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Isotopolis 

Isotopolis is een educatief centrum over radioactiviteit. Het is ontstaan dankzij de samenwerking  

tussen NIRAS en Belgoproces. NIRAS is een studiebureau waar ze plannen ontwerpen over het 

verwerken en opslaan van ragioactief afval. Belgoproces is het bedrijf dat instaat voor de verwerking 

en de opslag zelf. Dat zelfde Belgoproces is gelegen vlak naast het lsotopolis centrum, zo was het  

mogelijk om de opslagplaatsen zelf eens te bekijken. Jammer genoeg ging dat bij onze groep niet 

wegens tijdsgebrek. Wel hebben we nog vele andere dingen geleerd over de verschillende 

categorieën radioactief afval. Er zijn drie categorieën afval. De eerste categorie is het afval van 

klassen A, dat afval is in de grootste hoeveelheden aanwezig en dat wordt opgeslagen in vaten van 

200 liter. Daarvoor persen ze eerst het afval in schijven, die schijven worden in de vaten omgoten 

met beton om de straling te isoleren. Op lange termijn willen ze die tonnen opslaan in speciale 

opslag heuvels. De andere 2 categorieën, B en C worden in silicium versmolten en moeten dan nog 

60 jaar afkoelen in speciale vaten. De lucht die ze op de vaten blazen om ze af te koelen wordt 

gebruikt om het gebouw van Isotopolis te verwarmen. Later, als er genoeg afgekoelde vaten zijn 

willen ze een ondergronds gangenstelsel bouwen om de radioactieve vaten te laten in vervallen. Dat 

gangenstelsel moet zeker 3000 jaar oud kunnen worden dus het moet zeker heel sterk zijn. Als de 

gangen dan gevuld zijn gaan ze die volgieten met beton voor extra isolatie tegen de straling. Het was 

een leerrijke uitstap en de uitleg die we kregen van de gidsen was zeer interessant. 
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Haven van Antwerpen 

Op 27 september gingen we in de voormiddag naar de haven van Antwerpen. Daar aangekomen 

kregen we in het havencentrum Lillo eerst een uitleg over de geschiedenis en toekomst van de haven 

en keken we naar een filmpje waarin werd verteld over zee- en rivierloodsen, die schepen moeten  

helpen bij het binnenvaren van de haven. Hierna krijgen we een fluehesje en een veiligheidshelm, 

want zonder mochten we de havenbedrijven niet bezoeken. Daarna begonnen we onze trip door de 

haven met de bus. Een eerste stop maakten we aan de Molenbergnatie, een privébedrijf. Deze natie 

houdt zich vooral bezig met het verhandelen en opslaan van goederen zoals cacaobonen, onder 

andere voor chocoladeproducent Callebaut, en kruiden zoals zwarte peper. We konden binnengaan 

in een aantal van de opslagloodsen en konden zien hoe zakken met goederen gelost en gestapeld 

werden voor opslag en er werd uitleg gegeven door een gids. Daarna reden we verder door de haven 

met de bus terwijl de gids constant uitleg gaf. We maakten nog een tweede stop bij een bedrijf waar 

vooral staal en machineonderdelen opgeslagen lagen. Na een uitleg van de gids vertrokken we weer 

met de bus. Doorheen de hele reis door de haven kregen we zicht op verschillende dokken, 

containers en grote machines. Rond de middag arriveerden we terug bij het havencentrum‚ waar het 

bezoek aan de haven eindigde. 

 


