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Inleiding 
 
Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door een groeiende en vruchtbare 
samenwerking van de exacte wetenschappen met de sociale wetenschappen. Zo 
werden vanuit de sociale wetenschappen inzichten aangereikt over de huidige 
maatschappijvorm die o.a. getypeerd werd als zijnde een ‘risicomaatschappij’ of een 
‘informatiesamenleving’.  
 
Ook binnen de nucleaire sector begon men steeds meer rekening te houden met het 
feit dat hun activiteiten niet enkel een technische maar ook een sociale dimensie 
hebben. De publieke opinie rond risicovolle activiteiten in het algemeen, en nucleaire 
bedrijvigheden in het bijzonder, heeft vaak een belangrijke invloed op het 
voortbestaan ervan. Geconfronteerd met allerhande milieuproblemen die eigen 
zouden zijn aan de ‘risicomaatschappij’ enerzijds en met meer mogelijkheden en 
kansen om zich te informeren en te organiseren anderzijds kan de ‘mondigere burger’ 
een hypotheek plaatsen op de technische oplossingen van de sector voor een efficiënt 
beheer van het reeds gecreëerde radioactief afval. In de meeste landen is dergelijk 
beheer quasi onmogelijk geworden zonder publieke aanvaarding.  
 
Daarnaast blijkt dat verschillende aspecten van het nucleaire over het algemeen bijna 
onvermijdelijk met een negatief imago af te rekenen hebben. Nucleaire straling 
bijvoorbeeld, blijkt een synoniem (geworden) te zijn voor angst bij de bevolking. 
Binnen de nucleaire industrie bestaat bovendien het gevoel dat deze angst voor 
radioactiviteit vaak gevoed wordt door een vertekende berichtgeving in de 
massamedia. Men zou onvoldoende aan het woord gelaten of verkeerd 
geïnterpreteerd worden. Dit gevoel wordt nog versterkt doordat ander 
wetenschappelijk onderzoek reeds heel wat tekortkomingen vanwege de media met 
betrekking tot de verslaggeving over het nucleaire aan de oppervlakte bracht. 
 
In deze paper wordt de aard van de berichtgeving over het nucleaire in Vlaanderen 
nagegaan. Hiervoor nemen we een concrete case als onderzoeksobject, namelijk het 
eerste transport van hoog radioactief afval vanuit het Franse La Hague naar de 
Kempische gemeente Dessel dat doorging op 6 april 2000. Dit transport was één van 
de belangrijkste ‘nucleaire dossiers’ van de laatste jaren in de Vlaamse media. Aan de 
hand van een inhoudsanalyse van alle berichten met betrekking tot dit transport uit de 
Vlaamse media in de periode november 1999 tot en met april 2000 werd nagegaan 
hoe de repatriëring van het Belgisch hoogradioactief afval vanuit het Franse La 
Hague naar Dessel werd voorgesteld in de Vlaamse media. Hierbij werd in het 
bijzonder aandacht geschonken aan de thema’s die in dit verband in de media 
aangeraakt worden. Voor elk van de thema’s in de case wordt dan nagegaan wie de 
relevante actoren in het spel zijn en hoe de verschillende media berichten over deze 
actoren en hun rol in het dossier. 
 
Vooraf wordt een duiding gegeven van de hedendaagse maatschappijtypering 
‘risicomaatschappij’ en ‘informatiemaatschappij’ en worden de consequenties voor 



 
organisaties en bedrijven in dit verband aangehaald. Vervolgens wordt de vrees voor 
nucleaire activiteiten en voor radioactieve straling in het bijzonder geschetst. Hierbij 
worden de resultaten van vroeger onderzoek rond de berichtgeving over nucleaire 
veiligheid bekeken. De gehanteerde onderzoeksmethode wordt belicht in een 
volgende paragraaf. Na een situatieschets van het eerste transport van hoogradioactief 
afval binnen de Belgische context, wordt vervolgens ingegaan op de resultaten van 
het onderzoek en wordt de afspiegeling van nucleaire veiligheid binnen de Vlaamse 
media belicht.  

1. Theoretisch kader 

1.1 De wederzijdse aandacht van de exacte wetenschappen voor 
de sociale wetenschappen  

Zoals in eerste instantie vanuit exact wetenschappelijke hoek niet gedacht werd aan 
een nauwe samenwerking met de sociale wetenschappen, zo kwam ook de aandacht 
van de sociale wetenschappen voor de exacte wetenschappen, de daaruit volgende 
activiteiten, ontwikkelingen en de invloed hiervan op de maatschappij, maar traag op 
gang. Het waren tot voor kort enkel exacte wetenschappers en filosofen die de 
technische evolutie van de Westerse samenleving bestudeerden, terwijl sociologen 
eerder weinig bijbrachten tot de analyse hiervan (Weiler & Van Ooteghem, 1999: 
37). Vanaf de late jaren tachtig en het begin van de jaren negentig vonden beide 
disciplines elkaar en zagen ze in dat uit hun samenwerking een zeer vruchtbare 
synergie zou kunnen groeien. Zo zou de expertise van de sociale wetenschappers 
kunnen bijdragen tot ‘confidence building’, of het opbouwen van vertrouwen rond 
technologische en meerbepaald rond risicovolle activiteiten. Vooruitgang op het vlak 
van de praktische uitvoering van plannen voor risicovolle aangelegenheden is 
tegenwoordig immers voor een groot deel afhankelijk van het vertrouwen van de 
publieke opinie in de wetenschap, de wetenschappers en de techniek.  
 
Sociologen, psychologen en communicatiewetenschappers kwamen dankzij deze 
samenwerking ook tot nieuwe interessante inzichten, ontdekten nog onontgonnen 
onderzoeksdomeinen en verbreedden de kennis binnen hun domein. Dit deed de 
geloofwaardigheid van deze relatief 'jonge wetenschappen' binnen de wetenschappen 
in het algemeen toenemen. Een verrassende wending die voor de menswetenschappen 
meer dan welkom was (De Marchi, 1995: 157-160). 
 
Vanuit de sociale wetenschappen worden onder andere theorieën aangeleverd over de 
kenmerken van de huidige maatschappij, over de trends die er zich (mogelijk zullen) 
voordoen en over de praktische consequenties hiervan. Een implementatie van deze 
inzichten bij (de planning van) risicovolle activiteiten blijkt een noodzaak te zijn 



 
geworden. Dergelijke ondernemingen hebben niet enkel een technische maar ook een 
sociale dimensie. In wat volgt zal hier verder op ingegaan worden. 

1.2 De ‘nieuwe burger’ in de hedendaagse ‘risico- en 
informatiemaatschappij’  

Bij het opmaken van een maatschappijanalyse zijn de meeste sociale wetenschappers 
het er over eens dat het typeren van de Westerse samenleving als ‘industriële 
maatschappij’ grotendeels voorbijgestreefd is1. In de vakliteratuur duiken dan ook 
verscheidene nieuwe concepten en theorieën op ter aanduiding van het huidige 
maatschappijtype. In het kader van deze paper zal een beknopt overzicht gegeven 
worden van twee typeringen. Deze worden vervolgens toegepast op risicovolle 
activiteiten2.   
 
Zo zullen we in een eerste alinea de originele benadering van de Duitse socioloog 
Ulrich Beck en zijn medestanders beschouwen. Hierbij wordt gesteld dat de 
industriële maatschappij geëvolueerd is naar een ‘risicomaatschappij’ waar het 
onveiligheidsgevoel van de burger een belangrijke plaats inneemt en veel aandacht 
gehecht wordt aan het ecologische vraagstuk.  
 
In een tweede deel wordt de vaak aangehaalde evolutie naar een 
‘informatiemaatschappij’ besproken, waarbij informatie en kennis als economisch 
product centraal staan. Ook het concept ‘mondige burger’ vinden we in dit verband 
vaak terug bij voornamelijk politicologen, waarbij dan gerefereerd wordt naar de 
belangrijke rol die de media en informatie spelen bij de vorming van deze ‘nieuwe 
burger’.  

1.2.1 De evolutie naar een ‘risicomaatschappij’ 

Terwijl men vroeger in de lijn van het vooruitgangsideaal van de verlichting 
uitgesproken optimistisch stond tegenover wetenschap en technologie, wordt de idee 
van de ongeremde vooruitgang tegenwoordig niet meer door iedereen onderschreven. 
Het schrikbeeld van ‘de grote autonomie van de techniek’, waarbij de technologische 
ontwikkelingen hun eigen weg gaan en ontsnappen aan maatschappelijke controle en 
sturing, blijkt tegenwoordig meer en meer op te duiken in filosofische en 

                                           
1 Merken we op dat er ook sociale wetenschappers zijn die ook verder bouwen op het concept 

‘industriële maatschappij’, maar hier dan een andere definitie aan geven of er andere kenmerken 
aan toekennen.  

2 We zijn er ons van bewust dat deze twee ontwikkelingen slechts een deel van de veranderde 
mentaliteit van de burger verklaren. Ook andere maatschappelijke veranderingen hebben een 
belangrijke rol gespeeld, denken we maar aan de grote politieke veranderingen (ontstaan van 
meerdere politieke partijen (o.a. de groene partij) en dergelijk). Binnen het bestek van deze paper 
bespreken we echter twee grote evoluties die ons inziens een groot deel van de veranderingen 
omvatten en voor ons van groot belang zijn.  



 
sociologische analyses (Weiler & Van Ooteghem, 1999: 36-37). In de lijn van dit 
denken werd rond 1986 het concept ‘risicomaatschappij’ geïntroduceerd door de 
Duitse socioloog en filosoof Ulrich Beck in zijn boek ‘Risikogesellschaft. Auf dem 
Weg in eine andere Moderne’ (Beck, 1986). Voor dit begrip geeft Beck een 
verscheidenheid van elkaar aanvullende beschrijvingen. Geldof ziet de 
vernietigingskracht van de mens ten aanzien van de mens en het leven op aarde als 
één van de belangrijkste componenten in de definitie (Geldof, 1999: 19). In dit 
verband omschrijft hij – in navolging van Beck – risicomaatschappijen als ‘die 
samenlevingen die worden geconfronteerd met de uitdagingen als gevolg van de zelf 
gecreëerde –en eerst verborgen– mogelijkheid om al het leven op aarde te 
vernietigen.’ Beck (1997: 10)  zag het concept ‘risicomaatschappij’ als de opvolger 
voor het vertrouwde begrip ‘industriële maatschappij’. Zijn theorie is gebaseerd op de 
idee dat de sociale conflicten in onze samenleving steeds minder over de verdeling 
van welvaart gaan, maar in toenemende mate over de verdeling van risico’s, over 
verantwoordelijkheidsvragen bij de gevolgen van catastrofes en over de vraag wie 
mag beslissen wie welke risico’s mag lopen. Zo verschuift het zwaartepunt van 
maatschappelijke conflicten van de ‘distribution of goods’ naar de ‘distribution of 
bads’. 
 
‘Mond- en klauwzeer, de gekke koeienziekte, met olie besmeurde vogels, Tsjernobyl, 
de explosieve groei van het aantal kankerpatiënten, nucleair afval, vervuilde rivieren 
en zeeën, zure regen, lichtpollutie, explosies in chemische bedrijven, het gat in de 
ozonlaag, neerstortende vliegtuigen, genetisch gemanipuleerd voedsel, de 
dioxinecrisis, gronden die onbewoonbaar verklaard worden, …’ : we worden als het 
ware overspoeld met berichten over quasi apocalyptische gebeurtenissen en grote 
incidenten en rampen. Beck (1997: 12) stelt echter dat het hier niet gaat om excessen, 
maar om normale ongelukken of zelfs constanten in onze moderne leefwereld. De 
risicomaatschappij is de onherroepelijke nieuwe fase van modernisering en dergelijke 
incidenten zijn inherent verbonden aan de risico’s van onze industriële samenleving.  
 
Risico’s, gevaar of onveiligheid kunnen op verschillende niveaus en op verschillende 
dimensies waargenomen en bestudeerd worden. Binnen het bestek van deze paper en 
in de lijn van het gedachtegoed van Beck (1995: 1-13; 1997: 28-29, 83) zullen we ons 
echter beperken tot de studie van ecologische risico’s op macrovlak. Dergelijke 
risico’s blijken uitzonderlijk universeel te zijn in de hedendaagse risicomaatschappij. 
Tot voor kort waren gevaren en risico’s selectieve maatschappelijke verschijnselen. 
De hedendaagse, door de industriële maatschappij geproduceerde risico’s zijn echter 
mondiaal en overstijgen de verschillen tussen arm en rijk, tussen culturen, tussen 
landen en tussen militaire blokken. Ze overschrijden de grenzen op vlak van tijd, 
ruimte en sociale verschillen.  
 
Daarnaast gaat het om een onzichtbaar gevaar, dat onvatbaar is voor onze zintuigen. 
Beck (1997: 23-25) stelt hieromtrent dat de wereld waarin we vandaag leven in feite 
tweeledig is: de wereld zoals we die vandaag kennen herbergt nog een wereld die ons 
onvoorstelbaar bedreigt, die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. De 



 
burger wordt zo beroofd van de soevereiniteit van zijn zintuigen en daarmee van de 
resterende soevereiniteit van zijn oordeel. We zijn aangewezen op allerhande 
maatschappelijke instituties en worden gedwongen het dictaat van hun informatie via 
de media te accepteren. Tegenstrijdigheden in hun berichten beklemtonen echter onze 
onwetendheid, wat leidt tot het gevoel ‘uitgeleverd te zijn aan het gevaar’.  
 
Ondanks alle negatieve gevolgen en ongewenste neveneffecten staat de 
technologische evolutie in onze maatschappij niet stil. Nog vaak zouden grote risico's 
genomen worden, waardoor Arthur Clarke’s notoire wet ‘The only way to find the 
limits of the possible is to go beyond them in the impossible’3 nog steeds alle eer 
aangedaan wordt. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt echter dat deze grenzen ook 
daadwerkelijk overschreden worden. Beck (1997: 56-58) stelt in dit verband dat de 
ontwikkeling van hele maatschappijen als het ware overgelaten wordt aan de 
waarschijnlijkheidsberekeningen van wetenschappers en technici. Zo leven we in 
feite constant slechts met een waarschijnlijke veiligheid en hangt het voortbestaan op 
deze aarde af van het minieme onderscheid tussen reële veiligheid en waarschijnlijke 
veiligheid. De wetenschappen beschikken slechts over de autoriteit van 
waarschijnlijke veiligheid. Hun calculatie blijft ook juist als er morgen grote 
catastrofes zouden gebeuren. Zo wordt echter aan de exacte wetenschappers en 
technici extreem veel macht toegekend, omdat ze volgens eigen maatstaven mogen 
bepalen wat door ‘de stand der technologie’ bepaald wordt. Volgens deze criteria 
bepaalt men wat veilig is en wat niet of krijgt men het monopolie op het definiëren 
van gevaren en zelfs op het bepalen van het lot van de wereld.   
 
Bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen indachtig, hoeft het niet te 
verwonderen dat de mens tegenwoordig leeft met een zeker onveiligheidsgevoel op 
ecologisch vlak. Hoewel het ontstaan van het milieubewustzijn en dito organisaties 
reeds in de zeventiger jaren te situeren is (Geldof, 1999: 18), neemt de aandacht voor 
de ecologische kwestie pas echt toe rond het einde van de jaren tachtig en zelfs het 
begin van de jaren negentig. Vooral het kernongeval in Tsjernobyl heeft velen de 
ogen geopend. Vanaf dat moment werden de ongewenste neveneffecten van onze 
industriële samenleving meer en meer duidelijk, hoewel ze niet direct waarneembaar 
zijn. Het startschot bleek gegeven en ook allerhande media en organisaties begonnen 
ons meer te informeren over allerhande bedreigingen voor het milieu. De 
belangstelling voor het ecologische vraagstuk bleek plots meer algemeen te worden: 
zowel de menswetenschappen, de exacte wetenschappen, de politiek, maar ook de 
gewone man toonde er vanaf dan meer en meer interesse voor.  

                                           
3 Voor meer informatie rond Arthur C. Clarke’s wetten en werken, verwijzen wij naar: Beekman, 

G., (1994) Computer Currents. Navigating Tomorrow's Technology. Redwood City: The 
Benjamin / Cummings Publishing Company, Inc.; 350. 



 

1.2.2 De ‘nieuwe burger’ in de ‘informatiemaatschappij’  

Aan informatiemaatschappij verwante begrippen worden reeds geïntroduceerd vanaf 
het begin van de jaren zestig door voornamelijk Amerikaanse sociale 
wetenschappers. Over de eerste invoering van de term ‘informatiemaatschappij’ is 
men het niet altijd eens, al blijkt dat vele belangrijke rapporten die tot het ontstaan 
ervan leidde in opdracht van nationale overheden opgesteld zijn (Bardoel, 1997: 86-
87). Over de definitie van het concept ‘informatiemaatschappij’ bestaat in de 
communicatiewetenschappelijke literatuur een redelijk algemene consensus, waarbij 
de creatie, overdracht en het gebruik van informatie in economische zin een gemene 
deler is4. Over de verschillende kenmerken die men aan dit ruime begrip toekent, 
blijkt minder eensgezindheid te bestaan. Binnen het bestek van deze paper zal echter 
enkel ingegaan worden op de dimensies die van belang zijn binnen het kader van het 
huidige onderzoek naar de perceptie van risico. Een exhaustieve opsomming van de –
soms tegenstrijdige– kenmerken van dit concept zou ons te ver leiden en hiervoor 
verwijzen we dan ook naar de literatuur.  
 
Bij de beeldvorming rond risico is een belangrijke, maar ook ambigue rol weggelegd 
voor de media, die gesitueerd kunnen worden binnen de informatie- of 
kennismaatschappij. Hierboven werd reeds aangehaald dat we, om meer te weten te 
komen over de stand van zaken van de ecologische kwestie, afhankelijk zijn van de 
informatie die ons via allerhande media bereikt. Dit komt omdat we de risico’s en 
gevaren vaak zelf niet kunnen waarnemen. We zijn dus afhankelijk van de juistheid 
van de berichtgeving van de media om correcte gegevens te krijgen over de risico’s 
die ons omringen en om hierover te oordelen. Anderzijds zijn hoogtechnologische 
processen met onzekerheid omgeven en kunnen wetenschappers het vaak niet eens 
worden over de feitelijke gevolgen van bepaalde technologische ontwikkelingen. 
Wanneer de wetenschappelijke gemeenschap wél tot een eenduidig oordeel komt 
over de veiligheid, is er altijd wel een groepering in de samenleving die de 
legitimiteit van de conclusies van de experts ter discussie stelt. In het onzeker klimaat 
krijgt die dan vaak de ‘media exposure’ die nodig is om anderen weer aan het 
twijfelen te brengen (Beck, 1997: 9). Binnen onze huidige informatiemaatschappij is 
de drempel lager om informatie te verspreiden of te reageren op anderen, zodat deze 
verschillende antagonisten gemakkelijker de nodige kanalen vinden om hun 
boodschap over te brengen. Bovendien is de informatie van verschillende 
denkrichtingen gemakkelijker toegankelijk voor een groot en algemeen publiek. Zo 
wordt de burger –indien hij zich degelijk wil informeren– vaak geconfronteerd met 
erg tegenstrijdige informatie. Dit doet over het algemeen de twijfel, verwarring en 
angst toenemen, zeker wanneer het gaat om moeilijk vatbare realiteiten, zoals 
hoogtechnologische risico’s.    
 

                                           
4 Zie bijvoorbeeld Van Cuilenberg, J.J., Scholten, O., Noomen, G.W., (1992) 

Communicatiewetenschap. Muiderberg: Coutinho; 424. 



 
Bovendien is het veiligheidsthema ook sensationeel van aard, wat de belangstelling 
ervoor in de media vaak doet toenemen5. De media –gedreven door lees-, kijk- en 
luistercijfers – proberen de behoefte aan dergelijke informatie zo goed mogelijk te 
vervullen en besteden op hun beurt veel aandacht aan deze thema’s. Dergelijke 
grotere belangstelling vanwege de producenten van informatie kan er op zijn beurt 
toe leiden dat de burger de perceptie krijgt dat er zich nog meer en nog ernstigere 
problemen voordoen. Bezorgd door deze problematiek is het mogelijk dat de burger 
op zoek gaat naar meer informatie, die de media op haar beurt weer graag aanlevert. 
Op die manier is het niet ondenkbaar dat we in een kringloop terecht komen, waarbij 
de aandacht voor een bepaald onderwerp buitensporige proporties aanneemt. 
Anderzijds is het niet ondenkbeeldig dat de burger bedolven wordt onder de 
informatie over risico’s en hieronder verstikt, omdat hij het geheel niet meer kan 
kaderen. Dergelijke ‘informatie-overload’ kan dan op termijn leiden tot de 
onverschilligheid van de burger, die niet meer weet van welk hout pijlen te maken, en 
dus maar berust in de situatie. Beck (1997: 24) stelt in dit verband dat op tijden van 
radicale verontrusting, tijden van agressieve berusting volgen.  
 
Verder hebben de meeste media ook een ‘watchdog-functie’ en hebben zij de taak 
risicovolle activiteiten of gevaren bij (nieuwe) wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Het is voor organisaties dan ook 
moeilijker geworden om ongestoord en onopgemerkt risicovolle activiteiten uit te 
voeren. Bovendien kan het verstrekkende gevolgen hebben voor het imago van de 
organisatie als men op een dergelijke negatieve manier in de kijker komt. Zo kunnen 
ontsporingen die door de media aan het licht gebracht worden, massale materiële en 
menselijke schade toebrengen aan organisaties, maar zelfs aan de hele gemeenschap. 
Deze schade staat soms niet eens in verhouding tot de reële bedreiging van de 
volksgezondheid, maar kan gezien de heersende onzekerheid en de bijna aan hysterie 
grenzende opwinding, rationeel nog zeer moeilijk ingedijkt of beheerst worden 
(Weiler & Van Ooteghem, 1999: 41). De dioxinecrisis is hiervoor illustratief.    
 
Anderzijds heeft de burger in de huidige informatiemaatschappij meer kansen om 
zich degelijk en grondig te informeren en te organiseren, wat hem op zijn beurt ook 
meer macht toekent. De burger wordt mondiger en kan bovendien gemakkelijker in 
contact treden met allerhande organisaties om zich in te lichten, zijn rechten te 
verdedigen en eventueel actie te ondernemen. Daarnaast wordt het ook voor 
verenigingen en actiecomités eenvoudiger om zich bestaansrecht te verwerven, 
burgers te bereiken en eventueel te mobiliseren. De ‘nieuwe’ verenigingen die op die 
manier ontstaan en die de bestaande politieke groeperingen en belangenorganisaties 
ter discussie stellen, krijgen in de risicomaatschappij bovendien een belangrijke 

                                           
5 Merken we op dat deze aandacht niet altijd algemeen is, wat vaak te maken heeft met het feit dat 

milieuproblemen vaak lange termijneffecten hebben die moeilijker te kaderen zijn voor de media. 
Daarnaast zijn de soms onzichtbare gevolgen van milieuproblemen niet te vatten in beelden, wat 
de aandacht ervoor eveneens doet afnemen. 

 



 
functie toebedeeld. Beck (1999: 91-108) verwijst hiernaar met het concept 
‘subpolitiek’. Het perspectief van de risicomaatschappij sluit namelijk een nieuwe 
benadering van het politieke gebeuren in. Zo verschuift het zwaartepunt van het 
eigenlijke politieke debat van het traditionele veld naar de subpolitiek, waarbij tal van 
nieuwe maatschappelijke initiatieven de traditionele scheidingslijnen en praktijken 
overstijgen. Zo komt het steeds meer voor dat lokale acties die door individuen in 
gang gezet worden de motor vormen voor een protestbeweging die de agenda van de 
gevestigde politiek doet verschuiven, aldus Beck (1997: 94-104; 1999: 91-109).  
 
Naarmate men er in slaagt de media te bespelen, neemt het succes van de subpolitieke 
verenigingen overigens vaak toe. Een voorbeeld hiervan zijn de mediagenieke en 
symbolisch geladen acties van Greenpeace. Zoals ook in de later besproken case 
opnieuw zal blijken, slaagde de beweging er via haar acties reeds verschillende keren 
in om beslissingen van multinationals of politici te beïnvloeden. Hieruit bleek dat de 
discussies over risico’s dikwijls niet louter meer draaien om de oplossingen van 
experts, die enkel inhoudelijke informatie kunnen leveren, maar hierbij niet 
beoordelen welke van deze oplossingen cultureel acceptabel zijn. Beck (1997: 101-
103) verklaart het welslagen van dergelijke acties bovendien door de ‘door de 
massamedia gemaakte enscenering van culturele symbolen’, waarop de actoren en 
consumenten van de industriële maatschappij hun opgekropte slechte geweten 
kunnen afreageren. Dit idee wordt op drie manieren belicht. Zo zijn, door de abstracte 
alomtegenwoordigheid van gevaren, vernietiging en protest symbolisch geworden. 
Ten tweede is iedereen in zijn handelen tegen de ecologische vernietiging ook zijn 
eigen tegenstander, aangezien niemand op dit vlak vrij is van zonden. Tenslotte 
produceert de ecologische crisis een ‘cultureel rode-kruis-bewustzijn’, zodat wie het 
ecologische gedachtegoed aanhangt met een bijna grenzeloos vertrouwen beloond 
wordt. In het geval van twijfel zal dan ook snel de informatie van de milieuvereniging 
geloofd worden en niet die van de industrie-afgezanten.  

1.2.3 Nucleaire risico’s 

De introductie van een nieuwe technologie gaat vaak gepaard met het oproepen van 
een onzekerheids- en angstgevoel bij de burger. Toch blijkt er –met uitzondering van 
terrorisme en oorlogsvoering– geen enkele technologie te zijn die meer angst opriep 
bij de bevolking dan de nucleaire technologie (Slovic, P., e.a. in Friedman, Gorney, 
& Egolf, 1987: 58).  Uit de synthese van allerhande onderzoek door Friedman (1987: 
58-59) blijkt dat nucleaire risico’s bestempeld werden als onwillekeurig, onbekend, 
oncontroleerbaar, onbegrijpelijk, potentieel catastrofaal, vreselijk en zeer ernstig. De 
angst voor het nucleaire bleek reeds inherent aan het verschijnsel, voordat de eerste 
toepassing ervan in gebruik genomen werd, dus voordat de atoombom viel en voordat 
de eerste commerciële reactor gebouwd was. Toen echter ook de gevolgen van de 
verwoestende en krachtige atoombommen op Hiroshima en Nagasaki aan het licht 
kwamen, nam deze vrees enorm toe. Deze negatieve gebeurtenis heeft belangrijke 
repercussies voor de perceptie van alle andere toepassingsgebieden van het nucleaire. 
Zo zouden de negatieve associaties, zoals gevaar, dood, verwoesting, afschrikking, 



 
ziekte, vervuiling en dergelijke, die in het kader van de militaire aanwending aan het 
nucleaire toegekend worden, afstralen op alle andere aanwendingen en leiden tot 
generaliseringen die maken dat alle toepassingen van het nucleaire over een zelfde 
kam geschoren worden en dus vaak als negatief gepercipieerd worden. Zo krijgt ook 
de aanwending van kernenergie te kampen met dit probleem. Aan deze toepassing 
wordt namelijk verweten dat er basiselementen gebruikt of aangeleverd worden die 
kunnen dienen om kernwapens aan te maken. Dit beeld wordt bovendien bevestigd 
door antinucleaire bewegingen, zoals Greenpeace, die stellen dat MOX aangewend 
kan worden om kernwapens te produceren. Uit onderzoek bleek dat slechts één derde 
van de respondenten wist dat een explosie zoals deze bij atoombommen onmogelijk 
is in een kerncentrale (Friedman et al., 1987: 59). Binnen de nucleaire sector zelf is 
men zich bewust van dit probleem. Zeker gezien de huidige inspanningen binnen de 
sector om de gewone man te betrekken bij het nucleaire gebeuren, botst men op deze 
moeilijkheid.  
 
Zelfs vandaag wordt er in de media nog vaak verwezen naar de atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki. Bovendien wordt deze gebeurtenis als referentiepunt 
gebruikt om te wijzen op de mogelijkheden van het nucleaire, zowel op het vlak van 
vernietiging als op het vlak van sterkte. Het is zelfs niet overmoedig te stellen dat 
deze voornoemde gebeurtenis als het belangrijkste en meest gekende, maar anderzijds 
ook het meest negatieve feit binnen de nucleaire geschiedenis geldt. De ontdekking, 
de dreiging en het gebruik van de atoombom, wordt zelfs door de Vlaamse lezers van 
De Standaard en Het Nieuwsblad als het belangrijkste feit van de 20ste eeuw 
verkozen, nog voor de beide wereldoorlogen en de holocaust.  
 
Bovenop de negatieve associatie met atoomwapens, heeft de nucleaire sector ook af 
te rekenen met één van de zwaarste en omstreden milieurampen uit de geschiedenis: 
het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl. Nadat de V.S. reeds opgeschud werd 
door het ongeval op Three Mile Island, werd heel de wereld uit zijn diepe slaap 
wakker geschud en erop gewezen dat er grenzen aan de ontwikkeling zijn (cfr. 
Petrella & Rouwhorst, 1999). Wetenschappelijke experimenten en ondoordachte en 
of theoretische risicoberekeningen bleken heel zware gevolgen te hebben. Dankzij 
Tsjernobyl mocht de ganse wereld die aan den lijven ondervinden. Dit voorbeeld 
illustreert perfect de ideeën van Beck en wordt door deze laatste dan ook als 
schoolvoorbeeld gebruikt bij de verklaring van zijn theorieën (Beck, 1997: 23).   
 
Naast deze associatie van de nucleaire risico’s met negatieve gebeurtenissen, wekken 
ook de specifieke kenmerken van radioactiviteit of radioactieve straling angst op. 
Hildebrand (in Friedman et al., 1987: 59) verwijst hiernaar als ‘The radiation 
Bogeyman factor’. Omdat radioactiviteit niet kan waargenomen worden door de 
zintuigen en bovendien schade kan veroorzaken die pas na zeer lange tijd tot uiting 
komt, zijn mensen reeds bezorgd bij zeer lage radioactieve stralingen. Hierboven 
stelden we reeds dat de mens zich hierdoor als het ware overgeleverd voelt aan 
gevaar. Het hierdoor gecreëerde onveiligheidsgevoel neemt bovendien nog toe, 



 
wanneer ook blijkt dat de nucleaire wetenschappers het in feite onderling niet eens 
raken over het gevaar van de verschillende graden van radioactiviteit.   

1.2.4 De afbeelding van nucleaire risico's in de massamedia 

Radioactiviteit of radioactieve straling wordt bijna onlosmakelijk geassocieerd met 
angst. Anderzijds bleek dat de media een zeer belangrijke rol spelen bij het vormen 
van de ideeën van mensen. De koppeling van deze twee stellingen heeft reeds 
verschillende onderzoekers er toe aangezet na te gaan hoe de media omgaan met 
berichtgeving over radioactiviteit of over de nucleaire sector. Bovendien beweerde de 
Amerikaanse nucleaire sector dat de angst van het publiek voor radioactiviteit door 
de massamedia gevoed werd. In dit verband stelt Cohen ‘dat journalisten hun publiek 
totaal verkeerd informeren over de gevaren van radioactieve straling en nucleaire 
energie, omdat zij de wetenschappelijke informatie hieromtrent volledig onjuist en 
ongenuanceerd behandelen en vervolgens foute en misleidende conclusies 
overbrengen. De media zou overigens te veel aandacht besteden aan het 
stralingsaspect, waarbij een ophitsend taalgebruik niet geweerd wordt. Daarenboven 
wordt zo gesuggereerd dat de wetenschappers zelf weinig begrijpen van het 
stralingsverschijnsel en de risico’s die het impliceert dus niet in een perspectief 
kunnen plaatsen. Verder zou de berichtgeving gekenmerkt worden door sensatie, 
gevaar, tegenstrijdigheden en een antinucleaire houding’(Cohen, 1980: 70-74).   
 
Vooraleer over te gaan tot het eigen onderzoek, worden eerst de belangrijkste 
resultaten van enkele studies omtrent de berichtgeving over radioactiviteit of 
nucleaire risico’s weergegeven. We beperken ons hierbij tot de mediastudies die 
betrekking hebben op massamedia en handelen over de voorstelling van het nucleaire 
binnen deze berichten. Dergelijk onderzoek blijkt voornamelijk opgezet na grote 
ongevallen zoals het ongeluk op Three Mile Island in 1979 en in Tsjernobyl in 1986. 
Merken we dus op dat het hier steeds gaat om berichtgeving naar aanleiding van 
grote ongevallen of rampen in de nucleaire sector en niet om eerder neutrale 
gebeurtenissen als een nucleair transport, zoals in ons onderzoek het geval is. We 
hebben geopteerd om de resultaten van onderstaand onderzoek te integreren in het 
kader van deze paper omdat ze illustratief kunnen zijn voor de manier waarop de 
verslaggeving omtrent het nucleaire gebeurt.   
 
Het onderzoek over de Amerikaanse berichtgeving over het ongeluk op Three Mile 
Island bleek bovenstaande stelling van de nucleaire sector te onderbouwen. Een 
analyse van de Tv-berichtgeving door psychiaters toonde aan dat deze berichten het 
publiek enkel nog angstiger maakten voor radioactiviteit en nucleaire energie en 
bijdroegen tot een publieke nucleaire fobie. In plaats van te wijzen op het feit dat er 
geen slachtoffers vielen bij het ongeluk, werd er door de media op gewezen dat men 
op het nippertje een nucleaire holocaust, een nucleaire ramp of ‘het einde der tijden’ 
vermeden had (Friedman et al., 1987: 59). In zijn uitgebreid onderzoek over de 
verslaggeving over dit ongeluk beschouwt Nimmo (1984) de nieuwsberichten als een 
proces van ‘story telling’. In dit verband is het kenmerkend voor de berichtgeving 



 
over rampen dat ze algemene kenmerken van rampen, zoals angst, plundering en 
shock bestendigen en verspreiden, evenals de mate van fysische schade, menselijk 
verlies en sociale ontwrichting overdrijven. 
 
In het rapport van een presidentiële commissie die de officiële taak had om de 
berichtgeving over het ongeluk op Three Mile Island te evalueren, werd deze 
berichtgeving bestempeld als extreem ontoereikend. De betrokken journalisten werd 
verweten onjuiste vergelijkingen te maken, foutieve beweringen te doen en 
onvoldoende achtergrondinformatie te geven.  
 
Bij een ondervraging van het publiek bleek dat één vierde van de respondenten de 
berichtgeving over het ongeluk voornamelijk gekleurd en emotioneel beoordeelde, 
terwijl 38% ervan geloofden dat de berichten over het algemeen eerlijk en objectief 
waren. Ongeveer een vierde van de ondervraagden vond dat ze goed ingelicht waren 
door de media, de helft ervan voelde zich min of meer geïnformeerd, en 27% vond 
geen goede informatie in de media (Friedman et al., 1987: 59).  
 
In hun eigen onderzoek naar de Amerikaanse berichtgeving over radioactiviteit naar 
aanleiding van het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl, vonden Friedman en 
zijn collega’s (1987: 60-78) dat de media onvoldoende en te algemene informatie 
verschaften over de betekenis van radioactieve straling en over de risico’s die 
verspreid werden door dit ongeval. Anderzijds bleek hun informatie passend, 
onpartijdig en conservatief. 
 
Patterson en Wilkins (1988: 27-46) vonden in de lijn van bovenstaand onderzoek van 
Nimmo dat technologische ongelukken op een geroutineerde manier verslagen 
worden. Zo zouden journalisten, bij het vergaren van nieuws, meer vertrouwen op 
populaire mythes dan op wetenschappelijke feiten. In dit verband stellen de auteurs 
dat terwijl rampen onvoorspelbaar zijn, het mediagedrag bij het rapporteren ervan 
constant blijft. Zo zou men rampen steeds behandelen als een menselijk drama, 
waarbij overvloedig gebruik gemaakt wordt van allerhande stereotiepen. 
Economische motieven blijken de bovenhand te hebben bij het bepalen van de inhoud 
van het nieuws zodat de berichtgeving over technologische rampen niet afhankelijk is 
van hoeveel en welke informatie het publiek nodig heeft, maar eerder van hoeveel 
informatie men zal tolereren. Des te langer men de spanning kan opbouwen, des te 
langer blijft het verhaal levend en des te langer kan het medium gebruik maken van 
de opstelling van de scène voor de ramp. 



 

2. Onderzoeksopzet 

2.1 Methodologie 

Het onderzoek is opgezet volgens de klassieke methode van de inhoudsanalyse 
(Krippendorf, 1980). De mediadocumenten die voor het onderzoek gebruikt werden, 
zijn allemaal onttrokken aan het media-archief van Niras6. In deze instelling worden 
op systematische wijze alle mediaberichten  bijgehouden over het nucleaire. Het 
primaire materiaal bestaat uit fotokopieën van persartikels uit krant- en weekbladen 
en uit transcripten van radioberichten of nieuwsbulletins. In het archief bevonden 
zich zowel artikels uit de Vlaamse en Waalse media, als buitenlandse artikels. In deze 
paper worden enkel de berichten uit de Vlaamse (Nederlandstalige) media 
geanalyseerd die handelen over de repatriëring van het Belgisch hoogradioactief afval 
vanuit Frankrijk. Hoewel het eerste transport arriveerde in België in april 2000 
beslaat de hele onderzoeksperiode verschillende maanden. De eerste berichten die 
over het transport in het onderzoek opgenomen werden, verschenen in november 
1999.  
 
In eerste instantie werd op basis van de beschikbare documenten een codeboek 
opgesteld. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de Constant Vergelijkende Methode 
(Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1994; Strauss & Corbin, 1998). Hierbij 
wordt gezocht naar belangrijke elementen in de documenten, waarbij voortdurend het 
groeiende codeboek vergeleken wordt met eerdere teksten die reeds door de 
onderzoeker behandeld werden. Op deze manier werd voorbijgegaan aan de klassieke 
opvatting binnen de inhoudsanalyse, waarbij de methode verengd wordt tot een puur 
kwantificeren van het voorkomen van woorden. Omdat de debatten binnen de 
uitgewerkte case soms subtiel gevoerd worden, moeten de resultaten daarom niet in 
de eerste plaats gezocht worden in het tellen van artikels. De kwalitatieve analyse 
probeert de standpunten van de verschillende acteurs in het debat te reconstrueren, 
zoals deze in het mediadiscours geconstrueerd werden.  

2.2 Steekproef 

De steekproef van artikels waarop deze media-analyse gebaseerd is, bevat in totaal 
206 mediaberichten over de repatriëring van het Belgische verglaasd radioactief afval 
vanuit La Hague naar Dessel.  
 

                                           
6 Niras staat voor de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen. Deze 

instelling is door de overheid aangeduid voor het veilig beheer van het Belgisch radioactief afval.  



 
Wanneer we nagaan hoe de berichtgeving over de repatriëring van Belgisch 
hoogradioactief afval vanuit La Hague verdeeld is over de verschillende media, 
krijgen we het volgende resultaat:   

Tabel 1 Verdeling van berichtgeving over het transport naar media van verschijnen 

 N % 

Gazet van Antwerpen 45 21,8 
Het Nieuwsblad 28 13,6 
Het Laatste Nieuws 24 11,7 
VRT- Radio 1 17 8,3 
De Morgen 16 7,8 
Het Volk 15 7,3 
De Standaard 13 6,3 
Het Belang van Limburg 11 5,3 
Andere7 9 4,4 
Onbepaald 8 3,9 
Regionale media8 8 3,9 
De Financieel economische tijd 4 1,9 
VTM 4 1,9 
VRT – TV1 4 1,9 

 
Onmiddellijk valt op dat de top drie van de media bestaat uit Nederlandstalige 
landelijke dagbladen met een brede verspreiding. Bovendien gaat het hier vaak over 
de regionale versies van deze kranten (editie Kempen). Deze drie kranten zijn goed 
voor bijna de helft van de totale berichtgeving over het nucleair transport. Op kop 
staat de Gazet Van Antwerpen, waarin ongeveer een kwart van de transportartikels 
verschenen zijn. De verklaring hiervoor wordt gezocht in het feit dat het 
gerepatrieerde afval naar de Antwerpse Kempen, namelijk naar Dessel vervoerd 
wordt, waar het tijdelijk opgeslagen wordt in afwachting van een definitieve 
oplossing. Het succes van Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws kan vervolgens 
verklaard worden door het sensatiegehalte van het onderwerp en de controverse die 
hierrond ontstaat. Ook de overige kranten blijken de nodige aandacht te schenken aan 
het transport van het hoogradioactief afval. In de Nederlandstalige landelijke 
tijdschriften komt dit onderwerp slechts eenmalig voor (Knack en P-magazine). Ook 
in de regionale dagbladen wordt wel eens sporadisch verwezen naar dit transport. 
Deze werden in bovenstaande tabel samengevoegd tot ‘regionale media’. De 
audio(visuele) media zijn over het algemeen iets minder goed vertegenwoordigd. 
Alleen Radio 1 schenkt de nodige aandacht aan het transport van het nucleair afval, 
                                           
7 De categorie andere bevat alle media waar slechts heel sporadisch een bericht in verschenen is. 

Het gaat onder andere om Kanaal Z (2), VRT – Radio 2 (1), VRT- Canvas (1), Visie (1), Knack 
(1) en P-Magazine (1). 

8 Onder regionale media verstaan we AVS (1), De Zondag – Kempen (2), Het Zoeklicht (1), De 
Kempenaer (1) en  RTV (3) 



 
voornamelijk dan in het nieuws en de programma’s ‘Voor de dag’ en ‘Actueel’. 
Daarnaast zien we dat ook VTM en TV1 evenals Kanaal Z en Radio 2 voorkomen in 
onze lijst van media, zij het dan met een lagere frequentie. Wanneer we dit echter 
vergelijken met de overige dossiers rond het nucleaire is dit nog een relatief hoge 
score. Tabel 1 geeft slechts een algemeen beeld. De aard van de media maken immers 
dat er relatief gezien meer aandacht naar het nucleaire dossier gaat in de kranten dan 
op radio en televisie. Tussen kranten en zenders onderling zijn er echter wel 
aanzienlijke verschillen te merken.  
 
Wat betreft de chronologische verdeling van het nieuws over de repatriëring van 
hoogradioactief afval gedurende de periode januari 1999 tot en met april 2000 zien 
we dat deze berichtgeving zich voornamelijk situeert in de maanden februari en april 
2000. In 1999 zijn er slechts twee artikels terug te vinden die hierover berichten, 
namelijk rond eind november, wanneer de repatriëring aangekondigd wordt. Meer 
dan de helft van de berichten over het transport (55,8%) zijn verschenen in april, de 
maand waarin het eigenlijke transport doorgaat. Deze relatief hoge frequentie is 
voornamelijk te wijten aan het verbod op het transport door de rechtbank van 
Dendermonde op aanvraag van Greenpeace. Het juridisch getouwtrek tussen de 
milieuorganisatie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de NMBS, evenals de 
reacties hierop komt aan bod. Daarnaast vinden we tevens uitgebreide beschrijvingen 
van het verloop van het transport en het protest hier tegen. Op de tweede plaats komt 
de maand februari waarin we ongeveer één derde van de artikels terugvinden. Tijdens 
deze maand wordt een proeftransport georganiseerd en wordt er door de verschillende 
betrokken actoren gereflecteerd over het transport an sich en meer specifiek over de 
veiligheid ervan. Bovendien wordt er protest georganiseerd tegen het proeftransport, 
waarbij de nodige onduidelijkheid gecreëerd wordt over de exacte datum. In de 
maand maart is het dan iets stiller rond het transport. Eind maart kondigt zich al wel 
het eerste protest aan tegen het echte transport, dat dan gepland is, maar uiteindelijk 
uitgesteld wordt tot april. 

3. Chronologisch verloop van het ‘transportdossier’ 

Tijdens een werkbezoek van premier Verhofstadt aan Frankrijk wordt in november 
1999 officieel overeengekomen om het Belgisch verglaasd kernafval te repatriëren 
naar Mol – Dessel waar het bij Belgoprocess voor ten minste 40 jaar zal opgeslagen 
en gekoeld worden. Met de bekendmaking van de terugkeer van dit afval, beginnen 
de belangrijkste partijen in dit dossier  reeds de messen te slijpen. Zowel Greenpeace 
als plaatselijke politici uit de Kempen stellen hun eisen aan dit transport. De basis 
voor een omstreden transport in het voorjaar van 2000 wordt hiermee reeds gelegd…  
 
Voordat de eigenlijke transporten met nucleair afval uitgevoerd kunnen worden, 
wordt echter eerst een proeftransport georganiseerd met een lege container. Op die 
manier kunnen de technische kanten van het dossier degelijk voorbereid worden. 
Rond 10 februari ontstaat een eerste commotie rond het proeftransport. In Mol en 



 
Dessel gaat men er van uit dat het transport op komst is. Naar aanleiding hiervan 
gaan zowel de milieubeweging Greenpeace, het ACW, als de plaatselijke politici 
protesteren tegen het zogenaamd aangekondigde proeftransport. Uiteindelijk blijkt 
het hele verhaal niet te kloppen en gaat het transport niet door. De verantwoordelijke 
instanties stellen het hele verhaal rond dit zogenaamd geplande transport voor als een 
kwakkel, terwijl de lokale politici en Greenpeace elk hun eigen argumenten aanhalen 
om redenen te zoeken voor het uitstel van het transport. Zo wordt er gehoopt door de 
plaatselijke politici dat men toch nog eerst hun eisen zal inwilligen, terwijl 
Greenpeace verwijst naar de onveiligheid van het transport en de angst voor het 
protest. Op 24 februari gaat het proeftransport uiteindelijk toch door. Ook al is het 
belang van het proeftransport beperkt (er is immers geen afval bij betrokken), toch is 
er reeds protest.  
 
In de maand april vindt uiteindelijk het eerste echte transport plaats en krijgt de zaak 
ook de meeste belangstelling. Deze aandacht concentreert zich bijna volledig in de 
eerste zes dagen van de maand. Het is in die dagen dat het transport gepland was, 
verdaagd werd en uiteindelijk toch plaatsvond. De reden waarom het dossier van het 
nucleair transport naar Dessel zo’n enorme media-aandacht kreeg, is te wijten aan het 
(beperkte) succes van het verzet tegen het transport. Dat verzet start met het verbod 
van de burgemeesters van Mol, Dessel en Geel op de doorvoer van nucleair afval 
over hun grondgebied. Onmiddellijk volgt hierop een reactie van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken dat hoe dan ook wil doorgaan met het transport. Het protest 
wordt opgevoerd door Greenpeace, dat actie voert in Gent en in het weekend van 1 en 
2 april een kortgeding aanspant om het transport te verbieden omdat de provinciale 
rampenplannen niet in orde zouden zijn. De rechtbank van Dendermonde gaat in op 
de eisen van Greenpeace en verbiedt het transport van het hoogradioactief afval over 
het grondgebied van de provincie Oost Vlaanderen. Dit betekent voor voor 
Greenpeace een grote overwinning. Binnenlandse Zaken, dat oorspronkelijk verstek 
liet gaan, tekent vervolgens onmiddellijk verzet aan tegen het vonnis. Volgens het 
ministerie geldt alleen het nationale rampenplan en niet het provinciale. In de reacties 
aan de pers valt daarbij een minimaliserende of gelaten houding op: er wordt 
gesproken over vergunningen en over het doorgaan van het transport alsof er niets 
aan de hand is.  
 
De burgemeester van Mol, Sus Luyten, probeert nog een laatste keer het transport 
tegen te houden met een lijvig politiebevel, waarin maar liefst tien redenen opgesomd 
worden waarom het gemeentebestuur niet wil weten van een nucleair transport over 
het grondgebied van Mol. Ook deze poging wordt echter overruled door 
Binnenlandse Zaken en wanneer de rechter van Dendermonde uiteindelijk ook groen 
licht geeft voor het transport, kan deze hoogradioactieve ‘twistappel’ uiteindelijk 
vanuit La Hague zonder problemen het Belgische grondgebied afreizen. Op enkele 
kleinere incidenten, ludieke acties en een vreedzaam protest na, bereikt het transport 
uiteindelijk het station van Mol, waar de container overgeladen wordt op een 
vrachtwagen en gaat het richting Dessel waar het afval momenteel ligt te wachten op 
een definitieve bergplaats. 



 

4. Thema’s in het mediadebat over het transport 

In de berichtgeving rond het nucleaire transport wordt veel aandacht geschonken aan 
het veiligheidsthema. Zo bespreekt ruim vier vijfde van de transportartikels veiligheid 
in het algemeen en vinden we in ongeveer zeventig procent van deze artikels 
rechtstreekse verwijzingen naar de veiligheid van het transport. Algemeen genomen 
is de meerderheid van de berichtgeving rond de veiligheid in de eerste dagen van 
april te situeren. Dit is te verklaren omdat in die periode de veiligheid van het 
transport nog eens extra aangeklaagd wordt door de milieubeweging Greenpeace.  
 
Het concept veiligheid wordt in de berichtgeving op verschillende manieren 
geïnterpreteerd. Zo is er enerzijds een onderscheid te maken tussen de risico’s voor 
de volksgezondheid en het milieu wegens de radioactieve straling die het 
hoogradioactief afval afgeeft. Daarnaast wordt eveneens diep ingegaan op het risico 
op ongevallen en incidenten tijdens de rit die veroorzaakt kunnen worden door 
problemen met de organisatie van het transport of door actievoerders. In beide 
gevallen wordt door de betrokkenen in het dossier, op verschillende manieren 
gereageerd. In wat volgt bekijken we de wijze waarop de verschillende actoren in de 
berichtgeving naar voor komen en hoe zij elk op hun manier het mediadebat proberen 
te beïnvloeden. Daarna wordt een balans opgemaakt van de manier waarop de 
verschillende zijden in het transportdossier door de media aan het woord gelaten 
werden.  

4.1 Het debat over de volksgezondheid 

Wanneer het over het nucleaire gaat, is de volksgezondheid nooit ver weg. De angst 
voor het ongrijpbare van radioactieve straling, maakt dat de mogelijke negatieve 
effecten van een belangrijke dosis straling steeds opnieuw de kop opsteken in 
nucleaire dossiers. Ook bij het transportdossier was dat niet anders.  
 
De twijfel over mogelijke negatieve nevenaffecten van het transport wordt 
voornamelijk in de eerste periode van de case teruggevonden. Eens het transport 
daadwerkelijk komt, gaat de discussie vaak meer over de kwestie van de openbare 
orde (zie verder). Greenpeace is een belangrijke aanklager van de onveiligheid van 
transporten. Een eerder emotioneel en gekleurd woordgebruik wordt hierbij niet 
geweerd door de milieuorganisatie. Het discours van Jan Vande Putte, de 
woordvoerder van Greenpeace, probeert op het gevoel te werken of de publieke 
opinie te overtuigen. De bezorgdheid van de milieuorganisaties gaat tevens gepaard 
met protest tegen het proeftransport en het uiteindelijke transport. Greenpeace maakt 
hierbij vaak gebruik van symbolen en verhalen die op het gemoed van de bevolking 
werken. Zo voorspelt de milieubeweging allerhande dramatische scenario’s die de 
burger niet onberoerd kunnen laten. 
 



 
“De hele operatie werd nauwlettend in het oog gehouden door een vijftienkoppige groep actievoerders 
van Greenpeace, geflankeerd door Agalev en het Kempisch Forum voor Atoomstop.  "Dit transport is 
gevaarlijk en onaanvaardbaar", aldus Jan Vande Putte van de nucleaire campagne van Greenpeace.  "De 
enige tests die voor dit soort containers werden uitgevoerd, waren computersimulaties.  In werkelijkheid 
kent niemand de gevaren. Een botsing tussen dit transport en een chemisch goederentransport betekent 
zonder meer een lokale kernramp.  Er zijn ook nog steeds geen honderd procent veilige containers.  Het 
stralingsveld rond dit type levert iedereen die een uur in de buurt blijft zijn jaardosis radioactiviteit op.” 
(DM250200)  
 
“Critici blijven bovendien met een pak vragen zitten. Zo wordt de TN28VT-container gewantrouwd. 
Deze `thermosfles' warmt door zijn hoogradioactieve lading tijdens het transport op tot een temperatuur 
van 80 tot 100 graden Celsius. Tegenstanders vrezen dat onder meer NMBS-personeel of burgers die in 
de buurt van de container komen, ook wel eens straling zouden kunnen opvangen. De container werd 
bovendien enkel getest met computersimulaties op een schaalmodel van een derde van de ware grootte. 
Het wantrouwen steeg toen bleek dat het proeftransport een ander dan het eigenlijke traject had 
gevolgd.” (DM25-260300) 
 
Begin april, voert Greenpeace alle middelen aan om het transport toch nog in laatste 
instantie te kunnen tegenhouden. Dit gaat opnieuw gepaard met het aanhalen van 
allerhande argumenten om de publieke opinie te overtuigen van de onveiligheid, 
waarbij de media door de milieubeweging ingeschakeld worden als kanaal. Hoe zeer 
Vande Putte ook de nadruk legt op de kracht van de straling ondanks de dikte van de 
container, zijn argumenten worden deels ontkracht doordat ze geplaatst worden 
tegenover een expert terzake.  
 
“J. Vande Putte: Die transporten zijn zeer gevaarlijk. De straling van dat hoogradioactief afval is 
zodanig intensief dat het dus door die 30 centimeter stalen wand heen straalt, dus ook aan de buitenkant 
krijg je een stralingsdosis ook als er geen ongeval is en dat is voornamelijk een probleem voor de 
spoorwegarbeiders en voor de politiemensen die het transport begeleiden. Eigenlijk op een afstand van 
één meter doet iemand een maximale dosis op voor één jaar gedurende één uur. Paul Schonken - 
Professor stralingsbescherming KUL: Als men dat vergelijkt met stralingsdosissen waar patiënten 
bijvoorbeeld aan onderworpen worden ter gelegenheid van een radiologisch onderzoek of iets 
dergelijks, dan is dat zeer weinig want die patiënten die krijgen heel wat meer. Als we die afstand 
tienmaal groter maken, dus laat ons zeggen op 10 meter afstand, zal maar een honderdste van die 
stralingsdosis overblijven. Dus men kan zich gemakkelijk beschermen door wat meer afstand. 
(CANVAS030400) 
 
Ook al krijgt Greenpeace zeer veel aandacht in de media om zijn argumenten kracht 
bij te zetten, een aantal kranten, zoals De Standaard en Het Nieuwsblad stellen zich 
ook vragen bij de stellingen van de milieubeweging.  
 
“De acties te elfder ure van Greenpeace en het vonnis, zondagavond in kortgeding van de rechtbank van 
eerste aanleg van Dendermonde, zijn niet erg logisch. Greenpeace verzet zich tegen het transport omdat 
de container waarin het verglaasd hoogactief kernafval wordt gerepatrieerd niet veilig zou zijn. 
Tegenover die stelling staat het feit dat de transportcontainer, de roestvrije stalen vaten en het glas 
samen 112 000 kg wegen om 420 kg kernafval te verpakken. De container - een retourverpakking van 
98.000 kg - heeft de talrijke zware tests met succes doorstaan (zie grafiek). Nog ergere rampscenario's 
zijn moeilijk denkbaar. Het treinstel waarmee hij wordt vervoerd, bestaat uit de locomotief, de wagon 
met de lading en een wagon achteraan. De locomotief en de tweede wagon werken bij een aanrijding als 
buffer.” (DS040400) 
 



 
Andere kranten, zoals De Morgen en Het Laatste Nieuws volgen dan weer heel sterk 
het discours dat de milieubeweging houdt. De Morgen gebruikt bijvoorbeeld ergens 
in zijn berichtgeving een wetenschapper die de argumentatie van Greenpeace 
gedeeltelijk ondersteunt. Hiermee wordt het eenvormige blok van wetenschappers die 
allemaal hetzelfde zeggen over het nucleaire dossier doorprikt. 
 
“Critici maken zich zorgen over de veiligheidsmaatregelen die voor het nucleair transport werden 
getroffen. 'Sommige zaken stroken niet met de waarheid, maar niet alles wat Greenpeace zegt is uit de 
lucht gegrepen", stelt professor Hubert Thierens, verbonden aan de Dienst voor Fysische Controle ter 
Bestrijding van de Gevaren van Ioniserende Stralen van de Universiteit Gent.”(DM050400) 
 
Naast Greenpeace zijn er nog enkele andere actoren te onderkennen die zich zorgen 
maken om de veiligheid van het transport. We vinden hier bijvoorbeeld de 
plaatselijke burgemeesters uit Mol en Dessel terug. Zij praten wel over de 
volksgezondheid maar eerder in beperkte mate. Zij maken zich voornamelijk zorgen 
over de bewaring van de openbare orde (zie verder). Bovendien nemen de 
burgemeesters een eerder gematigde houding aan waar het volksgezondheid betreft. 
Zij zullen nooit twijfels uiten over de deskundigheid van de bedrijven in hun 
gemeenten. Integendeel zullen zij nog benadrukken dat ze ervan overtuigd zijn dat zij 
wel over competentie beschikken om de veiligheid te garanderen. Als burgemeester 
zal men wellicht nog vaak moeten samenwerken met deze bedrijven. Lokale 
economie en lokale tewerkstelling kunnen immers gevoelige thema’s worden. Ook al 
kunnen we dit niet rechtstreeks uit de media-analyse afleiden, er speelt op lokaal 
niveau waarschijnlijk ook het feit mee dat eind 2000 gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden werden. Zoals later nog zal blijken, zal het eerder de federale overheid zijn 
op het domein van de openbare orde dan de nucleaire sector op het vlak van 
volksgezondheid die door de plaatselijke politici op de korrel genomen wordt.  
 
“De burgemeesters van Dessel, Mol en Geel verbieden een transport over hun grondgebied volgende 
week van nucleair afval van de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague naar Dessel. Na een proef 
met een testtrein enige tijd terug had de minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) 
hiervoor het licht op groen gezet. Met hun verbod gaan de drie burgemeesters in op de twijfels over de 
veiligheid van het transport (zie De Morgen, 22 maart). In de krant lezen we dat er een diplomatieke rel 
dreigt tussen Frankrijk en België omdat België de veiligheid van het transport niet kan garanderen", 
zegt Kris Van Dijck (VU), burgemeester van Dessel en Vlaams parlementslid. "Binnenlandse Zaken 
ontkende, maar staatssecretaris voor Energiebeheer Olivier Deleuze (Ecolo) gaf het wel toe. Wij willen 
nu weten er aan de hand is. Op dit ogenblik achten we ons niet in staat om de veiligheid van het 
transport te garanderen. Minister Duquesne kan, ondanks ons politiebevel, toch het transport toelaten, 
maar dat is dan zijn verantwoordelijkheid. En niet de onze." Naast de perikelen rond de veiligheid is het 
nucleaire transport uit La Hague ook de inzet van een economische belangenstrijd.” (DM020400) 
 
“Wij kunnen de veiligheid van onze bevolking niet garanderen. En de openbare orde ook niet", stelt 
Kris Van Dijck. „Bij Belgoprocess is er een stakingsaanzegging. In Mol loopt de jaarmarkt op zijn eind 
en wat met mogelijke acties van milieuactivisten? De lokale bevolking moet zich ook beschermd weten 
en wij kunnen die veiligheid niet garanderen.” (DZ020400) 
 
De nucleaire sector is in het debat de grote tegenstander van de milieubeweging. 
Symbolisch zijn zij de “oorzaak” van het probleem, omdat in de nucleaire sector het 
grootste deel van het radioactieve afval geproduceerd wordt dat nu met dit transport 



 
moet terugkeren. Zij worden dan ook gevraagd om te reageren op de beschuldigingen 
van de tegenstanders over de bedreiging voor de volksgezondheid die zou uitgaan 
van de containers. De vertegenwoordigers van de sector in dit dossier zijn 
wetenschappers, Synatom, Niras en Cogema9 dat aangeduid wordt als 
verantwoordelijke voor de veiligheid. Zij bieden sterk weerwerk op de beweringen 
van de groene beweging. Men krijgt hiervoor in de verschillende media uitgebreid 
spreekruimte. Aan de hand van allerhande, eerder rationele en objectieve argumenten 
proberen de woordvoerders uit de nucleaire sector de bevolking te overtuigen van de 
veiligheid van het transport en wordt stellig ontkend dat er grote risico’s aan het 
transport verbonden zijn. Hierbij komen zij doorgaans heel verzekerd over.  
 
“Ondanks het felle protest van Greenpeace en de Molse burgemeester is Niras ervan overtuigd dat met 
de hele operatie geen gevaar is gemoeid. "De container is hermetisch dichtgelast," zegt Evelyn Hooft. 
"Hij bevat tot 412 kilo glasproduct, waarin niet meer dan 14 procent hoogradioactief afval is vervat. De 
container is eigenlijk volkomen onschadelijk." (HBVL100200b) 
 
Naast de nucleaire sector, zien we dat vanuit de media zelf ook achtergrondinformatie 
gegeven wordt over de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Zo geeft VRT-
journalist Herman Henderickx in maart een uitgebreid verslag van wat de risico’s 
mogelijk zouden kunnen zijn.  
 
“VRT: Hoe gevaarlijk is dat transport en als er wat zou mislopen wat is dan het meest denkbare 
scenario dat er misloopt?  H. Henderickx: Wel, het gevaar van het transport zelf is vrij klein. Uiteraard 
zijn er nog altijd stralingen die uit die container komen, dus het is best dat je op een afstand blijft. De 
mensen die er moeten mee werken al was het maar om de wagen aan de locomotief te koppelen, die 
mogen daar maar enkele ogenblikken blijven, niet te lang. Tweede probleem is dat die container warm 
is, die grote zware container. Als je er je hand zou opleggen zou je waarschijnlijk een pijngevoel 
hebben. Het moet ongeveer 70 graden zijn, dus die is vrij warm. Maar als je op afstand blijft en afstand, 
laten we zeggen vier vijf meter of meer, dan is er niks aan de hand. Wat kan er gebeuren met die trein? 
Kijk, het ergste ongeluk dat we kunnen krijgen is dat de wagon ontspoort en dat die container, het is wel 
een cilinder, een grote cilinder, dat die van de berm rolt of in een ravijn terechtkomt, gewoon dus van 
de trein rolt. Dat is getest. Er zijn normen opgelegd door het atoomagentschap in Wenen. Die zijn 
gecontroleerd. Die containers zijn gecontroleerd of ze aan al die voorwaarden kunnen voldoen: vallen 
op onvervormbare ondergrond, een half uur bloot staan aan brand van 800 graden Celsius. Dat soort 
van tests zijn gebeurd.” (VRT140300) 
 
Het discours dat Henderickx hierboven gebruikt, sluit heel dicht aan bij de informatie 
die ook door de nucleaire sector is verspreid over de risico’s van het transport. 
Nergens in het interview (tussen de nieuwsredactie en de journalist) worden de 
argumenten tegen het transport zoals die door Greenpeace verwoord werden, 
aangehaald. 

                                           
9 Synatom is een Electrabel-dochter. Cogema is de Franse opwerkingsfabriek waar het afval 

vandaan komt. 



 

4.2 Het debat over de openbare orde 

Vanaf april begint de strijd tussen Greenpeace en het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, waarbij de milieuorganisatie alle middelen inzet om het transport toch nog in 
laatste instantie te laten verbieden. Zo wordt er vooral aangeklaagd dat de 
noodplannen van de provincies waar het transport zal passeren nog niet in orde zijn. 
Dit betekent in het dossier de start van een tweede debat dat zich voornamelijk in 
april afspeelt. De volksgezondheid komt door dit tweede debat op de achtergrond te 
staan en een groot deel van de media-aandacht verschuift naar de kwestie van de 
openbare orde.  
 
De aanvankelijke protagonist in dit debat is opnieuw de milieubeweging. Zij hameren 
steeds sterker op het ontbreken van de nodige veiligheidsplannen en trekken met dat 
argument naar de rechter in Dendermonde om in kortgeding gelijk te krijgen. Deze 
actie wordt nog aangevuld met, voornamelijk symbolische, protestacties in Gent 
waarbij men probeert het gemeentebestuur te overtuigen van het gevaar van de 
nucleaire transporten omwille van de afwezigheid van de noodzakelijke 
rampenplannen. In de media wordt de overwinning van Greenpeace voor de 
rechtbank sterk benadrukt. De emotionele boodschap van Greenpeace over de 
onveiligheid klinkt op dat moment sterk boven de andere uit.  
 
“De rechtbank van  eerste aanleg in Dendermonde besliste zondagavond in kort geding om de Belgische 
staat, de NMBS en technisch uitvoerder Synatom te verbieden om 'enige handeling te stellen, die kan 
bijdragen tot het vervoeren en/of laten vervoeren van nucleair afval'. Het transport van hoogradioactief 
afval vanuit het Franse La Hague naar de opslagbunker van Belgoprocess in Dessel kan dus niet langs 
de voorziene stations van Lokeren en Sint-Niklaas - beide op het juridisch grondgebied van 
Dendermonde. De rechter ging daarmee in op de eis van milieuorganisatie Greenpeace, die had 
geopperd dat de veiligheid van het transport niet verzekerd was, omdat er geen noodzakelijke - 
operationele nucleaire noodplannen bestaan op provinciaal vlak. (DM040400) 
 
Toch staat Greenpeace in het debat over de openbare orde niet alleen. Zij krijgen op 
de dag van het vonnis en de dagen erna bijzonder veel aandacht met hun aanklacht 
tegen het ontbreken van rampenplannen op provinciaal niveau. Het zijn echter de 
lokale burgemeesters, met name Sus Luyten van Mol en Kris Van Dyck van Dessel, 
die van bij het begin van het dossier in sterke mate gehamerd hebben op de 
problemen in verband met openbare orde als het transport zou plaatsvinden.  
 
“VRT: Het gaat u dus niet in de eerste plaats om de onveiligheid van het nucleaire transport dat op 
komst is, maar om die beloften die federale overheid niet heeft hard gemaakt.  K. Van Dijck: Ja en 
neen, dus ik heb er alle vertrouwen in dat de techniciteit aanwezig is om zulk een transport in veilige 
omstandigheden te laten verlopen. Maar er zijn op dit moment een aantal zaken die ons in een positie 
manoeuvreren waarbij wij zeggen: Kijk, dit transport kan niet in de optimale omstandigheden gebeuren. 
Er is vooreerst een stakingsaanzegging bij Belgoprocess waar men ook staat op een aantal 
toekomstzekerheden waarbij wij zeggen: Kijk, het bedrijf waar dit transport gaat aankomen, daar is een 
stakingsaanzegging. In hoeverre is de veiligheid er gegarandeerd? Er zijn andere zaken van informatie 
naar de bevolking. Hoe gaat de bevolking reageren wanneer niet aan die streekeisen voldaan is? Kijk, 
dat zijn allemaal zaken die voor ons een zeker mistgordijn ophangen waarbij wij onze 
verantwoordelijkheid als burgemeester niet kunnen nemen in die optiek dat wij dit transport niet kunnen 
laten plaatsvinden en het dan ook verbieden.” (VRT310300) 



 
 
In dit debat scharen de burgemeesters zich niet aan de zijde van Greenpeace. De 
milieubeweging wordt immers zelf aanzien  als mogelijk verstoorder van de openbare 
orde. Wel lijkt de manier waarop de burgemeesters in de media het debat uitvechten 
sterk op de wijze die Greenpeace gebruikt. Voornamelijk de burgemeester van Mol 
kiest de symbolische en mediagenieke strijd. 
 
"Als de milieuverenigingen niet fel protesteren, smijt ík mijn fiets onder de trein, " belooft Luyten. 
(RP080200.txt) 
 
Verschillende kranten nemen de uitspraak over, soms zelfs als kop van hun artikel. 
De uitspraak van de burgemeester is niet alleen heel mediageniek omwille van het 
humorgehalte, ze is symbolisch ook heel belangrijk. De burgemeester geeft aan dat 
hij niets anders heeft dan een fiets om een nucleair transport tegen te houden. Het is 
de plaatselijke David met de fiets die vecht tegen de hoogtechnologische Goliath. 
Deze combinatie van humor en symboliek is zo krachtig dat de uitspraak een icoon 
wordt tijdens het hele protest tegen het transport.  
 
 “Ook de Molse burgemeester Sus Luyten vreest dat zijn gemeente gegijzeld wordt.  "De regering voert 
een voldongen feitenstrategie. Nooit werden wij geraadpleegd, nooit kregen we de kans om met de 
bevolking in discussie te gaan. We werden koudweg genegeerd.  Ik hoop dat de mensen hun 
ongenoegen kenbaar zullen maken, ik gooi mijn fiets alvast voor de trein", zegt hij.  "Van al onze eisen 
is niet één ter sprake gekomen".” (HLN020200b) 
 
 “Sus Luyten van Mol had op dat ogenblik met zijn fiets-met-Janneke-Maan de show al lang gestolen. 
„Loop naar de maan met je afval", riep hij nog erg vroeg in de ochtend, een klein uur voor het nucleair 
transport om kwart over zes in Mol zou aankomen. Op het stuur van zijn fiets was een lange staak 
gelast. Met een lopende band van rolluiklint, waarmee driekoningen normaal een ster doen draaien, 
stuurde Luyten naar hartelust vaatjes radioactief afval naar de maan. Succes verzekert. Zijn collega Kris 
Van Dijck van Dessel stond met lege handen en keek wat sip.” (DS060400a) 
 
De Desselse burgemeester Kris Van Dijck staat vaak in de schaduw van zijn Molse 
collega en niet in het minst omdat hij minder emotioneel omgaat met de kwestie. De 
Desselse burgemeester roept bijvoorbeeld niet op tot betoging, maar omschrijft dit als 
zinloos. Hij ziet meer heil in een gesprek met de betrokken beleidsvoerders. Hier gaat 
hij tevens in tegen zijn Molse collega en laat duidelijk blijken dat hij de commotie 
van diens zijde wel wat overdreven vindt. Van Dijck zelf is niet tevreden over de 
manier waarop de transporten zullen verlopen, zonder dat er aan de eisen van de 
streek voldaan is, maar hij weet ook dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen.  
 
“Wij gaan niet betogen", benadrukt Kris Van Dijck, de burgemeester van Dessel. "Een goede 
verstaander weet al tien jaar dat het kernafval terug naar hier moest komen.  Het Niras (Nationaal 
Instituut voor Radioactief Afval en Splijtstoffen, nvdr) startte aan het einde van de jaren tachtig al de 
procedure voor de bouw van gebouw 136, de plaats waar het afval zal worden opgeslagen.  De 
infrastructuur, die miljoenen heeft gekost, staat al vijf jaar te wachten.  Bovendien heeft premier Guy 
Verhofstadt het dossier gedeblokkeerd bij zijn bezoek van vorig jaar aan Parijs." Die houding van de 
Desselse politici betekent niet dat ze de beslissing zomaar naast zich neerleggen.  "Wij vergaderden 



 
vorige week met alle schepenen en namen een gezamenlijk standpunt in", vervolgt Kris Van Dijck." 
(GVA040200d) 
 
De burgemeesters van Mol en Dessel, samen met de burgemeester van Geel bundelen 
hun eisen in het Streekplatform Kempen. Het is in deze hoedanigheid dat men met de 
federale regering de tafel gaat zitten. De federale overheid is immers het doelwit van 
de lokale politici. In verschillende artikels wordt door de verslaggever allusie 
gemaakt op het feit dat een belangrijke achterliggende reden voor het gedrag van de 
burgemeesters, de compensaties zijn die zij voor hun gemeente van het ministerie 
willen bekomen. Dit lijkt een zeer plausibele hypothese die we, bij gebrek aan 
interviews met de betrokkenen zelf, niet hard kunnen maken met deze 
inhoudsanalyse. 
 
Net zoals de nucleaire sector de neutrale en objectieve tegenhanger was in het debat 
over de volksgezondheid, zo komt de federale overheid in sterke mate naar voor als 
de niet-emotionele tegenstander in het debat over de openbare orde. De federale 
overheid moeten we in deze wel verengen tot het ministerie van Binnenlandse zaken 
in het algemeen en de persoon van minister van Binnenlandse zaken Duquesne in het 
bijzonder.  
 
Het ministerie komt in de aanloop van het dossier naar voor als een slechte 
communicator, een instantie die kritiek doodzwijgt en eigenhandig beslist. Deze 
kritiek wordt voornamelijk geuit of versterkt door de lokale burgemeesters. De 
Kempische politici willen hun lokale compensaties eerst goedgekeurd zien, alvorens 
zij het transport op hun grondgebied toelaten.  
 
 “Kris Van Dijck.  "Zowel de gemeente Dessel als het Streekplatform stuurden brieven waarin we onze 

eisen kenbaar maakten. De federale regering antwoordde zo goed als nooit op ons schrijven.  Het is 
belangrijk dat de regio leefbaar blijft en niet enkel met milieulasten te kampen krijgt." "Over de 
financiering van het Molse SCK moet nog een woordje gesproken worden", zegt de Desselse 
burgervader.  Die gelegenheid krijgen de Kempense politici woensdagavond.  Minister van 
Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne ontvangt de burgemeesters van Dessel en Mol en de 
provinciegouverneur om de terugkeer volgende maand van het hoogradioactief afval uit Le Hague te 
bespreken.” (GVA040200d) 

 
Eens het transport er aan komt, wordt er wel door het ministerie gecommuniceerd. De 
berichtgeving hierover laat een krachtdadige overheid zien. In de berichten komt een 
ministerie van Binnenlandse Zaken naar voor dat geen risico’s neemt met de 
openbare orde en de nodige ordehandhavers en hulpdiensten paraat houdt. Dit aspect 
wordt uitvoerig beschreven in de media, over het algemeen zelfs met een ondertoon 
die een vorm van respect voor de bewaking van het transport uitdrukt. De media 
staan over het algemeen positief tegenover de uiteindelijke organisatie en bewaking 
van het transport en beschrijven deze uitvoerig.  
 
"Binnenlandse Zaken spaarde kosten noch moeite om de eerste hoogradioactieve lading tijdig en veilig 
in Dessel te krijgen. In totaal werden sinds dinsdagmiddag 300 manschappen ingezet, waarvan de helft 
in de onmiddellijke omgeving van Mol en Dessel. Minister Duquesne vorderde 's morgens ook acht 
(van de 28) Kempense BOB'ers op. Dokter Beaucourt en een medische urgentiegroep volgden de 



 
aankomst vanop afstand, uit voorzorg. Politie was nauwelijks te bespeuren. De burgemeesters van Mol 
en Dessel wilden immers op geen enkele manier hun medewerking verlenen. De machtsontplooiing van 
de rijkswacht was al sinds dinsdagnacht indrukwekkend. 0p de parking van het station stonden twaalf 
gepantserde wagens klaar, naast twee zware waterkanonnen en een geblindeerde personenbus waarin 
uiteindelijk toch 22 oproerkraaiers zouden belanden. Een woordvoerder van minister Duquesne raamt 
de factuur voor de ordehandhaving op «minstens twee miljoen». (NB060400) 
 
“De ingenieurs van de Franse bedrijven Cogéma en Transnucléaire en van het Belgische Transnubel 
waren tevreden. De ordediensten hadden de zaak stevig in handen.” (DS060400) 
 
Er is enkel negatieve kritiek op de gerechtsdeurwaarder, gestuurd door Cogéma. Deze 
zou overdreven streng opgetreden zijn, wat door de demonstranten zelfs 
gepercipieerd wordt als een inbreuk op het fundamentele recht op vrijheid van 
meningsuiting. 
 
“Woensdagochtend werd het eerste transport van hoogradioactief afval naar de Kempen afgewerkt.. 
Noch de tweeëntwintig ordeverstoorders, noch de tweehonderd rijkswachters kwamen echt in het 
verhaal voor. De glansrol werd opgeëist door een gerechtsdeurwaarder. (…). Omstreeks 9u was de 
container met kernafval van de trein op een vrachtwagen geladen en vertrok de lading per wegtransport 
naar Dessel. Er bleven op dat ogenblik maar enkele toeschouwers over. Maar deze harde kern, onder 
wie Jef Sleeckx met enkele jonge SP-partijgenoten, drong samen voor de poort van het rangeerstation 
om het wegtransport te blokkeren. Dat duurde maar even. Als een deus ex machina verscheen 
gerechtsdeurwaarder Geert Segers. Die was daar op eenzijdig verzoek van het Franse staatsbedrijf 
Cogéma. De man dreigde met een dwangsom van honderdduizend frank per tien minuten vertraging 
van het transport. Een geschrokken Sleeckx en zijn collega's gaven de vrachtwagen meteen ruim baan. 
(…) Het optreden van de gerechtsdeurwaarder zette kwaad bloed bij de politieke demonstranten. "Dit is 
een inbreuk op het fundamentele recht op vrije meningsuiting", zei het Molse SP-gemeenteraadslid Ivo 
Mols. "Wij dienen klacht in bij de minister van Binnenlandse Zaken." (GVA060400b) 
 

5. Evaluatie van de berichtgeving in het transportdossier 

Wanneer we de resultaten omtrent de berichtgeving over nucleaire risico’s uit dit 
onderzoek vergelijken met deze van vroeger onderzoek, moeten we besluiten dat de 
Vlaamse journalisten in dit dossier een soort scheidsrechterspositie innamen tussen 
de verschillende antagonisten in beide debatten. Hierbij merken we echter op dat in 
de andere onderzoeken waar naar gerefereerd werd, enkel de verslaggeving over 
reeds gebeurde ongevallen beschouwd werd en dat het bijna uitsluitend ging over 
Amerikaanse mediaonderzoeken.  
 
Wanneer we in het transportdossier een evaluatie moeten maken van de berichtgeving 
dan kunnen we dit enkel doen op twee dimensies. In de eerste plaats dienen we te 
kijken naar de aanwezigheid van de relevante partners in het dossier. In welke mate 
komen alle partners die een inbreng doen in het debat op een gelijke manier aan bod? 
In de tweede plaats moeten we kijken naar het soort informatie dat aan bod komt. 
Mediagenieke acties hebben immers door hun eigenheid meer kans op aandacht dan 
droge objectieve informatie. We gaan kort in op beide dimensies.  
 



 
Om te evalueren of alle actoren evenwichtig aanwezig waren in de berichtgeving, is 
het noodzakelijk om eerst de relevante actoren te identificeren. De protagonist in het 
transportdossier was in de eerste plaats de federale overheid, die het akkoord sloot 
over de repatriëring van het verglaasd afval. Dicht bij deze overheid staat de 
nucleaire sector die mee verantwoordelijk was voor de technische uitwerking en de 
organisatie van het transport. Daartegenover staat de milieubeweging als antagonist 
die het terugnemen van het transport zelf niet veroordeelt, maar wel de manier 
waarop. In theorie zijn dit de belangrijkste tegenspelers in het transportdossier. De 
eerdere analyse heeft ondertussen ook wel duidelijk gemaakt dat het lokale politieke 
niveau zich ook in sterke mate gemanifesteerd heeft als betrokken actor.  

Figuur 1: De verschillende actoren in het transportdebat en hun voorkomen (op het totaal 
aantal artikels over het transport) 
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Dit wil niet zeggen dat de berichtgeving in de verschillende kranten en op de 
verschillende zenders niet van elkaar verschilt. Zo zullen De Standaard en Het 
Nieuwsblad sneller de doemverhalen en acties van Greenpeace relativeren en 
duidelijk wijzen op de veiligheid van het transport.  
 
De Morgen daarentegen trekt – zeker in het beginstadium – eerder de kaart van de 
groene beweging en bericht uitvoeriger over de acties en ideeën van Greenpeace. 
Naarmate het uiteindelijke transport nadert, zien we echter dat deze krant ook een 
eerder gematigde positie zal innemen en de nucleaire wetenschappers ook meer 
ruimte toegemeten krijgen. Het Laatste Nieuws geeft over het algemeen het meeste 
spreekruimte aan Greenpeace. Het gebruik van mediagenieke acties en symbolen sluit 
ook nauwer aan bij de stijl van de krant. De Gazet van Antwerpen, Het Volk en het 
Belang Van Limburg gebruiken doorgaans een luchtiger woordgebruik en vele 
symbolen in hun berichtgeving, maar slagen er toch in om een evenwicht te vinden 
tussen de meningen van de verschillende actoren. De Financieel Economische Tijd 
tenslotte geeft niet zo veel aandacht aan het transport en zal eerder de financiële 
aspecten rond het transport belichten.  

6. Besluit 

De hedendaagse maatschappij is te omschrijven als een risicomaatschappij, die met 
zijn eigen specifieke kenmerken een diepgaande invloed heeft op al wie er deel van 
uitmaakt. De evolutie naar dit nieuwe maatschappijmodel heeft belangrijke 
implicaties voor de nucleaire sector. Zo wordt het voortbestaan van de sector 
bedreigd en vindt men moeilijk oplossingen voor problemen als het nucleair afval dat 
in de loop der jaren geproduceerd werd. 
 
Vanaf zijn ontstaan heeft de nucleaire sector te kampen gehad met een negatief imago 
en werden zijn activiteiten bijna onlosmakelijk geassocieerd met angst. Deze angst 
werd enkel maar versterkt door enkele ernstige nucleaire accidenten. Anno 2001 
wordt deze sector bovendien geconfronteerd met een veranderd medialandschap, een 
mondige en georganiseerde burger met een groot onveiligheidsgevoel, machtige 
‘nieuwe’ bewegingen en een veel grotere aandacht voor het ecologische 
gedachtegoed in heel de samenleving. De nucleaire sector zal dus met verschillende 
aspecten en visies of met de ideeën van verschillende stakeholders rekening moeten 
houden bij het nemen van belangrijke beslissingen die veel toekomstige generaties 
aanbelangen.  
 
Hoewel de nucleaire sector reeds  min of meer vertrouwd zou moeten zijn met het 
werken onder moeilijke omstandigheden of met een publieke opinie die tegen hen 
gekant is, is de aandacht voor het menswetenschappelijke aspect van de nucleaire 
activiteiten pas laat op gang gekomen. Zo ging de sector pas op het einde van de jaren 
tachtig aandacht schenken aan de multidimensionaliteit van zijn activiteiten. De 



 
steeds belangrijker wordende uitdagingen die de risico- en informatiemaatschappij 
met zich meebrengt, maken het bovendien steeds noodzakelijker om een sociale 
dimensie in te passen in hun werking. Risicocommunicatie neemt hierin een zeer 
belangrijke plaats in. Daarom is het voor deze sector dan ook van groot belang om 
spreekruimte te krijgen binnen de media en juist en eerlijk geïnterpreteerd en 
geëvalueerd te worden. Zeker de massamedia spelen hierbij een belangrijke rol, 
aangezien zij een grote invloed hebben op het algemene ideeëngoed binnen de 
maatschappij.  
 
In het verleden bleek dat in die massamedia vaak een negatief beeld over het 
nucleaire verspreid werd, zeker wanneer bericht werd over eerder genoemde 
nucleaire accidenten. Dit onderzoek ging na hoe de berichtgeving in een belangrijke 
nucleair dossier verlopen is. Uit  de analyse blijkt duidelijk dat verschillende actoren 
in het dossier allen de nodige spreekruimte krijgen en op een evenwichtige manier 
naast elkaar geplaatst worden. De Vlaamse journalisten namen in het dossier van het 
afvaltransport de rol van moderator aan waarbij een neutrale positie ingenomen wordt 
ten opzichte van de nucleaire sector enerzijds en de groene beweging anderzijds. 
Geconfronteerd met twee zeer uiteenlopende standpunten, is het dus aan de burger 
zelf om hieruit een eigen mening te vormen. De vraag die daarbij blijft is: wie wordt 
geloofd ? 
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