
Kempense Meren en Isotopolis (Verslag daguitstap 9 mei) 

Het blijft voor mij nog steeds een luxueus gegeven om zomaar midden in de 

week erop uit te trekken en alle dagelijks beslommeringen vrijaf te geven. Elke 

vorm van schuldgevoel tegenover de werkende medemens is mij echter totaal 

vreemd. Wij ondersteunen met liefde de economie, dus de balans is perfect in  

evenwicht. Vandaag is het ‘de stille Kempen met zijn purperen hei ‘die een 

busje vol reislustige SKL’ers mag verwachten. Al bij al lijkt het weer nog 

aanvaardbaar aangenaam. Een zomer zoals vorig jaar kunnen we alleen maar in 

onze herinneringen met veel liefde koesteren. Het zij zo, het zal er ons niet van 

weerhouden om van deze dag elke minuut in volle overgave te genieten. 

Onze heenreis verloopt rustig, geen problemen op de baan, een prima 

chauffeur en een gezellig sfeertje op de bus, onze uitstap start voorbeeldig. 

In Dessel pikken we onze gids/ leeftijdsgenoot op die prima aanvoelt hoe hij 

zijn gasten kan boeien. Een echte Kempenaar in hart en ziel die enthousiast zijn 

‘heimat ‘ aanprijst. We bollen door een aangenaam groen landschap, nog extra 

benadrukt door de talrijke velden met biljartgroene grasvelden. Een groot 

bedrijf in grasmatten heeft hier zijn vestiging en biedt de klanten perfect 

verzorgde gazonnetjes aan. 

Van groen naar groener is hier slechts een kleine stap, we nemen zelfs een 

onverwacht kijkje bij onze Noorderburen (wegens verkeersmoeilijkheden) en 

staan weer versteld hoe mooi geordend, gestructureerd dit kikkerlandje erbij 

ligt. Zelfs de talrijke boerderijen stralen een netheid en aantrekkelijkheid uit die 

je helaas bij ons zelden vindt. Ze hebben er kaas van gegeten die Hollanders! 

In een landelijk sfeertje worden we nadien heerlijk vergast op appeltaart( op 

zijn Hollands met veel kaneel!) en geurende koffie bij de Kaasboerin. Het is er 

goed toeven, een gastvrij adres en een perfecte uitvalsbasis voor onze 

geplande bezoeken. Na onze zoete bevoorrading hebben we weer voldoende 

energie om er enthousiast tegenaan te gaan. 

Een bosrijk landschap schuift aan ons voorbij. Veilig verscholen achter hoge 

bomen ligt het kasteel van de adellijke familie de Broqueville. Niet veel verder 

schittert de mooie Abdij  van Postel. Deze abdij werd door de ‘Witheren’ 

opgericht in de 12de eeuw. Oorspronkelijk was hun hoofdtaak reizigers en 

pelgrims gastvrij opvangen, nu is deze Abdij vooral bekend omwille van zijn 

ambachtelijke kazen en zijn delicieuze bier, gebrouwd door Alken-Maes. 



Het overgrote deel van het grensgebied tussen Mol en Dessel wordt versierd 

met een lappendeken van grote waterplassen. Dit zijn de levendige restanten 

van doorgedreven  witte zand ontginningen. De kanalen Bocholt -Herentals, 

Dessel-Schoten, Dessel-Kwaadmechelen kruisen elkaar en dit is blijkbaar een 

unicum voor Europa. Om dit origineel panorama zijn verdiende glansrol te 

geven werd er geopteerd om een uitkijktoren van 35 m hoogte te bouwen met 

een spectaculair uitzicht op het unieke waterlandschap. Het  vertrekpunt van 

ons gepland boottochtje ligt dan ook vlak bij deze toren aan sas 4. 

Voor een paar uurtjes gaan we ons even begenadigde cruise passagiers voelen. 

Onze gids, die zijn job met veel enthousiasme beheerst, houdt ons geboeid bij 

de les. We glijden haast geruisloos over het water en hebben ogen tekort om 

alle natuurschoon in ons op te nemen. Het hoogteverschil tussen Dessel en 

Schoten bedraagt 25,70 meter en wordt overbrugd door zo maar liefst 10 

sluizencomplexen, die allen gelegen zijn op het traject Turnhout-Schoten. We 

zien in de verte de moderne jachthaven en voelen ons even op zee wanneer we 

de plaats bereiken waar het Albertkanaal een verbinding vormt met het kanaal 

Dessel- Kwaadmechelen. De kanalen en het witte zand speelden een sleutelrol 

in de economische ontwikkeling van de streek. We varen voorbij Sibelco, de 

grootste zandgroeve met een indrukwekkende zandverwerkingsfabriek. Wit 

zand dient nog steeds als grondstof in talrijke fabricageverwerkingen : 

isolerende beglazing, keramische tegels, tandpasta, zonnepanelen, 

smartphone, computerchips enz. Er wordt zelfs beweerd dat de sjeiks voor hun 

looppistes voor paarden zelfs dit zand invoeren omwille van zijn puurheid. 

Buiten zand heeft deze streek beslist nog andere troeven. We kijken onze ogen 

uit en worden betoverd door de frisse kleuren van de ongerepte natuur, de 

weidsheid van de weelderige open landbouwgebieden, een ongerept habitat 

voor talrijke vogels en vissen. We worden gecharmeerd door de schoonheid en 

de stilte van het water, en plannen in gedachte zalige wandelingen. Zoals 

passend op een echte cruise wilden we ook graag met een drankje vertroeteld 

worden. Gezien het naderende eindpunt wou onze voorzitter helpen bij het 

serveren; hij werd echter kordaat afgewimpeld door de kapitein van dienst. Als 

rare reactie kreeg de voorzitterstafel ongevraagd als eerste in de rij drankjes 

aangeboden, wat dan weer bij sommigen onterecht de wenkbrauwen deed 

fronsen. (je ziet maar weer hoe een roddel ontstaat!)  

Na zoveel rust en leerzaam luisteren toerden we  gezwind naar onze gezellige 

voorlopige thuishaven ‘de Kaasboerin’. Voor een zonnig terrasje kleurde de 



hemel te grijs, maar niet getreurd, ook binnen in het rustieke, warme  interieur 

smaakte de kip en het ijsje overheerlijk. Uitgebreid nagenieten was er deze 

keer niet bij, want er wachtte ons nog een druk programma. 

Belgoprocess  is gespecialiseerd in de verwerking en de tijdelijke opslag van het 

Belgisch radioactief afval en de ontmanteling van stilgelegde nucleaire 

installaties. Isotopolis is hun informatiecentrum dat de bezoeker op een 

originele manier laat kennis maken met de dagelijkse realiteit van, radioactief 

afvalbeheer. 

Samen met de bekwame animatoren krijgen we vooreest een inleidend filmpje 

te zien. Radioactiviteit is een ingewikkelde materie, en moet dus met de nodige 

voorkennis uitgelegd worden. We weten allemaal dat blootstelling aan 

radioactieve stralen schade berokkent aan mens en milieu, dit bedrijf zorgt er 

dus voor dat de veiligheid van de mens en zijn leefmilieu onvoorwaardelijk 

centraal staat. 

De praktische toepassingen van straling zijn volledig in ons dagelijks leven 

geïntegreerd. Denk maar aan radio, TV, microgolfoven, GSM enz. Net als 

‘gewone straling’ is ook radioactieve straling een normaal natuurverschijnsel. 

Uraan, radium en radon zijn  in ons milieu aanwezig en zenden radioactieve 

straling uit; lucht, planten, water, bouwmaterialen, zelfs ons eigen lichaam is 

radioactief. De straling die door radioactieve stoffen wordt uitgezonden 

noemen de wetenschappers ioniserende straling. Straling bestaat uit drie 

soorten :  

-alfastralen, deze dringen niet ver door in de materie en worden snel afgeremd, 

een blad papier of een luchtlaag van 3 cm volstaat als afwering. 

-Bètastralen dringen dieper door in de materie, een aluminiumplaat of een 

luchtlaag van 3 meter kan ze stoppen. 

-Gammastralen zijn elektromagnetische golven  en kunnen slechts afgeremd 

worden door ijzer, beton en lood. 

Ons aandachtig groepje wordt netjes in twee verdeeld en we krijgen beiden 

een bekwame gids toebedeeld. Mede door interessante voorbeelden leren we 

proefsgewijs  dat het risico van schadelijke gevolgen voor de gezondheid 

afhankelijk is van de duur van de blootstelling, de afstand van de bron, de 

afscherming en insluiting (denk maar aan aangepaste kledij bij röntgenstralen) 

en de aard van de straling. We krijgen een inzicht wat er bedoeld wordt met 

halveringstijd ,dit is de tijd die de helft van een radioactieve stof nodig heeft 



om uit te doven. Het verschil is enorm. Zo heeft jodium-131 een halveringstijd 

van 8 dagen, uraan -238 daarentegen een halveringstijd van 4,5 miljard jaar. 

Ongelooflijk!  

Een overzicht van de natuurlijke stralingsbelasting in België leert ons dat de 

Ardennen radioactiever is dan de kust omdat er meer uraan voorkomt in 

rotsen. Tot mijn grote verbazing blijkt slechts een fractie van de 1% industriële 

stralingsbelasting afkomstig van de nucleaire sector. Het tweede deel van de 

rondleiding omsluit een verduidelijking rond het effectieve tijdelijke beheer van 

radioactief afval. 

We onderscheiden afval op basis van de intensiteit en de aard van de straling: 

 -laagactief afval , ontstaat bij de opwekking van elektriciteit in kerncentrales, 

of bij gebruik of vervaardigen van isotopen (geneeskunde bvb), dit kan meestal 

door middel van eenvoudige beschermende kledij verwerkt worden 

-middelactief afval ontstaat bij de fabricage van kernbrandstof, of de 

opwerking ervan, bij de verwerking is er bescherming door betonmuren , alle 

handelingen worden met afstandsbediening uitgevoerd vanachter loodglas 

- hoogactief afval is tevens afkomstig  van gebruikte kernbrandstof maar heeft 

een aanzienlijke hoeveelheid bèta en gammastralen, en een lange 

halveringstijd. Bij deze afscherming hebben de betonmuren een grotere dikte. 

Laagactief afval is uitdrukkelijk aanwezig met 80%, middelactief afval 

vertegenwoordigt 19% en hoogactief afval (gelukkig) slechts 1%. 

De vaten en de containers met het verwerkte afval worden tijdelijk opgeslagen 

in gebouwen, die zo ontworpen zijn dat ze elke straling naar buiten toe 

afschermen. De straling van laagactief, middelactief en hoogactief afval wordt 

respectievelijk afgeschermd door beton van 25 cm, 80 cm en 1,5 m dikte. Alle 

vervoer van radioactief afval gebeurt onder strenge  veiligheidsvoorschriften.  

Het dagelijks beheer van radioactief afval garandeert de veiligheid op korte en 

middellange termijn , veel radioactief afval blijft echter langer actief dan een 

mensenleven. Momenteel wordt er intensief research gedaan naar oplossingen 

op lange termijn, want uiteraard is het belangrijk om ook de toekomstige 

generatie veilig te beschermen tegen nadelige gevolgen. 

Het fascineert mij telkens weer hoe iemand met een enorme bagage aan 

kennis en bezieling een moeilijk verteerbare materie op zo’n boeiende wijze 

kan vertalen. Met rode oortjes van de spanning was ik haast vergeten hoe 



verdacht opstandig mijn maag gegrold had. Het was dan ook een sympathiek 

idee om deze prachtige dag in schoonheid te eindigen met smakelijke 

Kempische boterhammetjes bij onze inmiddels gekende kaasboerin. 

De thuisreis verliep vlekkeloos, iedereen was meer dan tevreden, dan uiteraard 

de voorzitter ook, en zelfs ons hondje leek dolgelukkig om ons weer te zien en 

bleef verdacht veel aan ons broekspijpen ruiken (zou hij bestraling geroken 

hebben?) Dat kind heeft veel te veel fantasie zou mijn moeder zaliger gezegd 

hebben! 

Tot binnenkort! 

Monique Leempoels 

 

 

  


