
WAAROM IS ER EEN MER INGEDIEND
VOOR DE KLEIPUTTEN?

Het MER is een openbaar document waarin de
milieueffecten van de sanering en de herinrichting
van de kleiputten en eventuele alternatieven
worden onderzocht. Omdat voor de sanering
ontbossing noodzakelijk is evenals de bouw van een
tijdelijke kade aan de Rupel, moet dit MER worden
opgesteld.
Het MER beslist niet of het project een vergunning
krijgt.  Dit wordt beslist door de vergunningverlener.
Die dient  uiteraard wel rekening te houden met de
resultaten ervan.

WAAROM DEZE SAMENVATTING?

Omdat ook de niet-technische samenvatting met
233 p nog zeer omvangrijk is, vatten we het MER
voor de kleiputten in dit overzicht nog verder
samen. We willen publiek en belanghebbenden
relevante informatie over het project zo bevattelijk
mogelijk bezorgen om de publieke participatie in het
vergunningsproces te bevorderen. Samenvatten is
echter keuzes maken en details verliezen. 

MER 
MILIEU EFFECT RAPPORT



WELKE ONDERDELEN VAN SANERING EN HERINRICHTING WORDEN
ONDERZOCHT IN DIT MER?

Sanering: 
binnen het volledige saneringsplichtige gebied wordt een gebied van 35 ha (bruto
oppervlakte) gesaneerd door afdekking.  Dit gebeurt met een volume van  3,1 miljoen m³
grond

Het Project: het realiseren van een nieuw reliëf en inrichting van het gebied:(Zie NTS p.
46)

Er wordt een publiek toegankelijk groen gebied aangelegd, toegankelijk voor wandelaars en
fietsers. Inrichting zoals voorgesteld na bewonersparticipatie.
--> daartoe is 3,6 mio m3 grond vereist, dat is dus naast het volume voor sanering bijkomend
0,5 mio m3 (dit onder andere voor versteviging van de Hoogstraat, doortrekken van het
balkon langs de Bosstraat, ...)
--> 44 ha ruimte-inname: dat is voor de sanering 35 ha en voor bijkomende herinrichting
 9 ha.



Nulalternatief:

Thema : Afwatering van het gebied:

Dit is het alternatief indien het ‘project’ zoals hierboven omschreven niet doorgaat. 
Ook dan is de minimale sanering, meer bepaald BATNEEC variant 3, vereist.  Er is immers een
wettelijke saneringsplicht.  In die minimale sanering moet 1,2 mio m3 aan grond worden
aangevoerd.  Dit nulalternatief gaat gepaard met:
- 31 ha ruimte-inname bruto, 28,5 ha ruimte-inname netto
- 23,5 ha te ontbossen
    

Er werd een nieuwe afwateringsstructuur ontworpen voor het gebied.  Deze is als volgt: 
- afwatering van de noordelijke plas gebeurt naar het gebied van Natuurpunt
- afwatering van het kleifront en de oostzijde van het huisvuilstort, via een aan te leggen
rietmoeras, naar de Molleveldloop
- afwatering van de asbestafdekking, het tussengebied en de westzijde van het huisvuilstort
naar de nieuw aan te leggen Potgatbeek.

CONCEPTSCHETS WATERAFVOER BINNEN DE NIEUWE MORFOLOGIE VAN HET INRICHTINGSGEBIED (BRON: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSVISIE, 29/04/2019, TRACTEBEL)



Thema : Ontbossing en bebossing:
Het totaal project, voor 80 % van de oppervlakte bestaande uit de saneringsafdekking, gaat
gepaard met :
--> 36,4 ha ontbossing van het spontaan opgeschoten bos 
--> Ca 27 ha boscompensatie vereist volgens de wetgeving
--> Minimaal 30 ha bos wordt effectief nieuw aangeplant
--> Volledige bebossing m.u.v. rietmoeras is mogelijk

ONTWERP HERBEBOSSING (IN DE STRIKTE ZIN, ZONDER DE VELE OPEN PLEKKEN DIE, NET ZOALS VANDAAG, TOT HET BOS BEHOREN)

Deelproject: Keibrekerspad:
Het Keibrekerspad wordt geoptimaliseerd als bovenlokale fietsroute tussen Terhagen en
Reet.  De steile helling wordt daarbij afgevlakt. Verlegging huidige pad en aanleg
brug/passerelle.



Deelproject : nieuwe visvijver (Zie NTS p. 46)

Deelproject : Logistieke infrastructuur voor aanvoer van gronden

Deelproject natuurcorridor (Zie NTS p. 70)

Omdat de visvijver centraal in het gebied gelegen vlakbij het huisvuilstort hoe dan ook moet
wijken voor de sanering, wordt een nieuwe visvijver aangelegd binnen het totaalontwerp. 
De keuze van de locatie, gelegen in de oksel van de Bosstraat/Kapelstraat, en het ontwerp
zijn gebaseerd op overleg met de visclub (2019).
      

Voor de overslag van 4,5 mio m³ gronden worden een overslagkade, een werfweg en een
tunnel aangelegd en het jaagpad langs de Rupel wordt ingekokerd tot een fietstunnel.  Dit laat
toe dat de grond, tot de laatste m³ via schepen wordt aangevoerd en dumpers vanaf de kaai
de openbare weg niet moeten betreden.  Er is dan ook geen enkel gebruik van wegen in
Rumst of Boom voor grondaanvoer. Deze te bouwen infrastructuur zal echter ook nog een
tweede leven kennen, met:
- Ombouw van de werftunnel onder Kapelstraat tot ecotunnel als onderdeel van de
natuurcorridor (zie verder)
- Volledige afbraak van de kaai met behoud 2 palen voor een toekomstige pleziervaartsteiger

Na de sanering en creatie van de nieuwe morfologie wordt de tijdelijke werfweg tussen
de kaai en het gebied volledig verwijderd. De volledige zone wordt vervolgens ontwikkeld tot
een natte natuurverbinding (i.f.v. doelsoorten als Kamsalamander, Rugstreeppad, Bever en
Otter). De werftunnel zal daarbij worden ingericht als ecotunnel.  De inkokering van het
jaagpad/fietspad wordt daarbij behouden.

VOORONTWERP GEWENSTE VEGETATIETYPES ECOCORRIDOR MOLLEVELD



Binnen elke discipline wordt voor de effectbeoordeling een 7-delige schaal gebruikt. Daarbij
is onder meer rekening gehouden met: 
- duur van het effect (tijdelijk of permanent), 
- grootte en omvang van het effect,
- kwetsbaarheid en/of zeldzaamheid (van gronden, oppervlaktewateren, soorten,
habitats, monumenten, landschappen, bevolkingsgroepen) en 
- de mate waarin aan kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan.

Deze  7-delige schaal is als volgt opgebouwd:

• ---: aanzienlijk negatief effect
(permanent negatief effect dat groot in omvang is)
• --: negatief effect (permanent negatief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk negatief
effect dat groot in omvang is)
• -: beperkt negatief effect (tijdelijk negatief effect dat klein in omvang is)
• 0: verwaarloosbaar of geen effect
• +: beperkt positief effect (tijdelijk positief effect dat klein in omvang is)
• ++: positief effect (permanent positief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk positief
effect dat groot in omvang is)
• +++: aanzienlijk positief effect (permanent positief effect dat groot in omvang is)

De effectenbeoordeling hieronder is deze met inbegrip van de milderende maatregelen.

Globale beoordeling: aanzienlijk positief +++

Milderende maatregelen tijdens de de grondberging :
Erosie, afspoeling en grondverschuiving vermijden door: 
-       Aanleggen kleine grondberm afwaarts de helling om eventueel afspoelend materiaal
tegen te houden;
-       Aanleggen laterale sloot aan de stroomopwaartse zijde van de aanvulling
-       Onmiddellijke ingroening van afgewerkte delen

Bodeminstabiliteit vermijden door: 
-       de aanvulling zo homogeen als mogelijk en laagsgewijs laten verlopen;
-       de aanvulling gelijkmatig te verdichten
-       een doorlopende periodieke visuele monitoring van de taluds uit te voeren

Bodemverdichting vermijden door: 
-       maximale aanvoer via tijdelijke interne werfpistes in puin/steenslag of over rijplaten; 
-       gebruik maken van voertuigen op rupsbanden of banden met maximale bandenspanning
van 15 kPa;
-       aanvulling met gronden op een logische terugschrijdende wijze

Verbeteren bodemgeschiktheid bij de aanvulling door: 
-       Gebruik van de Formaties van Lillo en Kattendijk voor bodemontwikkeling in de bovenste
meter (0 - 1 m). 
-       Geen gebruik van Formatie van Berchem en Boomse klei als bodemmateriaal (0 – 1 m). 
-       Verdichten van de bodemlaag in de heuvels met deglauconietrijke Formatie van
Berchem, op een diepte van 1 - 1,5 m in functie van het creëren van een watertafel. 
-       Inbreng van voldoende organisch materiaal (humusbouw).

WAT ZIJN DE EINDCONCLUSIES VAN HET MER OVER DE MILIEUEFFECTEN
PER DISCIPLINE ?

CONCLUSIES DISCIPLINE BODEM



CONCLUSIES DISCIPLINE WATER

Globale beoordeling: positief ++

Milderende maatregelen tijdens de aanvullingswerken:
-       Creëren van een variatie in vochttrappen bij aanvulling door aanbrengen van verdichte
bodemlaag als substraat in de heuvels met glauconietrijke Formatie van Berchem op 1 - 1,5 m
diepte en op geplande nattere plekken op 50 cm diepte.

Milderende maatregelen bij bemaling en drainage:
-       Onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden in de
Rupel en moet voldoen aan Vlarem 2 standaarden
-       Onttrokken bemalingswater en drainagewater van de werftunnel onder de Kapelstraat
wordt geloosd in de vijvers ten noordoosten en moet voldoen aan Vlarem 2 standaarden 
-       Onttrokken bemalings-/drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat, na zuivering,
maximaal inzetten bij het besproeien van de werfwegen en de grondaanvullingen

CONCLUSIES DISCIPLINE GELUID

Globale beoordeling: beperkt negatief -

De belangrijkste geluidsbronnen zijn : 
- 2 loskranen op de kade langs de Rupel om gronden van schip naar de dumpers te laden
- dumperverkeer  via de werfroute naar het projectgebied waar de gronden worden gestort
- een kraan en/of wiellader die in het bergingsgebied de gronden egaliseert

Conclusies en milderende maatregelen:
 
Afladen schepen: aan de overzijde van de Rupel wordt een geluidsdruk van +/- 45 dB(A)
verwacht

Sanering en grondaanvullingen: wanneer de activiteiten zich op een afstand bevinden van
200 m of meer zijn er geen overschrijdingen van de geluidsnormen te verwachten. 
Wanneer dichter dan 200 m van de woningen gewerkt wordt, is dit wel het geval.  Voor de
creatie van het Bosstraat-Balkon zal er tijdelijk op minder dan 200 m van de woningen langs
de Bosstraat / Nachtegaalstraat gewerkt worden. Dit balkon zal zelf echter gemiddeld 5 m
hoger liggen dan de overige opvullingen in het gebied en zo een geluiddempende functie
hebben. Belangrijk is dan ook dat het Bosstraat-Balkon meteen aangelegd wordt bij de
sanering van het asbeststort dat als eerste fase wordt aangepakt.  Vervolgens functioneert
dit balkon immers als geluidsscherm voor de rest van de werf.

Werfroute: door de 32 dumperbewegingen per uur wordt voor de werfroute ter hoogte van
de woningen in het Molleveld/Kapelstraat een duidelijk effect verwacht : 48 à 52 dB(A). 
Om dit te milderen moet de werfweg naar de woningen worden afgeschermd met een
gronddam die minstens 6 m hoog is vanaf de tunnelmond tot 100 m ten noorden van de
Kapelstraat. De exacte opbouw van de gronddam moet akoestisch gemodelleerd orden en de
werking van de gronddam moet te velde gecontroleerd worden aan de hand van een
controlemeting. 

Voor de overige woningen aan de Kapelstraat en het Boonhof worden geen overschrijdingen
verwacht gezien de activiteiten en de werfweg zich hier op meer dan 200 m bevinden.



CONCLUSIES DISCIPLINE BIODIVERSITEIT

Ecotoopwinst: positief tot aanzienlijk positief effect  ++ / +++
afhankelijk van de precieze eindinrichting en het beheer in functie van de nabestemming 
Versnippering tijdens de werken: negatief effect --
Ontsnippering: positief tot aanzienlijk positief effect ++ / +++
afhankelijk van de precieze eindinrichting en het beheer in functie van de nabestemming 
Geluidsverstoring tijdens de werken: negatief effect --
Lichtverstoring: verwaarloosbaar effect 0
Wijziging waterkwaliteit: verwaarloosbaar effect 0
Wijziging waterkwantiteit: positief tot aanzienlijk positief effect  ++ / +++
afhankelijk van de precieze eindinrichting en het beheer in functie van de nabestemming

Maatregelen: 

1. Fasering:
Volgende milderende faseringsmaatregelen worden naar voor geschoven om de effecten
tijdens de werffase te beperken : 
- maximaal 10 ha ontbossen in 1 jaar
- maximaal terugschrijdend werken (dit wil zeggen op de verst van de kaai gelegen plekken
eerst werken zodat deze na heraanleg niet door werfverkeer verstoord worden)
- meerdere aanvulfronten zijn mogelijk maar maximaal ‘25 ha’ gelijktijdig onder werf

2. Soortmaatregelen:
Volgende milderende maatregelen voor soorten of soortengroepen worden naar voor
geschoven om de effecten tijdens de werffase te beperken : 

Avifauna: 
- geen ontbossing in broedseizoen, 
- heien van palen voor de kade buiten broedseizoen, 
- aanvullingswerken buiten broedseizoen ofwel doorlopend te organiseren, 
- specifieke maatregelen voor oeverzwaluw

Amfibieën: 
- extra koker onder Kapelstraat ifv connectiviteit tijdens werken, 
- natte verbinding doorheen corridor tijdens werken, 
- amfibieschermen tussen projectgebied en oostelijk en noordelijk gelegen plassen
- demping van natte biotopen mag enkel gebeuren in de winter
- voorstel voor de voorafgaande aanleg van een aantal kamsalamanderpoelen
- Vermijden van zogenaamde ‘ecologische val’ voor rugstreeppad door regelmatige
kartering / monitoring van populatie, noodzakelijke demping van waterplassen enkel in de
winter en eventuele  verplaatsing individuen naar omgeving



Planten: 
-  Gevlekte orchissen, waargenomen ten noorden, verplanten naar omgeving rond de
noordelijke plas
- Geschubde mannetjesvaren verplanten, waargenomen aan de meest noordelijke centrale
vijver, verplanten naar omgeving rond de noordelijke plas of noordoostelijke poel
- Varens langs de talud Hoogstraat uitgraven en op dezelfde of andere locaties langs de
Hoogstraat transplanteren, nadat de talud is gestabiliseerd
- Watergentiaan inclusief wortelstokken uit meer noordelijke centrale vijver transloceren
naar plassen Natuurpunt

3. Werfmaatregelen:
- geen hakselaars gebruiken bij bebossing (geluidshinder)
- de maatregelen lozing bemalingswater volgen (zie discipline water)
- afbakening werfzone
- teelaarde Rupeldijk herbruiken (indien deze geen Japanse duizendknoop omvat) 
- enkel vleermuisvriendelijke verlichting gebruiken

4. Eindafwerking ifv nabestemming:
Volgende milderende maatregelen worden naar voor geschoven mbt het gebruik van
gronden / geolagen vanuit Oosterweel:  
-       Randvoorwaarden mbt gebruik van geolagen (zie studie INBO)
-       Aanbevelingen voor gebruik als bodem (zie studie INBO)
-       Aanbevelingen voor gebruik als onderwaterbodem (zie studie INBO)

Volgende milderende maatregelen worden naar voor geschoven voor een succesvolle
natuur-en bosontwikkeling:
- geen verlichting voorzien in eindafwerking (ook niet langs Keibrekerspad)
- concrete acties voor snelle ontwikkeling gevarieerde bosecosystemen (zie studie INBO)
- concrete acties voor natuur in de open sfeer / kapstoksoorten (zie studie INBO)
   • behoud van open plekken met kalkrijk zand
   • behoud van geschikt habitat voor Rugstreeppad
   • behoud van geschikt habitat voor Kamsalamander
- specifieke aanbevelingen voor het bekomen van een gevarieerd rietmoeras (zie studie
INBO)
- beheer rietmoeras : o.a. goed waterpeilbeheer
- bestrijding Japanse duizendknoop
- steilste hellingen ontoegankelijk maken door afsluiting totdat vegetaties stabiel zijn

https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/002/866/original/Samenvatting__Studie_RUMBOOLAAR.pdf?1591454262
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/002/866/original/Samenvatting__Studie_RUMBOOLAAR.pdf?1591454262
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/002/866/original/Samenvatting__Studie_RUMBOOLAAR.pdf?1591454262
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/002/866/original/Samenvatting__Studie_RUMBOOLAAR.pdf?1591454262
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/002/866/original/Samenvatting__Studie_RUMBOOLAAR.pdf?1591454262
https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/002/866/original/Samenvatting__Studie_RUMBOOLAAR.pdf?1591454262


5. Monitoring en beheer:
Op vlak van monitoring en beheer formuleert het MER volgende milderende maatregelen :
- opmaak van een natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling
- monitoring, begeleiding en advisering door INBO voor, tijdens en na de werffase (cf. de
voorstellen in 4 fasen van INBO)
- systematiek van (ecologische) werkplanning en voortgangsrapportering tijdens werffase
met het oog op concretisering en opvolging ecologische principes uit de INBO-studie en
maatregelen uit dit MER
- monitoring van het gebruik van de ecotunnel

CONCLUSIES DISCIPLINE LANDSCHAP

Globale beoordeling tijdens de werken: beperkt negatief tot negatief - /--
Globale beoordeling na de werken/eindinrichting: beperkt positief tot positief +/ ++

Milderende maatregelen:
Na aanpassingen aan de Kapelstraat, zullen de stukken lein die verwijderd werden en nog
in goede staat zijn, gegroepeerd en verplaatst worden op een geschikte locatie binnen het
inrichtingsgebied (bv. langs een wandel- of fietspad).

CONCLUSIES DISCIPLINE MENS - RUIMTELIJK

Globale beoordeling tijdens de werken: beperkt negatief tot negatief - / --
Globale beoordeling na de werken / eindinrichting: positief ++

Milderende maatregelen :
- uitvoeren van het omleggingsvoorstel voor Keibrekerspad om dit fietsvriendelijk te maken
- omleggingsvoorstel voor het bestaande wandelpaadje doorheen corridor Molleveld en de
wandelroute dwars op corridor Molleveld (knooppunt 202-276)
- de vissersclub verder betrekken bij de herlocalisatie en het nieuwe ontwerp van de
visvijver;
- na de werken opnieuw een route voor mountainbikers realiseren, in samenspraak met
Sport Vlaanderen
- het vrachtverkeer over de weg moet maximaal georganiseerd worden buiten de ochtend-
en avondspits.



CONCLUSIES DISCIPLINE MENS - GEZONDHEID

Globale beoordeling na de werken/eindinrichting: aanzienlijk positief +++

Milderende maatregelen:
- de (tussentijds) gestockeerde gronden en geprofileerde gronden vochtig houden en niet
begroeide grond na de werken snel fixeren door (het stimuleren van) begroeiing en/of
technische maatregelen (bv. geotextiel) en/of hydroseeding
- de voertuigsnelheid van het werfverkeer beperken tot 30 km/h om stofemissies te beperken
- stofemissies tijdens de activiteiten beperken via procedures en instructies volgens de
Vlarem 2 richtlijnen mbt stofhinder
- goed onderhoud van de tijdelijke werfwegen (vochtig houden, regelmatig verversen
steenslag, regelmatig borstelen van verharde oppervlakken)
- indien wenselijk een afscherming van de activiteiten voorzien (schermen, taluds)
- de werfroutes op min. 200 m afstand van de woningen in de Bosstraat / Nachtegaalstraat
leggen
- aanleg van het Bosstraat-Balkon gebeurt best meteen bij de saneringswerken van het
asbeststort omwille van het afschermend effect tav de rest van de werf
- een gronddam van minstens 6 m hoog aanleggen vanaf de tunnelmond tot 100 m ten
noorden van de Kapelstraat

CONCLUSIES KLIMAAT ASPECT

Koolstofbalans :
• Door de huidige koolstofvoorraad van 22,7 kt CO2 (hout van stammen) te begraven onder
water in de vijvers én door takhout en bodems te begraven bij de stortplaatsafdekking wordt
een biologische ‘carbon capture and storage’ toegepast.  Een vastlegging door het
begraven van alle koolstof.  Deze vastlegging overtreft de CO2-kost van de aanlegwerken
(uitstoot door machines geraamd op maximaal 20 kt CO2) waardoor de nieuwe
koolstofvastlegging door nieuw bos en nieuwe natuur zuivere koolstofwinst is (positieve
balans, netto CO2 vastlegging).

Klimaatrobuustheid bos:
• Het huidige bos is niet klimaatrobuust om volgende redenen:
- artificiële standplaatsen, die voor minstens de helft van de oppervlakte bestaan uit ondiepe
bodems met puin, baksteenresten, asbest-afval, gipshoudende materialen of gedegradeerd
huisvuil
- milieurisico’s en slechte hydrologische condities (bv. op huisvuilstort) laten geen duurzame
bosontwikkeling toe
- perturbaties door droogte en storm zijn te verwachten (er is nu reeds veel sterfte en
windworp op huisvuilstort) 
- bij toenemende hittegolven, neerslagtekorten (droogte) en stormen zijn grote delen van het
huidige bos onvoldoende klimaatrobuust (zie studie INBO)

https://cdn.kangacoders.com/direct/particify/da_files/items/000/002/866/original/Samenvatting__Studie_RUMBOOLAAR.pdf?1591454262


Toekomstige bos/maatregelen:
- aanbrengen van glauconiethoudende geschikte geolagen als nieuwe bodem / verrijking
bodem met organische stof (via bvb groencompost)
- aanbrengen van verdichte bodemlagen in functie van opbouw van een watertafel
- aanplanting of vestiging van pioniersoorten bevorderen in functie van een snelle rijping 
van de groeiplaats en ontstaan van een bosklimaat

Met vragen kan je steeds terecht op onze FAQ en op contact@kleiputten.be

https://kleiputtenterhagen.be/news_items?category=316
http://kleiputten.be/

