
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
deel uit van Nuclea Mol.
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Net voor het kruispunt Boeretang/Emiel Becquaertlaan bevinden zich ook enkele sportvelden, die o.a. gebruikt
worden door de Hockey Club Inter Mol.
De dienstwegen van de Vlaamse Waterweg langs het kanaal Bocholt - Herentals zijn een druk gebruikte
fietsverbinding van het fietsknooppuntennetwerk. Relevante knooppunten voor het studiegebied zijn:
•
•
•

knooppunt 95: ter hoogte van de brug Retiebaan/Bijloopsedijk over het kanaal (ten noordwesten van het
studiegebied);
knooppunt 96: ter hoogte van de brug in de Gravenstraat over het kanaal (ten noordoosten van het
studiegebied);
knooppunt 04: ter hoogte van het kruispunt Sint Apollonialaan/Bruggeske/De Rooy (ten zuiden van het
studiegebied).

Het kanaal Bocholt - Herentals is een belangrijke toeristisch-recreatieve vaarroute.

6.6.3

Effectbeschrijving en -beoordeling

6.6.3.1

Methodologie

Volgende mogelijke effecten worden onderzocht:
•
•

ruimtebeslag: per gebruiksfunctie wordt de winst of verlies aan oppervlakte binnen het projectgebied
berekend. Hieraan wordt echter geen effectbeoordeling gekoppeld;
visuele beleving: kwalitatieve beoordeling.

De effectbeoordeling gebeurt als volgt:
•

•

ruimtebeslag:
• aanzienlijk negatief: De aanwezige functie wordt zeer sterk gehinderd en/of verdwijnt nagenoeg volledig
uit het projectgebied;
• negatief: De aanwezige functie ondervindt matige hinder en verdwijnt over delen van het gebied;
• beperkt negatief: De aanwezige functie ondervindt hinder door het project maar dit in slechts geringe
mate;
• verwaarloosbaar: Er zijn geen wijzigingen te verwachten voor de aanwezige functie;
• beperkt positief: De aanwezige functie ondervindt een stimulans of verbetering door het project maar dit
doet zich slechts in beperkte mate voor;
• positief: De aanwezige functie ondervindt een duidelijk positief effect en kan zich uitbreiden of
verbeteren maar de ruimtelijke uitbreiding blijft beperkt;
• aanzienlijk positief: De aanwezige functie krijgt een sterke ontwikkeling ten gevolge van het project en
neemt grote delen van het projectgebied in;
visuele beleving:
• aanzienlijk negatief: Sterke verstoring visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde en
verstoring van grote omvang (op bovenlokaal niveau).
• negatief: Tijdelijke sterke verstoring visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde OF
permanente verstoring met een redelijke omvang (op lokaal niveau).
• beperkt negatief: Tijdelijke verstoring visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde en
verstoring van eerder beperkte omvang.
• verwaarloosbaar: Geen of verwaarloosbare visuele verstoring en beeldkwaliteit
• beperkt positief: Tijdelijke verbetering van de visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde of
verbetering van beperkte omvang.
• positief: Verbetering visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde met een redelijke omvang
(lokaal niveau).
• aanzienlijk positief: Permanente verbetering visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde van
grote omvang (bovenlokaal).
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6.6.3.2

Ruimtebeslag

Het terrein waarop gebouwd wordt, heeft momenteel geen directe menselijke functie. Momenteel betreft het
projectgebied immers een braakliggend/grasperk, aanpalend aan bestaand gebouw. De tijdelijke inrichting
van het terrein als werfzone en de uiteindelijke footprint van het gebouw (1.130 m²) leiden bijgevolg niet tot
een verlies van gebruiksfuncties (verwaarloosbaar).
Op het terrein zijn wel enkele doorgangen aanwezig naar het bestaande SCH gebouw. Deze doorgangen
kunnen eens het gebouw gerealiseerd is, behouden blijven. Tijdens de aanlegfase kan het noodzakelijk zijn
om de doorgang tijdelijk te verleggen. Dit is afhankelijk van de organisatie van de werfzone. Aangezien er
binnen de bestaande omheining voldoende plaats is om dit te doen, wordt het effect verwaarloosbaar geacht.

6.6.3.3

Visuele beleving

De werkzaamheden en de tijdelijke opslag van uitgegraven grond en materiaal kunnen zorgen voor visuele
verstoring. Ook het nieuwe gebouw heeft een visuele impact.
Aan de overzijde van de Congovaart bevindt zich op minder dan 150 m van de werfzone de woonwijk van het
VITO en SCK CEN. Deze woonfunctie is aan het uitdoven. Visuele verstoring wordt voor de resterende
bewoners beperkt tot verwaarloosbaar geacht aangezien het tussenliggend groen de zichtbaarheid van de
werfzone zal beperken tot zelfs volledig afschermen. De mate van afscherming kan wel variëren met de
seizoenen. Het effect wordt daarom beperkt negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld.
De visuele verstoring voor de werknemers van SCK CEN/VITO tijdens de aanlegfase wordt verwaarloosbaar
geacht aangezien de visuele verstoring tijdelijk is en genuanceerd kan worden gezien de ligging van het
projectgebied in ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’.
Het visueel effect van het gebouw in de exploitatiefase en in de periode na sluiting wordt beperkt negatief tot
verwaarloosbaar geacht gezien de ligging in een ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’, de
afschermende werking van omliggend groen en gebouwen en het feit dat het nieuwe gebouw aansluit op een
bestaand gebouw.

6.6.4

Conclusie

De effecten ten aanzien van mens – ruimtelijke aspecten worden beperkt negatief tot verwaarloosbaar
beoordeeld. Milderende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.
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6.7

Mens – mobiliteit

6.7.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline mens - mobiliteit wordt beperkt tot de omliggende straten van het
projectgebied.

6.7.2

Beschrijving van de referentiesituatie

Kaart 2: Stratenatlas

6.7.2.1

Methodologie

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van:
•
•
•

verkeers- en vervoersstructuur: ontsluiting van de site, beschrijving van de wegencategorisering,
fietsnetwerk, openbaar vervoersnetwerk;
raming van de huidige verkeersgeneratie van de site;
kwalitatieve beschrijving van de verkeersdoorstroming en eventuele knelpunten in de omgeving van de site
op basis van beschikbare verkeerstellingen uitgevoerd in het kader van het project-MER NIRAS in 2016).

6.7.2.2

Verkeers- en vervoersstructuur

De ontsluitingsstructuur voor de verschillende verkeers- en vervoersmodi wordt besproken conform het STOPprincipe13.
Fietsers
Het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (Figuur 6-16) 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 CEN werd afgesloten voor alle verkeer. Fietsers volgen in werkelijkheid veelal de route langsheen
Goorstraat.
Het recreatieve fietsroutenetwerk (Figuur 6-17) wordt gevormd door de verbindingen tussen de verschillende
knooppunten. 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.

13

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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Figuur 6-16: Functioneel fietsroutenetwerk

Figuur 6-17: Recreatief fietsroutenetwerk
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Openbaar en ander collectief vervoer
In de onmiddellijke nabijheid van het studiegebied bevinden zich geen treinstations. Met natransport verzorgd
door De Lijn in aanmerking genomen, kunnen de stations Turnhout, Geel en Mol relevant zijn.
Onderstaande figuur toont het busnetwerk in de omgeving van het projectgebied. De lijnvoering werd reeds
aangepast o.b.v. de knip langs Boeretang.

Figuur 6-18: Busnetwerk
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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.

Figuur 6-19: Ontsluitingsstructuur voor auto's en vrachtwagens op macro- en mesoniveau (bron: partiële herziening van
het RSPA, 2011)

De ontsluitingsstructuur voor auto’s en vrachtwagens (ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals) op
microniveau staat weergegeven op onderstaande figuur. De Boeretang, Boeretangsedreef, Goorstraat en het
westelijk deel van de Emiel Becquaertlaan zijn geselecteerd als lokale wegen III. Lokale wegen III hebben als
enige hoofdfunctie het toegang geven tot aanpalende percelen, ze hebben geen verkeersfunctie in het lokale
netwerk en kennen enkel bestemmingsverkeer. Het oostelijk deel van de Emiel Becquaertlaan en Achterbos
zijn lokale wegen II die als enige hoofdfunctie het ontsluiten van een welbepaald gebied hebben.
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Figuur 6-20: Ontsluitingsstructuur voor auto's en vrachtwagens op microniveau (bron: mobiliteitsplan Mol)

Hierbij dient vermeld te worden dat de Boeretang ten zuiden van het kanaal omwille van veiligheidsredenen
bij SCK CEN werd afgesloten voor alle verkeer.
Vervoer over water
In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied is het kanaal Bocholt – Herentals gelegen. 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 m, 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 6,7 m, 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.

6.7.2.3

Raming van de huidige verkeersgeneratie

De huidige verkeersgeneratie van SCK CEN kan als volgt onderverdeeld worden:
•

•

•

werknemers: Op 1/06/2020 zijn er volgens de gegevens van de HR-dienst van het SCK CEN 837
personeelsleden (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) werkzaam bij het SCK CEN; volgens een
mobiliteitsenquête bij de werknemers in 2017 gebeurt het woon-werk-verkeer als volgt
(hoofdverplaatsingswijze):
• 65% wagen (alleen of met familie)
• 5% wagen (met collega’s)
• 4% trein
• 21% fiets
• 3% elektrische fiets of speed pedelec
• 1% brommer of motorfiets
• 1% te voet
leveringen/transporten:
• ca. 20 leveringen per dag;
• ca. 2 transporten per dag die vanuit het SCK CEN vertrekken;
bezoekers:
• ca. 50 bezoekers per dag.
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Het SCK CEN en VITO hebben een gemeenschappelijke hoofdingang. De bovenstaande cijfers hebben enkel
betrekking op SCK CEN.

6.7.2.4

Verkeersdoorstroming

De verkeersdoorstroming wordt beschreven op basis van beschikbare verkeerstellingen uitgevoerd in het
kader van het project-MER voor het ‘geïntegreerd project van oppervlakteberging in Dessel voor het Belgisch
laag- en middelactief kortlevend afval’ in opdracht van Niras.
Relevante tellingen die in kader van deze studie werden uitgevoerd, zijn:
•
•

de slangtelling privé-weg Z (t.h.v. brug Boeretang);
de slangtelling privé-weg Z (nabij sas 6).

Figuur 6-21: Situering verkeerstellingen november 2016 i.k.v. het project-MER voor het ‘geïntegreerd project van
oppervlakteberging in Dessel voor het Belgisch laag- en middelactief kortlevend afval’

In de onderstaande tabellen worden de geregistreerde verkeersintensiteiten weergegeven.
Tabel 6-10: Verkeerstellingen privéweg ten Z van het kanaal (SCK CEN), nabij sas 6
Bron
Richting
SnelheidsPeriode
Gem. werkdag
Periode
limiet
(dagen)
(uren)
slangtelling
sas 6

Richting
Boeretang

70 km/u

18/11/16 –
29/11/16

450 voertuigen/uur

07:00
08:00

Uur-intensiteit

–

114 voertuigen/uur

22 fietsers/dag

0 fietsers/uur

1 vrachtwagen/uur

0 vrachtwagens/uur
16:00
17:00

–

14 voertuigen/uur
1 fietser/uur
0 vrachtwagens/uur
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Bron

Richting

Snelheidslimiet

Periode
(dagen)

Gem. werkdag

Periode
(uren)

slangtelling
sas 6

Richting
N118

70 km/u

18/11/16 –
29/11/16

433 voertuigen/uur

07:00
08:00

Uur-intensiteit

–

6 voertuigen/uur

20 fietsers/dag

1 fietser/uur

2 vrachtwagens/uur

0 vrachtwagens/uur
16:00
17:00

–

118 voertuigen/uur
0 fietsers/uur
1 vrachtwagen/uur

Tabel 6-11: Verkeerstellingen privéweg ten Z van het kanaal (SCK CEN), nabij brug Boeretang
Bron
Richting
SnelheidsPeriode
Gem. werkdag
Periode
limiet
(dagen)
(uren)
slangtelling
brug
Boeretang

Richting
Boeretang

50 km/u

18/11/16 –
29/11/16

600 voertuigen/uur

07:00
08:00

–

Uur-intensiteit

120 voertuigen/uur

34 fietsers/dag

4 fietsers/uur

4 vrachtwagens/uur

1 vrachtwagen/uur
16:00
17:00

–

28 voertuigen/uur
3 fietsers/uur
0 vrachtwagens/uur

slangtelling
brug
Boeretang

Richting
N118

50 km/u

18/11/16 –
29/11/16

587 voertuigen/uur

07:00
08:00

–

13 voertuigen/uur

36 fietsers/dag

0 fietsers/uur

3 vrachtwagens/uur

0 vrachtwagens/uur
16:00
17:00

–

119 voertuigen/uur
4 fietsers/uur
0 vrachtwagens/uur

6.7.3

Effectbeschrijving en -beoordeling

6.7.3.1

Methodologie

De beschrijving van de geplande situatie omvat:
•
•

raming van de verkeersgeneratie als gevolg van het project (aanlegfase en exploitatiefase);
impact op de verkeersdoorstroming: kwalitatieve beoordeling op basis van de ontsluiting, de bijkomende
verkeersgeneratie en de gekende knelpunten in de omgeving.

De effectbeoordeling gebeurt als volgt:
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•

impact op de verkeersdoorstroming:
• aanzienlijk negatief: Belangrijke afname bereikbaarheid functies/functionele relaties;
• negatief: Matige afname bereikbaarheid functies/functionele relaties;
• beperkt negatief: Beperkte afname bereikbaarheid functies/functionele relaties;
• verwaarloosbaar: Er zijn geen netwerkeffecten te verwachten;
• beperkt positief: Beperkte verbetering bereikbaarheid functies/functionele relaties;
• positief: Matige verbetering bereikbaarheid functies/functionele relaties;
• aanzienlijk positief: Belangrijke verbetering bereikbaarheid functies/functionele relaties.

6.7.3.2

Impact op de verkeersdoorstroming

Extra transportbewegingen treden voornamelijk op tijdens de aanlegfase omwille van de aan- en afvoer van
materialen en grond. Naast werfverkeer is er ook het woon-werkverkeer van de bouwarbeiders dat effecten
met zich brengt. Deze bijkomende verkeersstroom is echter slechts tijdelijk van aard (ca. 2 jaar).
Er kan momenteel nog geen inschatting gemaakt worden van aantal transporten tijdens de aanlegfase. Er kan
wel aangenomen worden dat de verkeersgeneratie vergelijkbaar zal zijn met een klassieke werf voor een
gebouw met vergelijkbare afmetingen. Bepaalde materiaaltransporten kunnen met piekmomenten gepaard
gaan, zoals bijvoorbeeld op het moment dat de funderingen van het gebouw worden geplaatst. Deze
transporten vinden hoofdzakelijk plaats buiten de spits.
Naast een toename aan vrachtwagens, wordt ook een toename aan personenvervoer verwacht, dat ontstaat
doordat bouwarbeiders zich van en naar de werf verplaatsen. De toename hiervan (arbeiders, leidinggevend
werfpersoneel, studiebureau, etc.) is voornamelijk te verwachten tijdens de ochtend- en avondspits.
Het effect van werftransport, zowel het vrachtverkeer als het personenverkeer, op het omliggend wegennet,
kan tijdens piekmomenten tijdelijk negatief zijn. Tijdens de niet-piek momenten zullen de effecten beperkt
negatief zijn.
Op de onderstaande figuur worden 2 mogelijke ontsluitingsroutes voorgesteld vanaf de Emiel Becquaertlaan
naar het hoger wegennet, namelijk de E313 ten zuiden van het projectgebied en de E34 ten noorden van het
projectgebied.

Figuur 6-22: Mogelijke ontsluitingsroutes vanaf het projectgebied naar het hoger wegennet (richting Antwerpen)

Tijdens de exploitatiefase blijft het aantal transportbewegingen beperkt tot:
•

2 à 4 vrachtwagentransporten per jaar aanvoer van HEU- en LEU-residu’s;
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•

•

de aanvoer van chemicaliën voor de geplande processen (transporten worden gecombineerd met het
leveren van gelijkaardige chemicaliën voor de andere installaties en labo’s in het gebouw en bij het SCK
CEN in het algemeen);
de dagelijkse verkeersbewegingen van de 25 bijkomende personeelsleden.

Op de onderstaande figuur wordt een mogelijke ontsluitingsroute voorgesteld vanaf de Emiel Becquaertlaan
naar het hoger wegennet, richting Fleurus (waar de residu’s ontstaan).

Figuur 6-23: Mogelijke ontsluitingsroutes vanaf het projectgebied naar het hoger wegennet (richting Fleurus)

Gezien het beperkt aantal bijkomende verkeersbewegingen wordt het effect tijdens de exploitatiefase
beoordeeld als beperkt negatief.
Tijdens de periode na sluiting zullen er geen regelmatige transporten meer plaatsvinden. Het effect ten aanzien
van verkeer is bijgevolg verwaarloosbaar.

6.7.4

Conclusie

De effecten ten aanzien van mens - mobiliteit worden negatief (enkel tijdelijk tijdens piekmomenten in de
aanlegfase) tot verwaarloosbaar beoordeeld. Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht. Milderende
maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.
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6.8

Klimaat

6.8.1

Verwachte klimaatveranderingen

Om de effecten van voorliggend project op het klimaat of de specifieke kwetsbaarheid ervan ten aanzien van
klimaatwijzigingen te kunnen inschatten, is het van belang eerst een overzicht te geven van de verwachte
klimaatveranderingen op hoofdlijnen, dit op basis van verschillende klimaatscenario’s voor Vlaanderen:
•

•

•
•
•

•

•

Een stijging van de omgevingstemperatuur (bijvoorbeeld met 1,5°C à 4,4°C voor de winter en met 2,4°C à
7,2°C voor de zomer), een hogere verdamping tijdens de winter en de zomer, en ten slotte meer neerslag
tijdens de winter tegen 2100.
Een daling van de gemiddelde zomerneerslag voor Vlaanderen. In combinatie met de hogere verdamping
doet dit de laagste rivierdebieten tijdens droge zomers met meer dan 50 % dalen tegen het einde van de
21e eeuw. Daardoor stijgen de kansen op ernstig watertekort.
Ondanks een daling van de zomerneerslag, valt er in Vlaanderen een toename van het aantal extreme
zomeronweders te verwachten. Daardoor stijgen de overstromingskansen voor riolen.
Het risico op economische schade door overstromingen ligt ver uit elkaar voor de verschillende
klimaatscenario’s voor Vlaanderen: van een daling met 56 % tot een stijging met 33 %.
Vlaanderen ligt tussen Noord-Frankrijk, waar de klimaatverandering de evolutie naar verdroging versterkt,
en Nederland, waar men eerder een toename van het aantal overstromingen verwacht. Waterbeheerders
in Vlaanderen moeten bij het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie) daarom
zoeken naar ingrepen die vlot bij te sturen zijn en onder verschillende omstandigheden nuttig zijn. Zowel
om het overstromingsrisico te beperken, als om watertekorten te voorkomen en op te vangen.
Een stijging van de zeespiegel met gemiddeld 8 mm/jaar (6 mm/jaar tot 2050 en 10 mm/jaar van 2050 tot
2100). Daardoor kunnen laaggelegen kustgebieden overstromen en neemt de kans op overstromingen toe.
De zeespiegelstijging kan ook aanleiding geven tot het verder landinwaarts trekken van zoutwater zodat
landbouwgronden verzilten. Verder neemt de kusterosie toe, waarbij wordt ingeschat dat bijna 17 % van
de stranden (in het gemiddelde scenario, 50 % in het slechtste scenario) zal verdwijnen tegen 2100 als
gevolg van de zeespiegelstijging.
Een stijging van de stormvloedniveaus bij stormen tijdens de hoogste getijdeniveaus met gemiddeld
8 mm/jaar voor de periode 1990-2040, bovenop de toename vanwege de stijging van de zeespiegel.

Uitgaande van deze klimaatveranderingen kan worden aangenomen dat voor wat betreft water (waterafvoer)
en mens-gezondheid en ruimtelijke aspecten (omgevingstemperatuur) klimaatveranderingen effecten in de tijd
kunnen hebben.

6.8.2

Klimaatverandering in relatie tot het project

Het mogelijk effect van atmosferische emissies op het klimaat wordt nagegaan door (de eventuele toename
van) de broeikasgasemissies van het project in kaart te brengen en te beoordelen. Hiervoor verwijzen we naar
de evaluatie van de effecten op de luchtkwaliteit (paragraaf 6.4.3.2). Het energiegebruik van het nieuwe
gebouw zal beperkt worden volgens de EPB-verplichtingen. Daartoe kan voor verwarming aangesloten
worden op het bestaande warmtenet van de site.
Zoals ook reeds in de discipline water aangehaald (hoofdstuk 6.2), dienen bij elk nieuw gebouw gepaste
maatregelen te worden voorzien m.b.t. waterberging. Dit is in eerste instantie nodig om de huidige
overstromingsrisico’s van de waterlopen stroomafwaarts van het bedrijf te verlagen, maar draagt ook bij aan
het beperken van overstromingsrisico’s in de toekomst die toenemen door de klimaatverandering. SCK CEN
maakt voor afvoer van hemelwater gebruik van een gescheiden (bestaande) riolering naar lokale grachten en
het dichtstbijzijnde oppervlaktewater. Gezien er nieuwe dakoppervlakte zal worden gerealiseerd dient er te
worden voldaan aan de voorwaarden uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Bij het
detailontwerp van het gebouw door de architect zal aan deze verplichting worden voldaan.

6.8.3

Milderende maatregelen

Er worden in dit MER geen bijkomende maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op klimaateffecten.
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6.9

Cumulatieve effecten – Ontwikkelingsscenario’s

In voorgaande paragrafen werden voor de niet-radiologische effecten enkel beperkte of verwaarloosbare
effecten vastgesteld.
Daarnaast zijn er in het studiegebied geen relevante ontwikkelingsscenario’s geïdentificeerd die geëvalueerd
moeten of kunnen worden. Er zijn in de omgeving geen plannen of projecten bekend die een relevante invloed
hebben op de besluiten van de effectevaluatie van het RECUMO-project.
We besluiten dat er geen relevante cumulatieve effecten verwacht worden.
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7

GEWESTEFFECTEN

7.1

Inleiding

EN

LANDGRENSOVERSCHRIJDENDE

Het projectgebied is volledig op Vlaams grondgebied gelegen en bevindt zich op meer dan 10 km van de
Nederlandse grens. De dichtstbijzijnde landsgrens bevindt zich op 11 km van de RECUMO-installatie en
situeert zich tussen de Belgische gemeente Arendonk en de Nederlandse gemeente Reusel (Figuur 7-1). De
gewestgrens bevindt zich op een afstand van 50 km van de installatie.

Figuur 7-1: Afstand van RECUMO-installatie tot de Nederlandse grens (Bron: Google Earth Pro)

Figuur 7-2 : Afstand van RECUMO-installatie tot de gewestgrens (Bron: Google Earth Pro).
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7.2

Radiologische effecten

Op basis van de impactberekeningen voor routine omstandigheden (5.4.1.) waarbij aangetoond werd dat de
inhalatiedosis verwaarloosbaar was en de blootstelling via andere blootstellingswegen beperkt was tot
10 nSv/jaar voor de meest blootgestelde persoon, kunnen we besluiten dat er geen grensoverschrijdende
effecten voor de routinelozing te verwachten zijn.
Voor de onderzochte ongevalssituatie met de meest penaliserende (‘worst case’) bronterm waarbij de inhoud
van twee tanks vloeibaar afval (HLLW) en het materiaal in elk compartiment van de productielijn wordt vrijgezet
is de landsgrensoverschrijdende impact beperkt. De effectieve dosis ten gevolge van inhalatie en externe
bestraling blijft beneden de dosislimiet van 1 mSv voor het publiek (Tabel 7-1). De maximale effectieve dosis
bedraagt 48,3 µSv (HEU residu’s en HLLW-HEU afval). Voor een schouwlozing ten gevolge van een
kriticaliteitsincident bedraagt de totale effectieve dosis op 11 km respectievelijk 23,5 µSv (volwassenen) en
33,3 µSv (kinderen).
Tabel 7-1: Overzicht van radiologische gevolgen van de meest penaliserende scenario’s met de dosisimpact op 11 km
aan de grens met Nederland (voedselketen niet inbegrepen)
Effectieve dosis (mSv) 1ste jaar

Subscenario
Volwassene

Kind

Worst Case scenario (HEU + HLLW-HEU)

4,83E-02

3,62E-02

Kriticaliteitsincident

2,35E-02

3,33E-02

Worst Case scenario (LEU + HLLW-LEU)

3,84E-02

2,67E-02

De impact op de gewestgrens, 50 km van het RECUMO gebouw, werd ook berekend. Op deze afstand is de
impact zeer beperkt. Voor de meest penaliserende (‘worst case’) bronterm waarbij de inhoud van twee tanks
vloeibaar afval en het materiaal in elk compartiment van de productielijn wordt vrijgezet bedraagt de maximale
totale effectieve dosis op 50 km respectievelijk 6,02 µSv (volwassenen) en 4,52 µSv (kinderen) (Tabel 7-2).
Voor een schouwlozing ten gevolge van een kriticaliteitsincident bedraagt de impact op 50 km respectievelijk
1E-03 mSv (volwassenen) en 2E-03 mSv (kinderen) totale effectieve dosis.
De impact op de voedselketen 1 jaar na het accident is klein op de landgrens (Tabel 7-3) en de gewestgrens
(Tabel 7-4). Er zijn geen tegenmaatregelen nodig.
Tabel 7-2: Overzicht van radiologische gevolgen van de meest penaliserende scenario’s met de dosisimpact op 50 km
aan de gewestgrens (voedselketen niet inbegrepen)
Effectieve dosis (mSv) 1ste jaar

Subscenario
Volwassene

Kind

Worst Case scenario 1 (HEU + HLLWHEU)

6,02E-03

4,52E-03

Kriticaliteitsincident

1,06E-03

1,73E-03

Worst Case scenario 2 (LEU + HLLWLEU)

4,79E-03

3,33E-03
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Tabel 7-3: Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders met maximaal
toelaatbare concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg) [22] op 11 km aan de grens met Nederland voor worstcase scenario 1
Radionuclide

Babyvoeding (melk)

Andere levensmiddelen(1)

Maximum
toelaatbaar

Diervoeders(2)

Maximum
toelaatbaar

Maximum
toelaatbaar

Sr

1,42E-01

75

4,01

750

-

-

Pu en trans Pu

5,20E-09

1

4,75E-07

20

-

-

I(3)

9,76E-03

150

3,66E-02

2000

-

-

Andere

1,48E-03

400

4,87E-01

1250

3,84

1250

(1)
(2)
(3)

voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
gras
resultaten voor kriticalieitsincident. I-131 t.e.m. I-135

Tabel 7-4:Vergelijking van maximaal berekende concentraties in levensmiddelen en diervoeders met maximaal toelaatbare
concentraties voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg) [22] op 50 km aan de gewestgrens voor worst-case scenario 1
Radionuclide

Babyvoeding (melk)

Andere levensmiddelen(1)

Maximum
toelaatbaar

Diervoeders(2)

Maximum
toelaatbaar

Maximum
toelaatbaar

Sr

1,04E-02

75

2,94E-01

750

-

-

Pu en trans Pu

5,66E-10

1

3,65E-08

20

-

-

I(3)

1,33E-03

150

4,98E-03

2000

-

-

Andere

1,09E-04

400

3,57E-02

1250

2,82E-01

1250

(1)
(2)
(3)

voedingsproduct met de hoogste concentratie (uitgezonderd melk)
gras
I-131 wordt alleen beschouwd, andere geloosde I isotopen hebben veel kortere halfwaardetijd

7.3

Niet-radiologische effecten

De niet-radiologische milieueffecten van het RECUMO-project die in dit MER werden geëvalueerd zijn t.h.v.
de landsgrens verwaarloosbaar.

7.4

Conclusie

Op basis van de impactberekeningen voor routine omstandigheden waarbij aangetoond werd dat de
inhalatiedosis verwaarloosbaar was en de blootstelling via andere blootstellingswegen beperkt was tot
10 nSv/jaar voor de meest blootgestelde persoon, kunnen we besluiten dat er geen grensoverschrijdende
effecten voor de routinelozing te verwachten zijn.
Voor de onderzochte ongevalssituatie met de meest penaliserende (‘worst case’) bronterm is de
landsgrensoverschrijdende impact beperkt (afstand 11 km). De effectieve dosis ten gevolge van inhalatie en
externe bestraling blijft beneden de dosislimiet van 1 mSv voor het publiek. De maximale effectieve dosis
bedraagt 48,3 µSv. Voor een schouwlozing ten gevolge van een kriticaliteitsincident bedraagt de totale
effectieve dosis op 11 km respectievelijk 23,5 µSv (volwassenen) en 33,3 µSv (kinderen).
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De totale effectieve dosis op de gewestgrens, 50 km van het RECUMO gebouw, voor de meest penaliserende
bronterm bedraagt respectievelijk 6,02 µSv (volwassenen) en 4,52 µSv (kinderen). Voor een schouwlozing ten
gevolge van een kriticaliteitsincident bedraagt de impact op 50 km respectievelijk 1,06 µSv (volwassenen) en
1,73 µSv (kinderen) totale effectieve dosis.
Voor de voedselketen zijn er geen maatregelen nodig, ongeacht het beschouwde scenario. De concentraties
in de voedingsmiddelen zijn lager dan de maximaal toelaatbare concentraties in levensmiddelen en
diervoeders voor vrij verkeer binnen de EU (Bq/kg). De jaarlijkse effectieve ingestiedosis ten gevolge van een
dergelijke beperkte besmetting bedraagt 0,011 mSv voor de meest blootgestelde personen en het meest
penaliserend scenario. Deze dosis is kleiner dan de jaarlijkse dosislimiet van 1 mSv voor het publiek (1 jaar
na het incident).
In geen geval worden, op basis van de conservatief berekende scenario’s, de interventierichtwaarden van het
noodplan voor het uitvaardigen van directe beschermingsmaatregelen voor de bevolking overschreden.
Op basis van voorgaande kunnen we besluiten dat er geen grensoverschrijdende effecten zijn.
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8

MONITORING EN EVALUATIE

8.1

Het radiologisch monitoringsprogramma

8.1.1

Monitoring en meting van de impact van vast en vloeibaar
afval op de omgeving

De RECUMO-installatie geeft geen aanleiding tot vloeibare lozingen in de omgeving. Vloeibaar en vast afval
wordt naar Belgoprocess afgevoerd. Belgoprocess is vergund voor de verwerking van deze afvalstromen.

8.1.2

Monitoring en meting van de gasvormige lozingen

Het huidige radiologisch monitoringsprogramma van de site en de omgeving voldoet om de impact van de
nieuw te bouwen RECUMO-installatie op te volgen. De isotopenvector is gelijkaardig aan de bestaande
lozingsvector. Er wordt een bemonstering voorzien van de gasvormige lozing op de schouw van de RECUMOinstallatie.

8.2

Het niet-radiologisch monitoringsprogramma

Op basis van de effectbespreking in de discipline Water wordt de nood tot monitoring van de bemaling en de
kwaliteit van het bemalingswater vastgesteld. Voor het vooropgestelde monitoringsprogramma wordt integraal
verwezen naar §6.2.4 van de discipline Water.
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9

MILDERENDE MAATREGELEN

9.1

Radiologische effecten

De belangrijkste maatregelen die door de uitbater genomen worden om de radiologische gevolgen te
beheersen worden in het ontwerp van de installatie opgenomen of geïntegreerd in de operationele procedures.
Om de radiologische blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden wordt in het ontwerp volgens
het ALARA-principe gewerkt, waarbij de blootstelling aan ioniserende straling zo laag als redelijkerwijze
mogelijk wordt gehouden.

9.1.1

Design-aspecten

Om de radiologische impact, zoals geëvalueerd in paragraaf 5.4.2, zo laag als redelijkerwijze mogelijk te
houden worden een aantal vereisten opgelegd aan het ontwerp van de installatie.
Het design van het gebouw wordt zodanig uitgevoerd dat het gebouw weerstand zal bieden aan een impact
van een vliegtuig algemene luchtvaart. Hierdoor zal de uitwendige structuur van het gebouw de interne
componenten beschermen tegen de impact.
Het gebouw wordt zo ontwikkeld dat het kan weerstaan aan een aardbeving met een terugkeerperiode van
104 jaar. Hierdoor worden terug de inwendige structuren van het gebouw beschermd.
Met het risico voor overstroming door extreme regenval wordt rekening gehouden door de mogelijke
infiltratieplaatsen boven de te verwachten waterniveaus bij extreme regenval te plaatsen. De keldervloer en
de kelderwanden worden dusdanig geconstrueerd dat insijpeling door stijgend grondwater vermeden wordt.
Het risico voor brand wordt in het design behandeld door de brandlast en mogelijke brandinitiators te beperken.
Door het ontwikkelen van een specifieke compartimentering in het gebouw zal men de uitbreiding van een
brand beperken en zo de mogelijke schade waarbij radioactief materiaal vrijkomt beperken.
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de realistische bronterm voor analyse van de radiologische gevolgen
gekoppeld aan de initiërende gebeurtenissen vliegtuigval, aardbeving, overstroming en brand kleiner zal zijn
dan deze gebruikt in de evaluatie van paragraaf 5.4.2. waardoor de radiologische impact ook beperkter zal
zijn.

9.1.2

Operationele aspecten

Het opereren en manipuleren van de bronnen in de installaties brengt een zekere dosisbelasting met zich
mee. Om deze dosisbelasting te beperken wordt gebruik gemaakt van afscherming en insluiting. Het
verwerken van het materiaal gebeurt in daartoe ontwikkelde hotcellen en handschoenkasten voorzien van de
nodige afscherming, ventilatie en filtering. De gasvormig effluenten worden gefilterd en gemonitord. Met dit
laatste wordt er voor gezorgd dat de dosisbeperking van 100 µSv/jaar voor de gasvormige lozingen van het
studiecentrum gerespecteerd wordt.
De dimensionering van de afscherming en insluiting wordt zo uitgewerkt dat het dosisdebiet op de werkplaats
van de operatoren in de installatie lager ligt dan 20 µSv/h. Dit heeft als gevolg dat het dosisdebiet aan de
buitenzijde van het gebouw terug wordt gebracht naar het niveau van achtergrondstraling. Ten allen tijde wordt
ervoor gezorgd dat de dosis aan de buitenkant van het gebouw steeds lager is dan 0,5µSv/h. Op deze manier
en samen met de toepassing van het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) wordt
gegarandeerd dat de dosis op de rand van de site beperkt blijft.
Bij de behandeling van de werktuigen en containers ligt het accent op maximaal radiologisch ontsmetten om
het volume radioactief afval te beperken. De standaard vloeibare effluenten worden via het bestaande
leidingsysteem afgevoerd naar Belgoprocess. De HLLW effluenten worden behandeld (rechtstreekse afvoer
voor vitrificatie) en daarna afgevoerd naar Belgoprocess.
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Via organisatorische en technische maatregelen wordt het risico op kriticaliteit beheerst, dit via een strenge
controle op de materiaalbewegingen tussen de verwerkingsstations (absolute controle op batch grootte) en de
beperkingen opgelegd door het design van de volumes en geometrie van de uitrustingen en de gehanteerde
volumes.

9.2

Niet-radiologische effecten

Op basis van de effectbespreking in de discipline Water wordt de nood tot monitoring van de bemaling en de
kwaliteit van het bemalingswater vastgesteld. Voor het vooropgestelde monitoringsprogramma wordt integraal
verwezen naar §6.2.4 van de discipline Water.
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10

LEEMTEN IN DE KENNIS

10.1

Radiologische effecten

Om de routine en accidentele impact van een nucleaire installatie te bepalen voor variërende meteorologische
omstandigheden en bronterm worden doorgaans complexe atmosferische dispersiemodellen gebruikt. Aan de
hand van deze modellen wordt er een risicobeoordeling uitgevoerd om het potentiële gevaar voor
blootgestelde populaties te kwantificeren en de respons of herstelmaatregelen te evalueren. Een
onzekerheidsanalyse wordt dan ook beschouwd als een integraal onderdeel van elke assessment om het
vertrouwen in de risicoschatting te kwantificeren. Atmosferische dispersie is een stochastisch fenomeen
waarbij de concentratie waargenomen op een bepaald tijdstip en locatie benedenwinds van een bron niet
precies kan worden voorspeld. Om deze onzekerheid te ondervangen wordt ook bij de impact van de
RECUMO installatie een statistische benadering gebruikt waarbij voor accidentele lozingen de 95e percentiel
van bijdrage van de blootstellingswegen wordt berekend. Op deze manier wordt getracht een conservatieve
inschatting te maken naar spatiale en temporele impact. De grootste onzekerheid van een impactberekening
komt echter van de karakteristieken van de geloosde radioactiviteit (bronterm). Kennis rond de hoeveelheid
en de samenstelling zijn essentieel om een inschatting zo realistische mogelijk te maken. Omwille van deze
onzekerheden worden de vrijstellingsparameters ook zo conservatief mogelijk ingeschat. Hetzelfde kan
gezegd worden omtrent de parameters die gebruikt worden voor de berekening van de ingestiedosis. Hier
worden de consumptiehoeveelheden conservatief ingeschat.

10.2

Niet-radiologische effecten

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/projectuitvoering.
De kennis van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie heeft de typische leemte dat de
ongekende archeologische en bodemkundige waarden per definitie ongekend zijn.
De inschatting van de impact op mens wordt gelimiteerd door volgende leemten: inschatting van
energieverbruik en emissiefactoren, inschatting van psychosomatische effecten op basis van reacties van
omwonenden, beperkte gegevens voor de inschatting van geluidhinder van werfverkeer.
De kennis van de discipline biodiversiteit heeft als typische leemte dat het voorkomen van vegetaties en fauna
steeds een momentopname is of combinatie van verschillende inventarisaties en dus nooit volledig zal zijn.
Verder kan als leemte in de kennis vermeld worden dat de effectbeoordeling voor de meeste disciplines een
kwalitatieve experten beoordeling is, gemaakt op basis van de beschikbare gegevens.
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11

EINDSYNTHESE

11.1

Conclusie radiologische effecten

De radiologische impact van de RECUMO installatie werd geëvalueerd zowel voor normale uitbatingscondities
als voor relevante gebeurtenissen van intern en externe oorsprong.
Bij normaal bedrijf van de nieuwe installatie kunnen we, rekening houdende met een filterinstallatie waarbij
3 absoluutfilters met een efficiëntie van 99,95% (= totale reductiefactor van 1,25E-10) worden geïnstalleerd
en waarbij een nieuw te bouwen schouw wordt gebruikt, besluiten dat de impact op de omgeving zeer laag is.
De jaarlijkse impact van de routinelozingen, is kleiner dan 1,4E-08 mSv per jaar. De dosis ten gevolge van
depositie van radio-isotopen, met name ingestie van landbouwproducten, externe bodembestraling, inhalatie
van geresuspendeerde bodemdeeltjes en ingestie van bodem zijn eveneens beperkt en geven een jaarlijkse
bijdrage van minder dan 10 nSv.
De totale cumulatieve impact, met name de impact van de huidige exploitatie van het SCK CEN en deze van
de geplande activiteit blijft onder de dosisbeperking van 100 µSv/jaar.
De RECUMO installatie geeft geen aanleiding tot vloeibare radiologische lozingen. De vloeibare effluenten
worden via een leidingsysteem afgevoerd naar Belgoprocess voor verwerking.
Hoogradioactief vloeibaar afval (HLLW) gegenereerd uit de verwerking van HEU residu’s en LEU residu’s zal
in vloeibare vorm naar Orano La Hague in Frankrijk afgevoerd worden voor vitrificatie. Het zo gecreëerde
vaste afval zal nadien worden afgevoerd naar Belgoprocess waar het wordt gestockeerd in afwachting van
verdere verwerking.
De radiologische effecten van accidentele lozingen werden ook geëvalueerd, waarbij er geen rekening werd
gehouden met mitigerende maatregelen die de gevolgen van initiërende gebeurtenissen en
vervolggebeurtenissen beperken. De relevante scenario’s die onderzocht werden overkoepelen situaties van
externe oorsprong zoals vliegtuigcrash, aardbeving of een overstroming, al dan niet gevolgd door een brand.
Dit laatste laat ook toe de gevolgen van een interne brand te evalueren. De worst case scenario’s werden
berekend, hetgeen betekent dat er wordt verondersteld dat het maximaal te verwerken radioactief materiaal
volledig vrijkomt tijdens het ongeval. Omdat er ook HLLW afval wordt gegenereerd wordt ook de impact van
de maximale hoeveelheid gestockeerd afval berekend. Verder worden verondersteld dat het kritische individu
zich constant onder de radioactieve wolk bevindt tijdens de lozing en 10% van zijn voedsel consumeert geteeld
op de maximaal gecontamineerde bodem.
De radiologische impact van verschillende brontermen werden berekend. Het meest penaliserende
accidentele scenario is de lozing van de maximaal te verwerken HEU residu’s samen met de maximale
hoeveelheid HLLW afval die kan worden gestockeerd na een aardbeving met brand. Dit leidt tot een dosis van
14,9 mSv voor het kritische individu (volwassene) een waarde groter dan de noodplaninterventierichtwaarde
voor schuilen nl. 5 mSv. Door inbreng van de nodige mitigerend maatregelen (o.a. voor wat betreft het design
van de installatie en de operationele aspecten) is de kans dat een dergelijk scenario zich voordoet nagenoeg
onbestaande. De berekeningen tonen verder aan dat er 1 jaar na het accident geen tegenmaatregelen ter
bescherming van de voedselketen dienen genomen te worden. Ook de besmettingsniveaus in de melk,
gewassen en veevoeder zijn vele malen lager dan de maximaal toelaatbare concentraties. Dit betekent dat er
steeds aan het veiligheidsobjectief dat het lokaal geteeld voedsel 1 jaar na het accident geschikt moet zijn
voor consumptie wordt voldaan.
Het kriticaliteitsincident waarbij jodium wordt vrijgezet resulteert in een effectieve dosis van 2,02 mSv voor het
kritische individu. Het radioactief jodium kan zich opstapelen in de schildklier en resulteren in een
schildklierdosis van 2,55 mSv. Inname van stabiel jodium is niet aangewezen gezien de beperkte jodiumimpact
(e.g. < 10 mSv interventierichtwaarde voor inname stabiel jodium).
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De radiologische gevolgen aan de dichtstbijzijnde lands- en gewestgrens, respectievelijk op 11 km en 50 km
van de RECUMO installatie, zijn beperkt. Bij normaal bedrijf van de installatie zijn er geen
grensoverschrijdende effecten te verwachten. Bij een grootschalig accident worden, op basis van de
conservatief berekende scenario’s, de interventierichtwaarden van het noodplan voor het uitvaardigen van
directe beschermingsmaatregelen voor de bevolking ook niet overschreden. Ook zijn er geen
tegenmaatregelen voor de voedselketen nodig (1 jaar na accident) .

11.2

Conclusie niet-radiologische effecten

In onderstaande tabel zijn de niet-radiologische effecten per discipline, per effectgroep en per projectfase
samengevat. Vrijwel alle beschouwde effecten worden als verwaarloosbaar of beperkt negatief beoordeeld.
Enkel het effect op de mobiliteit kan tijdens de aanlegfase tijdelijk beperkt negatief tot negatief zijn.
Bij de effectevaluatie is steeds uitgegaan van het toepassen van alle maatregelen die volgens de regelgeving
voorgeschreven zijn. Voor de niet-radiologische aspecten van het project betreft het onder meer het voorzien
van voldoende opvang en infiltratie van hemelwater en het toepassen van de verplichtingen inzake
energieprestaties voor een nieuw gebouw. Deze zaken zijn in het project voorzien en zullen door de architect
verder geconcretiseerd worden. Mogelijke effecten op het archeologisch erfgoed, zullen in kaart gebracht
worden op basis van de geldende wetgeving, zijnde het Onroerenderfgoeddecreet 14, en gemilderd worden
indien noodzakelijk geacht door de bevoegde overheid.
Op basis van de effectbespreking in de discipline Water wordt de nood tot monitoring van de bemaling en de
kwaliteit van het bemalingswater vastgesteld. Voor het vooropgestelde monitoringsprogramma wordt integraal
verwezen naar §6.2.4 van de discipline Water.

14

De stappen die moeten gevolgd worden voor (1) het in kaart brengen van het archeologisch erfgoed (2) het in kaart brengen van de
mogelijke impact op het archeologisch erfgoed (3) het milderen van de impact op het archeologisch erfgoed.
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Aanlegfase

Periode na sluiting15

Exploitatiefase

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

structuurwijziging

Beperkt
negatief

geen

Beperkt
negatief

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

profielwijziging

Beperkt
negatief

geen

Beperkt
negatief

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

geen

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

geen

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

nvt

nvt

nvt

Verwaarloosbaar

geen

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

geen

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

geen

Verwaarloosbaar

MER discipline

Bodem

aantasting bodemhygiëne

bodemzetting

15

Dit is de periode na de exploitatiefase van 25 jaar en voor de ontmanteling.
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Aanlegfase
MER discipline

Periode na sluiting15

Exploitatiefase

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

Beoordeling
zonder
milderende
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Milderende
maatregel

Beoordeling
met
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nvt

nvt

nvt

Beperkt
negatief

geen

Beperkt
negatief

Beperkt
negatief

geen

Beperkt
negatief

Beperkt
negatief

geen

Beperkt
negatief

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Negatief

Monitoring
bemaling en
kwaliteit
bemalingsw
ater, zie
§6.2.4 van
de discipline
Water

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

geen

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

geen

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Negatief

Monitoring
bemaling en
kwaliteit
bemalingsw
ater, zie
§6.2.4 van
de discipline
Water

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

geen

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

geen

Verwaarloosbaar

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Water
wijziging infiltratie- en
afvoerkarakteristieken
wijziging waterhuishouding
wijziging grondwaterkwaliteit

wijziging oppervlaktewaterkwaliteit

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
ruimtebeslag

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

geen
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Aanlegfase

Periode na sluiting15

Exploitatiefase

MER discipline

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

verstoringseffecten

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

geen

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Beperkt
negatief

geen

Beperkt
negatief

Beperkt
negatief

geen

Beperkt
negatief

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

geen

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

nvt

nvt

nvt

geen

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Mens – gezondheid
niet radiologische
gezondheidseffecten

psychosomatische aspecten

Verwaarloosbaar
Verwaarloosbaar

geen

geen

Verwaarloos-

Verwaarloos-

baar

baar

Verwaarloos-

Verwaarloos-

baar

baar

Verwaarloos-

Verwaarloos-

baar

baar

Verwaarloos-

Verwaarloos-

baar

baar

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

geen

geen

Verwaarloosbaar
Verwaarloosbaar

Biodiversiteit
hinder en verstoring

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

geen

geen

Verwaarloosbaar

Mens – ruimtelijke aspecten
ruimtebeslag

Verwaarloosbaar

visuele beleving

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

geen

geen

Verwaarloos-

Verwaarloos-

baar

baar

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar

Beperkt
negatief tot
verwaarloosbaar
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Aanlegfase
MER discipline

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Periode na sluiting15

Exploitatiefase
Beoordeling
met
milderende
maatregel

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

Beoordeling
zonder
milderende
maatregel

Beperkt

Verwaarloos-

negatief

baar

Milderende
maatregel

Beoordeling
met
milderende
maatregel

Mens – mobiliteit
impact op
verkeersdoorstroming

Negatief tot
beperkt
negatief

Negatief tot
geen

beperkt
negatief

Beperkt
negatief

180
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11.3

Discipline overschrijdende samenvatting

Het Studiecentrum voor Kernenergie SCK CEN plant de realisatie van het project RECovery of Uranium from
99Mo Production (RECUMO), met het oog op ingebruikname in de komende jaren.
Het doel van het RECUMO-project is het recycleren van de voorraad HEU-residu’s (High Enriched Uranium)
van het Institut National des Radioéléments (IRE) en het ontwikkelen en exploiteren van een chemische
verwerkingsinstallatie die het recycleren van 235U materiaal mogelijk maakt, samen met de evacuatie van de
gescheiden radioactieve contaminanten volgens de Belgische nucleaire afvalstandaarden.
De chemische verwerkingsinstallatie wordt zodanig ontworpen dat, na de verwerking van de bestaande HEUresidu’s, ook de toekomstige LEU-residu’s kunnen verwerkt worden, zodat een structurele oplossing voor alle
U-residu’s van de productie van medische radio-isotopen zal kunnen verwezenlijkt worden.
Het project omvat:
•
•
•

stedenbouwkundige handelingen;
een verandering door uitbreiding van de bestaande nucleaire inrichtingen;
een verandering door uitbreiding van de bestaande niet-nucleaire ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(IIOA).

De benodigde installaties voor het RECUMO-project worden ingeplant in een gebouw dat aansluit op het
bestaande gebouw Scheikunde (SCH) door middel van het uitbreiden van een vleugel van SCH. Op deze
manier kan men waarborgen dat de RECUMO-installaties (qua locatie) één geheel vormen. De dimensies van
het nieuwe bouwgedeelte zijn: een hoogte van 16,6 m, lengte zuidgevel 42,4 m en lengte westgevel 43,6 m.
De maatregelen die door de uitbater genomen worden om de radiologische gevolgen te beheersen worden
enerzijds in het ontwerp van de installatie opgenomen en anderzijds geïntegreerd in de operationele
procedures. Om de radiologische blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden wordt in het
ontwerp volgens het ALARA-principe gewerkt, waarbij de blootstelling aan ioniserende straling zo laag als
redelijkerwijze mogelijk wordt gehouden.
Voor het beperken van niet radiologische effecten worden de maatregelen uitgewerkt die volgens de
regelgeving voorgeschreven zijn.
Alle geëvalueerde milieueffecten, zowel de radiologische als de niet-radiologische, worden beoordeeld als
beperkte tot verwaarloosbare effecten.
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12

NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING

12.1

Inleiding en doelstelling

Het Studiecentrum voor Kernenergie SCK CEN plant de realisatie van het project RECovery of Uranium from
99Mo Production (RECUMO).
Het doel van het RECUMO-project is het behandelen van restproducten van de productie van medische radioisotopen die plaatsvindt in het Institut National des Radioéléments (IRE) in Fleurus. Het betreft restproducten
die Uranium bevatten naast diverse radioactieve contaminanten. Het RECUMO-project zal:
•
•

het Uranium afscheiden uit deze restproducten zodat het kan worden gerecycleerd;
de resterende radioactieve contaminanten verder afvoeren volgens de Belgische nucleaire
afvalstandaarden.

12.2

Situering

De benodigde installaties voor het RECUMO-project worden op de site van het SCK CEN ingeplant in een
gebouw dat aansluit op het bestaande gebouw Scheikunde (SCH) door middel van het uitbreiden van een
vleugel van SCH. De dimensies van het nieuwe bouwgedeelte zijn: een hoogte van 16,6 m, lengte zuidgevel
42,4 m en lengte westgevel 43,6 m.
De locatie van het SCK CEN en van de geplande uitbreiding op het terrein is aangegeven in onderstaande
figuren.
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12.3

Het Recumo-Project

In het nieuwe gebouw zijn volgende delen voorzien:
•
•

•
•
•
•

Logistieke ruimte: voor het binnenrijden van de vrachtwagen voor de aanvoer van het materiaal uit BR2
en het afvoeren van de afvalcontainers.
Container Docking Area: Deze ruimte wordt gebruikt voor het aan- en afkoppelen van de container
komende van de stockage aan de ontvangstcel. De ruimte is voorzien van een rolbrug voor het hanteren
van de container. Een doorgang naar de logistieke ruimte is voorzien.
Nuclear Maintenance: Werkplaats voorzien voor herstellingswerken aan componenten van de installatie.
Verwerkingszone: Deze ruimte bevat de hotcells en handschoenkasten voor het uitvoeren van de ganse
verwerking.
Waste Treatment Area: Ruimte voorzien van hotcells voor de afvoer van de vloeibare nucleaire
afvalfracties.
Een aantal technische ruimtes: bedoeld voor het onderbrengen van ventilatie, elektriciteit, IT,
bewaking, …

Het bestaande gebouw SCH zal uitgebreid worden met een nieuwe vleugel met als doel de ganse RECUMOinstallatie te kunnen huisvesten en te integreren in het gebouw SCH zonder invloed op de bestaande
installaties. De nieuwe vleugel wordt deels voorzien op de reeds aanwezige fundering (bestaande kelder), en
zal deels nieuwe fundering krijgen met uitbreiding van de bestaande kelder. Om de integriteit van beide
gebouwen onafhankelijk van elkaar te garanderen is een tussenafstand van enkele meters voorzien.
De kelders van het gebouw SCH worden in gebruik genomen voor de verschillende fasen in het proces
(stockage van startmateriaal als onderdeel van de ontvangstcel, opslag van het vloeibare afval en opslag van
het eindproduct).
Het hele gebouw (met zowel nucleaire als niet-nucleaire lokalen) wordt voorzien van conventionele
gebouwentechnieken zoals verluchting en luchtbehandeling, koeling en verwarming, elektriciteit, verlichting,
energiebeheersystemen, brandbestrijding. Er worden geen extra sanitaire installaties voorzien. Het bijkomend
personeel zal gebruik maken van reeds bestaande sanitaire voorzieningen in het bestaande gebouw. Er
worden diverse technieken toegepast, zoals bijvoorbeeld thermische en akoestische isolatie, om het comfort
van de gebouwen te garanderen bij een minimaal energiegebruik.
In het ontwerp van de installaties staan het beperken van energieverbruik en de duurzaamheid van de
verschillende onderdelen centraal. De meest recente eisen op vlak van energieprestaties zullen
geïmplementeerd worden. De architect zal bij het ontwerp van het gebouw eveneens de verplichtingen m.b.t.
energie-efficiëntie toepassen. Het gebouw zal verwarmd worden door aan te sluiten op het bestaande
warmtenet op de site van het SCK CEN en de VITO. Dit wordt momenteel gevoed door een centrale WKK.
Bovendien zal in de materiaalkeuzes rekening gehouden worden met milieu- en/of duurzaamheidscriteria.
Met betrekking tot emissies en eventuele hinder naar de omgeving zijn volgende aspecten van belang:
•

•
•

•

Er is een afzuiging van restgassen en van de binnenatmosfeer van het gebouw, zoals voorgeschreven in
de regelgeving voor gebouwen waar nucleair materiaal behandeld wordt. De geëvacueerde gassen en
lucht worden gezuiverd en geëmitteerd via een nieuw te bouwen schoorsteen. De zuivering is gericht op
het voorkomen van radiologische emissie. Daarvoor doorlopen de gassen drie opeenvolgende
absoluutfilters met elk een verwijderingsefficiëntie van 99,95%.
Het proces gebruikt zeer weinig water en genereert zeer weinig procesafvalwater. Dit laatste wordt als
radioactief afval behandeld en afgevoerd. Er is geen lozing van afvalwater vanuit het proces.
De technische installaties die een relevante geluidsemissie vertegenwoordigen (ventilatie, koeling, …)
zijn voorzien boven de procesinstallaties op de eerste verdieping van het gebouw. Ze staan dus binnen
opgesteld, waardoor de geluidsemissie naar de omgeving beperkt wordt. Er zijn geen relevante
geluidsbronnen buiten (bvb. op het dak) voorzien.
De aanvoer zal 2 à 4 vrachtwagentransporten per jaar omvatten. Het transport gebeurt in speciale
transportcontainers eigendom van IRE en vergund door het Agentschap voor transport van de residu’s.

SCK CEN voorziet diverse maatregelen om de radiologische gevolgen te beheersen. Het betreft enerzijds
maatregelen opgenomen in het ontwerp van de installatie en anderzijds maatregelen geïntegreerd in de
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operationele procedures. Er wordt in het ontwerp volgens het ALARA-principe gewerkt, waarbij de blootstelling
aan ioniserende straling zo laag als redelijkerwijze mogelijk wordt gehouden.
Design-aspecten:
•

•
•

•

Het design van het gebouw wordt zodanig uitgevoerd dat het gebouw weerstand zal bieden aan een
impact van een vliegtuig algemene luchtvaart. Hierdoor zal de uitwendige structuur van het gebouw de
interne componenten beschermen tegen de impact.
Het gebouw wordt zo ontwikkeld dat het kan weerstaan aan een aardbeving met een terugkeerperiode
van 104 jaar. Hierdoor worden terug de inwendige structuren van het gebouw beschermd.
Met het risico voor overstroming door extreme regenval wordt rekening gehouden door de mogelijke
infiltratieplaatsen boven de te verwachten waterniveaus bij extreme regenval te plaatsen. De keldervloer
en de kelderwanden worden dusdanig geconstrueerd dat insijpeling door stijgend grondwater vermeden
wordt.
Het risico voor brand wordt in het design behandeld door de brandlast en mogelijke brandinitiators te
beperken. Door het ontwikkelen van een specifieke compartimentering in het gebouw zal men de
uitbreiding van een brand beperken en zo de mogelijke schade waarbij materiaal vrijkomt beperken.

Operationele aspecten:
•

•

•

•

Het opereren en manipuleren van de bronnen in de installaties brengt een zekere dosisbelasting met zich
mee. Om deze dosisbelasting te beperken wordt gebruik gemaakt van afscherming en insluiting. Het
verwerken van het materiaal gebeurt in daartoe ontwikkelde hotcellen en handschoenkasten voorzien van
de nodige afscherming, ventilatie en filtering. De gasvormig effluenten worden gefilterd en gemonitord via
een systeem specifiek voor deze installatie. Met dit laatste wordt er voor gezorgd dat de bestaande
lozingslimieten van het lozingspunt en van het studiecentrum gerespecteerd worden.
De dimensionering van de afscherming en insluiting wordt zo uitgewerkt dat het dosisdebiet op de
werkplaats van de operatoren in de installatie lager ligt dan 20 µSv/h. Dit heeft als gevolg dat het
dosisdebiet aan de buitenzijde van het gebouw terug wordt gebracht naar het niveau van
achtergrondstraling. Ten allen tijde wordt ervoor gezorgd dat de dosis aan de buitenkant van het gebouw
steeds lager is dan 0,5µSv/h. Op deze manier en samen met de toepassing van het ALARA-principe (As
Low As Reasonably Achievable) wordt gegarandeerd dat de dosis op de rand van de site tot een
minimum beperkt blijft.
Bij de behandeling van de werktuigen en containers ligt het accent op maximaal radiologisch ontsmetten
om het volume radioactief afval te beperken. De standaard vloeibare effluenten worden via het bestaande
leidingsysteem afgevoerd naar Belgoprocess. De HLLW effluenten worden behandeld (rechtstreekse
afvoer voor vitrificatie) en daarna afgevoerd naar Belgoprocess.
Via organisatorische en technische maatregelen wordt het risico op kriticaliteit sterk beperkt, dit via een
strenge controle op de materiaal bewegingen tussen de verwerkingsstations (absolute controle op batch
grootte) en de beperkingen opgelegd door het design van de volumes en geometrie van de uitrustingen
en de gehanteerde volumes.

12.4

Radiologische effecten

De radiologische impact van de RECUMO installatie werd geëvalueerd zowel voor normale uitbatingscondities
als voor relevante gebeurtenissen van intern en externe oorsprong.
Bij normaal bedrijf van de installatie kunnen we, rekening houdende met een filterinstallatie waarbij 3
absoluutfilters met een efficiëntie van 99,95% (= totale reductiefactor van 1,25E-10) worden geïnstalleerd en
het bestaande schouw van het gebouw SCH wordt gebruikt, besluiten dat de impact op de omgeving zeer laag
is. De jaarlijkse impact van de routinelozingen, is kleiner dan 1,4E-08 mSv per jaar. De dosis ten gevolge van
depositie van radio-isotopen, met name ingestie van landbouwproducten, externe bodembestraling, inhalatie
van geresuspendeerde bodemdeeltjes en ingestie van bodem zijn eveneens beperkt en geven een jaarlijkse
bijdrage van minder dan 10 nSv/jaar.
De totale cumulatieve impact, met name de impact van de huidige exploitatie van het SCK CEN en deze van
de geplande activiteit blijft onder de dosisbeperking van 100 µSv/jaar zoals bepaald in de exploitatievergunning
van het SCK CEN.
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De RECUMO installatie geeft geen aanleiding tot vloeibare radiologische lozingen. De vloeibare effluenten
worden via een leidingsysteem afgevoerd naar Belgoprocess voor verwerking.
Hoogradioactief vloeibaar afval (HLLW) gegeneerd uit de verwerking van HEU residu’s en LEU residu’s zal in
vloeibare vorm naar Orano La Hague in Frankrijk afgevoerd worden. Het zo gecreëerde vaste afval zal nadien
worden afgevoerd naar Belgoprocess waar het wordt gestockeerd in afwachting van verdere verwerking.
De radiologische effecten van accidentele lozingen werden eveneens geëvalueerd, waarbij er geen rekening
werd gehouden met mitigerende maatregelen die de gevolgen van initiërende gebeurtenissen en
vervolggebeurtenissen kunnen beperken. De relevante scenario’s die onderzocht werden overkoepelen
situaties van externe oorsprong zoals vliegtuigcrash, aardbeving of een overstroming, al dan niet gevolgd door
een brand. Dit laatste laat ook toe de gevolgen van een interne brand te evalueren. De worst case scenario’s
werden berekend, hetgeen betekent dat er wordt verondersteld dat het maximaal te verwerken materiaal
volledig vrijkomt tijdens het ongeval. Omdat er ook HLLW afval wordt gegenereerd wordt ook de impact van
de maximale hoeveelheid gestockeerd afval berekend. Verder worden verondersteld dat het kritische
blootgestelde individu zich constant onder de radioactieve wolk bevindt tijdens de lozing en 10% van zijn
voedsel consumeert geteeld op de maximaal gecontamineerde bodem.
De radiologische impact van verschillende brontermen werden berekend. Het meest penaliserende
accidentele scenario is de lozing van de maximaal te verwerken HEU residu’s samen met de maximale
hoeveelheid HLLW afval (2 jaars productie) die kan worden gestockeerd. Dit leidt tot een dosis van 14,9 mSv
voor het kritische individu (volwassene) een waarde die hoger is dan de noodplaninterventierichtwaarde voor
schuilen nl. 5 mSv. De nodige mitigerende maatregelen worden in het design opgenomen om het risico op
dergelijk scenario te beperken. De berekeningen tonen verder aan dat er 1 jaar na het accident geen
tegenmaatregelen ter bescherming van de voedselketen dienen genomen te worden. Ook de
besmettingsniveaus in de melk, gewassen en veevoeder zijn vele malen lager dan de maximaal toelaatbare
concentraties. Dit betekent dat er steeds aan het veiligheidsobjectief dat het lokaal geteeld voedsel 1 jaar na
het accident geschikt moet zijn voor consumptie wordt voldaan. Voor de impact op het dichtstbijzijnde
woongebied op zo’n 200 m van de RECUMO installatie gelden dezelfde conclusies.
Het kriticaliteitsincident waarbij jodium wordt vrijgezet geeft een effectieve dosis voor het kritische individu van
2,02 mSv. Het radioactief jodium kan zich opstapelen in de schildklier en resulteren in een schildklierdosis van
2,55 mSv. Inname van stabiel jodium is niet aangewezen gezien de beperkte jodiumimpact (e.g. < 10 mSv
interventierichtwaarde voor de inname van stabiel jodium).
De radiologische gevolgen aan de dichtsbijzijnde landsgrens en gewestgrens, op respectievelijk 11 km en
50 km van de RECUMO installatie zijn beperkt. Bij normaal bedrijf van de installatie zijn er geen
grensoverschrijdende effecten te verwachten. Bij een grootschalig accident worden, op basis van de
conservatief berekende scenario’s, de interventierichtwaarden van het noodplan voor het uitvaardigen van
directe beschermingsmaatregelen voor de bevolking ook niet overschreden. Ook zijn er geen
landbouwmaatregelen nodig.

12.5

Niet-radiologische effecten

In het MER zijn de niet-radiologische effecten voor de disciplines water, bodem, landschap, biodiversiteit en
mens (o.m. gezondheid, mobiliteit) onderzocht. De effecten zijn enerzijds gekoppeld aan het oprichten van het
gebouw. Daarbij is van belang dat er op korte afstand van de werf weinig omwonenden zijn. Anderzijds kunnen
effecten het gevolg zijn van de emissies tijdens de exploitatiefase. Deze worden over het algemeen zeer sterk
vermeden en/of beperkt door de maatregelen die getroffen worden vanwege de aanwezigheid van radioactieve
stoffen (zie radiologische aspecten).
Vrijwel alle beschouwde niet radiologische effecten worden als verwaarloosbaar of beperkt negatief
beoordeeld. Enkel het effect op de mobiliteit kan tijdens de aanlegfase tijdelijk beperkt negatief tot negatief
zijn.
Bij de effectevaluatie is steeds uitgegaan van het toepassen van alle maatregelen die volgens de regelgeving
voorgeschreven zijn. Voor de niet-radiologische aspecten van het project betreft het onder meer het voorzien
van voldoende opvang en infiltratie van hemelwater en het toepassen van de verplichtingen inzake
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energieprestaties voor een nieuw gebouw. Deze zaken zijn in het project voorzien en zullen door de architect
verder geconcretiseerd worden. Mogelijke effecten op het archeologisch erfgoed, zullen bijgevolg verder in
kaart gebracht worden op basis van de geldende wetgeving, zijnde het Onroerenderfgoeddecreet, en
gemilderd worden indien noodzakelijk geacht door de bevoegde overheid.
In de discipline Water wordt een monitoringsmaatregel vooropgesteld:
Om de bemaling te monitoren, dient minstens voldaan te worden aan de minimale monitoring die vermeld
wordt in de richtlijnen bemalingen (VMM, 2019), met uitbreiding van de extra eisen die hier gesteld worden.
Het samenvoegen van de richtlijnen met de bijkomende eisen houdt de volgende zaken in:






Het monitoren van de grondwaterstand door middel van 3 peilbuizen en dit zowel voor als tijdens de
bemaling (zie Figuur 12-1– Grondplan met aanduiding van de bemalingszone en de peilbuizen).
 Bij de opstart van de bemaling (de eerste week) wordt gevraagd dit minstens dagelijks op te
volgen
 Na deze eerste week kan het ritme dalen tot 2 maal per week
 De input uit deze peilmetingen kan gebruikt worden om de pompdebieten aan te passen
indien noodzakelijk
Het plaatsen van debietsmeters conform de wetgeving en deze dienen met regelmatigheid
gecontroleerd te worden op goede werking.
Het bijhouden van een logboek met de waargenomen debieten en grondwaterstanden. Dit logboek
is te allen tijde aanwezig op de werf.
 Het debiet wordt op het einde van elke werkdag genoteerd in het logboek
Het monitoren van de grondwaterkwaliteit tijdens de bemaling.
 Er wordt geopteerd om bij aanvang van de bemalingswerken en vervolgens periodiek
maandelijks het effluent van de bemaling te bemonsteren voor analyse op zware metalen, pH
en de geleidbaarheid. De frequentie kan in uitvoering aangepast worden naargelang de
vastgestelde concentraties, in samenspraak met de erkende bodemsaneringsdeskundige.
 Conform artikel 4.2.5.3.1 Vlarem II dient jaarlijks onderstaande analyse op het effluent van de
bemaling (ingedeeld als bedrijfsafvalwater) te worden uitgevoerd: de temperatuur, de pH, het
BZV, het CZV, het gehalte aan zwevende stoffen, het gehalte aan totale stikstof, het gehalte
aan totale fosfor, de metalen totaal arseen, totaal cadmium, totaal chroom, totaal koper, totaal
kwik, totaal lood, totaal nikkel, totaal zilver en totaal zink.
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Figuur 12-1: Grondplan met aanduiding van de bemalingszone en de peilbuizen voor het nieuwbouwproject RECUMO
op de site van SCK CEN
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BIJLAGEN

13.1

Bijlage 1: Kaartenbundel

Kaart 1: Situering in de ruime omgeving
Kaart 2: Stratenatlas
Kaart 3: Gewestplan
Kaart 4: Bodemkaart
Kaart 5: Vlaamse Hydrografische Atlas
Kaart 6: Biologische waarderingskaart
Kaart 7: Beschermde natuurwaarden
Kaart 8: Kwetsbaarheidskaart voor rustverstoring
Kaart 9: Kwetsbaarheidskaart voor verdroging
Kaart 10: Beschermde landschapswaarden
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13.2

Bijlage 2: Watertoets
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Watertoets

Rapportering
Gebruikersprofiel

Particulier

Dossieridentificatie
Voorwerp van de aanvraag

project RECUMO

Datum van de aanmaak

30-07-2018

Opmerkingen
Gemeente

Mol

Straat

Boeretang

Huisnummer
Perceel
XY-coÃ¶rdinaten
Waterbeheerder
Omschrijving ligging

Watertoets checklist
Overstromingsregime
1. Ligt het project binnen mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied?
Nee
Brongegevens:Kaart met overstromingsgevoelige gebieden

Afstromingsgedrag
2. Wordt er afvoer van hemelwater voorzien in het project?
Ja
Dit is het geval wanneer in het project verhardingen en/of overdekte constructies aangelegd worden.

Geef aan op welke wijze u zal verduidelijken dat de afvoer maximaal wordt gereduceerd
Berekeningsnota (Ik voeg een berekeningsnota toe)

Grondwaterstromingspatroon
3. Worden er ondergronse constructies voorzien?
Ja
Verduidelijk tot op welke diepte bemaald wordt, welke impact wordt verwacht en op welke manier
het bemalingswater zal worden afgevoerd.

Structuurkwaliteit/machtigingen
4. Worden er werken voorzien binnen de 5-m zone langs een onbevaarbare waterloop of in de
bedding van een onbevaarbare waterloop, aansluiten van leidingen valt hier eveneens onder.
Nee
XML-Versie: contactgeg 21/02/2018
Copyright CIW 2018 - Watertoets
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Waterkwaliteit
5. Wordt er afvalwater geproduceerd?
Nee
6. Kan het hemelwater potentieel verontreinigd worden (parkeerplaatsen, e.d.)?
Nee
7. Kan het project efficient pesticidenvrij beheerd worden?
Ja
Verduidelijk hoe
Andere
Verlkaar...

Watertoets checklist
Geen aanbevelingen
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