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1 INLEIDING 

Dit is de niet-technische samenvatting van het milieueffectrapport ‘Sanering & verondieping ontginningsgebied 

Rumst-Boom’ namens de initiatiefnemers Provinciebestuur Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv. 

Voorliggende niet-technische samenvatting is een beknopte samenvatting van het eigenlijke 

milieueffectrapport bestemd voor publiek en belanghebbenden. Een milieueffectrapport is een openbaar 

document waarin de milieueffecten van een planproces of project en de eventuele alternatieven voor dat 

planproces of project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of het project een vergunning 

krijgt, dit wordt beslist door de vergunningverlener die hierbij onder meer rekening houdt met de resultaten van 

het milieueffectrapport. De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden 

de relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en hiermee de 

publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie moet 

u het eigenlijke milieueffectrapport ‘Sanering & verondieping ontginningsgebied Rumst-Boom’ raadplegen. 

Het project bestaat uit de sanering (bodem en grondwater) en het creëren van een nieuwe morfologie binnen 

een voormalige kleiontginningsgroeve langs de Rupel in Rumst en Boom. De uiteindelijke morfologie is 

gebaseerd op een participatietraject met omwonenden en lokale actoren. In functie van de voor de sanering 

noodzakelijke ontbossing en bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur langs de bevaarbare waterweg dient 

een MER te worden opgesteld. 

Lantis (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken, de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen 

Mobiel nv (BAM)) is samen met het Provinciebestuur Antwerpen en De Vlaamse Waterweg mede-uitvoerder 

van het project. 

 

1.1 Doelstelling van het project 

De doelstelling van het project is om het verspreidingsrisico én het contactrisico van diverse bodem- en 

grondwaterverontreinigingen te beperken door het uitvoeren van een sanering. De beoogde nabestemming 

van het projectgebied betreft een publiek toegankelijk groen gebied met laagdynamisch recreatief 

medegebruik. Dit wordt binnen het projectgebied gerealiseerd door de aanleg van een nieuwe morfologie en 

eindafwerking.  

 

1.2 Beknopte projectbeschrijving 

Kaart 1: Topografische kaart 

Kaart 2: Luchtfoto 

De kaartenbundel is terug te vinden in Bijlage A. 

Het projectgebied is een onderdeel van de historische en tot op vandaag actieve kleiontginning langs de Rupel. 

Het projectgebied van het project-MER is nauwkeurig aangeduid op Kaart 1 en Kaart 2 en bestaat uit het 

inrichtingsgebied waar de sanering en creatie van een nieuwe morfologie zullen plaatsvinden en de zone 

Molleveld waar de aan te leggen tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel komt en de aan te leggen 

tijdelijke werfweg ertussen. Het inrichtingsgebied is volledig gelegen binnen de zone 1 op Figuur 1-1. Zone 1 

is het gebied waar de ontginning van klei reeds decennia geleden voltooid werd. Westelijk is het 

provinciedomein De Schorre gelegen. Oostelijk ligt het vijver- en bosgebied (zone 2) dat ontstond door de 

recentere ontginningen (o.a. Swenden en Heylen en de huidige ontginning Wienerberger). Noordelijk vormt 

zone 3 de actieve en toekomstige ontginningszone (Wienerberger). 

Grote delen van de voormalige ontginningszone zijn in het verleden opgevuld met stortmateriaal waaronder, 

naast vele andere opvullingen (zie hiervoor paragraaf 2), een stort met huisvuil (van de stad Antwerpen) en 

een stort met asbest (van Eternit). Deze beide stortplaatsen werden rond 1990 verlaten met een minimale 
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afdekking en eindafwerking. Nadien heeft er een spontane verbossing plaatsgevonden van de beide storten 

en van de verschillende tussenliggende zones.  

De doelstelling van het project is om het verspreidingsrisico én het contactrisico van diverse bodem- en 

grondwaterverontreinigingen te beperken door het uitvoeren van een sanering. De beoogde nabestemming 

van het projectgebied betreft een publiek toegankelijk groen gebied met laagdynamisch recreatief 

medegebruik. Dit wordt binnen het projectgebied gerealiseerd door de aanleg van een nieuwe morfologie en 

eindafwerking.  

De nieuwe morfologie is gebaseerd op een ontwerpproces (Tractebel) dat vertrekt van de BATNEEC-sanering 

(zie verder) en maximaal rekening houdt met de bestaande ecologische, landschappelijke en recreatieve 

kwaliteiten van het gebied en de relaties met de omgeving en rekening houdt met de conclusies van het parallel 

gevoerd participatieproces met omwonenden, gebruikers en stakeholders. 

Het project dat in het project-MER wordt beoordeeld, bestaat uit volgende ingreepgroepen:  

1.De ontbossing van het projectgebied die quasi volledig noodzakelijk is als terreinvoorbereiding voor de 

sanering. En marginaal ook voor de creatie van de nieuwe morfologie, aanleg van de tijdelijke werfweg en 

ombouw tot ecocorridor. 

2.De sanering van het inrichtingsgebied door afdekking (i.c. BATNEEC sanering). 

3.De creatie van een nieuwe aantrekkelijke morfologie/nieuw reliëf door verdere verondieping van de 

voormalige groeve (bovenop of aansluitend bij de sanering) met extern aangevoerde gronden. 

4.De aanvoer van externe niet verontreinigde gronden (i.c. uitgegraven bodem) ten belope van 4,5 miljoen m3, 

in hoofdzaak voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie. 

Om de projectonderdelen 2 tot en met 4 mogelijk te maken, is voorafgaandelijk de bouw van een tijdelijke 

overslaginfrastructuur langs de Rupel en de aanleg van een tijdelijke werfweg met tunnel onder de Kapelstraat 

tussen de overslaginfrastructuur en het inrichtingsgebied noodzakelijk. Deze aanleg behoort bijgevolg 

eveneens tot het voorwerp van dit project-MER. Ook de exploitatie van deze tijdelijke werfweg, tunnel en 

overslaginfrastructuur ten belope van 4,5 miljoen m³ over te slagen gronden behoort tot het project. Nadat de 

aanvoer van gronden is voltooid zal deze tijdelijke overslaginfrastructuur volledig worden afgebroken met 

uitzondering van de 2 meest stroomopwaartse wachtpalen en de lokale steenbestorting errond die behouden 

blijven in de Rupel om in de toekomst mogelijk in een drijvende pleziervaartsteiger te kunnen voorzien. Het 

voorzien van de drijvende pleziervaartsteiger maakt geen deel uit van dit project-MER, het behoud van de 

palen wel. Nadat de aanvoer van gronden is voltooid wordt ook de tijdelijke werfweg volledig afgebroken en 

omgebouwd tot ecocorridor en waarbij de tunnel onder de Kapelstraat ingericht wordt als faunatunnel. Deze 

ingrepen maken ook deel uit van dit project-MER. 
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Figuur 1-1: Situering van de historische kleiontginning binnen zone 1, recentere kleiontginning binnen zone 2 en actieve 
en toekomstige kleiontginning binnen zone 3 langs de Rupel 

 

1.3 Initiatiefnemers van het MER 

De initiatiefnemers van het project en tevens de grondeigenaars zijn het provinciebestuur Antwerpen en De 

Vlaamse Waterweg nv. De eigenaars sloten een samenwerkingsovereenkomst met Lantis waarbij aan Lantis 

een opstalovereenkomst verleend wordt voor de berging van grondoverschotten uit het Oosterweelproject. 

Lantis zal in ruil voor de mogelijkheid tot grondberging de saneringsplicht overnemen en uitvoeren.  

De gegevens van de initiatiefnemers zijn: 

Provinciebestuur Antwerpen  

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

Contactpersoon: Jan Blancke (Jan.Blancke@pomantwerpen.be) 

De Vlaamse Waterweg nv Afdeling Regio Centraal 

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44 

2018 Antwerpen 

Contactpersoon: Wim Dauwe (Wim.Dauwe@vlaamsewaterweg.be) 

KBO nr BE 0216.173.309 

  

mailto:Wim.Dauwe@vlaamsewaterweg.be


 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

  

 

SANERING EN VERONDIEPING ONTGINNINGSGEBIED RUMST 

EN BOOM 

16 van 212 

Namens de initiatiefnemers werken volgende interne deskundigen mee aan het MER: 

Gert Van de Genachte (Gert@intoe.be), aangesteld als intendant voor het project 

Jan Blancke (Jan.Blancke@pomantwerpen.be), Directeur Bedrijventerreinen POM Antwerpen 

De handtekeningen van de initiatiefnemers en de interne deskundigen zijn opgenomen in Tabel 1-1. 

 

Tabel 1-1: Handtekeningen initiatiefnemers en interne deskundigen 

 Handtekening 

Jan Blancke namens Provinciebestuur Antwerpen 

 

Wim Dauwe namens De Vlaamse Waterweg nv 

 

Gert Van de Genachte als intendant 

 

 

Lantis treedt op als mede-uitvoerder van het project. De gegevens van Lantis zijn: 

Lantis 

Sint-Pietersvliet 7, 

2000 Antwerpen 

Contactpersoon: Christian Houdendijcke (Christian.Houdendijcke@lantis.be) 

KBO nr BE 0860.139.085 

1.4 Opdrachthouder van het MER 

Het project-MER is opgemaakt door ARCADIS Belgium. De gegevens van de opdrachthouder zijn: 

ARCADIS Belgium 

Markiesstraat 80 

1000 Brussel 

Voor de uitwerking van de discipline Geluid is er beroep gedaan op DBA-plan: 

DBA-plan 

Heidestraat 120A 

3590 Diepenbeek 

mailto:Gert@intoe.be
mailto:Christian.Houdendijcke@lantis.be
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1.5 Team van deskundigen en hun medewerkers 

1.5.1 Deskundigen 

Volgens de Vlaamse wetgeving dient een MER opgesteld te worden door erkende MER-deskundigen. Volgend 

team van deskundigen hebben ingestaan voor de uitwerking van het project-MER (zie ook Tabel 1-2): 

 Hilde De Lembre (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline Bodem, deeldomein pedologie en 

geologie (EDA-282, onbepaalde duur) belast met de discipline Bodem; 

 Dirk Libbrecht (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline Water, deeldomeinen geohydrologie, 

oppervlakte- en afvalwater (EDA-512, onbepaalde duur) belast met de discipline Water; 

 Mieke Deconinck (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline Biodiversiteit en Landschap, 

bouwkundig erfgoed en archeologie (MER/EDA/590, onbepaalde duur) belast met de discipline 

biodiversiteit en discipline Landschap bouwkundig erfgoed en archeologie; 

 Guy Putzeys (DBA-plan), erkend deskundige discipline Geluid, deeldomeinen geluid en trillingen (EDA-

393, onbepaalde duur) belast met de discipline Geluid; 

 Hanne Carlens (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline Mens, deeldomein ruimtelijke aspecten 

(EDA-817, onbepaalde duur) belast met de discipline mens – ruimtelijke aspecten; 

 An Tombeur (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline Mens, deeldomein psychosomatische 

aspecten en toxicologie (LNE/ERK/MER/201 6/00001, onbepaalde duur) belast met de discipline Mens – 

hinder en gezondheid. 

Mieke Deconinck stond als erkend MER-coördinator (GOP/ERK/MER/2019/00040), ondersteund door Nele 

Dhaese, in voor de coördinatie van het MER met in het bijzonder de interrelaties tussen de disciplines. 

 

Tabel 1-2: Overzicht van team van deskundigen 

Deskundige Discipline Verantwoordelijk voor Handtekening 

Hilde De Lembre 
bodem, deeldomein 

pedologie en geologie 
discipline Bodem 

 

Dirk Libbrecht 

water, deeldomeinen 

geohydrologie, 

oppervlakte- en afvalwater 

discipline Water 

 

Mieke Deconinck 

coördinatie coördinatie 

 

landschap bouwkundig 

erfgoed en archeologie, 

deeldomein landschap 

discipline Landschap, 

bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

biodiversiteit  discipline Biodiversiteit  

Guy Putzeys 
geluid, deeldomeinen 

geluid en trillingen 

discipline Geluid en 

trillingen 
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Hanne Carlens 
mens, deeldomein 

ruimtelijke aspecten 

discipline Mens – 

ruimtelijke aspecten 

 

An Tombeur 

mens, deeldomein 

psychosomatische 

aspecten en toxicologie 

discipline Mens – 

gezondheid 

 

 

1.5.2 Medewerkers 

Nele Dhaese van ARCADIS Belgium heeft ingestaan voor de ondersteuning van de MER-coördinator en de 

deskundigen bij de uitwerking van de disciplines Bodem, Water, Biodiversiteit, Landschap, Mens – ruimtelijke 

aspecten en Mens - gezondheid. 
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2 HISTORIEK VAN DE VOORMALIGE GROEVE 

Het projectgebied van het project-MER is een onderdeel van het historische en tot op vandaag actieve 

kleiontginningsgebied langs de Rupel. Er werd en wordt Boomse klei gewonnen voor de grofkeramische 

sector, vroeger door vele kleinere steenbakkerijen, momenteel uitsluitend door Wienerberger (steenfabriek is 

oostelijk van het projectgebied gelegen, ten zuiden van zone 2 op Figuur 1-1).  

 

De kleiontginning werd reeds gestart vóór 1895 en werd beëindigd in 2003. De ontginning werd aangevat 

vanaf de Kapelstraat en het front strekte zich uit tussen de Bosstraat en de Hoogstraat. 

Reeds tijdens de exploitatiefase van de kleiontginningsgroeve werd afval en afgegraven gronden geborgen in 

de ontstane kleiputten. Rekening houdend met de samenstelling en de herkomst van het aangevoerde afval 

zijn verschillende deelzones te onderkennen in het gebied, namelijk: 

 Initiële aanvulling ter hoogte van de zuidoostelijke zone n.a.l.v. aanleg roeiwedstrijdbaan Hazewinkel (het 

betreft zone 5 op Figuur 2-1); 

 Het door Eternit aangelegd asbeststort (het betreft zone 1 op Figuur 2-1); 

 Het huisvuilstort van de Stad Antwerpen (het betreft zone 2 op Figuur 2-1); 

 Het bergen van gronden en gipsafval door de NV Zeekanaal (het betreft zones 3 en 4 op Figuur 2-1); 

 Zones waar geen opvullingen of stortactiviteiten plaatsgrepen; 

 Witte vlekken (het betreft zones 6 en 7 op Figuur 2-1). 

Opgelet, de afbakening van de zones in Figuur 2-1 is slechts zeer benaderend en is dus als louter indicatief 

te beschouwen. Uit recente visuele inventarisaties van asbesthoudende materialen bijvoorbeeld blijkt dat de 

asbeststortplaats in oostelijke richting een heel stuk ruimer is dan de afbakening van zone 1 suggereert. 

 
Figuur 2-1: Situering van verdachte zones in de voormalige groeve i.k.v. het bodemonderzoek 
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3 PROJECTBESCHRIJVING 

3.1 Afbakening projectgebied & eigendomssituatie 

Kaart 1: Topografische kaart 

Kaart 2: Luchtfoto 

Kaart 3: Gewestplan 

Kaart 4: Stratenatlas 

Het projectgebied bestaat uit het inrichtingsgebied en de zone Molleveld waar de overslaginfrastructuur 

aan de Rupel komt en de interne verbindingsroute ertussen. 

Het inrichtingsgebied waar de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zal plaatsvinden, situeert zich op 

de rechteroever van de Rupel, ten noorden van de Kapelstraat in Boom en Rumst en is aangeduid met de 

zwarte contour in Figuur 3-1. De westelijke grens wordt gevormd door de woonwijk langs de Bosstraat en 

Nachtegaalstraat. De Hoogstraat en het verlengde ervan vormen de oostelijke grens. Ten oosten hiervan 

bevindt zich het vijver- en bosgebied dat ontstond door de recentere ontginningen (o.a. Swenden en Heylen), 

dat in eigendom is van Natuurpunt.  Naar dit gebied wordt gerefereerd als ‘het plassengebied van Natuurpunt’. 

Na de stopzetting van de ontginningsactiviteiten in dit plassengebied, kwam het gebied in eigendom van de 

provincie Antwerpen, die de jacht erop beëindigde en het plassengebied vervolgens verkocht met 

voorwaarden aan Natuurpunt. De voorwaarden gingen onder meer over het beheren als natuurgebied en ook 

om het beheer ervan af te stemmen met het beheer van de eigendommen van de provincie in het 

inrichtingsgebied. De noordelijke grens wordt gevormd door een lager gelegen zone met een langgerekte 

ontginningsplas met baggertuig en meer noordelijk de toekomstige ontginningszone van Wienerberger. 

Het inrichtingsgebied heeft een oppervlakte van ca. 44 ha waarvan het grootste deel eigendom is van de 

provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg. De meest zuidelijke vijver centraal in het inrichtingsgebied is 

in eigendom van Vereniging KM De Lustige Vissers en wordt gebruikt als visvijver Het project zal omdat de 

sanering dit vereist, ook gerealiseerd worden op deze eigendom.  Ook omwille van de technische vereisten 

van de sanering zal ook in uiterst beperkte mate terrein van het Domein van het Fonds voor Economische 

Expansie en Regionale Reconversie KMO en eigendommen Ceuppens ingenomen worden. Voorts is er een 

zeer beperkte overlap met eigendom van Wienerberger, voor heraanleg van het Keibrekerspad. 

De zone Molleveld, waar de tijdelijke werfweg tussen de overslaginfrastructuur aan de Rupel en het 

inrichtingsgebied zal lopen (zie Figuur 3-1), is in eigendom van het gemeentebestuur van Rumst. Zone 

Molleveld wordt na de sanering en creatie van een nieuwe morfologie omgebouwd tot ecocorridor tussen de 

Rupel en het inrichtingsgebied. 
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Figuur 3-1: Situering projectgebied op luchtfoto 

 

3.2 Alternatievenonderzoek 

3.2.1 Locatiealternatieven 

Het project wordt volledig gedreven door de sanering van de vele aanwezige en complexe bodem- en 

grondverontreinigingen. Het bestuderen van locatiealternatieven is in die context niet relevant.  

 

3.2.2 Doelstellingsalternatieven 

De doelstelling van het project is om het verspreidingsrisico én het contactrisico van diverse bodem- en 

grondwaterverontreinigingen te beperken door het uitvoeren van een sanering. De beoogde nabestemming 

van het projectgebied betreft een publiek toegankelijk groen gebied met laagdynamisch recreatief 

medegebruik. Dit wordt binnen het projectgebied gerealiseerd door de aanleg van een nieuwe morfologie en 

eindafwerking.  

De eerste doelstelling (sanering) is een decretale verplichting. De tweede (zachte nabestemming) is een 

beleidskeuze van de initiatiefnemers en de beide betrokken gemeentebesturen. 

In dit project-MER worden daarom geen doelstellingsalternatieven beschouwd. 
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3.2.3 Inrichtingsalternatieven 

3.2.3.1 Saneringsvarianten 

Voor het uitvoeren van de sanering werden meerdere technieken bestudeerd en meerdere varianten 

gegenereerd en beoordeeld in het bodemsaneringsproject (BSP). Daarbij werden in eerste instantie een aantal 

saneringstechnieken weggeschreven wegens technisch niet haalbaar en vervolgens na onderzoek een aantal 

saneringstechnieken omschreven als zeker geen BATNEEC en daarom niet verder behandeld.  Om 

vervolgens te komen tot de selectie van een voorkeursvariant die verder in detail wordt uitgewerkt, werd in 

een volgende stap de haalbaarheid van 4 mogelijke varianten getoetst o.b.v. een multicriteria-analyse: 

1.Afdekking van enkel asbeststort conform VLAREM, flushing van huisvuilstort + oppompen sulfaatrijk water 

uit gipsstort, geen afdekking van huisvuilstort noch tussengebied; 

2.Afdekking van asbest- en gipsstort conform VLAREM, éénmalig afpompen percolaat huisvuilstort + 

afdekking huisvuilstort met kleilaag; 

3.Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en van tussengebied (omvattend gipsstort) met 

kleilaag; 

4.Afdekking van asbest-, huisvuilstort en tussengebied (omvattend gipsstort) conform VLAREM. 

Voor het asbeststort wordt in elke voorgestelde saneringsvariant een afdek volgens VLAREM voorzien zodat 

het humaan-toxicologisch risico wordt weggenomen. De verschillen tussen de 4 saneringsvarianten situeren 

zich dus in de aanpak van de bronpercelen met verhoogde concentraties anionen en kationen in het 

grondwater. De saneringsdoelstelling bestaat uit het bekomen van een daling van de concentraties aan 

anionen en kationen (tot onder de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater) in het water dat de site verlaat 

richting Rupel en dit binnen een periode van maximaal 30 jaar. Uit de haalbaarheidsanalyse van het BSP krijgt 

variant 3 de hoogste score. Ook variant 4 krijgt een hoge score. Dit toont aan dat de afdekking van een grote 

oppervlakte aan bronpercelen de voorkeur krijgt als saneringstechniek.  

In de multicriteria-analyse in een laatste stap, wordt geëvalueerd of een bijkomende ophoging in functie van 

terreinaanleg, herbebossing en grotere grondaanvoer via de waterweg geen afbreuk doet aan de gekozen 

saneringstechniek. Integratievarianten met verschillende hoeveelheden aanvulgronden maken immers geen 

deel uit van het BSP sensu stricto. Als bodemsaneringswerken die meegenomen worden in de eerste afweging 

om tot een voorkeursvariant te komen worden immers enkel die werken begrepen die noodzakelijk zijn om de 

bodemverontreiniging te behandelen. Volgende varianten worden t.o.v. elkaar afgewogen: 

5.Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 

kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de weg (i.c. de BATNEEC-variant uit de eerdere MCA-analyse); 

6.Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 

kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de Rupel; 

7.Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 

kleilaag, grondverzet van 2,3 miljoen m³ via de Rupel; 

8.Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 

(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 3,1 miljoen m³ via de Rupel. 

 

In deze 2de multicriteria-analyse van het BSP krijgt de geïntegreerde variant 7 de hoogste score. Er kan dus 

besloten worden dat de mogelijkheid tot herbebossing en de gunstigere financiële haalbaarheid bij de aanvoer 

van grotere grondvolumes zwaarder doorwegen dan de hinder en nadelen die dit grotere grondverzet met zich 

meebrengen. 

De verschillende saneringsvarianten en de selectie van de BATNEEC-variant (variant 7 van het BSP) in een 

2-staps multicriteria-analyse worden gedetailleerd beschreven in paragraaf 3.3.2. Aangezien de uiteindelijke 

keuze van de BATNEEC-saneringsvariant bepaald wordt in de context van het BSP en het MER hierover geen 

bindende uitspraken kan doen (cf. ook de richtlijnen van de dienst MER volgend op de kennisgeving) worden 

er in het project-MER op dit vlak geen inrichtingsalternatieven beschouwd. 

Binnen dit reeds geaccidenteerde reliëf vormt de sanering een zware landschappelijke ingreep in de 

morfologie. 
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Bij een minimalistische uitvoering van de sanering (varianten 3 en 5 van het BSP) is de aanvulling boven de 

afdichtlaag (folie/klei) echter dermate beperkt dat elke bosaanleg verboden is en spontane bosontwikkeling 

vermeden moet worden (VLAREM-bepalingen m.b.t. afdekking van stortplaatsen). Variant 6 laat toe om 

plaatselijk condities te creëren die (gecontroleerde) herbebossing mogelijk maken. Aangezien de eindafdek 

niet overal dik genoeg kan aangelegd worden om bebossing toe te laten, is volledige herbebossing ook in 

deze variant nog steeds niet mogelijk. 

Van tijdens de kennisgevingsfase van het MER werd er dan ook voor geopteerd om de sanering niet te 

beperken tot een technische ingreep, maar van de ingreep gebruik te maken om te komen tot een volledig 

nieuwe morfologie en eindinrichting voor het volledige inrichtingsgebied die een volledig bosherstel toelaat. 

De BATNEEC-variant 7 komt hieraan tegemoet. 

Om deze oppervlaktes, volumes en perimeters van sanering en ontwerp overzichtelijk voor te stellen werd 
onderstaande tabel gemaakt (de netto ruimte-inname is excl. tijdeljike werfwegenis en werkzones): 

Variant Perimeter 
Oppervlakte 

(netto / bruto) 
Volume Opmerking 

Variant 1 

afdekking van 

enkel het 

asbeststort 

9,1 ha / 11 ha 0,37 miljoen m³ 
geen enkele bebossing/verbossing 

toegelaten 

Variant 2 

afdekking van het 

asbest- en 

gipsstort conform 

VLAREM en 

afdekking 

huisvuilstort met 

kleilaag 

19,5 ha / 21 ha 0,89 miljoen m³ 
geen enkele bebossing/verbossing 

toegelaten 

Variant 3 

afdekking van het 

asbest- en 

huisvuilstort 

conform VLAREM 

en afdekking 

tussengebied 

(omvattend 

gipsstort) met 

kleilaag 

28,5 / 31 ha 1,2 miljoen m³ 
geen enkele bebossing/verbossing 

toegelaten 

Variant 4 

afdekking van het 

asbest-, 

huisvuilstort en 

tussengebied 

(omvattend 

gipsstort) conform 

VLAREM 

28,5 ha / 31 ha 1,2 miljoen m³ 
geen enkele bebossing/verbossing 

toegelaten 

Variant 5  

afdekking van het 

asbest- en 

huisvuilstort 

conform VLAREM 

en afdekking 

tussengebied 

(omvattend 

28,5 / 31 ha 1,2 miljoen m³ 
geen enkele bebossing/verbossing 

toegelaten 
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Variant Perimeter 
Oppervlakte 

(netto / bruto) 
Volume Opmerking 

gipsstort) met 

kleilaag 

Variant 6 

afdekking van het 
asbest- en 
huisvuilstort 
conform VLAREM 
en afdekking 
tussengebied 
(omvattend 
gipsstort) met 
kleilaag 

31,7 / 35 ha 2,3 miljoen m³ 

partiële bebossing mogelijk maar 

volledige bebossing/verbossing niet 

toegelaten 

Variant 7 

afdekking van het 

asbest- en 

huisvuilstort 

conform VLAREM 

en afdekking 

tussengebied 

(omvattend 

gipsstort) met 

kleilaag 

31,7 / 35 ha 3,1 miljoen m³ 

volledige herbebossing is mogelijk 

zonder risico op beschadiging van de 

afdichtlaag 

 

3.2.3.2 Morfologie en eindinrichting 

In de kennisgeving werd voorlopig uitgegaan van de nabestemming van het inrichtingsgebied als golf 

gerelateerde eco-recreatie, zoals opgenomen in het gewestplan. Echter werd de effectieve invulling en 

exploitatie van het inrichtingsgebied na de sanering en creatie van de nieuwe morfologie nog “open” gelaten. 

Uit de inspraak op de kennisgeving en het doorlopen participatietraject is gebleken dat op dit ogenblik geen 

behoefte noch een draagvlak bestaat voor de realisatie van golfgerelateerde recreatie binnen het 

inrichtingsgebied. Door het provinciebestuur, en in overleg met de Vlaamse Waterweg en de 

gemeentebesturen werd beslist het gebied te ontwerpen als een publiek toegankelijk groen gebied met 

laagdynamisch recreatief medegebruik. 

Om een gebied te boetseren dat aantrekkelijk is voor die geplande toekomst (publiek toegankelijk groen gebied 

met laagdynamische recreatief medegebruik) dienden voor het inrichtingsgebied een morfologie én een 

eindinrichting (ingroening, bebossing, natuurontwikkeling, paden, infrastructuur ….) te worden bepaald.  

De nieuwe morfologie wordt gecreëerd door een verdere verondieping van de voormalige groeve en gebeurt 

in hoofdorde bovenop en in beperkte mate aansluitend bij de sanering. Het totale ruimtebeslag voor de 

noodzakelijke sanering en de creatie van de nieuwe morfologie bedraagt ca. 44 ha, waarvan het ruimtebeslag 

voor de sanering netto (excl. tijdelijke werfwegenis en werkzones) 31,7 ha en ca. 35 ha bruto (incl. tijdelijke 

werfwegenis en werkzones) beslaat. Het totale volume voor de grondaanvulling in het inrichtingsgebied 

bedraagt ca. 3,6 miljoen m³, waarvan ca. 3,1 miljoen m³ binnen de saneringsperimeter. 

De nieuwe morfologie is gebaseerd op een ontwerpproces (Tractebel) dat maximaal rekening houdt met de 

bestaande ecologische, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van het gebied en de relaties met de 

omgeving en houdt rekening met de conclusies van het parallel gevoerd participatieproces met omwonenden, 

gebruikers en stakeholders. Echte inrichtingsalternatieven worden om die reden in dit MER niet naast elkaar 

gezet (met uitzondering van de beschrijving van het inrichtingsalternatief voor de visclub, zie paragraaf 

3.2.3.3). Er worden in dit project-MER wel tal van maatregelen voorgesteld voor de eindinrichting van het 

inrichtingsgebied. 
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3.2.3.3 Inrichtingsalternatief visclub 

De westelijke helft van het centraal vijvercomplex zal omwille van de saneringswerken moeten verdwijnen, 

ook in het nulaternatief, en dit omwille van de vereiste afdekking van het huisvuilstort en gelet op de veel 

lagere ligging in het reliëf van de visvijvers. Bij de creatie van de nieuwe morfologie in het basisproject zullen 

de restanten van deze centrale vijvers verder worden opgevuld tot op landschapsniveau en omgevormd tot 

een rietmoeras van ca. 3 ha. De zuidelijke vijver van het centraal vijvercomplex betreft de visvijver van 

Vereniging KM De Lustige Visser en heeft een grootte van ca. 0,6 ha. De overige vijvers hebben geen functie 

en zijn in eigendom van de provincie.  De visclub (nieuwe visvijver, clubhuis, parking) wordt in het basisproject 

geherlokaliseerd in de oksel tussen de Kapelstraat en de Bosstraat. De nieuwe visvijver heeft ook een grootte 

van ca. 0,6 ha. De nieuwe locatie voor de visclub is goed toegankelijk vanuit de Kapelstraat en staat via de 

tunnel onder de Bosstraat in verbinding met het provinciaal recreatiedomein De Schorre. De nieuwe visvijver 

zal een diepte krijgen van ca. 2,5 m. 

In 2018 vonden er meerdere overlegmomenten plaats tussen de initiatiefnemers en de visclub in het kader 

van mogelijke locaties voor de herlokalisatie van de visclub. Daarbij werden 8 mogelijke (her)locatie-

alternatieven in kaart gebracht en getoetst aan de besproken toetsingscriteria, met name: 

 Geen 2 verhuisbewegingen (dus liever niet eerst naar een tijdelijke locatie, dan pas naar een definitieve); 

 Autobereikbaarheid en parkeerdruk dicht bij woongebied, liever niet diep in het projectgebied; 

 Nutsvoorzieningen; 

 De visvijver speelt een rol in de waterhuishouding en de buffering van het hemelwater van het gebied, op 

een gravitaire manier (niet meer pompen); 

 Op een plek die de logistiek en de uitvoering van de sanering niet hindert; 

 Zo min mogelijk beperkend voor de vrijheidsgraden van het ontwerp van het gewenste landschap en de 

participatie hierrond; 

 Besluitvorming in goede verstandhouding met de visclub; 

 Veiligheid/sociale controle (inbraak). 

Na het resultaat van het participatietraject met omwonenden en met de betrokken stakeholders in het voorjaar 

van 2019, bleef enkel de huidige beschouwde locatie voor de nieuwe visvijver in de oksel van de Kapelstraat 

en de Bosstraat over als mogelijke locatie. Voor deze locatie werden in de loop van 2019 en in overleg met de 

visclub 4 inrichtingsvarianten ontwikkeld. De verslagen van deze ontwerpbesprekingen tussen de 

initiatiefnemers en de visclub zijn opgenomen in bijlage van het MER. Een weergave van het door de visclub 

gekozen en uit te voeren ontwerp (‘scenario 1’) is opgenomen in Figuur 3-21 van paragraaf 3.3.3.2. 

In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op een in 2018 bedacht inrichtingsalternatief voor de visclub van 

Vereniging KM De Lustige Vissers, dat evenwel in de loop van het participatietraject als niet-redelijk werd 

beoordeeld en vervolgens verlaten werd. In dit inrichtingsalternatief wordt de oostelijke helft van het centraal 

vijvercomplex niet omgevormd tot rietmoeras en kan een herlokalisatie van de visclub vermeden worden mits 

de 3 vijverrestanten omgebouwd worden tot één noord-zuid gerichte visvijver met ongeveer dezelfde grootte 

als in de bestaande toestand. In theorie zijn daarbij zelfs 2 mogelijke uitvoeringsvarianten mogelijk: geen 

opvulling van de vijverrestanten en de creatie van een 10 m diep gelegen visvijver cf. huidige situatie (‘niet 

opgevulde’ uitvoeringsvariant) of een opvulling van de vijverrestanten en de creatie van een ca. 2 tot 2,5 m 

diep gelegen visvijver (‘opgevulde’ uitvoeringsvariant). 

Hieronder wordt het inrichtingsalternatief voor behoud van de visclub van Vereniging KM De Lustige Vissers 

centraal in het projectgebied met omvorming naar een noordzuidgerichte visvijver – in beide 

uitvoeringsalternatieven – vergeleken met het basisproject vanuit water-, duurzaamheids-, biodiversiteits-, 

ruimtelijk- en recreatief oogpunt: 

 Water - waterhuishouding: 

• Inrichtingsalternatief omvorming noord-zuid gerichte visvijver – ‘niet opgevulde’ uitvoeringsvariant: Het 

huisvuilstort grenst letterlijk aan de rand van het centraal vijvercomplex. Het bestaande centrale 

vijvercomplex is zeer laag in het reliëf gelegen (ca. 10 meter dieper dan het omliggend landschap 

gelegen, met waterspiegel op +2 mTAW), die sinds vele jaren afgepompt wordt naar de 10 m hoger 

gelegen Molleveldloop. In de ‘niet opgevulde’ uitvoeringsvariant zal het afpompen van de omgevormde 
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visvijver nog steeds vereist zijn, wat geen natuurlijk watersysteem noch een duurzaam waterbeheer is. 

Gezien er geen kleilaag wordt aangebracht als hydraulische isolatie aansluitend bij de afdekking van 

het huisvuilstort, blijft er een verhoogd risico op uitloging van het naastliggende huisvuilstort. 

• Inrichtingsalternatief omvorming noord-zuid gerichte visvijver – ‘opgevulde’ uitvoeringsvariant: In de 

‘opgevulde uitvoeringsvariant’ vindt er een ophoging plaats van het oorspronkelijk centraal 

vijvercomplex en omvorming naar een noord-zuid gerichte visvijver. Deze ophoging zal ook een kleilaag 

omvatten als hydraulische isolatie aansluitend bij de afdekking van het huisvuilstort. Door de gravitaire 

afwatering van de omgevormde visvijver naar de Molleveldloop in de ‘opgevulde uitvoeringsvariant’, zal 

pompen niet langer vereist zijn. 

• Basisproject:  

• Rietmoeras: In het basisproject vindt er een ophoging plaats van het oorspronkelijk centraal 

vijvercomplex en omvorming naar een rietmoeras. Deze ophoging zal ook een (3 m dikke) kleilaag 

omvatten als hydraulische isolatie aansluitend bij de afdekking van het huisvuilstort. Door de 

gravitaire afwatering van het rietmoeras naar de Molleveldloop in het basisproject, zal pompen niet 

langer vereist zijn. 

• Nieuwe visvijver: De nieuwe visvijver in de oksel tussen de Kapelstraat en de Bosstraat zal gravitair 

afwateren. 

 Water - water- en structuurkwaliteit: 

• Inrichtingsalternatief omvorming noord-zuid gerichte visvijver – beide uitvoeringsvarianten: In de 

bestaande toestand is de water- en structuurkwaliteit van de noordelijke en de middelste vijver van het 

centraal vijvercomplex beter dan die van de zuidelijke visvijver. De visvijver heeft een zeer beperkte 

helderheid, ziet groenig door fytoplanktonbloei, heeft geen waterplanten en heeft verstevigde oevers, in 

tegenstelling tot de noordelijke en middelste vijver in het vijvercomplex. De omvorming van de oostelijke 

helft van het centrale vijvercomplex tot één noord-zuid gerichte visvijver, betekent dat de waterkwaliteit 

van de noordelijke en middelste vijver zal degenereren ten opzichte van de bestaande toestand tot de 

waterkwaliteit van een visvijver. De omgevormde noord-zuid gerichte visvijver wordt verwacht voorzien 

te worden van oeverversteviging, zoals in de bestaande toestand, waardoor de oorspronkelijke semi-

natuurlijke oeverstructuur van de noordelijke en middelste vijver van het vijvercomplex verloren zal 

gaan. 

• Basisproject: In het basisproject zal het eutrofe centraal vijvercomplex worden omgevormd tot een 

nutriëntenarmer complex van rietmoeras en open water. Om een gevarieerd moerasgebied te bekomen, 

waarin verschillende types rietland aanwezig zijn, gecombineerd met plassen en eventueel andere 

moerastypes, zoals grote zeggenvegetaties, worden de volgende principes van natuurtechnische 

milieubouw toegepast:  

• Een deel van het rietland zal doorsneden worden door een netwerk van diepere greppels. Op deze 

manier wordt de foerageeroppervlakte voor moerasvogels sterk uitgebreid en worden delen van het 

rietland vrijwel onbereikbaar voor predatoren. De verhouding tussen het aandeel moeras en open 

water wordt bepaald op ca. 2/3 en 1/3. 

• Er zal een geleidelijke overgang van land naar open water worden aangelegd om de verschillende 

types rietland te bekomen. Ook zal er hiertoe ten opzichte van het waterpeil, van noord naar zuid, 

een geleidelijk aflopend bodemprofiel worden gerealiseerd.  

• Het gebied zal vanuit het noorden gevoed worden door een klein beekje met een, naar inschatting 

beperkt debiet. Uit een éénmalige meting in het voorjaar van 2018 (Van Damme & Vergauwe 2019; 

‘voeding baggertuigplas’) blijkt dit stroompje vrij ijzerrijke kwelwater af te voeren; het water heeft een 

vrij hoge geleidbaarheid en alkaliniteit, met hogere concentraties calcium, chloride en sulfaat. De 

nutriëntenconcentraties vallen mee (cf. ook de bepalingen voor de noordelijke plas in maart en juli 

door het INBO (De Vos et al., 2020)). Een vrij constante voeding zorgt voor voldoende water en kan 

bovendien voor doorstroming zorgen van het systeem van noord naar zuid. Door een stuwsysteem 

aan de zuidkant van het moeras/plas-zone te voorzien kan het waterpeil worden ingesteld in functie 

van de doelen en het beheer (bv. maaien of ruimen).  

• Zowel voor de ontwikkeling van de moerasvegetaties, als voor de kwaliteit van het water in het 

moeras, is de keuze van het substraat belangrijk. Er wordt gekozen voor gronden uit de Formatie 

van Kattendijk. Doordat de vegetatie in het moeras/plas-gebied relatief veel strooisel zal produceren, 

wordt er na verloop van tijd in grote delen een organisch pakket gevormd. Gezien de aanvoer van 
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vrij sulfaatrijk water (500 - 600 mg/L) is dit op termijn een ideale situatie voor de ontwikkeling van 

een sulfiderijke moeras- en waterbodem. 

Het basisproject betekent een verbetering van de water- en structuurkwaliteit en aldus een verhoging van 

de ecologische potenties van dit nat biotoop, ten opzichte van de bestaande toestand en ten opzichte van 

de beide uitvoeringsalternatieven van het inrichtingsalternatief voor behoud van de visclub van Vereniging 

KM De Lustige Vissers centraal in het projectgebied met omvorming naar een noord-zuid gerichte visvijver. 

 Biodiversiteit - natuurherstel/natuurwinst: 

• In het natuurontwikkelingsplan van Laurijssens & De Blust (2011) worden voor het projectgebied 

doelbiotopen en leefgebied van kapstoksoorten vooropgesteld. Voor de watervlakken in het 

projectgebied geldt als doelbiotoop “plassen met riet- en moerasontwikkeling”, dat het leefgebied moet 

vormen voor de kapstoksoorten Woudaap, Porseleinhoen, Roerdomp, Kamsalamander, Bever en 

vleermuizen: 

• Basisproject: 

• Doelbiotopen: het verlies aan het centraal vijvercomplex van ca. 2,4 ha wordt minstens 

gecompenseerd in oppervlakte door de creatie van het rietmoeras van ca. 3 ha. De ecologische 

potenties en verbindingsfunctie van het rietmoeras worden verwacht groter zijn dan het centraal 

vijvercomplex in de bestaande toestand door toepassen van een natuurtechnische milieubouw 

(zoals hierboven beschreven). 

• Leefgebied kapstoksoorten: Woudaap, Porseleinhoen, Roerdomp, Kamsalamander en Bever 

vinden actueel geen leefgebied aan het centraal vijvercomplex. Vleermuizen foerageren in de 

bestaande toestand ter hoogte van het centraal vijvercomplex. Woudaap, Porseleinhoen en 

Kamsalamander worden verwacht om leefgebied te vinden en Vleermuizen worden verwacht om 

foerageergebied te vinden ter hoogte van het nieuwe rietmoeras van ca. 3 ha. Na de creatie van 

het rietmoeras en na de natuurinrichting van het plassengebied van Natuurpunt met ondiep water 

en riet, kan ook voor Roerdomp een voldoende groot leefgebied ontstaan. Voor Bever zal het 

rietmoeras dienst kunnen doen als een natte stapsteen. 

• Inrichtingsalternatief omvorming noord-zuid gerichte visvijver – beide uitvoeringsvarianten: 

• Doelbiotopen: het verlies aan het centraal vijvercomplex van ca. 2,4 ha wordt slechts ten dele 

gecompenseerd door de omvorming naar een noord-zuid gerichte visvijver van ca. 0,6 ha. Er is 

een permanent verlies van ca. 1,8 ha van natte biotopen. De ecologische potenties en 

verbindingsfunctie van de omgevormde noord-zuid gerichte visvijver worden verwacht lager zijn 

dan het centraal vijvercomplex in de bestaande toestand door de verwachte degeneratie van de 

water- en structuurkwaliteit door de visfunctie (zoals hierboven beschreven). 

• Leefgebied kapstoksoorten: Woudaap, Porseleinhoen, Roerdomp en Kamsalamander worden 

verwacht om, net als in de bestaande toestand, geen leefgebied te vinden aan de omgevormde 

noord-zuid gerichte visvijver van ca. 0,6 ha. Dit omwille van de strenge eisen die deze 

kapstoksoorten stellen aan onder meer water- en structuurkwaliteit, vegetatie, rustverstoring en 

grootte van het leefgebied. Vleermuizen worden wel verwacht om foerageergebied te vinden ter 

hoogte van de omgevormde visvijver. Voor Bever zal de omgevormde visvijver mogelijk ook 

dienst kunnen doen als een natte stapsteen. 

 Mens - bereikbaarheid en parkeergelegenheid: 

• In het basisproject worden de huidige vijvers centraal in het projectgebied gedempt en verplaatst naar 

de oksel van de Kapelstraat en Bosstraat, dichter aansluitend bij het stedelijk gebied, wat in lijn ligt met 

de aanbeveling uit het kaderplan ‘kleinstedelijk gebied en ontginningsgebied Boom-Rumst’ om 

bezoekers genererende activiteiten zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij het stedelijk gebied. De site 

voor de nieuwe visvijver in de oksel tussen de Kapelstraat en de Bosstraat is goed toegankelijk vanuit 

de Kapelstraat en staat via de tunnel onder de Bosstraat in verbinding met het provinciaal 

recreatiedomein De Schorre. Een parking dicht aan de Kapelstraat en een clubgebouw zullen de entree 

vormen tot de visclub. In vergelijking met de bestaande toestand en in vergelijking met het beschouwde 

inrichtingsalternatief, zal het nieuwe clubhuis beter bereikbaar zijn en over meer parkeergelegenheid 

beschikken. Delen van parkeermogelijkheden met het bijgelegen Braxgata in geval van wedstrijden is 

ook een optie. 
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 Mens en biodiversiteit - rustverstoring:  

• De bestaande visclub is midden in het projectgebied gelegen en is toegankelijk voor auto’s, wat voor 

een rustverstoring zorgt voor recreanten (wandelaars, joggers, …) en ten aanzien van fauna. De locatie 

van de nieuw visclub in de oksel tussen de Kapelstraat en de Bosstraat in het basisproject is te verkiezen 

boven het inrichtingsalternatief waarbij de visclub centraal in het projectgebied blijft gelokaliseerd, 

gezien de verstoring van het projectgebied voor recreanten en fauna door auto’s wordt vermeden. Het 

toekomstige projectgebied zal dus niet toegankelijk zijn voor auto’s hetgeen vandaag wel het geval is.  

 Mens - tijdelijke verlies visfunctie t.g.v. werken:  

• Inrichtingsalternatief omvorming noord-zuid gerichte visvijver – beide uitvoeringsvarianten: In dit 

inrichtingsalternatief, zal de visfunctie gedurende minstens een paar jaar – gedurende de werken van 

sanering van het huisvuilstort en de werken van omvorming tot noord-zuid gerichte visvijver – niet 

kunnen uitgeoefend worden in het projectgebied.  

• Basisproject: In het basisproject wordt de nieuwe visvijver in de oksel van de Kapelstraat en de 

Bosstraat voorafgaand gebouwd aan het opheffen van de bestaande visvijver in functie van de 

saneringswerken van het huisvuilstort. In tegenstelling tot het beschouwde inrichtingsalternatief, is er 

geen langdurig verlies van de visfunctie in het projectgebied. 

 

Rekening houdend met de afwegingen hierboven is het basisproject met de creatie van het rietmoeras en de 

herlokalisatie van de visclub van Vereniging KM De Lustige Visser in de oksel van de Kapelstraat en de 

Bosstraat duidelijk te verkiezen boven het inrichtingsalternatief voor behoud van de visclub centraal in het 

projectgebied met omvorming naar een noord-zuid gerichte visvijver, in beide uitvoeringsalternatieven, vanuit 

water-, duurzaamheids-, biodiversiteits-, ruimtelijk en recreatief oogpunt. Het inrichtingsalternatief voor behoud 

van de visclub centraal in het projectgebied met omvorming naar een noord-zuid gerichte visvijver wordt 

volgens het college van MER-deskundigen, omwille van de argumentatie hierboven, niet als een redelijk 

alternatief aanzien in vergelijking tot het basisproject en wordt niet verder beschouwd in dit project-MER. 

 

3.2.4 Faseringsalternatieven 

In paragraaf 3.4 wordt een beeld geschetst van de fasering van voorliggend project. Deze fasering is 

uitdrukkelijk te beschouwen als indicatief. De precieze fasering zal immers in zeer hoge mate afhankelijk zijn 

van het aanvoerritme van de gronden van Oosterweel, de volgorde waarbij bepaalde grondkwaliteiten (in 

geotechnisch opzicht, in opzicht van voedselrijkdom, qua textuur, …) ter beschikking komen uit de 

Oosterweelwerf, de technische vereisten van de sanering (bvb gradueel belasten van het huisvuilstort, bvb 

aanbrengen kleilagen, …), de maatschappelijke perceptie tav het project (sterke vraag om asbeststort eerst 

af te dekken), de engineering van de werf door bouwheer/aannemer, …. Wel worden een aantal principes 

naar voor geschoven waarmee maximaal rekening zal worden gehouden. 

 

3.2.5 Uitvoeringsalternatieven 

Er zijn voor dit project geen belangrijke uitvoeringsalternatieven. Wel wordt voor bepaalde aspecten 

geëvalueerd of, als milderende maatregel, een alternatieve uitvoering kan worden voorgesteld. Waar relevant 

worden in dit MER aanbevelingen onder de vorm van milderende maatregelen voor deze aspecten 

geformuleerd. 

 

3.2.6 Ontsluitingsalternatieven 

De gronden voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie binnen het inrichtingsgebied zullen 

afkomstig zijn van het Oosterweelproject in opdracht van Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken 

(Lantis).  

Gelet op de zeer grote grondvolumes en dito mobiliteitsimpact wordt er mede vanuit milieuoogpunt voor 

gekozen om de aanvoer van gronden via de Rupel te laten gebeuren zonder enig gebruik van de openbare 

weg. Met andere woorden geschiedt alle grondtransport tussen plek van herkomst (de Oosterweelwerf in 
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Antwerpen) en het inrichtingsgebied volledig en exclusief via de binnenvaart en overslaginfrastructuur langs 

de Rupel. 

Het provinciebestuur Antwerpen en De Vlaamse Waterweg sloten met Lantis dan ook een overeenkomst met 

als streefdoel de berging van 4,5 miljoen m3 gronden te Boom/Rumst met volledige aanvoer via de waterweg. 

Deze engagementsverbintenis wordt volgens de huidige inzichten ingevuld via 3,6 miljoen m3 gronden te 

bergen binnen het inrichtingsgebied (zoals hoger beschreven). Daarnaast zijn er ook kleinere 

bergingsprojecten in het ruimere groevelandschap, waaronder de natuurinrichting van het plassengebied van 

Natuurpunt ten oosten van het inrichtingsgebied en een afzet binnen de groeve van Wienerberger. Deze 

kleinere bergingsprojecten in het ruimere groevelandschap zijn nog in onderzoek maar vereisen alleszins geen 

transport over de weg noch enige ontbossing.  

In de directe omgeving van het projectgebied situeert zich de loscapaciteit van de bestaande  kade van 

Wienerberger ten zuidoosten van het projectgebied. De loscapaciteit van deze bestaande kade bedraagt 

slechts 400.000 ton/jaar voor de aanvoer van gronden. Deze loscapaciteit wordt inmiddels grotendeels 

ingenomen door Wienerberger zelf en haar concessiehouder De Meuter (die de groeves van Wienerberger 

opnieuw aanvult). Gezien er over een periode van 7 à 8 jaar 6.750.000 ton (= 4.500.000 m³ x 1,51) grond 

aangevoerd moet worden is een aanzienlijk hogere loscapaciteit en dito loskade vereist. Er dient daarom een 

nieuwe overslaginfrastructuur gebouwd te worden.  

In functie van de aanvoer van ca. 4,5 miljoen m3 grondoverschotten, zal er op de rechteroever van de Rupel 

een nieuwe overslaginfrastructuur nodig zijn. Initieel (i.c. bij de opstart van het onderzoek en in 

kennisgevingsfase) werd hiervoor een locatie aansluitend bij de bestaande kade van Wienerberger in 

overweging genomen. In de loop van het m.e.r. is hiervoor een tweede mogelijke locatie in beeld gekomen en 

dit ten gevolge van inspraak door Lantis en het gemeentebestuur Rumst en van MOW naar aanleiding van de 

kennisgeving. Het betreft namelijk een veel korter bij het inrichtingsgebied gelegen locatie die bovendien via 

eigendommen van gemeentebestuur Rumst met het inrichtingsgebied kan worden verbonden. Vanaf de kades 

zijn ook verschillende routes en aanvoeropties mogelijk (met dumpers of gecombineerd met een 

transportband). Beide locaties voor de kade en de interne verbindingsroutes worden (cf. de MER-richtlijnen) 

als ‘ontsluitingsalternatieven’ beschreven hieronder in paragraaf 3.2.6.1. In paragraaf 3.2.6.2 volgt een 

milieuafweging van deze ontsluitingsalternatieven. 

 

3.2.6.1 Beschrijving ontsluitingsalternatieven 

3.2.6.1.1 Locatie Wienerberger 

De 1ste mogelijke locatie bevindt zich onmiddellijk stroomafwaarts van de bestaande kade van Wienerberger. 

Deze locatie werd reeds aangegeven in de kennisgeving van het project-MER. Hier kan een bijkomende 

(grotere) permanente publieke kade naast de bestaande (kleinere kade) van Wienerberger gebouwd worden. 

Beide kades zouden dan gebruikt kunnen worden om het grondvolume over te slaan. De publieke kade zou 

na het project verder kunnen functioneren voor watergebonden bedrijven in de omgeving. Vanaf deze 

overslaglocatie kan aangesloten worden met dumpers op de bestaande industrieweg langs de westrand van 

de Wienerbergersite. Vervolgens zijn 2 alternatieve transportroutes voor de dumpers naar het 

inrichtingsgebied mogelijk (Figuur 3-2):  

 route Swenden: aanvoer met dumpers via de bestaande industrieweg naar het ontginningsfront en 

vervolgens ten noorden van het plassengebied naar het inrichtingsgebied. Het betreft een tijdelijke werfweg 

die voor de eerste helft reeds bestaat uit gekeurd puin op geotextiel. Deze route heeft een lengte van ca. 

2.870 m (enkel) van de overslaginfrastructuur tot het zwaartepunt van het inrichtingsgebied. Deze route 

dient een groot hoogteverschil te overbruggen aangezien de verbinding naar het westen op orginele 

maaiveldhoogte ligt, i.c. ca. 20 m hoger dan het ontgonnen landschap;  

 

1 Overeenkomstig de Code Goede Praktijk – Studie van ontvangende groeve en graverij rekenen we met een dichtheid van 1,5 ton/m³ 
voor los gepakte gronden (i.c. zoals op een schip of dumper). 
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 route Prayon: aanvoer met dumpers via de bestaande industrieweg meteen westelijk in de richting van het 

inrichtingsgebied waarbij een tijdelijke werfweg aangelegd dient te worden ten zuiden van het 

plassengebied met inbegrip van een te bouwen onderdoorgang onder de Hoogstraat. Deze route heeft een 

lengte van ca. 2.140 m (enkel) van de overslaginfrastructuur tot het zwaartepunt van het inrichtingsgebied. 

Om deze route te kunnen realiseren is bijkomende grondverwerving nodig. 

 

  

Figuur 3-2: Aanvoer via route Swenden (links) en via route Prayon (rechts) ter hoogte van locatie Wienerberger 

 

Bij het gebruik van de overslaginfrastructuur op deze locatie zal rekening gehouden moeten worden met de 

relevante voorwaarden die in de milieuvergunning van Wienerberger zijn opgenomen voor het gebruik van de 

loskade: 

 De vereiste bouw van een tunnel onder de Nieuwstraat 

 Het lossen van grondoverschotten aan de loskade mag enkel op weekdagen gebeuren tussen 7u en 19u. 

In afwijking hiervan kan het lossen gebeuren tussen 6u en 18u indien tussen 7u en 19u niet voldoende 

uren beschikbaar zijn wegens de getijden. Deze afwijking geldt voor maximaal 90 dagen per jaar en dient 

op voorhand aan het gemeentebestuur te worden gemeld. 

 Voorwaarden m.b.t. groen en buffers zijn niet relevant in die zin dat ze door Wienerberger sowieso reeds 

in uitvoering zijn of al gerealiseerd. 

Ter hoogte van de Nieuwstraat, bij de ontsluiting vanaf locatie Wienerberger, wordt binnen dit alternatief een 

ondertunneling van de Nieuwstraat voorzien. Het jaagpad langs de Rupel, tevens gebruikt door fietsers en 

wandelaars, is al omgelegd en deels ingetunneld in 2016 door Wienerberger. Dankzij beide tunnels zou het 

geplande vrachtverkeer vanaf de kades naar het groevelandschap volledig ongelijkvloers en dus conflictvrij 

verlopen ter hoogte van het publiek verkeer langs het jaagpad en de Nieuwstraat. 

Ten noorden van de Nieuwstraat is er een industrieweg gebouwd in 2016 door Wienerberger langs de 

westrand van hun fabrieksterrein. Deze weg is voorzien van wielwas- en sproeiinstallaties. 

Tussen de industrieweg en het inrichtingsgebied kan, ten behoeve van voorliggend project bij de ontsluiting 

vanaf locatie Wienerberger, een tijdelijke werfweg worden aangelegd van ca. 10 m breed. Gezien de werfweg 

zowel voor route Swenden als voor route Prayon grotendeels kan aangelegd worden ter hoogte van reeds 

bestaande paden, zal er slechts een beperkte ontbossing nodig zijn voor de (her)aanleg van de werfwegen. 

De ontsluiting vanaf de Wienerberger kade kan bijgevolg via een performante, conflictvrije verbinding tussen 

beide kades enerzijds en het kleiontginningsgebied anderzijds.  
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3.2.6.1.2 Locatie Molleveld 

De 2de mogelijke locatie voor de nieuwe overslaginfrastructuur bevindt zich veel verder stroomafwaarts van de 

bestaande kade van Wienerberger, namelijk ter hoogte van het Molleveld. Dit ontsluitingsalternatief kwam in 

beeld naar aanleiding van inspraak tijdens kennisgevingsfase (Lantis, gemeente Rumst, MOW) omwille van 

de veel kortere afstand tussen de Rupel en het inrichtingsgebied op deze plaats. 

Voor de aanvoer via Molleveld zijn 2 alternatieve transportoplossingen voorhanden, aangeduid op Figuur 3-3: 

 dumperverbinding tussen de tijdelijke overslaginfrastructuur en het inrichtingsgebied waarbij een brede 

tunnel (ca. 6 m breed) gebouwd wordt onder de Kapelstraat zodat er geen gebruik is van de openbare weg. 

Ook in dit alternatief zal het jaagpad ingekokerd worden zodat het ongelijkvloers kan worden gekruist. De 

dumperroute heeft hier een lengte van ca. 860 m (enkel) van de overslaginfrastructuur tot het zwaartepunt 

van het inrichtingsgebied, zie linkerzijde Figuur 3-3. 

 aanvoer met een transportband doorheen de corridor Molleveld, ongelijkvloers over het jaagpad en 

doorheen een kleine bestaande bakstenen tunnel onder de Kapelstraat. De dumperroute beperkt zich 

daardoor tot het noorden van de Kapelstraat en heeft een lengte van ca. 586 m (enkel) van de 

transportband tot het zwaartepunt van het inrichtingsgebied, zie rechterzijde Figuur 3-3. 

  

Figuur 3-3: Aanvoer via dumpers (links) en aanvoer via transportband en dumpers (rechts) ter hoogte van locatie Molleveld 

 

Voor het ontsluitingsalternatief met volledige dumperverbinding tussen de kade en de tunnel onder de 

Kapelstraat zal een tijdelijke werfweg worden aangelegd doorheen corridor Molleveld van ca. 10 m breed 

bestaande uit 70 cm steenslagfundering en gebroken betonpuin op geotextiel. Een dergelijke bedekking geeft 

weinig stof. Bovendien kan deze – doordat het goedkoop secundair materiaal betreft - regelmatig worden 

ververst wanneer er teveel grond op de werfweg komt te liggen. Deze werfweg zal verwijderd worden 

voorafgaand aan de  inrichting van het Molleveld als ecocorridor. Nabij de kade wordt een bredere zone tijdelijk 

verhard om vrachtwagens te laten keren nabij de kade. 

Voor het ontsluitingsalternatief met transportband tussen de kade en de tunnel onder de Kapelstraat zou het 

ruimtebeslag ca. 3 m (transportband inclusief hekken langs weerzijden) bedragen ter hoogte van corridor 

Molleveld. 

Door slechts het strikte minimum van de zone Molleveld te ontbossen blijft de tijdelijke werfweg / transportband 

tijdens zijn gebruiksfase volledig ingekapseld door bos. 
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3.2.6.2 Milieuafweging ontsluitingsalternatieven 

Vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt is volgens het college van MER-deskundigen een tijdelijke 

overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld duidelijk te verkiezen omwille van de volgende redenen: 

 de rijafstand voor de ontsluitingsalternatieven ter hoogte van locatie Molleveld bedraagt ongeveer één 

derde van de rijafstand voor de ontsluitingsalternatieven via Wienerberger; de route vanaf Wienerberger 

heeft immers een lengte van 2.140 m (via het zuiden) tot 2.870 m (via het noorden) tot het zwaartepunt van 

het inrichtingsgebied terwijl de route vanaf Molleveld slechts 860 m lang is. De te verwachten luchtemissies 

(CO2, NOx, SOx), de geluidsemissies en stofemissies zijn voor de ontsluitingsalternatieven via Molleveld 

dan ook in eenzelfde verhouding lager hetgeen een zeer belangrijk milieuvoordeel betekent; 

 de ontsluitingsalternatieven via Molleveld zijn niet verstorend ten aanzien van het plassengebied van 

Natuurpunt vzw en het aansluitend plassengebied Swenden ten oosten van het inrichtingsgebied daar waar 

beide ontsluitingsalternatieven via Wienerberger langs deze ecologisch waardevolle en kwetsbare 

plassengebieden passeren; 

 de verstoring naar de functies wonen en werken zijn gelijkaardig voor de Molleveld- en Wienerberger-

alternatieven; 

 de tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld zal volledig worden verwijderd (met 

uitzondering van de 2 meest stroomopwaartse wachtpalen) waardoor de effecten op de Rupel hier tijdelijk 

van aard zijn en niet permanent. 

Het ontsluitingsalternatief met volledige dumperverbinding heeft om technische redenen een aantal voordelen: 

 het alternatief met transportbanden is technisch onvoldoende bedrijfszeker voor deze specifieke situatie: 

de gronden van Oosterweel bevatten naast zandige gronden ook kleiïge, plastische en meer kleverige 

gronden die zich niet bedrijfszeker via transportbanden laten vervoeren; 

 Doordat de bedrijfszekerheid niet gegarandeerd is, kan dit de termijn van de uitvoering aanzienlijk 

verlengen. 

Daarnaast zijn er nog een aantal milieutechnische redenen waarom het alternatief met volledige 

dumperverbinding beter is: 

 het geprefereerde ontsluitingsalternatief met volledige dumperverbinding dat in de bouw van een tunnel 

onder de Kapelstraat voorziet, vormt een belangrijke ecologische meerwaarde voor de ecologische corridor 

die in Molleveld na de sanering zal worden gerealiseerd. De tunnel kan na de werken namelijk functioneren 

als brede faunatunnel met inrichting van een natte verbinding. 

 Indien niet alle gronden via een transportband vervoerbaar zijn in technisch opzicht of indien de continue 

bedrijfszekere werking niet gegarandeerd kan worden is er een groot risico op bijkomende aanvoer via 

dumpers of vrachtwagens die, bij gebreke aan een gebouwde werftunnel, het openbare wegennet zouden 

moeten gebruiken, minstens dwarsen, hetgeen tot grote mobiliteitseffecten aanleiding kan geven.  

Rekening houdend met de afwegingen hierboven is de bouw van de overslaginfrastructuur ter hoogte van 

Molleveld duidelijk te verkiezen boven de bouw van de overslaginfrastructuur ter hoogte van Wienerberger 

vanuit milieu- en duurzaamheidsoogpunt (kortere rijafstand en afgeleide lagere lucht-, geluid- en stofemissies, 

geen verstoring van plassengebieden en tijdelijkheid van de constructie). De route met de volledige 

dumperverbinding tussen kade en inrichtingsgebied is bovendien te verkiezen boven de route met de 

transportband tot de tunnel onder de Kapelstraat en nadien dumperverbinding omwille van de 

bedrijfszekerheid (en afgeleid hiervan het vermijden van het risico op mobiliteitseffecten) en omwille van de 

ecologische meerwaarde van de hierbij benodigde heraanleg van de tunnel onder de Kapelstraat.  

In paragraaf 3.3.5 wordt deze ontsluitingsroute, zijnde de volledige dumperverbinding vanaf de kade ter hoogte 

van Molleveld, gedetailleerd besproken. Dit is de ontsluitingsroute die verder beoordeeld wordt in voorliggend 

project-MER. De overige ontsluitingsalternatieven worden omwille van de milieuargumentatie hierboven niet 

meer als redelijk alternatief aanzien in vergelijking met de ontsluitingsroute met volledige dumperverbinding 

aan Molleveld en niet verder beschouwd in dit project-MER. 
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3.2.7 Nulalternatief 

Een nulalternatief is de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling die zal plaatsvinden in geval het project 

niet wordt uitgevoerd. Voor dit project betekent dit dat er geen verdere verondieping van de voormalige 

kleigroeve zal plaatsvinden noch specifieke aanleg van een nieuwe morfologie. 

De sanering door afdekking volgens de BATNEEC-variant zal echter wel uitgevoerd worden aangezien dit 

vanuit het Bodemdecreet verplicht is. Dit omvat de sanering door afdekking van het asbest- en huisvuilstort 

conform VLAREM en de afdekking van het tussenliggend gebied (omvattend gipsstort) met een kleilaag, over 

een gezamenlijke oppervlakte van 28,5 ha (netto oppervlakte, zie Figuur 3-4) en 31 ha incl. tijdelijke 

werfwegenis en werkzones (bruto oppervlakte) en met een minimum volume aangevoerde grond dat ca. 1,2 

miljoen m3 bedraagt. Dit is de minimalistische invulling van de BATNEEC-variant (variant 3 van het BSP). Bij 

dergelijke minimalistische uitvoering van de BATNEEC-sanering is de aanvulling boven de afdichtlaag echter 

dermate beperkt dat elke bosaanleg verboden is en bosontwikkeling vermeden moet worden. De te ontbossen 

oppervlakte in het nulalternatief bedraagt ca. 23,5 ha. Het gebied kan ook in dit scenario als publiek 

toegankelijk groen gebied worden afgewerkt maar zonder opgaand groen. 

In het nulalternatief wordt er geen tijdelijke overslaginfrastructuur gebouwd aan de Rupel en is de 

grondaanvoer afhankelijk van de markt omdat het samenwerkingsakkoord met Lantis voor de berging van 

grondoverschotten uit het Oosterweelproject dan vervalt. Het is immers niet haalbaar voor een dergelijk 

beperkt volume te voorzien in tijdelijke kade-infrastructuur en tunnel onder Kapelstraat. Dit betekent meteen 

dat de aanvoer van gronden per vrachtwagen zal moeten worden georganiseerd, hetgeen ook de enige optie 

is om voldoende grondoverschotten te kunnen aantrekken vanuit kleinere werven. Slechts een beperkt aantal 

herkomstwerven ligt immers langs de waterweg. De vrachtwagens zullen in het nulalternatief het projectgebied 

binnenrijden via de Kapelstraat ter hoogte van de gemeentengrens tussen Boom en Rumst, via de toegang 

aan de kleine parking waar heden een vrij brede onbeboste toegang tot het projectgebied aanwezig is. 

De duur van de werken voor uitvoering van het nulalternatief kan langer zijn dan van het basisproject wanneer 

de link met het Oosterweelproject waar zeer grote grondvolumes vrijkomen, komt te vervallen. De 

uitvoeringstermijn in dit alternatief is bijgevolg afhankelijk van het aanbod van grondoverschotten op de markt. 

Relevante effecten van het nulalternatief zullen bij de betreffende disciplines in het project-MER op een 

kwalitatieve wijze worden toegelicht. 
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Figuur 3-4: Situering contour nulalternatief (variant 3 van het BSP) op luchtfoto 

 

3.3 Projectonderdelen 

3.3.1 Ontbossing als terreinvoorbereiding in het inrichtingsgebied 

Momenteel heeft er nog geen ontbossing plaatsgevonden in het inrichtingsgebied. De zone die (tijdelijk) 

ontbost zal worden (in de mate dat er bos voorkomt) komt logischerwijze overeen met de zone waar de nieuwe 

morfologie (ca. 44 ha) gecreëerd zal worden. Deze zone bestaat in hoofdzaak uit de zone die gesaneerd wordt 

(ca. 31,7 ha netto oppervlakte (excl. tijdelijke werfwegenis en werkzones)) waar ook het meeste bos voorkomt.  

De bijkomende ontbossing die het gevolg is van de aanvullende werken/grondbergingen in functie van de 

creatie van de nieuwe morfologie (ombouw vijverrestanten tot rietmoeras, herlokalisatie visclub in oksel 

Bosstraat/Kapelstraat, versteviging Hoogstraat, aanpassen Keibrekerspad, aanleg Bosstraat Balkon) is relatief 

beperkt. De perimeter waarbinnen sprake kan zijn van tijdelijke ontbossing2 kan afgeleid worden uit de 

vergelijking van het bestaande reliëf met het ontworpen nieuwe reliëf binnen het inrichtingsgebied en heeft 

dus een oppervlakte van ca. 44 ha. De tijdelijke ontbossing beperkt zich uiteraard tot de zones waar vandaag 

bos voorkomt (i.c. na aftrek van water en open terreinen) en zal ca. 36,4 ha bedragen. 

De te ontbossen zone bestaat volledig uit spontaan opgeschoten bossen van verschillende leeftijd rekening 

houdend met de recente historische activiteiten die plaatsgevonden hebben in het gebied. De oudste bomen 

bevinden zich in het zuidelijk deel waar men begonnen is met de kleiontginning en geen aanvullingen 

plaatsvonden (of deze reeds lang afgerond zijn). De jongste bomen groeien op de zones waar na de ontginning 

de groeven opgevuld werden met stortmaterialen allerhande (asbeststort, huisvuilstort en stort met 

gipshoudend afval).  

 

2 De term tijdelijke ontbossing wordt gebruikt omdat na sanering en verondieping opnieuw bebost wordt.  In 
juridische zin klasseert dit als een ontbossing 
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De ontbossing zal gebeuren buiten het uitgebreide broedseizoen – dat wil zeggen tussen 15 maart en 30 

augustus.  

De ontbossing zal gefaseerd gebeuren in functie van de werken. Er zal dus geen volledige kaalslag binnen 

het inrichtingsgebied gebeuren en er zullen steeds beboste zones of terug aangeplante zones aanwezig zijn. 

Dit gebeurt weliswaar binnen een relatief korte periode rekening houdend met de beperkte totale doorlooptijd 

van het project.  

Er zullen geen hakselaars worden ingezet. Alle takhout en bladeren blijven ter plaatse en worden afgedekt 

met bodemmateriaal tijdens de werken van sanering en de creatie van de nieuwe morfologie. Met deze 

milderende maatregel, wordt het gebruik van hakselaars en de geluidshinder die hiermee gepaard gaat, 

vermeden. 

Van de te ontbossen oppervlakte, is ca. 14 ha spontaan opgeschoten bos ouder dan 22 jaar. Het betreft 

grotendeels inheems loofbos. De betreffende boscompensatiefactor is 2 voor ca. 13 ha en 1 voor ca. 1 ha. Er 

dient aldus een totaal van ca. 27 ha aan bosoppervlakte gecompenseerd te worden. De boscompensatie-

opgave zal door de initiatiefnemers in natura worden gerealiseerd aangezien met een ontbossingsoppervlakte 

van meer dan 3 ha een compensatie “in natura” is vereist. De volledige boscompensatie zal volledig binnen 

het inrichtingsgebied zelf uitgevoerd worden. Een indicatie van de bebossing die binnen het eindbeeld 

nagestreefd wordt, is opgenomen in paragraaf 3.3.3. In totaal zal er in het inrichtingsgebied opnieuw ca. 30 

ha aan opgaand bos worden voorzien. Daarnaast zullen (half)open natuurterreinen (rietmoeras, ruigten en 

zomen…) worden aangelegd of spontaan tot ontwikkeling kunnen komen zodat het volledige gebied van ca. 

44 ha opnieuw ecologisch waardevol en beleefbaar wordt. 

 

3.3.2 Sanering van het inrichtingsgebied 

3.3.2.1 Saneringsplicht 

Op 5 september 2014 werd door Tractebel Engineering een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 

(OBBO) opgemaakt met als titel ‘Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voormalige kleiontginning 

gelegen tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstaat te Boom en Rumst’. Bij het verslag van het 

bodemonderzoek vroeg de OVAM aanvullende gegevens (ref. 20140442711). Op 8 oktober 2014 ontving de 

OVAM de aanvullingen. Op 5 december 2014 vroeg de OVAM via mail aanvullende gegevens, op 25 februari 

2015 ontving de OVAM deze aanvullingen. Het rapport werd door de OVAM conform verklaard in haar 

schrijven van 9 maart 2015 met referentie BB-O-WS-20150108350 (dossiernummer: 64785). 

 

Volgende verontreinigingen werden in het OBBO vastgesteld en opgenomen in de conformverklaring van 

OVAM als saneringsplichtig: 

 Anionen en kationen in grondwater (ref. 6): in het grondwater werd een historische verontreiniging met 

anionen en kationen vastgesteld ter hoogte van de volledige onderzoekslocatie. Deze verontreiniging vormt 

een ernstige bodemverontreiniging waarvoor bodemsanering noodzakelijk is (Figuur 3-5); 

 Asbest in bodem (ref. 8): in het vaste deel van de aarde werd een historische verontreiniging met asbest 

vastgesteld ter hoogte van het Eternit-stort. Deze verontreiniging vormt een ernstige bodemverontreiniging 

waarvoor bodemsanering noodzakelijk is (Figuur 3-6). 
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Figuur 3-5: Situering bronpercelen verontreiniging anionen en kationen in grondwater (ref. 6) – bodemsanering 

 
Figuur 3-6: Situering bronpercelen verontreiniging asbest in bodem (ref. 8) - bodemsanering 
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Volgende verontreinigingen werden in het OBBO vastgesteld en opgenomen in de conformverklaring van 

OVAM als niet-saneringsplichtig: 

 Zware metalen in bodem (ref. 1): in het vaste deel van de aarde werd een historische bodemverontreiniging 

met zware metalen vastgesteld. De sterke verontreiniging aan zink kan in relatie gebracht worden met de 

gestorte gipshoudende gronden. Deze verontreiniging vormt geen ernstige bodemverontreiniging (Figuur 

3-7); 

 Zware metalen in grondwater (ref. 4): in het grondwater werd een historische verontreiniging met zware 

metalen vastgesteld ter hoogte van de volledige onderzoekslocatie. Omdat zware metalen geen 

verspreidingsrisico (geen verhoogde concentraties in oppervlaktewater afwateringskanaal naar Rupel) 

noch enig ander risico veroorzaken, gaat hiervan geen ernstige bodemverontreiniging uit (Figuur 3-8). 

 

 
Figuur 3-7: Situering bronpercelen verontreiniging zware metalen in bodem (ref. 1) - geen bodemsanering noodzakelijk 
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Figuur 3-8: Situering bronpercelen verontreiniging zware metalen in grondwater (ref. 4) - geen bodemsanering noodzakelijk 

 

3.3.2.2 Saneringsvarianten en BATNEEC-afweging 

Verder bouwend op dit OBBO wordt door Tractebel Engineering een bodemsaneringsproject (verder BSP) 

opgemaakt.  

Het eerste deel van dat BSP werd inmiddels afgerond en omvat de gemotiveerde bespreking en afweging van 

de in aanmerking komende saneringstechnieken én de BATNEEC-afweging (met getrapte multicriteria-

analyse) van de realistische saneringsvarianten.  

Het eerste deel van het BSP is ter informatie opgenomen als bijlage bij het MER. Over deze BSP-analyse 

werd het schriftelijk standpunt bekomen van OVAM (ref. BB-LB2-AVG-20200592469 (dossiernummer: 64785); 

eveneens gevoegd in bijlage van het MER). We verwijzen naar deze bijlage van het MER voor een kennisname 

van de bespreking van technieken en afweging van varianten. Onderstaand worden enkel de conclusies 

toegelicht. 

 

3.3.2.3 BATNEEC-sanering 

3.3.2.3.1 Technische uitwerking 

Bij de BATNEEC-sanering (variant 7 van het BSP) worden beide stortplaatsen afgedekt conform VLAREM. 

Daarnaast wordt het gebied tussen beide storten opgevuld en wel om volgende redenen: 

 In het tussengelegen gebied wordt aansluitend op de afdichtlaag van het asbest- en huisvuilstort een 

kleilaag met beperkte doorlatendheid (k-waarde kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s, dikte is afhankelijk van 

de kwaliteit van de klei en de correcte uitvoering van de verdichting (er wordt voorlopig uitgegaan van een 

dikte van gemiddeld 1 m)) en drainagemat aangebracht. Deze kleilaag loopt door op de flanken van beide 

stortplaatsen, zodat samen met de folies één aaneengesloten afdichting ontstaat die mogelijke verdere 

verspreiding van sterk verontreinigd percolaat uit het huishoudelijk stortmassief bij opbouw van een nieuwe 

grondwatertafel tegengaat; 
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 De opvulling van het tussengelegen gebied zal een positieve invloed hebben op het verminderen van de 

uitloging (o.a. door afdekking van de opvulmaterialen in deze zone die ook als bronpercelen fungeren voor 

uitloging van anionen en kationen ; 

 Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. 

het gipsstort door afdekking weggenomen. 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het tussengebied 

alvorens afdichtende kleilaag (123.200 m³) wordt aangebracht bedraagt 1.196.800 m³. Voor het realiseren van 

de eindafdek is 1.780.000 m³ grond voorzien. Dit zal een volledige bebossing toelaten.  

 

Ter hoogte van het huisvuilstort zullen door de ophoging zettingen voorkomen in het stortmateriaal. Om 

zettingen te compenseren, wordt klassiek, bovenop een stortmassief, een steunlaag geplaatst die ‘bol’ in 

overhoogte wordt geprofileerd. Op die manier wordt voorkomen dat bij zetting een depressie ontstaat in de 

folie waarin water accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele ontwerp van de 

afdichtlaag en de volumeberekeningen van de nivellerings- en profileringslaag.  

De grotere overhoogte die boven de stortplaatsen gecreëerd wordt, is geen bedreiging voor de integriteit van 

de afdichtlaag. Pollux Consulting (toonaangevend expert in duurzame stortplaats-engineering en studies 

uitgebracht door OVAM) reikt enkele oplossingen aan om de zettingen op te vangen en voldoende stabiliteit 

te garanderen3. Verdere studie en detaillering (o.a. opmaak zettingsmodel) tijdens de engineerings- en 

uitvoeringsfase zullen uitgevoerd worden om de definitieve uitvoeringsvorm van de steunlaag, afdichtlaag en 

drainage met voldoende veiligheidsmarges te bepalen. Ook zal tijdens ophoging de percolaatstand gemonitord 

worden zodat wordt vermeden dat ongeoorloofde emissies van percolaat naar het grond- en oppervlaktewater 

plaatsvinden. Indien noodzakelijk zal uittredend percolaat opgevangen worden en afgevoerd worden voor 

verwerking. 

Door de ophoging moet in de BATNEEC-saneringsvariant meer ruimte ingenomen worden om stabiele 

hellingen aan te kunnen leggen. Het grondplan en de profielen in Figuur 3-10 - Figuur 3-16 illustreren het 

ruimtebeslag t.h.v. het huisvuilstort voor de BATNEEC-saneringsvariant (variant 7 van het BSP). De 

uiteindelijke oppervlakte die in de BATNEEC-saneringsvariant zal aangevuld en afgedekt worden, bedraagt 

31,7 ha (netto-oppervlakte). De totale oppervlakte die tijdens de werken (tijdelijk) zal ingenomen worden bevat 

ook de zones voor werfwegen en werkzones en bedraagt daardoor ongeveer 35 ha (bruto-oppervlakte). De 

afbakening van de netto-oppervlakte voor de BATNEEC-saneringsvariant is weergegeven in Figuur 3-9.  

 

Voor het bepalen van de toegelaten kwaliteiten van aanvulgronden binnen het BSP, worden de principes van 

de code van goede praktijk ‘Studie van ontvangende groeve en graverij (OVAM, januari 2019)’ gehanteerd. 

Volgende aanvulgronden kunnen theoretisch gebruikt worden:  

 Onderlaag: gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV van het VLAREBO en aan bijlage VII van 

het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware metalen. Dit komt overeen met een milieuhygiënische 

code van maximaal code 4y1; 

 Bovenlaag (bovenste 1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) uit bijlage V 

van het VLAREBO waarbij van nature in de omgeving voorkomende verhoogde concentraties voor chroom 

(boven de waarde voor vrij gebruik) zijn toegestaan. 

 Belangrijk is dat de bovenlaag alleszins ook zal voldoen aan de maatregelen inzake milieukwaliteit voor 

het gebruik van geolagen als bodem op basis van de studie van het INBO door De Vos et al. (2020) ‘Analyse 

van de mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in het klei-ontginningsgebied van Rumst en Boom 

na sanering en grondberging’ (zie verder paragraaf 6.1.1.2). 

Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen, zoals hierboven 

beschreven, op de waterkwaliteit opgevolgd gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit 

 

3 Kleiputten Terhagen – Ondersteunende nota qua concept BSP. Pollux Consluting. Ref. P051.01.001; 11/06/2020. 
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een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie 

d.m.v. analyse op de relevante parameters.  

 

 
Figuur 3-9: Inname bij afdekking BATNEEC-saneringsvariant (variant 7 van het BSP) 
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De terreinprofielen van de BATNEEC-saneringsvariant (variant 7 van het BSP) worden weergegeven op 

Figuur 3-11 tot en met Figuur 3-16. Op Figuur 3-10 worden de terreinprofielen op grondplan aangeduid. 

 
Figuur 3-10: Situering terreinprofielen 
 

  
Figuur 3-11: Terreinprofiel 1 (in mTAW) 
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Figuur 3-12: Terreinprofiel 2 (in mTAW) 

 

 
Figuur 3-13: Terreinprofiel 3 (in mTAW) 

 

 
Figuur 3-14: Terreinprofiel 4 (in mTAW) 
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Figuur 3-15: Terreinprofiel 5 (in mTAW) 

 

 
Figuur 3-16: Terreinprofiel 6 (in mTAW) 

 

3.3.2.3.2 Te verwachten resultaat 

Door het asbest- en huisvuilstort conform VLAREM af te dekken wordt het humaan-toxicologisch risico t.h.v. 

het asbeststort weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort beperkt.  

Door naast de afdekking van de stortplaatsen conform VLAREM ook het gebied gelegen tussen beide 

stortplaatsen aan te vullen met een kleilaag, wordt een extra oppervlakte aan bronpercelen afgedekt en wordt 

één aaneengesloten afdichting gecreëerd door aansluiting van de kleilaag op de afdichtlaag van asbest- en 

huisvuilstort. Aangezien de zones met hoogste concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze 

zone gecontroleerd afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op 

de kwaliteit van het water dat de site richting Rupel verlaat. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-

saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. 

 

3.3.2.3.3 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

Uit het ontworpen reliëf (cf. participatietraject) en het grote grondvolume boven de afdichtlaag (1.780.000 m³ 

grond) blijkt dat een volledige herbebossing mogelijk is zonder risico op beschadiging van de afdichtlaag. 

Het plaatsen van gebouwen op de gesaneerde zones is omwille van stabiliteit en mogelijke beschadiging van 

de afdichtlaag niet mogelijk. Als gebruiksbeperking na de bodemsaneringswerken geldt dat de afdek moet in 

stand gehouden worden en er moet vermeden worden dat deze beschadigd geraakt. 
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3.3.3 Creatie nieuwe morfologie in de voormalige groeve  

3.3.3.1 Bepaling nabestemming en ruimtelijke visie via participatief traject 

Het bestaande geaccidenteerde reliëf binnen het inrichtingsgebied is het gevolg van de ontginningsactiviteiten 

en stortactiviteiten in het verleden en ligt beduidend lager dan het oorspronkelijke maaiveld voorafgaand aan 

klei-ontginning. Tegelijk is het bestaande reliëf veel relïëfrijker en geaccidenteerder dan het oorspronkelijke 

én dan het omliggende landschap. Dat kan afgeleid worden uit het omliggende landschap ten oosten en ten 

westen van het uitgestrekte kleiputtenlandschap waar de oorspronkelijke, naar de Rupel aflopende cuesta 

intact is gebleven. Maar ook uit de Bosstraat en de Hoogstraat die, langs weerszijden van het 

inrichtingsgebied, van deze morfologie de getuigen zijn. Intussen is de Hoogstraat echter sterk aan het 

afkalven.  

Het volledige inrichtingsgebied is na stopzetting van de ontginnings- en stortactiviteiten terug overgenomen 

door de natuur. Spontane ecologische successie heeft geleid tot de vorming van plassen/rietlanden, open 

grasvlaktes maar vooral bos. Het betreft in hoofdzaak wilgenbossen (op de nattere delen) en berkenbossen 

(op de drogere delen). Het is een natuurlandschap dat vandaag vooral wordt gebruikt voor recreatief gebruik 

(wandelen, fietsen, hardlopen, mountainbike, vissen, etc.).  

Binnen dit reeds geaccidenteerde reliëf vormt de sanering een zware landschappelijke ingreep in de 

morfologie. Bij een minimalistische uitvoering van de BATNEEC-variant van de sanering (in casu variant 3) is 

de aanvulling boven de afdichtlaag echter dermate beperkt dat bosontwikkeling vermeden moet worden. Van 

tijdens de kennisgevingsfase van het MER werd er dan ook voor geopteerd om de sanering niet te beperken 

tot een technische ingreep, maar van de ingreep gebruik te maken om te komen tot een volledig nieuwe 

morfologie en eindinrichting voor het volledige inrichtingsgebied. In de kennisgeving werd dit omschreven als 

‘aanvullende verondieping’. Louter illustratief werd er een maximaal beeld opgenomen in de kennisgeving van 

een maximale sanering en aanvullende verondieping, samen ten belope van ca. 4,5 miljoen m³. De huidige 

ontworpen aanvulling binnen het inrichtingsgebied beloopt ca. 3,6 miljoen m³ en is zowel naar volume als naar 

ruimtelijke uitgestrektheid dus beperkter dan de illustratie in de kennisgeving. 

Daar waar in het kennisgevingsdossier de effectieve invulling en exploitatie van het inrichtingsgebied na 

realisatie van de morfologie nog “open” werd gelaten, werd naar aanleiding van de inspraakreacties op het 

kennisgevingsdossier een participatieproces opgestart over de effectieve invulling en exploitatie van het 

gebied. Op basis van de inspraakreacties werd door het provinciebestuur in overleg met de Vlaamse 

Waterweg en de gemeentebesturen beslist het gebied te ontwerpen als een publiek toegankelijk groen 

gebied met laagdynamisch recreatief medegebruik. 

 

Om een gebied te boetseren dat aantrekkelijk is voor die geplande toekomst (publiek toegankelijk groen gebied 

met laagdynamisch recreatief medegebruik) dienen voor het inrichtingsgebied een morfologie én een 

eindinrichting (ingroening, bebossing, natuurontwikkeling, paden, infrastructuur ….) te worden bepaald.  

Wat vereist is voor de BATNEEC-sanering is daarbij een “technisch onderdeel”. De bijkomende aanvulling (in 

de hoogte bovenop de sanering of aansluitend naast de sanering) en de eindinrichting in functie van de 

nabestemming zijn te catalogeren als “aanvullende verondieping”. Dit wordt duidelijk op de dwarsdoorsnede 

van het concept van de sanering en creatie van de nieuwe morfologie in het inrichtingsgebied in Figuur 3-17. 

Hetgeen gesteld werd met betrekking tot de aan te voeren gronden voor de sanering (zie paragraaf 3.3.2) 

geldt ook voor de creatie van de morfologie in zijn geheel. Er zullen enkel partijen niet-verontreinigde grond 

(met eventueel natuurlijke aanrijking) gebruikt worden die conform VLAREBO en rubriek 60 van het VLAREM 

voldoen aan de milieuhygiënische normen. 

De additionele tijdelijke inname van ruimte (aansluitend op de oppervlakte-inname voor de sanering van ca. 

32,5 ha netto / 35 ha bruto) is beperkt in oppervlakte en bedraagt ca. 9 à 11,5 ha (naarmate men de sanering 

bruto of netto beschouwd, respectievelijk). Het totale ruimtebeslag voor de noodzakelijke sanering en de 

creatie van de nieuwe morfologie in het inrichtingsgebied bedraagt samen immers ca. 44 ha. Het totale volume 

voor de grondaanvulling in het inrichtingsgebied bedraagt ca. 3,6 miljoen m³, waarvan ca. 3,1 miljoen m³ 

binnen de saneringsperimeter. 
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Om tot een breed gedragen ruimtelijke visie voor de toekomstige invulling van de voormalige groeve te komen 

is ingezet op een participatief proces, met zowel omwonenden (via een online participatieplatform 

(https://www.kleiputtenterhagen.be/) en via workshops en infomarkt) als met betrokken stakeholders (via 

bilateraal overleg en stuurgroepen). In een drietal workshops die liepen in het najaar van 2018 is gezamenlijk 

gewerkt aan een mogelijk toekomstscenario, waarin de wensen van burgers en technische randvoorwaarden, 

maximaal zijn vertaald naar een visieplan. Dit plan is tenslotte gepresenteerd tijdens een infomarkt op 13 maart 

2019. De opkomst tijdens de workshops en de infomarkt was hoog (gemiddeld 80 tot 100 deelnemers), waarbij 

zowel voorstanders als tegenstanders van het project aanwezig waren. Het participatief proces heeft 

geresulteerd in een ruimtelijke visie. 

Bij het bepalen van de nieuwe morfologie was er dus een zeer ruime participatiemarge, die ook actief werd 

opgezocht, binnen enkele krijtlijnen die door de initiatiefnemers werden uitgezet: publieke toegankelijkheid, 

groen karakter met maximale herbebossing in situ en een recreatief medegebruik dat laagdynamisch blijft.  

De sanering (techniek, verkozen variant, werkwijze, minimale oppervlakte en volumes) maakte zelf evenwel 

geen deel uit van de participatie aangezien techniek en variantkeuze ontworpen moeten worden via de vaste 

methodieken die op dat vlak gevolgd moeten worden (ontwerp door erkende bodemdeskundigen, te volgen 

code goede praktijk BATNEEC-afweging bodemsaneringsprojecten, bevoegdheid OVAM). 

 

De ruimtelijke visie zet in op het creëren van een nieuwe reliëfvorm, of topografie, die de kenmerken van het 

bestaande geaccidenteerd terrein terug laat komen en waar mogelijk versterkt. Ook dient de nieuwe reliëfvorm 

rekening te houden met de toekomstige waterhuishouding in het gebied en diverse mogelijkheden 

(uitgangssituaties) te creëren voor een diverse ecologische ontwikkeling en een divers gebruik en beleving. 

De reliëfvorm wordt gepresenteerd in paragraaf 3.3.3.2 en vormt een cruciaal onderdeel van de op te stellen 

vergunningsaanvraag. De precieze terreininrichting (zowel ecologisch als naar ontsluitingsinfrastructuur) die 

in de ruimtelijke visie is opgenomen vormt een eerste aanzet/richting en kan later worden verfijnd. De na te 

streven vegetaties en ecotopen en de essentiële constructies voor afwatering en stabiliteit (bvb. schanskorven 

t.h.v. de afdekking van storten, keermuren i.f.v. toegankelijkheid, ..) zullen behoren tot de vergunningsvraag. 

Nadere uitrusting (banken, paden, infobord, vogelkijkhut, …) zullen later worden gedetailleerd en aangevraagd 

(in zoverre nodig). 

 

3.3.3.2 Ruimtelijke visie 

3.3.3.2.1 Ontwerp nieuwe morfologie 

In Figuur 3-18 en Figuur 3-19 worden respectievelijk het grondplan en de dwarsdoorsnedes weergegeven van 

het ontwerp van de nieuwe morfologie van het inrichtingsgebied. De volgende aspecten en uitgangspunten 

liggen besloten in het ontwerp van de nieuwe morfologie (de bespreking verwijst naar de termen op het 

grondplan en de dwarsdoorsnedes): 

 Het huisvuilstort zal opgehoogd worden als een markante landschapsheuvel die oploopt van noord naar 

zuid. De zuidelijke top wordt voorzien op ca. +37 mTAW, in casu ca. 5 m hoger dan het uitkijkpunt aan de 

Hoogstraat. Vanaf de top wordt een uitkijkpunt richting Rupel voorzien, wat via beheer open gehouden 

moet worden (anders zal deze plek verbossen zoals het uitkijkpunt op de Hoogstraat). In de flanken van 

de landschapsheuvel bevinden zich enkele routes die een verbinding tussen Bosstraat en centrum 

Terhagen vormen. De flanken van de heuvel hebben elke een andere profilering. De heuvel zal quasi 

volledig bebost worden (door aanplant van pionierboomsoorten en climaxboomsoorten én met ruimte voor 

bijkomende spontane ontwikkeling), met uitzondering van een open plek in zuidoostelijke richting die wordt 

voorzien als zandige speelhelling voor kinderen. 

 De stabilisatie van de Hoogstraat langs de westzijde wordt eveneens opgenomen in het project aangezien 

deze landschappelijke getuige (i.c. originele weg op kleibodem in een verder volledig afgegraven cuesta) 

sterk onderhevig is aan erosie/afkalving. De Hoogstraat zal verstevigd en beperkt verbreed worden langs 

de westzijde tot aan het bestaande uitkijkpunt met oriëntatietafel. Ook het uitkijkpunt vanaf de Hoogstraat 

https://www.kleiputtenterhagen.be/
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wordt plaatselijk terug open gemaakt, waardoor enkele zichten over de omliggende plassen worden 

gegarandeerd. 

 Ook het asbeststort wordt opgehoogd. Vanaf de rand van de Bosstraat, over een breedte van 25 tot 30 m, 

wordt de ophoging echter beperkt tot de strikt minimaal vereiste afdekking volgens VLAREM. Deze 

momenteel vlakke zone, waar het asbest zeer ondiep zit, verder ophogen dan het strikt minimale zou 

immers resulteren in een verlies van uitzicht en verlies van gebruiksmogelijkheden voor de wijk van de 

Bosstraat. De aanvulling van dit hoogste plateau binnen het asbeststort wordt derhalve beperkt tot 1,5 m 

(minimale dikte eindafdek volgens VLAREM). Bomen kunnen en mogen in deze zone (25 à 30 m breed) 

niet groeien omwille van saneringstechnische redenen (wortels kunnen afdekfolie aantasten), de zone 

wordt dan ook als grasland voorzien en wordt opnieuw toegankelijk gemaakt vanaf de Bosstraat 

(momenteel is het hele asbeststort afgesloten als voorzorgsmaatregel in afwachting van sanering). Ter 

hoogte van de bestaande steilrand ten oosten van de Bosstraat wordt een verdere ophoging voorzien van 

ca. +28 mTAW in het zuiden tot ca. +34 mTAW in het noorden. Deze ophoging kan wel bebost worden en 

vormt het Bosstraat Balkon. Het Bosstraat Balkon werd als ruimte voor de wijk goed onthaald. De 

inrichting van dit balkon zal geen parkachtig maar een boskarakter krijgen. Vanaf de oostrand van het 

balkon, die toegankelijk wordt gemaakt, ontstaan mooie zichten op de rest van het gebied. 

 Tussen het asbeststort en het huisvuilstort wordt een zeer gevarieerd en reliëfrijk terrein voorgesteld 

bestaande uit 3 terrassen (bovenop asbeststort en gipsstort en aansluitend daarbij) en een lager gelegen 

centrale vallei. In de vallei is de ophoging minimaal, namelijk ca. 2 m ophoging boven het bestaande 

maaiveld en bestaat deze uit een aan te brengen laag Boomse klei, om de valleibodem hydraulisch 

ondoorlatend te maken en het water van de drainagemassieven van beide sanering op te vangen). In het 

noorden wordt het hoogste terras voorzien, tot ca. +32 mTAW. Het midden terras gaat tot ca. +26 mTAW 

en het laagste terras in het zuiden gaat tot ca. +20 mTAW. De 3 terrassen worden van elkaar gescheiden 

door holle wegen die de lagergelegen vallei verbinden met de Bosstraat via belevenisvolle 

wandelverbindingen. De holle wegen kennen een aanzienlijk hellingspercentage en articuleren hiermee de 

diepte van de vallei ten opzichte van de Bosstraat en de terrassen. Deze ‘holle wegen’ zullen tevens een 

functie hebben voor afwatering van de terrassen naar de centrale vallei. De terrassen zelf kennen een 

micro-reliëf, wat variatie in nattere en drogere zones zal geven, hetgeen ecologisch interessant is (diverse 

niches). De lagergelegen zones kunnen ingezet worden als hemelwaterbuffer voor de Bosstraat doordat 

aan de voet van enkele terrastaluds grachten worden voorzien. De terrassen worden (in zeer hoge mate) 

herbebost. Ook kunnen deze terrassen interessant zijn voor mountainbikers. 

 Het hemelwater zal infiltreren op de terrassen en in de vallei aan de oppervlakte komen. De vallei wordt 

afgedekt met kleigrond en fungeert als waterafvoer en waterbuffer. Wellicht zullen tijdelijke plassen, 

minstens natte zones ontstaan in de vallei. Hierdoor zullen vochtige vegetatietypes zich hier kunnen 

ontwikkelen. De vallei zal licht afhellen van ca. +15 mTAW in het noorden tot ca. +10 mTAW in het zuiden, 

zodat water afstroomt richting de Rupel. Rond de vallei situeert zich een pad dat verbinding maakt richting 

Kapelstaat en Bosstraat (ten noorden van nieuwe visvijver). Dit pad volgt op de overgang naar de heuvel 

de bestaande dijk die vandaag de grens van het asbeststort vormt.  

 Omwille van de sanering van het huisvuilstort is de inname van de westelijke helft van de visvijvers hoe 

dan ook vereist (zie rode lijn in Figuur 3-1). De stortplaats grenst immers letterlijk aan de rand van de 

visvijver(s). Aangezien een gedeeltelijke aanvulling van deze zeer laag in het reliëf gelegen vijverzone (ca. 

10 meter dieper dan het omliggend landschap gelegen, met waterspiegel op  +2 mTAW), die sinds vele 

jaren afgepompt wordt, allerminst evident laat staan duurzaam is, voorziet het ontwerp in volledig ombouw 

van dit vijvercomplex tot waardevol rietmoeras. De volledige zone zal hierbij worden opgehoogd tot 1 m 

onder het bodempeil van de Molleveldloop (ca. +11 mTAW). Deze ophoging zal ook een kleilaag omvatten 

als hydraulische isolatie aansluitend bij de afdekking van het huisvuilstort. Dit rietmoeras zal het leefgebied 

vormen voor zeldzame moerasvogels, een waterbuffering vormen voornamelijk voor hemelwater 

toestromend vanaf de oostzijde van de landschapsheuvel en een waterzuivering voor het water dat vanaf 

het noordelijk gelegen landbouwplateau de kleiputten instroomt. Dit rietmoeras zal, door een goede 

positionering in het reliëf,gravitair kunnen afwateren naar de Molleveldloop. In de praktijk is de 

Molleveldloop vandaag een gracht die vooral dient voor de afvoer van het hemelwater dat uit de laag 

gelegen visvijvers overgepompt wordt. Door de gravitaire afwatering naar de Molleveldloop zal pompen 

niet langer vereist zijn. De restanten van een historische laadkade die aanwezig zijn aan de oostzijde van 

de visvijvers kan omgevormd worden tot platform of vlonderstructuur aan het water. 
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 Voor de herlokalisatie van de visclub is de oksel van Bosstraat/Kapelstraat als meest wenselijke locatie 

naar voren gekomen. Dit omwille van het vrijwaren van het nat bos grenzend aan de Kapelstraat (ook bos 

van Terhaegen genoemd) dat dienst doet als waterbuffer voor het gebied. De nieuwe locatie voor de visclub 

is goed toegankelijk vanuit de Kapelstraat en staat via de tunnel onder de Bosstraat in verbinding met het 

provinciaal recreatiedomein De Schorre. De nieuwe visvijver zal een diepte krijgen van ca. 2,5 m. Hier zal 

ook een nieuwe parking voorzien worden. Voor het ontwerp van deze visvijver werden in overleg met de 

visclub 4 inrichtingsvarianten ontwikkeld. De morfologie van de visvijver binnen de inplantingslocatie zoals 

getoond op Figuur 3-21 is te beschouwen als conceptueel. Een weergave van het ontwerp is opgenomen 

in Figuur 3-21. 

 Door de bijzondere fauna en flora die zich er specifiek gevestigd hebben, zal het noordelijk en oostelijk 

deel van de voormalige groeve waaronder de noordelijke plas (i.c. de plas met historisch baggertuig) en 

noordoostelijke poel (soms Kamsalamanderpoel genoemd wegens het voorkomen van Kamsalamander) 

en de aansluitende zandvlakte en bossen, gevrijwaard worden van ontbossing en van grondberging. Dit is 

ook in overeenstemming met het participatieproces waaruit een groot draagvlak bleek voor het beperken 

van de grondaanvullingen tot die plekken die om saneringsredenen hoe dan ook dienen afgedekt te 

worden. De lagergelegen zones rond de noordelijke plas zullen vernatten door de afstroming van 

hemelwater vanaf de landschapsheuvel en door het opstuwen van de huidige overloop van de noordelijke 

plas naar de plassen van Natuurpunt. Deze lagergelegen gebieden zullen wel blijven afwateren naar het 

plassengebied van Natuurpunt ten oosten van het inrichtingsgebied. Door deze vernatting zullen de 

ecologische waarden hier verder kunnen stijgen. 

 Het Keibrekerspad wordt geoptimaliseerd als bovenlokale fietsroute tussen Terhagen en Reet. De 

noordelijke helling, ter hoogte van de langgerekte plas met baggertuig, die momenteel zeer steil is, wordt 

over grotere lengte uitgevlakt door grondophoging waardoor dit een comfortabel befietsbaar fietspad wordt 

wat plaatselijk enkele meter boven maaiveld zal lopen. Heden situeert het Keibrekerspad zich tot aan de 

oevers van de bestaande noordoostelijke poel waar Kamsalamander voorkomt. De verbinding tussen de 

noordelijke plas en noordoostelijke poel is aan het verlanden. In de oksel van het Keibrekerspad heeft de 

rietvegetatie reeds plaatsgemaakt voor wilgenstruweel, waardoor op langere termijn de natte verbinding 

niet gegarandeerd kan worden. Het Keibrekerspad zal dan ook verlegd worden richting de noordelijke plas, 

op de overgang tussen rietvegetatie en de zone met wilgenstruweel, en het bestaande Keibrekerspad langs 

de rand van de noordoostelijke poel wordt er verwijderd. Er zal een nieuwe poel voor Kamsalamander 

worden gegraven op de positie van het oorspronkelijke Keibrekerspad, welke als een natte stapsteen kan 

fungeren tussen de bestaande noordelijke plas en noordoostelijke poel. Om de natuurlijke overloop van de 

noordelijke plas naar de noordoostelijke poel en het plassengebied van Natuurpunt intact te houden en de 

barrièrewerking van het Keibrekerspad te verminderen, wordt in een overbrugging voorzien. Tijdens de 

werken zal het verlegde Keibrekerspad dienstdoen als werfweg. De aanleg van de werfweg zal gepaard 

gaan met het verwijderen van het stuk bestaand Keibrekerpad, het uitgraven van een nieuwe poel in functie 

van het verbeteren van het biotoop voor Kamsalamander en door het voorzien van buizen of kokers onder 

de werfweg ter hoogte van de toekomstige brug van het Keibrekerspad. Dit alles heeft tot doel van de natte 

verbinding tussen de noordelijke poel en de noordoostelijke poel te behouden tijdens de werffase en te 

versterken na de eindafwerking. In Figuur 3-20 worden de voorontwerpen van de optimalisatie van het 

Keibrekerspad tijdens en na de werken weergegeven. In dit MER worden enkele maatregelen voorgesteld 

voor de optimalisatie van deze natte verbinding tijdens en na de werken. 

 Ter hoogte van corridor Molleveld wordt de nieuwe werftunnel onder de Kapelstraat na gebruik heringericht 

als faunatunnel. Na gebruik van de werfroute Molleveld zal de volledige strook worden ingericht als 

volwaardige natuurverbinding (ecocorridor) tussen de Rupel en het hinterland i.f.v. enkele doelsoorten als 

Kamsalamander, Rugstreeppad, Bever en Otter. Het voorontwerp wordt voorgesteld in paragraaf 3.3.5.5. 

In dit MER worden enkele maatregelen voorgesteld voor de optimalisatie van deze corridor. 

 In het ontwerp wordt de aanleg van een aantal bakstenen muren voorzien, onder meer ter hoogte van het 

Bosstraat Balkon, het nieuwe uitzichtpunt vanop de landschapsheuvel en in de schanskorven voor de 

drainage van de storten. Op die manier wordt de relatie met het verleden van de voormalige groeve 

benadrukt. 
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3.3.3.2.2 Ontwerp waterhuishouding 

Het inrichtingsgebied blijkt voornamelijk gevoed door regenwater. Enkel in het noordwesten van het 

inrichtingsgebied wordt in de bestaande toestand oppervlakkige afvoer en grondwaterstroming naar het 

inrichtingsgebied afgevangen door een drainagegracht, welke uitstroomt in het inrichtingsgebied.  

Hieronder wordt de waterhuishouding besproken voor de nieuwe morfologie van het inrichtingsgebied. Daarbij 

worden 3 afwateringsystemen onderscheiden: 

 Asbeststort, gipsstort, westelijke flank huisvuilstort en tussengelegen gebied via een nieuwe afwaterende 

vallei naar de Molleveldcorridor 

 Oostelijke flank huisvuilstort en op te vangen grachtje vanuit noordelijk landbouwgebied via rietmoeras naar 

Molleveldloop. 

 Noordelijke plas en omgeving waarvan de afwatering richting plassen van Natuurpunt behouden blijft 

We gaan hier dieper op in waarbij de nummers in de bespreking verwijzen naar de nummers op het grondplan 

in Figuur 3-22.  

Een eerste systeem wordt gevormd door de centrale vallei, welke afstromend hemelwater en gedraineerd 

grondwater vanuit de landschapsheuvel en vanaf de terrassen zal ontvangen (3). Er wordt ingespeeld op een 

mogelijk afkoppeling van het hemelwater van de Bosstraat (4). Hemelwater vanuit de bestaande gracht kan 

via de holle wegen tussen de terrassen afstromen, of via wadi`s op de terrassen kan infiltreren, richting de 

vallei. 

De drainagegracht zal niet langer afstromen in de lagergelegen zones rond de noordelijke vijver (1). Aangezien 

deze drainagegracht uit landbouwgebied stroomt en dus mogelijk N en P bevat zal deze worden afgeleid naar 

het rietmoeras waar deze beperkte belasting geen ecologisch probleem vormt omwille van het zuiverend 

vermogen van dit rietmoeras. 

De lagergelegen zones rondom de noordelijke vijver zullen verder vernatten door het beperkt opstuwen van 

regenwater maar zullen wel verder blijven afwateren naar de plassen van Natuurpunt ten oosten van het 

inrichtingsgebied. Het nieuwe rietmoeras zal afstromend hemelwater en gedraineerd grondwater vanuit de 

landschapsheuvel en water van de omgelegde drainagegracht bufferen (2). Een peilfluctuatie van 1 m wordt 

voorzien, waarna het water via de Molleveldloop afstroomt richting de Rupel.  

 

3.3.3.2.3 Ontwerp bebossing en vegetaties 

In de bestaande toestand kent het gebied een variatie aan spontaan ontwikkelde vegetatietypes. Graslanden, 

pioniersvegetaties, natte bostypes, droge bostypes en moeras- en rietvegetaties komen voor in het gebied. 

Het is de ambitie deze types terug te brengen in het gebied. De diversiteit in reliëfvorm, type aanvulgronden, 

oriëntatie en vochtigheidsgraad maakt het mogelijk voor deze vegetatietypes om het gebied terug te 

koloniseren of om vegetatietypes actief aan te leggen. De ambitie is om te komen tot een verhouding van ca. 

2/3de bebost landschap en 1/3de open natuurlandschap. Open plekken betreffen een zone van 25 tot 30 m 

langs de Bosstraat waar omwille van saneringstechnische redenen geen bomen kunnen groeien, de nieuwe 

visvijver en het rietmoeras en enkele kleinere open plekken op de terrassen en op de landschapsheuvel. Dit 

laatste omwille van de landschappelijke beleving (afwisseling en uitzichten). De contouren van de geplande 

beboste zones wordt weergegeven op Figuur 3-23. 
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Figuur 3-17: Boven: Situering dwarsdoorsnede op grondplan. Onder: West-oost dwarsdoorsnede van het concept van de sanering en creatie van de nieuwe morfologie binnen het inrichtingsgebied met aanduiding van het huidige en ontworpen reliëf en de drainagematten, 
kleilaag en HDPE-folie van de sanering 
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Figuur 3-18. Grondplan ontwerpvoorstel nieuwe morfologie van het projectgebied. De nummers op de figuur verwijzen naar de snedes in Figuur 3-19 (Bron: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie, 29/04/2019, Tractebel) 
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Figuur 3-19: Dwarsdoorsnedes ontwerpvoostel nieuwe morfologie van het inrichtingsgebied. De snedes zijn gesitueerd op Figuur 3-18 (Bron: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie, 29/04/2019, Tractebel) 
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Figuur 3-20: Voorontwerp optimalisatie Keibrekerspad i.f.v. natte verbinding noordelijke plas en noordoostelijke poel tijdens werken en bij eindinrichting (Bron: Tractebel) 
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Figuur 3-21. Grondplan ontwerpvoorstel nieuwe visvijver in het inrichtingsgebied, gelegen in de oksel van de Bosstraat/Kapelstraat (Bron: Tractebel) 
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Figuur 3-22: Conceptschets waterafvoer binnen de nieuwe morfologie van het inrichtingsgebied (Bron: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie, 29/04/2019, Tractebel) 
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Figuur 3-23: Ontwerp herbebossing (in de strikte zin, zonder de vele open plekken die, net zoals vandaag, tot het bos behoren) 
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3.3.4 Aanvoer van externe gronden 

Om het project te realiseren zal er ca. 3,6 miljoen m³ of 5,4 miljoen ton (= 3,6 miljoen m³ x 1,51) grond 

aangevoerd moeten worden over de Rupel. Aangezien de eigenaars en BAM een overeenkomst sloten om 

4,5 miljoen m³ gronden te bergen in het ruimere kleiputtengebied (het betreft een inspanningsverbintenis, geen 

resultaatsverbintenis) werd bij het ontwerp van de kade uitgegaan van een capaciteit van 4,5 miljoen m³ of 

6,75 miljoen ton gronden over een periode van 7 à 8 jaar. Het is ook dit exploitatiekenmerk (4,5 miljoen m³ 

over 7 à 8 jaar) dat in dit MER wordt beschouwd. 

De Rupel is een bevaarbare waterloop met CEMT-klasse Va. Dit betekent dat de rivier bevaarbaar is voor 

schepen tot 2.000 ton. In voorliggend project zal gebruik gemaakt worden van duwbakken van het type Europa 

I. Deze hebben een laadvermogen van ca. 1.450 ton. 

In Tabel 3-1 wordt de maximale aanvoercapaciteit getoond voor de tijdelijke overslaginfrastructuur. Deze zal 

beschikken over 2 kranen met elk een overslagcapaciteit van 300 ton/uur en wordt begrensd door de 

bevaarbaarheid (tonnenmaat, tijvensters, …) van de Rupel. Rekening houdend met een transportcapaciteit 

van ca. 40 ton per dumper, zullen er voor de grondaanvoer ca. 16 dumperbewegingen/uur per kraan 

plaatsvinden ofwel 32 dumperbewegingen/uur in totaal (16 lege dumpers en 16 volle dumpers per uur). 

De hier beschouwde transportcapaciteit, i.c. de maximale, is een worst case. 

 
Tabel 3-1: Maximale aanvoercapaciteiten en maximaal aantal dumperbewegingen per uur voor de nieuwe tijdelijke 
overslaginfrastructuur 

Nieuwe tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

Maximale 

werkingstijden 

Maximale 

loscapaciteit 

kade 

Maximaal aantal 

dumperbewegingen/uur 

Minimale duur 

grondaanvoer 

• 12 

werkuren/dag 

(7u-19u) 

• 250 

werkdagen/jaar 

(weekdagen) 

Capaciteit nieuwe 

kade: 

• 2 vaste 

kranen: lossen 

van 1 duwbak 

Europa I 

(1.450 ton, 9,5 

m breed, 70 m 

lang) tegelijk 

→ 300 ton/uur 

per kraan; 600 

ton/uur in totaal 

→ 900.000 

ton/jaar per 

kraan; 1.800.000 

ton/jaar in totaal 

16 dumperbewegingen/uur 

per kraan of 32 

dumperbewegingen/uur in 

totaal 

3,5 jaar 

 

3.3.5 Bouw en afbraak tijdelijke overslaginfrastructuur en werfweg 

en ombouw tot ecocorridor 

Op de rechteroever van de Rupel zal een nieuwe overslaginfrastructuur gebouwd worden ter hoogte van 

Molleveld voor de aanvoer van gronden in functie van de sanering en creatie van de nieuwe morfologie. De 

overslaginfrastructuur is vereist voor de overslag van de aan te voeren grondoverschotten. Hiervoor is een 

kade vereist met een diepte van 40 m (dwars op de oever) en een lengte (langs de oever) van 30 m. De kade 

zal voorzien worden van 2 grijpkranen die 1 duwbak van type Europa I (1.450 ton, 9,5 m breed, 70 m lang) 

tegelijkertijd kunnen lossen, afhankelijk van het getij 1 tot 2 keer per dag. 
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De prefabkade zal ingepland worden in een strook steenbestorting die tijdelijk voorzien zal worden op de oever 

en bodem van de Rupel. De dikte van de steenbestorting is 2 m, tot op -6 mTAW, over een horizontale breedte 

van ca. 40 m en een lengte van ca. 275 m (Figuur 3-24).  

 

De bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld omvat volgende werken: 

 heien van een 70-tal buispalen (1 m diameter, om de 4 m), damplanken en 10 wachtpalen (1,5 m diameter, 

om de 20 m) met een heikraan die opgesteld wordt op een ponton in de Rupel; 

 aanvulling van de ruimte achter de damwand; 

 aanbrengen van een tijdelijke steenbestorting tussen de geheide palen; 

 plaatsen van betonnen prefabliggers op de palen om een werkplatform te maken voor de kranen; 

 plaatsing van aanhorigheden aan de infrastructuur om een veilige exploitatie mogelijk te maken (bolders, 

ladders,…). 

Nadat de aanvoer van gronden is voltooid zal deze tijdelijke kade volledig worden afgebroken met uitzondering 

van de 2 meest stroomopwaartse wachtpalen die behouden blijven in de Rupel om in de toekomst mogelijk in 

een drijvende pleziervaartsteiger te kunnen voorzien. Het voorzien van de drijvende pleziervaartsteiger maakt 

geen deel uit van dit MER, het behoud van de palen wel. 

 

De aanleg van de tijdelijke werfweg doorheen corridor Molleveld tussen de overslaginfrastructuur en het 

inrichtingsgebied omvat volgende werken: 

 beperkte ontbossing voor de aanleg van de tijdelijke werfweg en omlegging van de Kapelstraat; 

 een inkokering van het jaagpad; 

 aanleg van een tijdelijke werfweg tussen kade en tunnel onder Kapelstraat; 

 een brede ondertunneling van de Kapelstraat voor dumperverkeer, later herbruikbaar als faunatunnel en 

natte verbinding. De Kapelstraat dient hiertoe tijdelijk en zeer plaatselijk (via een noordelijke kraag) te 

worden omgelegd; 

 tijdelijke werfwegen, volgens variabel tracé, in het inrichtingsgebied zelf om de bergingslocaties te bereiken; 

 omvorming van de site tot ecocorridor door actieve natuuraanleg. Hiervoor is een beperkte ontbossing 

vereist. 

Volgens de boscompensatieregels is er ca. 2.400 m² van de ontboste oppervlakte binnen zone Molleveld 

compensatieplichtig (compensatiefactor 2). De compensatie zal deels gebeuren binnen het inrichtingsgebied 

en deels op dezelfde plek, door middel van de inrichting van corridor Molleveld als ecologische passage na 

het project. 

Deze onderdelen worden hieronder achtereenvolgens kort toegelicht. 
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Figuur 3-24: Grondplan tijdelijke overslaginfrastructuur en tijdelijke werfweg
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3.3.5.1 Bouw tijdelijke overslaginfrastructuur en inkokering van het jaagpad 

Het gabarit van de tijrivier Rupel en de projectvereiste dat volledig getijonafhankelijk moet kunnen worden 

afgeladen, noodzaakt een kade met een diepte van 40 m vanaf het jaagpad. Op deze wijze rest er een zone 

van min. 12 m tot 25 m tussen de kade en de vaargeul hetgeen (ruim) voldoende is voor het afladen van 

duwbakken type Europa I. Deze zone is te “sweepen” tot een diepte van 4 m.  

Qua kadeconcept wordt door de initiatiefnemer geopteerd voor een kade met damwand en op stalen buispalen 

die geheid worden met een heikraan die opgesteld wordt op een ponton in de Rupel. In totaal zullen een 70-

tal buispalen met een diameter van 1 m geplaatst worden en dit om de 4 m tot op ca. -16 mTAW. De bodem 

van de Rupel bevindt zich op ca. -4 mTAW. 

De eigenlijke kade bestaat uit betonnen prefabliggers die bevestigd worden op deze palen. De prefabkade 

heeft een diepte van 40 m (dwars op de oever) en een lengte (langs de oever) van 30 m. De SIGMA-dijk blijft 

onaangeroerd. De prefabkade wordt ingepland te midden van een strook steenbestorting die voorzien wordt 

op de oever en bodem van de Rupel en tussen de buispalen. De dikte van de steenbestorting is 2 m, tot op -

6 mTAW, over een horizontale breedte van ca. 40 m en een lengte van ca. 275 m. Stroomop- en 

stroomafwaarts van de kade zullen zich ca. 10 wachtpalen of dukdalven worden geplaatst met een diameter 

van ca. 1,5 m en op tussenafstand van min. 20 m, in het verlengde van de kade in de strook met 

steenbestorting i.f.v. wachten van duwboten of tijdelijk aanmeren van bijkomende duwbakken. 

Het conceptplan is weergegeven op Figuur 3-25. Figuur 3-26 geeft een 3D-visualisatie van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur. 

 
Figuur 3-25: Conceptschets tijdelijke overslaginfrastructuur aan Molleveld en inkokering jaagpad langs de Rupel 
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Figuur 3-26: 3D-visualisatie tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld 

 

Ter hoogte van de kade is het jaagpad langs de Rupel vandaag reeds ontdubbeld met een lager gelegen weg. 

Deze lagergelegen route zal worden ingekokerd over 50 m met binnenmaat 4 m breed x 2,5 m hoog. De 

maaiveldhoogte binnen de koker zal zich op ca. +5,2 mTAW bevinden. De onderkant koker bevindt zich op 

ca. +4,5 mTAW. In de bestaande toestand bevindt het maaiveld zich hier op +7,5 mTAW. Deze koker wordt 

ingebed in een grondmassief en de dumpers zullen tussen kade en hinterland dus rijden over het bestaand 

jaagpad en over het ingekokerde jaagpad. De koker wordt verlicht. Het conceptplan is weergegeven op Figuur 

3-27. Figuur 3-28 geeft een 3D-visualisatie van de tijdelijke overslaginfrastructuur. 

Voor de inkokering van het jaagpad is er een tijdelijke bemaling nodig gedurende ca. 4 maanden. Voor de 

bemaling werd een bemalingsnota opgesteld door RoTS (2020, ref. OWVA-SBS-BAM-NOT-0003). De studie 

werd uitgevoerd cf. de “Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu 2019” gepubliceerd door VMM. 

Er zal de uitgraving gebeuren tot een peil van ca. +4,60 mTAW. Om in den droge te kunnen werken wordt een 

veiligheidsmarge van 0,5 m gehanteerd. Bijgevolg wordt aangenomen dat het grondwaterpeil verlaagd moet 

worden tot een peil van ca. +4,10 mTAW. Het grondwater bevindt er zich op ca. +4,44 mTAW. In de niet-

stationaire toestand (eerste week van de bemaling) bedraagt het debiet ca. 161 m³/dag. In de stationaire 

toestand zal het debiet dalen tot ca. 30 m³/dag. De stationaire invloedstraal (0 cm grondwaterverlaging) 

bedraagt ca. 132 m. Er zal gewerkt worden met een open bemaling gezien retourbemaling overlast kan creëren 

bovenop de ondiep aanwezige Boomse klei. Onder de klei kan ze een negatief effect hebben op de 

grondwaterkwaliteit in het Zand van Ruisbroek.
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Figuur 3-27. Conceptplan inkokering van het jaagpad langs de Rupel ter hoogte van Molleveld 
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Figuur 3-28: 3D-visualisatie inkokering van het jaagpad langs de Rupel ter hoogte van Molleveld
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3.3.5.2 Bouw tunnel onder Kapelstraat 

Het conceptplan van het tunnelontwerp is weergegeven in Figuur 3-30 en een 3D-visualisatie is weergegeven 

in Figuur 3-31. 

 

De nieuwe tunnel onder de Kapelstraat komt ter hoogte van de bestaande (oude, smalle en vervallen 

bakstenen) tunnel. Het maaiveld van de bestaande tunnel is gelegen op ca. +4,5 mTAW. De nieuw aan te 

leggen tunnel onder de Kapelstraat zal 6 m breed zijn, 5 m hoog en heeft een lengte die rekening houdt met 

de (mogelijke) toekomstige verbreding van de Kapelstraat zelf i.k.v. de aanleg van fiets- en voetpaden. Het 

maaiveld van de nieuwe tunnel zal zich bevinden op ca. +3,2 mTAW. Er zal een uitgraving gebeuren tot een 

peil van ca. +2,74 mTAW. De Kapelstraat ligt op ca. +9,2 mTAW en ruim hoger dan het Molleveld (ten zuiden) 

en het inrichtingsgebied (ten noorden) maar onvoldoende hoog om de tunnel vooraf naastliggend te bouwen 

en ‘in te schuiven’.  

Er zal daarom als volgt gewerkt worden: 

 Kraagomlegging van de Kapelstraat naar de noordzijde gedurende de volledige duurtijd van de bouw van 

de tunnel. De Kapelstraat wordt daarbij incl. fiets- en voetpaden in doorlopend asfalt over de volledige 

wegbreedte verlegd. Dit is weergegeven in Figuur 3-29. De omleggingsduur zal 7 à 10 maanden bedragen. 

 De tunnel zal uitgegraven zal worden tot een diepte van ca. +2,74 mTAW. Om in den droge te kunnen 

werken wordt een veiligheidsmarge van 0,5 m gehanteerd. Het grondwaterpeil zal verlaagd moet worden 

tot een peil van ca. +2,24 mTAW. Het grondwater bevindt zich op ca. +3,67 mTAW. In de bemalingsnota 

van RoTS (2020, ref. OWVA-SBS-BAM-NOT-0003) werd het niet-stationaire debiet berekend als ca. 263 

m³/dag. In de stationaire toestand zal het debiet dalen tot 104 m³/dag en zal de invloedstraal (0 cm 

grondwaterverlaging) 236 m bedragen. De bemaling heeft een duur van ca. 1 jaar. Er zal geloosd worden 

op de overwelfde Potgatbeek ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Lozing van dit water op 

de noordelijk gelegen vijvers van Ceuppens kan wateroverlast betekenen gezien de ondiep aanwezige 

Boomse klei en gezien het overtollig water van deze vijvers wordt afgevoerd naar de tunnel onder de 

Kapelstraat zelf en zo naar de overwelfde Potgatbeek. Dit indien de kwaliteit van het drainagewater het 

toelaat. Indien niet, dan moet het bemalingswater voorafgaand gezuiverd worden. 

 Om een tunnelhoogte van 5 m te bereiken dient het bestaande maaiveld ca. 2 m te worden verlaagd. Om 

de rijbaan richting de tunnel en de tunnel zelf droog te houden tijdens de gebruiksfase (aanvoer van de 

gronden) zal een (permanente) drainage noodzakelijk zijn tot op een niveau van ca. +1 mTAW. Er zal een 

pompput op het diepste punt van de tunnel geplaatst worden met daarin een lenspomp om het 

geaccumuleerde oppervlakte- en grondwater op te pompen en te lozen naar de overwelfde Potgatbeek ten 

zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Lozing van dit water op de noordelijk gelegen vijvers van 

Ceuppens kan wateroverlast betekenen gezien het overtollig water van deze vijvers wordt afgevoerd naar 

de tunnel onder de Kapelstraat zelf en zo naar de overwelfde Potgatbeek. Dit indien de kwaliteit van het 

drainagewater het toelaat. Indien niet, dan moet het bemalingswater voorafgaand gezuiverd worden. Het 

gaat hier over een drainage van ca. 120 m³/dag of 43.800 m³/jaar gedurende ca. 7 à 8 jaar, met een 

invloedstraal (0 cm grondwaterverlaging) van ca. 290 m. 

 Op het ogenblik dat er geen aanvoer meer is van gronden wordt de tunnel ingericht als faunapassage en 

wordt ook het maaiveldniveau verhoogd, waardoor er geen drainage meer noodzakelijk is. 
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Figuur 3-29: Omleidingsplan tijdens de bouw van de tunnel onder de Kapelstraat 
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Figuur 3-30: Conceptplan tunnel onder de Kapelstraat  
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Figuur 3-31: 3D-visualisatie tunnel onder de Kapelstraat
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3.3.5.3 Aanleg tijdelijke werfweg 

Voor de realisatie van de dumperverbinding tussen de kade en de tunnel onder de Kapelstraat zal een tijdelijke 

werfweg worden aangelegd van ca. 10 m breed bestaande uit 70 cm steenslagfundering en gebroken 

betonpuin op geotextiel, te verwijderen bij inrichting van het Molleveld als ecocorridor. Een dergelijke 

bedekking geeft weinig stof. Bovendien kan deze – doordat het goedkoop secundair materiaal betreft - 

regelmatig worden ververst wanneer er te veel grond op de werfweg komt te liggen. Nabij de kade wordt een 

bredere zone tijdelijk verhard om vrachtwagens te laten keren nabij de kade. 

Er wordt slechts het strikte minimum van de zone Molleveld ontbost zodat de tijdelijke werfweg (incl. tijdelijke 

omlegging van Kapelstraat) tijdens zijn gebruiksfase volledig ingekapseld blijft door bos. De te ontbossen 

oppervlakte bedraagt hier ca. 7.915 m². 

Om het versnipperend effect van de tijdelijke werfweg in corridor Molleveld te milderen, zal er een onder de 

Kapelstraat een buis/koker met diameter/breedte 1 m worden aangelegd, aan de oostzijde en op een paar 

meter afstand van de nieuw te bouwen tunnel onder de Kapelstraat. Deze buis kan als doorgang dienen voor 

amfibieën en kleine zoogdieren. Op die manier kan de connectiviteit tussen de Rupel en de vijvers van 

Ceuppens, het bos van Terhagen en het plassengebied van Natuurpunt tijdens de werkzaamheden 

gedeeltelijk worden behouden. Deze buis is een permanente constructie. In Figuur 3-32 wordt een 

conceptschets van deze faunapassage getoond. 

Ter hoogte van corridor Molleveld bevinden zich in de bestaande toestand 2 woningen met elk een tuinhuis 

(Polder nrs. 1 en 2). Deze zonevreemde woningen werden ondertussen verworven door de initiatiefnemers en 

de bewoning werd stopgezet. Deze zonevreemde woningen zullen gesloopt worden in het kader van 

voorliggend project, hetgeen ook het ecologisch functioneren van de ecocorridor op termijn ten goede komt. 

De woningen kunnen, indien gewenst door de aannemer, tijdens de werffase als werfketen, sanitair, … worden 

gebruikt. 

 
Figuur 3-32: Aanduiding buis of koker (diameter 1 m) onder Kapelstraat die kan dienstdoen als faunapassage tijdens de 
werffase 



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

70 van 212 

3.3.5.4 Afbraak tijdelijke overslaginfrastructuur 

De afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur bestaat uit de verwijdering van de betonnen 

prefabelementen, de verwijdering van de buispalen (behalve 2), de verwijdering van alle steenbestorting 

(behalve lokaal ter hoogte van de 2 te behouden buispalen) en de damwand en de verwijdering van alle 

grondaanvullingen. 

Op ca. 250 m stroomopwaarts van de tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld bevindt er zich 

op de rechteroever van de Rupel een zone met de restanten van een oude afgebroken kade. De zone tussen 

de Rupel en de oude kademuur werd volgestort met steenbestorting omwille van veiligheidsredenen, een 6 à 

7-tal jaar geleden. De 2 meest stroomopwaartse wachtpalen van de tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte 

van het Molleveld komen ongeveer tot aan deze oude kade.  

Deze 2 wachtpalen en de steenbestorting errond zullen behouden blijven om in de toekomst mogelijk in een 

drijvende pleziervaartsteiger te kunnen voorzien die dan aantakt met een passerelle op de oude kademuur 

(zie Figuur 3-1). Zodoende dient niet aan de oever van de Rupel te worden geraakt in functie van de 

pleziervaartsteiger, is deze verderaf van de ecocorridor gelegen en niet verstorend maar anderzijds gunstiger 

gelegen t.a.v. de geplande woonuitbreidingen bij Terhagen. Het behoud van de steenbestorting rond de 2 

buispalen is noodzakelijk om de stabiliteit te garanderen onder invloed van de getijdenstroom op de Rupel. 

Het voorzien en functioneren van de drijvende pleziervaartsteiger maakt geen deel uit van het MER. 

 

3.3.5.5 Ombouw Molleveld tot ecocorridor en tunnel onder Kapelstraat tot faunatunnel 

Na de sanering en creatie van de nieuwe morfologie wordt de tijdelijke werfweg verwijderd. De volledige zone 

wordt vervolgens ontwikkeld tot een natte natuurverbinding (i.f.v. doelsoorten als Kamsalamander, 

Rugstreeppad, Bever en Otter). 

Voor de inrichting van zone Molleveld tot ecocorridor is een bijkomende ontbossing vereist van ca. 2.400 m². 

De tunnel wordt minder diep gemaakt door verhoging van het maaiveld in de tunnel (deze werd dieper 

aangelegd dan de oude smalle bakstenen tunnel in de bestaande toestand om dumpers door te laten) 

waardoor de drainage kan worden stopgezet. De tunnel zal na de sanering en creatie van de nieuwe 

morfologie functioneren als brede faunatunnel tussen de Rupel en de natte en droge natuur in het hinterland 

(gesaneerd inrichtingsgebied, plassen Natuurpunt, …). Doorheen de faunatunnel zal ook de afwateringsgracht 

die verbonden is met de te creëren vallei binnen het inrichtingsgebied afwateren naar de Rupel. 

In het voorontwerp zijn de volgende aspecten verankerd:  

 De topografische ingrepen situeren zich maximaal binnen de contouren van de tijdelijke werfweg en zijn 

afgestemd op de aanwezigheid van potentierijke vegetaties. 

 Binnen de contour van de werfweg wordt er een centrale waterloop gecreëerd, die continue watervoerend 

zal zijn (zie Figuur 3-33). De oevers worden aangelegd in een flauw en getrapt profiel, in functie van 

watergebonden vegetatie, rietvegetatie en broekbosvegetatie. De diversiteit in waterdieptes, als gevolg van 

de topografische verschillen, in combinatie met wijzigende oriëntatie over de totale lengte van de waterloop, 

biedt verschillende oevercondities voor spontane vegetatieontwikkeling in functie van de habitatvereisten 

van de doelsoorten. Er wordt ingezet op een meer open landschapsbeeld met soortenrijk grasland in 

combinatie met boomgroepen en houtkanten. Het bestaande micro-reliëf wordt maximaal behouden, 

waarbij reeds bestaande depressies zullen worden gebruikt voor het graven van poelen voor 

Kamsalamander en Rugstreeppad (zie Figuur 3-34). 

 Na de werffase wordt de tijdelijke werfweg en de tijdelijke overslaginfrastructuur afgebroken. Het jaagpad 

blijft echter ingekokerd onder de Rupeldijk. De kokerconstructie wordt dus niet afgebroken. Het occasioneel 

gebruik van de bovenkant van de dijk in functie van bijvoorbeeld het onderhoud van de dijken, blijft 

gegarandeerd. Het voordeel hiervan is een groene en ononderbroken faunaverbinding van de oevers van 

de Rupel met het inrichtingsgebied via corridor Molleveld. De koker van het jaagpad zorgt tegelijk ook voor 

een bescherming van het dijkmassief tegen graafactiviteiten van bijvoorbeeld bevers die verwacht mogen 

worden vanuit de waterpartij in de ecocorridor.  

In dit MER worden enkele maatregelen voorgesteld voor de optimalisatie van deze corridor. 
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Figuur 3-33: Voorontwerp centrale waterloop doorheen ecocorridor Molleveld 
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Figuur 3-34: Voorontwerp gewenste vegetatietypes ecocorridor Molleveld 
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3.4 Projecttiming & fasering 

3.4.1 Vergunningsprocedures 

De definitieve goedkeuring van voorliggend project-MER door het Team MER moet afgewacht worden 

vooraleer de omgevingsvergunning van voorliggend project kan aangevraagd worden. 

Zodra de definitieve goedkeuring van het project-MER werd verkregen, zullen omgevingsvergunnings-

aanvraag en bodemsaneringsproject worden afgerond en ingediend. De concrete aanpak van het 

vergunningentraject in voorliggend dossier wordt gedetailleerd beschreven in een nota in bijlage van het MER. 

3.4.2 Uitvoering 

De sanering en creatie van de nieuwe morfologie starten, gelet op de te doorlopen vergunningsprocedures en 

de opstart van de werf Oosterweel, ten vroegste Q2 2022. Voorafgaand, vanaf Q2 2021, zullen de tijdelijke 

kade en de werftunnel worden gerealiseerd zo gauw de vergunningen hiervoor worden bekomen. 

De initiatiefnemers Provinciebestuur Antwerpen en De Vlaamse Waterweg van voorliggend project sloten een 

samenwerkingsovereenkomst met Lantis (onder opschortende voorwaarden) waarbij aan Lantis een 

opstalovereenkomst verleend wordt voor de berging van grondoverschotten uit het Oosterweelproject. Lantis 

zal in ruil voor de mogelijkheid tot grondberging de saneringsplicht overnemen en de aanleg van de nieuwe 

morfologie uitvoeren. Door deze samenwerkingsovereenkomst is er een aanvoergarantie van externe 

gronden. 

De uitvoeringsduur van de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur, ontbossing, terreinvoorbereiding, 

uitvoering van de sanering en creatie van de nieuwe morfologie inclusief eindafwerking wordt geschat op ca. 

7 à 8 jaar. De uitvoeringsperiode ligt hiermee binnen het tijdsvenster 2022-2028. Een voorlopig beeld van de 

timing en fasering van de uitvoering van voorliggend project wordt weergegeven in Figuur 3-35. Deze timing 

en fasering zijn uitdrukkelijk te beschouwen als indicatief. De precieze timing en fasering zullen immers in zeer 

hoge mate afhankelijk zijn van het aanvoerritme van de gronden van Oosterweel, de volgorde waarbij 

bepaalde grondkwaliteiten (in geotechnisch opzicht, in opzicht van voedselrijkdom, qua textuur, …) ter 

beschikking komen en dus afhankelijk van de uitvoering van het Oosterweelproject. 

Wel worden volgende principes gehanteerd bij de fasering van de projectuitvoering: 

 De ontbossing en herbebossing zullen gefaseerd verlopen in functie van de werken. Dit betekent dat er 

geen volledige éénmalige kaalslag binnen het inrichtingsgebied gebeurt en er steeds beboste zones of 

terug aangeplante zones aanwezig zijn; 

 De sanering van het asbeststort heeft de grootste prioriteit en wordt daarom eerst aangepakt; 

 De sanering en creatie van een nieuwe morfologie vinden niet gelijktijdig over het hele gebied plaats, maar 

binnen deelzones die mekaar opvolgen. Zodoende blijft een deel van het gebied te allen tijde toegankelijk 

en is er nooit sprake van één grote werfzone; 

 De aanvulling gebeurt zo veel als mogelijk meteen definitief (DOP). Er wordt zo min mogelijk tussentijds 

gestockeerd (TOP). Dit beperkt hinder maar ook kosten; 

 Er wordt in de mate van het mogelijke op een terugschrijdende wijze aangevuld; hiermee bedoelen we dat 

de aanvullingen idealiter starten op de grootste afstanden tot de kade waardoor aangevulde zones en 

zones waar de natuurontwikkeling gaande is niet met zwaar verkeer hoeven te worden betreden. 

Bodemverslemping en verstoring worden hiermee vermeden. Eventuele tijdelijke werfwegen in gekeurd 

puin op geotextiel tot aan het aanvulfront worden dan ook terugschrijdend afgebroken voorafgaand aan 

aanvulling. 

 Rekening houdend met de verschillende verwachte geotechnische kwaliteiten en bodemtexturen van de 

aangevoerde gronden enerzijds en de geotechnische vereisten van aanvulling en de opbouw van de 

saneringen en van de ecologische vereisten voor de eindinrichting en bosontwikkeling (uit studie INBO) 

anderzijds zal er gewerkt worden met meerdere aanvulfronten. Hun aantal en oppervlakte zal, binnen deze 

randvoorwaarden, zoveel als mogelijk beperkt worden. 
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Figuur 3-35: Voorlopige timing en fasering van de projectuitvoering 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Inkokering jaagpad

Bouw tijdelijke kade Rupel

Tijdelijke kraagomlegging Kapelstraat

Bouw tunnel Kapelstraat

Gefaseerde ontbossing

Fysieke isolatie asbeststort

Fysiek isolate huisvuilstort, tussenliggend gebied

Creatie nieuwe morfologie/verondieping

Grondaanvoer ifv sanering & morfologie

Gefaseerde herbebossing, eindafwerking, wederopenstelling



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

75 van 212 

4 METHODOLOGIE BESCHRIJVING 
REFERENTIESITUATIE, EFFECTVOORSPELLING EN -
BEOORDELING 

4.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied is het gebied waarbinnen effecten ten gevolge van het project kunnen plaatsvinden. Dit komt 

in het voorliggend MER grotendeels overeen met het afgebakende projectgebied, bestaande uit het 

inrichtingsgebied en de zone Molleveld waar de aan te leggen tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel 

komt en de aan te leggen tijdelijke werfweg ertussen. Zone Molleveld wordt na de sanering en creatie van een 

nieuwe morfologie omgebouwd tot ecocorridor tussen de Rupel en het inrichtingsgebied. Het studiegebied 

wordt voor elke discipline apart afgebakend.  

 

4.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

Voor dit MER wordt geopteerd om als referentiesituatie de huidige situatie te hanteren. De huidige planning 

voorziet immers om in 2021 te starten met de uitvoering van de projectwerkzaamheden. Gezien de aanvang 

van het project op korte termijn kan gesteld worden dat de referentiesituatie overeenkomt met de huidige 

situatie. 

 

4.3 Effectvoorspelling 

Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen besproken worden en welke effectgroepen beoordeeld 

worden. Indien effectgroepen wel besproken, maar niet beoordeeld worden, wordt toegevoegd aan welke 

discipline de gegevens doorgegeven worden.  

 

4.4 Effectbeoordeling 

Binnen elke discipline wordt voor de effectbeoordeling een 7-delige schaal als significantiekader gebruikt. Bij 

de bepaling van het significantieniveau per effectgroep is onder meer rekening gehouden met volgende 

criteria: 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. 

De 7-delige schaal die in elke discipline gehanteerd zal worden, is de volgende: 

 aanzienlijk negatief effect (permanent negatief effect dat groot in omvang is): - - - 

 negatief effect (permanent negatief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk negatief effect dat groot in 

omvang is): - - 

 beperkt negatief effect (tijdelijk negatief effect dat klein in omvang is): - 

 verwaarloosbaar of geen effect:  0 

 beperkt positief effect (tijdelijk positief effect dat klein in omvang is): + 

 positief effect (permanent positief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk positief effect dat groot in 

omvang is): + + 

 aanzienlijk positief effect (permanent positief effect dat groot in omvang is): + + + 

Niet alle effectgroepen die beschreven worden, worden ook beoordeeld. 
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4.5 Ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s beschrijven de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met 

de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van plannen en beleidsopties. De 

autonome ontwikkeling van een studiegebied zijn de veranderingen aan dat gebied zonder gestuurde 

beïnvloeding van buitenaf. Bij de gestuurde ontwikkelingen wordt rekening gehouden met het geplande beleid, 

zoals bv. bepaald door het gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, structuurplannen of gekende, geplande 

ontwikkelingen. Deze scenario's dienen beschreven te worden ter aanvulling van de referentiesituatie, indien 

er redenen zijn om aan te nemen dat deze toestand in de toekomst ingrijpend kan veranderen. Deze 

veranderingen kunnen onder impuls geschieden van zowel de autonome ontwikkeling als door de mens 

gestuurde ontwikkelingen.  

 

Als relevante autonome ontwikkeling wordt de klimaatverandering beschouwd. Een klimaattoets wordt 

opgenomen in paragraaf 6.8.  

Als relevante gestuurde ontwikkelingen worden beschouwd: 

 Afronding, indiening en conform verklaring van het BSP bij de OVAM: 

• De doelstelling van het project is om het verspreidingsrisico én het contactrisico van diverse bodem- en 

grondwaterverontreinigingen te beperken door het uitvoeren van een sanering. De beoogde 

nabestemming van het projectgebied betreft een publiek toegankelijk groen gebied met laagdynamisch 

recreatief medegebruik. Dit wordt binnen het projectgebied gerealiseerd door de aanleg van een nieuwe 

morfologie en eindafwerking. De effectbeschrijving- en beoordeling van de sanering op de bodem-, 

grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit en de leefkwaliteit is gebeurd in de disciplines Bodem, Water, 

Biodiversiteit en Mens - gezondheid van voorliggend MER. 

• Het project Kleiputten Terhagen omvat ingrepen die vallen onder het toepassingsgebied van 

verschillende wetgevingen en vergunningsplichten, waardoor het niet mogelijk is om het geheel via één 

enkel besluitvormingstraject te vergunnen. Zowel een omgevingsvergunning als een conform verklaard 

bodemsaneringsproject, waarbij de inhoudelijke samenhang wordt gegarandeerd, zijn vereist om het 

project te realiseren. 

• Bij de beoordeling van het bodemsaneringsproject moet voldoende zekerheid bestaan over bepalende 

factoren zoals het eindreliëf. De beoordeling van de boscompensatie op het terrein vereist evenzeer 

kennis van het eindreliëf. Sommige tijdelijke infrastructuur, voor de grondaanvoer via het water voor de 

saneringswerken (tunnel onder de Nieuwstraat en kade), krijgt ook een andere definitieve invulling na 

uitvoering van de saneringswerken, wat niet vergund kan worden via het bodemsaneringsproject. Het 

totaalproject vereist bovendien rechtszekerheid voor de aanwending van de gronden afkomstig van de 

Oosterweelwerken. Indien dat vervalt, is de realisatie van het project, met aanvoer van grond via de 

waterweg binnen een relatief beperkte uitvoeringstermijn, niet mogelijk.  

• Dat geeft aanleiding tot een vergunningverlening in twee stappen: eerst een omgevings-

vergunningsaanvraag voor het geheel aan projectonderdelen en vervolgens de indiening en 

conformverklaring van een bodemsaneringsproject dat de louter milieutechnische sanering omvat.  

• Door de conformverklaring van het bodemsaneringsproject te voorzien als laatste, afzonderlijke stap 

wordt tegemoetgekomen aan het dwingende en op zichzelf staande kader dat het Bodemdecreet schept 

voor de bodemsanering. Tegelijk kan het totaalproject op een correcte manier, als randvoorwaarde, bij 

de beoordeling van het bodemsaneringsproject betrokken worden teneinde te verzekeren dat ook het 

geheel tegemoet komt aan de saneringsdoelstellingen.  

• In functie van een optimale inhoudelijke afstemming tussen beide procedures en om de grootst 

mogelijke transparantie te bieden tijdens elk openbaar onderzoek, wordt het bodemsaneringsproject 

afgewerkt in samenspraak met de bevoegde instanties, en als afgewerkt ontwerp gevoegd als 

informatieve bijlage bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Dat bodemsaneringsproject zal na het 

bekomen van de omgevingsvergunning worden ingediend bij OVAM met het oog op de conformiteits-

verklaring. 

• Het project-MER wordt opgemaakt omwille van de bouw van de kade langs de Rupel en de voorziene 

ontbossing. Het rapport zal, op basis van de overgangsbepalingen van het Omgevingsvergunnings-
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decreet, als afgewerkt en goedgekeurd rapport worden gevoegd bij de omgevingsvergunnings-

aanvraag. Het bodemsaneringsproject omvat geen bijkomende handelingen die aanleiding geven tot de 

MER-plicht. 

 PRUP ‘Kleiputten Terhagen in Boom en Rumst’: De stedenbouwkundige handelingen voor de realisatie 

van het project zijn mogelijk binnen het huidige planologische kader. Toch werd ook een provinciaal 

planningsproces opgestart om de gewestplanbestemming ‘golfterrein’ te schrappen en om een bestemming 

als publiek toegankelijk groen- of openruimtegebied met laagdynamisch recreatief medegebruik (o.a. 

wandelen en fietsen) duurzaam te verankeren. Daarmee worden de resultaten van het doorlopen 

participatietraject ook planologisch vastgelegd. Deze bestemmingswijziging is niet vereist voor de 

vergunningverlening op korte termijn. In de eerste plaats vormt de saneringsverplichting een dwingend 

kader, ongeacht de stedenbouwkundige voorschriften. Het bodemsaneringsproject moet wel in 

overeenstemming zijn met de goede plaatselijke aanleg en voorzien in een gelijkwaardige bescherming 

van mens en milieu. Het terrein moet na de sanering worden achtergelaten in een eindsituatie die de 

aanwending in overeenstemming met de stedenbouwkundige bestemming mogelijk maakt. De 

vergunningsplichtige handelingen die deel uitmaken van het bodemsaneringsproject zijn dus alleszins 

vergunbaar in het gebied. In de tweede plaats zijn de voorziene handelingen op zichzelf eveneens in 

overeenstemming met de huidige bestemmingsvoorschriften. Vandaar dat er in dit MER niet dieper 

ingegaan wordt op dit PRUP. 

 Woonontwikkelingen t.h.v. gebied ten oosten van corridor Molleveld en het gebied ten westen corridor 

Molleveld: Voor het gebied ten oosten van corridor Molleveld, momenteel grotendeels bestemd als 

industriegebied maar reeds deels als industriegebied verlaten, wordt door de gemeente Rumst een ‘groene 

woonontwikkeling’ gepland ter uitbreiding van de woonkern van Terhagen in westelijke richting. Deze 

woonontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door opname van de zone binnen het KSG Boom-Rumst in het 

afbakening PRUP. Het gebied net ten westen van corridor Molleveld, ter hoogte van de voormalige 

steenbakkerij Anverreeth, is op het gewestplan aangeduid als een industriegebied met nabestemming 

woongebied. In de discipline Mens-gezondheid wordt nagekeken wat de mogelijke hinder kan zijn van 

voorliggend project op deze mogelijke woonontwikkelingen (zie paragraaf 6.7.1.1). In de discipline 

Biodiversiteit wordt ook nagekeken wat een mogelijke opportuniteit is van voorliggend project op de 

woonontwikkeling ten oosten van corridor Molleveld en omgekeerd (zie paragraaf 6.4.2.2). 

 Het landinrichtingsproject (LIP) van de VLM: In het landinrichtingsplan worden de restauratie van de 

bestaande kaaimuren aan de voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken, de inrichting van de zone Molleveld 

als onthaalplek voor wandelaars en fietsers met gedeeltelijke heropenlegging van de Kil opgenomen. 

Voorliggend project voorziet in de aanleg van de zone Molleveld als natte natuurverbinding tussen de Rupel 

en het inrichtingsgebied. In de discipline Biodiversiteit wordt nagekeken wat de invloed is van voorliggend 

project op het landinrichtingsproject en omgekeerd (zie paragraaf 6.4.2.2). 

 Heraanleg van de Kapelstraat: De Kapelstraat zal in de toekomst worden verbreed voor de aanleg van 

fiets- en voetpaden. Er is bij de opmaak van voorliggend MER nog geen planning gekend voor de aanvang 

van de heraanlegwerkzaamheden. De in dit project aan te leggen tunnel onder de Kapelstraat houdt reeds 

rekening met de toekomstige verbreding van de Kapelstraat en heeft dus een “overlengte”. In de discipline 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie is er een interactie tussen voorliggend project en de 

heraanleg van de Kapelstraat als gestuurde ontwikkeling met betrekking tot het verwijderen van de lein van 

Terhagen voor de aanleg van de tunnel onder de Kapelstraat. Zie hiervoor de beschrijving in paragraaf 

6.5.1.1. 
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4.6 Cumulatieve effecten 

Door de aanvoer van de gronden via de Rupel wordt cumulatie met andere verkeersstromen en daarbij ook 

met verkeersgerelateerde effecten vermeden. Het project voorziet hiervoor wel in de aanleg van een nieuwe 

tijdelijke overslaginfrastructuur. De voorbije jaren werden echter reeds verschillende gelijkaardige projecten 

gerealiseerd langs de Rupel. Gezien de Rupel aangeduid is als Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en 

Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’, kan de realisatie van nog een bijkomende tijdelijke kade 

interfereren met de habitats van het Scheldeëstuarium. De cumulatieve effecten op de slikken en schorren 

door de aanleg van de tijdelijke overslaginfrastructuur zullen daarom beoordeeld worden in de passende 

beoordeling, toegevoegd als bijlage bij het MER.  

In de discipline Biodiversiteit worden de mogelijke cumulatieve effecten besproken van verstoring en 

ruimtebeslag van de actieve en toekomstige klei-ontginning van Wienerberger, van verstoring van het festival 

Tomorrowland dat plaatsvindt gedurende 2 weekends midden en eind juli in het provinciale recreatiedomein 

De Schorre in Boom en verstoring en ruimtebeslag van de voorgenomen natuurinrichting van de plassen van 

Natuurpunt aanpalend ten oosten van het projectgebied. 

 

4.7 Leemten in de kennis 

Leemten die in het onderzoek naar de effecten naar boven komen, zullen opgelijst worden. 
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5 REFERENTIESITUATIE 

5.1 Bodem 

Kaart 2: Luchtfoto 

Kaart 5: Bodemkaart 

Afbakening studiegebied 

In de horizontale richting wordt het studiegebied voor de discipline Bodem voor het merendeel van de te 

verwachten effecten beperkt tot de grenzen van het projectgebied. In de verticale richting wordt de Formatie 

van Zelzate als ondergrens van het studiegebied genomen. 

 

Topografie 

De topografie binnen het inrichtingsgebied is sterk geaccidenteerd door de voormalige ontginningen, al dan 

niet gevolgd door (gedeeltelijke) heropvullingen (waaronder de beide stortplaatsen, maar ook de opspuiting 

van ruimingsspecie naar aanleiding van kanaalwerken als vermeld in paragraaf 2). De Kapelstraat, de 

Bosstraat en de Hoogstraat liggen bovenop de oorspronkelijke kleicuesta. Aan weerszijden van de straten is 

de bodem weggegraven. De straten steken als het ware als een dam boven het landschap uit. De Hoogstraat 

is sterk onderhevig aan erosie en aan het afkalven. Het hoogste en laagste punt zijn respectievelijk ca. +30 

mTAW en ca. +3,6 mTAW. Volgens de watertoetskaart zijn de hellingen van meer dan 10% aangeduid als 

erosiegevoelig. 

Meest opvallend zijn de positieve reliëfs binnen de kleiput (i.c. het asbeststort en het huisvuilstort) en het 

negatieve reliëf dat bestaat uit het 8 m beneden maaiveld gelegen centrale vijvercomplex (ca. 3,6 m TAW) 

vlak langs het huisvuilstort. 

Ter hoogte van de tijdelijke werfweg aan corridor Molleveld is het terrein eerder vlak. Tussen het jaagpad en 

de Kapelstraat helt het terrein af van ca. +6,8 mTAW tot ca. +4,5 mTAW. De Kapelstraat zelf bevindt zich in 

ophoging op ca. +9,1 mTAW. 

 

Pedologie 

Binnen het inrichtingsgebied zijn volgens de bodemkaart van België overwegend antropogene bodems 

aanwezig die als gevolg van de kleiontginning in het verleden is uitgevoerd. In het uiterste noorden zijn wel 

nog vochtige zandbodems aangeduid. Toch kan op basis van de reconstructie van de ontginningsactiviteiten 

aangenomen worden dat ook deze bodems door de ontginning verstoord zijn. Er komen in het 

inrichtingsgebied met andere woorden nergens nog oorspronkelijke bodemprofielen voor. Zo ook ter hoogte 

van Molleveld. Ook deze zone is historisch volledig voor klei ontgonnen tot aan de Rupel zoals blijkt uit 

historische kaarten. 

 

Geologie 

De geologische gelaagdheid in het inrichtingsgebied bestaat bovenaan uit aangevulde en vergraven gronden. 

Deze gronden zijn door de mens ter plaatse gebracht. Ze zijn heterogeen van samenstelling, maar in het 

algemeen zandig en verrnengd met steengruis, hout, stortmateriaal, ..... In het beschouwde gebied zijn deze 

gronden over het algemeen gering van dikte (minder dan 2 m). Plaatselijk, meestal in opgevulde 

kleiwinningszones, kunnen diktes van 10 m en meer voorkomen. De aangevulde en vergraven gronden zijn 

doorlatend. 

De oorspronkelijke Quartaire deklaag, bestaande uit zand en leem- of kleihoudend zand, was ca. 2 tot 3 m dik 

in het projectgebied. Daaronder bevond zich de Formatie van Berchem waarvan de dikte niet meer dan 2 m 

bedroeg. Deze laag bestond uit groen glauconiethoudend fijn zand en kleihoudend fijn zand die net boven de 
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Boomse klei meer kleihoudend en minder doorlatend werd. Door de voormalige ontginning is de Quartaire 

deklaag in het studiegebied echter verdwenen. 

De onderliggende Formatie van Boom bestaat uit grijze massieve klei (Lid van Terhagen) gevolgd door grijze 

silthoudende klei (Lid van Belsele-Waas). In de omgeving van het inrichtingsgebied is de Formatie van Boom 

opgebouwd uit grijze stijve klei. Deze klei werd binnen het inrichtingsgebied grotendeels ontgraven tijdens de 

kleiontginning. De dikte van het resterend gedeelte van de kleilaag is afhankelijk van het ontginningspeil. 

Binnen het inrichtingsgebied zijn in het kader van het OBBO (Tractabel, 2014) sonderingen en boringen 

uitgevoerd om de dikte van de Boomse klei te bepalen. In het OBBO werd op basis daarvan besloten dat de 

Formatie van Boom in het volledige inrichtingsgebied nog over een bepaalde resterende dikte aanwezig is. In 

het OBBO wordt gesteld dat de onderste meters van deze laag niet ontgonnen werden. In het uiterste zuiden 

van het inrichtingsgebied is de resterende dikte echter beperkt tot ca. 1 m. In het noorden is deze veel dikker. 

De Formatie van Boom wordt afgesloten door de Formatie van Zelzate, bestaande uit een afwisseling van 

goed (kleihoudend zand) tot slecht doorlatende lagen (zandhoudende klei).  

In het kader van een aanvullende studie naar de geologie ter hoogte van het huisvuilstort gebeurden er ter 

plaatse van het huisvuilstort en de dijklichamen die rond het grootste deel van de stortplaats voorkomen een 

aantal bijkomende sonderingen en boringen (Tractebel, 2019). Er kon geconcludeerd worden dat er onder het 

huisvuilstort nog een laag van ca. 12 m Formatie van Boom aanwezig is, waarvan 2 m bestaat uit het Lid van 

Terhagen (massieve klei) en ca. 10 m uit het Lid van Belsele-Waas (silthoudende klei, zandig). Ter hoogte 

van de dijklichamen werd een kleipakket waargenomen tot aan ca. 3,5 m-mv en op andere plaatsen tot aan 

het maaiveld. Er kan aangenomen worden dat deze dijken het huisvuilstort lateraal afsluiten met klei. 

 

Bodemkwaliteit 

In opdracht van de Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv werd door het studiebureau Tractebel 

oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) uitgevoerd, dd. 5 september 2014. Dit OBBO werd 

conform verklaard door OVAM op 9 maart 2015 met referentie BB-O-WS-20150108350 (dossiernummer: 

64785). De conclusies van het OBBO kunnen als volgt samengevat worden (voor de aanduiding van de 

verschillende zones in het inrichtingsgebied wordt verwezen naar Figuur 2-1 in paragraaf 2):  

 verontreiniging aan asbest in het vaste deel van de aarde in zone 1: Ter hoogte van het voormalig Eternit-

stort en de werfweg dagzoomt asbest. Dit asbest is in sommige gevallen niet hecht gebonden. De 

aanwezige verontreiniging is historisch van aard. De asbestverontreiniging vormt een actueel 

humaantoxicologisch risico. Er is een ernstige bedreiging die uitgaat van de bodemverontreiniging en een 

sanering is noodzakelijk. De sanering is urgent. 

 verontreiniging aan zware metalen in het vaste deel van de aarde in zone 1: De aangebrachte ophogingen 

en afdeklagen ter hoogte van het Eternit-stort kunnen lokaal sterk verontreinigd zijn met zware metalen. 

Deze sterke verontreinigingen kunnen, rekening houdend met de actuele functie van het terrein, een 

humaantoxicologisch risico vormen. Er is een ernstige bedreiging die uitgaat van de bodemverontreiniging 

en een sanering is noodzakelijk. De sanering is urgent. De aanwezige verontreiniging is historisch van 

aard. 

 verontreiniging aan zware metalen in het vaste deel van de aarde in zone 3: De sterke verontreiniging aan 

zink kan in relatie gebracht worden met de gestorte gipshoudende gronden. Deze verontreiniging blijkt 

eveneens lokaal verspreid te zijn. De aanwezige verontreiniging is historisch van aard. Er is geen ernstige 

bedreiging die uitgaat van de bodemverontreiniging en een sanering is niet noodzakelijk. 

 verontreiniging aan zware metalen in het grondwater t.h.v. de onderzoekslocatie: In het grondwater werden 

zeer sterk verhoogde concentraties aan zware metalen teruggevonden, waaronder lood, chroom en zink. 

Buiten het brongebied vormt arseen de voornaamste sterke verontreiniging aan zware metalen in het 

grondwater. De sterke verontreinigingen aan zware metalen zijn ontstaan ten gevolge van uitlooggedrag. 

Er treedt geen verspreidingsrisico, noch enig ander risico op. Er is geen ernstige bedreiging die uitgaat van 

de bodemverontreiniging en een sanering is niet noodzakelijk. 

 verontreiniging aan anionen en kationen in het grondwater t.h.v. de onderzoekslocatie: In het grondwater 

werden sterk verhoogde concentraties aan een aantal anionen en kationen aangetroffen. De zone, die 



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

81 van 212 

samenvalt met het stort met huishoudelijk afval, gedraagt zich min of meer als brongebied. De maximale 

verspreiding valt samen met de contouren van de ontginning. Verspreiding van de aanwezige sterke 

verontreinigingen in het grondwater naar de onderliggende winbare aquifer is omwille van de aanwezigheid 

van de afsluitende kleilaag niet aan de orde. Verspreiding van sulfaat en andere ionen via het 

afwateringssysteem naar de Rupel is niet uit te sluiten, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater kan 

beïnvloed worden. Een verspreidingsrisico van sulfaat is dus niet uit te sluiten. Er is een ernstige bedreiging 

die uitgaat van de bodemverontreiniging en een sanering is noodzakelijk. De sanering is urgent. 

 

Bodemgebruik 

Met uitzondering van de vijvers, waaronder enkele vijvers centraal in het projectgebied en het zuidelijke deel 

van het huisvuilstort wat -wellicht omwille van de verontreiniging niet verbost- is bijna het volledige 

inrichtingsgebied spontaan verbost. Ook ter hoogte van de tijdelijke werfweg aan corridor Molleveld is het 

terrein spontaan verbost. Ter hoogte van het Eternit-stort en het stort met huishoudelijk afval zijn nog een paar 

open vergraste zones aanwezig. 

Het projectgebied kent een recreatief gebruik (wandelen, mountainbiken, …). In de bestaande toestand is de 

westelijke helft van het inrichtingsgebied, ter hoogte van het Eternit-stort, afgesloten voor het publiek en niet 

beschikbaar voor recreatief gebruik. In deze zone werden geaccidenteerde taluds langs de Bosstraat afgedekt. 

Deze voorzorgsmaatregelen zijn noodzakelijk om de blootstelling aan asbest ter hoogte van het Eternit-stort 

tegen te gaan in de bestaande toestand. Deze voorzorgsmaatregelen zijn voorlopig en worden genomen in 

afwachting van de definitieve sanering van het Eternit-stort in voorliggend project. 

Ten oosten van het projectgebied is een vijver- en bosgebied aanwezig, met name het plassengebied van 

Natuurpunt, dat ontstond door de recentere ontginningen (o.a. Swenden en Heylen en de huidige ontginning 

Wienerberger). Ten noorden van het projectgebied is de toekomstige ontginningszone van Wienerberger 

gelegen. 

 

5.2 Water 

Kaart 6: Vlaamse Hydrografische Atlas met vergunde grondwaterwinningen 

Kaart 7: Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden (2017) 

Kaart 8: Watertoets - Erosiegevoelige gebieden 

Kaart 9: Risicokaart voor overstromingen (2017) 

Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Water wordt in zuidelijke richting ruimer genomen dan het projectgebied 

omdat het projectgebied afwatert naar de Rupel en daardoor ook een invloed heeft op de waterkwaliteit en –

kwantiteit van deze waterloop. De Rupel wordt dan ook als zuidelijke grens van het studiegebied genomen. In 

verticale richting wordt de Formatie van Zelzate – dit is de eerste watervoerende laag onder de Boomse klei - 

als ondergrens van het studiegebied genomen. 

 

Hydrogeologie 

Het Quartair dek - de Formatie van Berchem - is goed doorlatend maar wordt onderaan afgesloten door de 

slecht tot zeer slecht doorlatende klei van de Formatie van Boom. In het studiegebied speelt ze geen rol van 

betekenis. De Formatie van Zelzate bestaat uit een afwisseling van goed tot slecht doorlatende lagen. 

Op basis van uitgevoerde peilbuismetingen in het kader van het OBBO werd afgeleid dat de watertafel in een 

onregelmatig patroon voorkomt in het gebied. Dit komt door het sterk geaccidenteerde terrein (topografie, 

doorlatendheid, ...). In het algemeen ligt de watertafel beduidend hoger dan de grondwaterstijghoote in het Lid 

van Ruisbroek. Hierdoor treedt een neerwaarts gerichte, verticale grondwaterstromingscomponent op 

doorheen de Boomse klei. Bij mogelijke hiaten in de residuele Boomse klei en/of op plaatsen waar de Boomse 

klei eventueel ontbreekt kan hierdoor het verontreinigde, freatische grondwater op de site in verbinding komen 
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met het diepe grondwater. Ter hoogte van het met kleilichamen omrande huisvuilstort is duidelijk te zien dat 

het freatische waterpeil binnen het huisvuilstort hoger is dan het freatische waterpeil in de peilbuizen 

onmiddellijk buiten het huisvuilstort. Aangenomen moet worden dat het met regenwater verzadigde 

huisvuilstort overloopt naar de omgeving. 

Het gemiddelde peil van de Rupel ligt rond +3 mTAW. Het is een getijderivier waarvan de getijdewerking 

varieert tussen 0 en +6 mTAW. De sporadisch gemeten grondwaterstijghoogten in het Zand van Ruisbroek 

vertoonde doorgaans waarden die iets lager liggen dan +3 mTAW, zodat men kan aannemen dat de Rupel 

hier geen uitgesproken drainerend effect heeft op het diepe grondwater, maar mogelijk irrigerend werkt bij 

voldoende hydraulisch contact. Gezien de Rupel gesitueerd is op de zuidrand van de Boomse klei staat het 

rivieralluvium wel degelijk in contact met de onderliggende zanden van de Formatie van Zelzate.  

Verhoogde watertafelstanden en oppervlaktewaterafvoer vanuit het inrichtingsgebied zijn gerelateerd aan de 

Boomse klei en worden wel gedraineerd in zuidelijke richting door de Rupel.  

 

Grondwaterwinningen 

Het studiegebied ligt niet in een waterwingebied, noch in of aan de rand van een beschermingszone voor 

grondwaterwinning.  

In de nabije omgeving van het projectgebied komen 3 vergunde grondwaterwinningen voor. Deze winningen 

onttrekken grondwater uit het Brulandkrijtsysteem.  

 

Grondwaterkwetsbaarheid 

Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart is het grondwater ter hoogte van het inrichtingsgebied weinig 

kwetsbaar (index Dc) door de kleiige deklaag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat door de ontginning de 

dikte van de Boomse klei is afgenomen. Sonderingen (zie discipline Bodem) doen vermoeden dat de Formatie 

van Boom over het volledig projectgebied nog aanwezig is. In het zuidelijk gedeelte van het inrichtingsgebied 

is de dikte echter beperkt tot ca. 1 m. Maar het kan niet uitgesloten worden dat er hiaten zijn in de residuele 

Boomse klei en/of dat deze op plaatsen eventueel ontbreekt. 

 

Waterkwaliteit 

De conclusies van het OBBO (Tractebel, dd. 5 september 2014, conform verklaard door OVAM op 9 maart 

2015 met referentie BB-O-WS-20150108350 (dossiernummer: 64785)) worden als volgt samengevat voor het 

freatische grondwater:  

 Op verschillende plaatsen worden zware metalen aangetroffen in het grondwater. Er gaat echter geen 

verspreidingsrisico, noch een andere risico van uit: bodemsanering is niet noodzakelijk  

 Verontreiniging met anionen en kationen (Al-, Cl-, ammonium-N, SO42-) wordt aangetroffen over het 

volledige inrichtingsgebied. Het stort met huishoudelijk afval gedraagt zich voornamelijk als brongebied. Er 

is een verspreidingsrisico voor sulfaat naar de Rupel: bodemsanering is noodzakelijk. 

In het grondwater van de onderliggende aquifer, de Formatie van Zelzate, zijn sterk verhoogde concentraties 

aan Ni en Al gemeten, maar niet van het zeer mobiele Cl-.  

Op basis van deze meetgegevens en de veronderstelling dat de Formatie van Boom over het volledig 

studiegebied nog aanwezig is, zij het met een beperkte dikte, doet het OBBO besluiten dat er geen interactie 

aangetoond kan worden tussen beide aquifers (in casu de freatische aquifer en de onderliggende aquifer in 

de Formatie van Zelzate) over de Formatie van Boom. 

Voor wat betreft de bespreking van de oppervlaktewaterkwaliteit van de oude kleiputten wordt beroep 

gedaan op de studie van De Vos et al. (2020). Hierin werden op een veldbezoek op 18/02/2020, 10 

waterplassen in het projectgebied bemonsterd voor fysisch‐chemische analyse van de waterkwaliteit. 
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De Vos et al, (2020) stelden vast dat sommige plassen een zeer hoge pH (> 10) vertoonden en alle 10 

onderzochte plassen een onnatuurlijk hoge elektrische geleidbaarheid hadden. Er was tevens een hoge 

sulfaat‐ en stikstofbelasting en in sommige gevallen zijn ook erg hoge fosforconcentraties gevonden. In de 

plas nabij het asbeststort is de waterbodem plaatselijk bedekt met witgrijs sediment, wellicht door precipitatie 

van sulfaten. Het is niet bekend of dit materiaal ook asbesthoudend is. 

De meeste plassen zijn relatief ondiep, soms sterk verland. Kleinere poelen zijn sterk beschaduwd en belast 

met organisch materiaal (bladresten); ze zijn slechts schaars begroeid. De afbraak van organisch materiaal 

kan leiden tot zeer lage zuurstofconcentraties, wat in combinatie met de verontreinigingen in zeer ongunstige 

omstandigheden resulteert. De belasting met zware metalen valt ogenschijnlijk mee: enkel zinkverontreiniging 

werd vastgesteld, terwijl arseen, cadmium, kobalt, chroom, koper, lood en selenium onder de 

bepaalbaarheidsgrens bleven. Let wel, concentraties in het water zijn doorgaans aanzienlijk lager dan in de 

waterbodem en minder bepalend voor de mogelijke effecten op biota en de opname in de voedselketen.   

Hieronder wordt specifiek ingegaan op de kwaliteit van de plassen in het centraal vijvercomplex (De Vos et 

al., 2020): 

 Noordelijke vijver: Deze plas is 2.430 m² groot. Deze plas ontvangt ijzerrijk kwelwater uit de hoger gelegen 

terreinen vanuit het noorden. De diepte van de plas wordt tussen de 1,5 en 2 m geschat. De zuidelijke 

oever is steil maar oogt vrij natuurlijk, de noordelijke oever is grillig, met ondiepere delen begroeid door 

helofyten, voornamelijk Riet. Langs de oostelijke oever is zeer veel stortmateriaal, vooral piepschuim, 

aanwezig, in die mate dat de bodem veert bij betreding. Het water is vrij helder en bezaaid met brokken 

piepschuim. Bij hoge waterstand staat de plas in verbinding met de middelste vijver via een buis door de 

dijk die beide plassen scheidt. Deze plas lijkt weinig of niet te worden bevist. 

 Middelste vijver: Deze plas is met 12.390 m² de grootste in het projectgebied. Een maximale diepte was 

moeilijk vanaf de oever vast te stellen; ze bedraagt minstens 1,7 m. Het water is helder en in tegenstelling 

tot de noordelijke vijver zijn hier langs de oever slechts plaatselijk wat helofyten (Grote lisdodde) aanwezig. 

Er werden karpers en zonnebaars opgemerkt. De oevers zijn vrij natuurlijk en heeft er alle schijn van dat 

op deze plas weinig intensief wordt gevist. De plas ontvangt via buizen water van zowel de noordelijk als 

de zuidelijk gelegen vijver; het is wellicht de diepst gelegen plas van het vijvercomplex. 

 Zuidelijke vijver – visvijver: Deze vijver van 5.990 m² wordt intensief gebruikt als visvijver. De oevers zijn 

verstevigd en intensief onderhouden. In de vijver zijn twee beluchters aanwezig. Er werden redelijk wat 

karpers waargenomen. Het water is zeer troebel, groenig door fytoplanktonbloei en zonder waterplanten. 

Het doorzicht was tot 0,5 meter beperkt. De diepte bedraagt minstens 2,2 m. 

In een studie van Van Damme & Vergauwe (2019), kaderend in de inschatting van de ecologische potenties 

van de plassen ‘Natuurpunt-Terhagen’, werd de waterkwaliteit van 8 waterlichamen bemonsterd, waaronder 

de noordelijke plas en de noordoostelijke poel gelegen aansluitend ten noorden van het inrichtingsgebied. De 

overige waterlichamen behoren tot het eigendom van Natuurpunt. Het aangevoerde water loopt via een beekje 

naar de Rupel, via soms sterke cascades langsheen een vrij sterke verticale gradiënt in het reliëf. 

De druk op de waterkwaliteit is mogelijk door: 

 De plassen zijn uitgegraven in Boomse klei, hetgeen een risico betekent voor het voorkomen van sulfaatrijk 

water: regenwater infiltreert niet in deze bodems maar stagneert in deze putten. Het pyriet kan oxideren tot 

er ijzer vrijkomt en sulfaat gevormd wordt (zeer zure oplossing in regenwater). Het water dat in contact 

komt met de minerale klei (pyriet) verzuurt aldus; 

 De plassen hebben (zeer) steile en hoge oevers en nauwelijks een ondiep-waterzone; 

 De plassen worden niet enkel gevoed met hemelwater maar ook mogelijk met water dat van de cuesta 

afstroomt vanuit landbouwgebied. Dit levert een risico op inspoeling van stikstof en fosfor. 

Veel klei is er niet meer aangetroffen in de bemonsterde sedimenten. Wel veel zwavel, en ook de waterkolom 

van alle plassen was aangerijkt met sulfaat. Voor het overige was de waterkwaliteit van alle plassen goed. Er 

was geen eutrofiëring, de zuurstofconcentraties lagen zeer hoog, en het water was helder. Niettemin bestaat 

bezorgdheid over pollutie, en over de verdere ontwikkeling van de plassen. Op basis van de (beperkte) data 

was het besluit van de studie dat er geen indicatie kon gevonden worden dat het ecologisch functioneren door 

de massale aanwezigheid van zwavel (sulfaat) in de plassen zou worden gestremd.  
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Voor wat betreft de oppervlaktewaterkwaliteit van de Rupel, wordt beroep gedaan op de beoordeling in het 

kader van het 3de SGBP voor de Schelde 2016-2021 voor het bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken. 

De Rupel vormt samen met de Zeeschelde III een Vlaams oppervlaktewaterlichaam met code VL17-42 en 

wordt gecategoriseerd als overgangswater van het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal 

laaglandestuarium (O1o). VL17-42 is een sterk veranderd waterlichaam en heeft een lengte van ca. 36 km. 

De beoordelingsfiche van het waterlichaam door CIW in het kader van het 3de SGBP is weergegeven in bijlage 

van het MER. De beoordeling is gebaseerd op meetresultaten van het jaar 2018 en kan dus als voldoende 

recent beschouwd worden. 

De globale beoordeling van het ecologisch potentieel is slecht: 

 De evaluatie van de biologische elementen is slecht: slecht voor macroinvertebraten, ontoereikend voor 

vis en macrofyten en goed voor fytoplankton. 

 De evaluatie van de fysico-chemische elementen die bepalend zijn voor de biologische elementen is 

algemeen slecht. Voor de evaluatie van de afzonderlijke fysico-chemische elementen geldt:  

• Slechte beoordeling voor totale fosfor; 

• Matige beoordeling voor totale stikstof en temperatuur; 

• Goede beoordeling voor opgeloste zuurstof en pH. 

 De evaluatie voor de specifiek verontreinigende stoffen is niet goed. Er is een overschrijding voor kobalt, 

polychloorbifenyl en pyreen. 

 De evaluatie van de hydromorfologie is ontoereikend 

 

De evaluatie van de chemische toestand is niet goed. Er zijn overschrijdingen voor 13 verontreinigende stoffen, 

o.a. voor kwik, PAK’s, PFOS en TBT. 

 

De waterbodem is sterk verontreinigd. 

 

Hydrografie 

Het studiegebied maakt deel uit van het Beneden-Scheldebekken (deelbekken Beneden-Vliet). Oostwaarts 

van het projectgebied ligt de waterscheiding met het deelbekken van de Nete (noordoosten) en het Dijle-

Zennebekken (zuidoosten). 

Ten oosten van de visvijvers ontspringt de Molleveldloop, een niet geklasseerde waterloop. Op de zuidgrens 

van het inrichtingsgebied mondt in de Molleveldloop de Nieuwe Bosloop uit, een gracht van algemeen belang. 

Beide waterlopen monden uit in de Rupel, een bevaarbare waterloop waarvoor de basiswaterkwaliteit geldt. 

De Rupel ondergaat de getijden. Het waterpeil ligt op een gemiddelde hoogte van +3 m-TAW. 

Op de grens Boom-Terhagen was in het verleden de Potgatbeek aanwezig. Deze beek is door de ontginning 

en opvulactiviteiten haar oorspronkelijke loop verloren, maar in het noordelijk ontginningsfront is de natuurlijke 

kwel nog steeds aanwezig. In het noordwesten van het inrichtingsgebied wordt oppervlakkige afvoer en 

grondwaterstroming naar de huidige kleiwinningen afgevangen door een drainagegracht die afwatert naar de 

vallei van de voormalige waterloop Potgatbeek. 

Ten zuiden van het inrichtingsgebied is in de omgeving van de Bosstraat nog een naamloze gracht aanwezig, 

die waarschijnlijk ook zorgt voor de afwatering van het inrichtingsgebied. 

 

Overstromingsrisico 

Het projectgebied is niet overstromingsgevoelig. De hydrologische en hydraulische berekeningen die 

uitgevoerd werden in de waterhuishoudingsstudie van IMDC (2019) bevestigen het lage overstromingsrisco in 

de valleigebieden van de Potgatbeek en Molleveldloop. 

Ter hoogte van de naamloze gracht, ten zuiden van de Kapelstraat, is een zone aangeduid als effectief 

overstromingsgevoelig. Op de risicozonekaart voor overstromingen (2017) is deze zone echter aangeduid als 

geen risicozone meer voor overstromingen. 
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5.3 Geluid en trillingen 

Afbakening studiegebied 

In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan de effecten naar de meest nabijgelegen woningen en ook 

naar de nabijgelegen natuurgebieden toe. In het bijzonder zijn er woningen in de Bosstraat te Boom, 

Kapelstraat en Nieuwstraat te Rumst. Er zijn woningen gelegen op minder dan 200 m van de terreingrens 

maar het studiegebied strekt zich uit tot op 200 m van de rand van het projectgebied. Daarnaast zullen de 

effecten aan de kade tot op 200 m worden geëvalueerd. 

 

Huidig omgevingsgeluid 

Om de huidige geluidstoestand t.h.v. de dichtstbij gelegen woningen te inventariseren, werden continue 

geluidsmetingen over verschillende dagen uitgevoerd op 2 relevante receptorpunten. Er werd gemeten t.h.v. 

de achtertuin Bosstraat nr 214 (Mpt 1). Daarnaast werd er gemeten in de achtertuin van Boonhof nr 5 te Rumst 

(Mpt 2). Dit meetpunt is gelijkwaardig aan een meetpunt aan de achterkant van de woningen in de Kapelstraat.  

Daarnaast werd er ook nog gemeten op een aantal ambulante meetpunten rondom het projectgebied. De 

ligging van de 2 vaste (Mpt 1 en Mpt 2) en 3 ambulante meetpunten (Mpt 3, Mpt 4 en Mpt 5) is hierna 

weergegeven op een luchtfoto.  

 

Figuur 5-1: Ligging van de vaste en ambulante meetpunten volgens luchtfoto  

 

Hierna worden de meetresultaten samengevat en wordt er aangegeven wat de grenswaarden zijn voor 

activiteiten die onderwerp uitmaken van dit MER. Er wordt vanuit gegaan dat de werkzaamheden enkel 

overdag (7u – 19u) zullen plaatsvinden.  
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Tabel 5-1: Samenvatting geluidsmetingen 

Meetpunt  Locatie 
Ligging volgens 

gewestplan 
Milieukwaliteitsnorm LA95,T Grenswaarde 

1 Bosstraat 214, Boom 

Woongebied op < 

500m van 

ontginningsgebied 

50 dB(A) 35 à 42 dB(A) 45 dB(A) 

2 Boonhof 5, Rumst 

Woongebied op < 

500m van 

industriegebied 

50 dB(A) 35 à 43 dB(A) 45 dB(A) 

3 Bosstraat 2, Boom 

Woongebied op < 

500m van KMO-

gebied  

50 dB(A) 42,5 dB(A) 45 dB(A) 

4 
’s Herenbaan 16, 

Rumst 

Woongebied op < 

500m van 

ontginningsgebied 

50 dB(A) 43 dB(A) 45 dB(A) 

5 
Nieuwstraat 48, 

Rumst 
Industriegebied 60 dB(A) 49 dB(A) 55 dB(A) 

 

Vermits het omgevingsgeluid rondom het projectgebied nog goed is en het LA95,T lager is dan de 

milieukwaliteitsnorm moeten de activiteiten in het kader van dit project voldoen aan de grenswaarden zoals 

hierboven is beschreven, i.c. de milieukwaliteitsnorm – 5 dB(A).  

 

5.4 Biodiversiteit 

Kaart 10: Biologische waarderingskaart (Toestand 2018) 

Kaart 11: Ecotoopkwetsbaarheidskaart voor verdroging (2018) 

Kaart 12: Ecotopenkaart Zeeschelde 

Kaart 13: VEN-gebieden 

Kaart 14: Natura 2000-gebieden 

Kaart 15: Erkende en Vlaamse natuurreservaten 

Afbakening studiegebied 

Het studiegebied van de discipline biodiversiteit omvat een ruimere zone dan enkel het projectgebied. Er wordt 

immers ook gekeken naar de beschermde gebieden (habitatrichtlijngebied, VEN) in een ruimere omgeving 

rond het projectgebied. Ook de abiotische disciplines (nl. de ruimtelijke doorwerking van de effecten) zijn 

bepalend voor de grootte van het studiegebied van de discipline biodiversiteit. Uitgaande van de voorziene 

activiteiten en hieruit voortvloeiende effecten, wordt het studiegebied op die manier bepaald met een straal 

van 1 km rondom het projectgebied.  

 

Algemene beschrijving biodiversiteit 

Het projectgebied is gelegen in de Rupelstreek. De getijdenwerking op de Schelde zet zich voort in de Rupel, 

waardoor langsheen de Rupel zoetwaterslikken en schorren ontstaan, die een zeldzaam biotoop vormen en 

van internationaal belang zijn voor avifauna.  
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Het inrichtingsgebied maakt deel uit van het kleiputtencomplex van Terhagen. Ten oosten van het 

projectgebied ligt het plassengebied van Natuurpunt, die ook deel uitmaken van dit kleiputtencomplex. Vele 

van de oudere putten in het kleiputtencomplex van Terhagen (zoals deze in het projectgebied) zijn opgevuld 

met allerlei materiaal (zand, afvalstoffen, …). Als gevolg van de heterogene uitgangssituatie ontwikkelden zich 

verschillende vegetatietypen. Het landschap op de verlaten kleiputten bestaat grotendeels uit een rijke 

afwisseling van open en gesloten vegetatietypes ontstaan na spontane natuurontwikkeling op een gevarieerd 

antropogeen substraat.  

Aan de randen op opgehoogde terreinen bevinden zich hoofdzakelijk Glanshaverhooilanden, ruigten en 

struwelen (berk, wilg). In de niet-opgehoogde gebieden zijn naast nitrofiele elzenbroeken en –struwelen ook 

uitgestrekte rietkragen aanwezig naast vochtige graslandjes en (bloemenrijke) ruigten. In en langs de visvijvers 

ontwikkelen zich soortenrijke water- en oevervegetaties. Het massaal voorkomen van grote brandnetel en 

braam in de diverse bostypes mag typisch genoemd worden. 

Kenmerkend voor de aaneenschakeling van kleiputten is dat verschillende vegetaties zich nog in een vroeg 

successie-stadium (pioniersfase) bevinden. De afwisseling van deze jonge vegetaties met enkele wat oudere 

bostypes zorgt niet alleen voor een grote soortenrijkdom, maar ook voor een grote structuurdiversiteit. Dit is 

van groot belang voor vele insecten, zoogdieren en vogels. Bij deze laatste groep zijn de eenden en steltlopers 

samen met amfibieën ook gebaat bij de grote oppervlakte open water. Men vindt er ook zeldzame riet- en 

ruigtevogels terug (Bron: visie van Natuurpunt Rupelstreek op natuurontwikkeling in de kleiputten van Rumst 

en Terhagen). 

Ten westen van het projectgebied ligt het provinciale recreatiedomein De Schorre. In het minder druk bezochte 

oostelijk deel van het domein ligt een zeer waardevol complex van voedselrijke plassen, ruigten, struweel en 

rietkragen (De Saeger e.a., 2000 in Provinciaal Natuurontwikkelingsplan Antwerpen).  

Aan de overzijde van de Rupel ligt het provinciaal groendomein ‘Broek de Naeyer’. Dit gebied van 66 ha was 

vroeger meer een stortplaats voor industrieel afval dan een groendomein. Door een natuurlijk herstel is hier 

een gevarieerd gebied ontstaan met een mozaïek van diverse biotopen, zoals een oude spoorwegberm, 

vijvers, moerassen en bosvegetaties. Heel wat (water)vogels, libellen en vlinders vinden hier hun plekje en 

ook de Bever en Otter keerde na jarenlange afwezigheid terug.  

 

Biotoopkartering inrichtingsgebied 

De kartering volgens de BWK ter hoogte van het projectgebied, is gebeurd op basis van een terreinbezoek uit 

1998. Voor het projectgebied is deze kaart dus bijna 22 jaar oud. Vandaar dat in dit document enkel de recente 

terreininventarisatie wordt beschreven die gebeurd is in het kader van dit project. 

Door Intoe bvba werd in 2017 ten behoeve van dit MER een indeling van het inrichtingsgebied in min of meer 

homogene bestanden opgemaakt aan de hand van drone luchtfotobeelden en terreininventarisaties. De 

bestanden werden ingedeeld naar bos- en vegetatietype en de resulterende biotoopkartering is weergegeven 

op Figuur 5-3. De bossen werden daarbij ook naar samenstelling en ouderdom getypeerd i.k.v. de 

boscompensatie-analyse; deze oefening werd geactualiseerd in 2019. 

De aanwezige bebossing op het inrichtingsgebied bestaat uit spontaan opgeschoten bossen, waarvan de 

leeftijd overeenkomt met het tijdstip waarop de ontginningen, stort- of opspuitactiviteiten er gestopt zijn. Het 

zuidelijkste stuk bevat steeds de oudste bossen, aangezien de ontginningen daar het vroegst werden gestart. 

Door de veelheid aan bosvijandige activiteiten in het verleden (ontginnen, storten, opspuiten) zijn bossen ouder 

dan 25 jaar eerder uitzondering dan regel (Intoe bvba, 2017). Slechts zeer lokaal is een geometrisch verband 

aanwezig, dat wijst op aanplant: zo staat de Spaanse aak tegen de steile talud van de Bosstraat op rijen (De 

Vos et al, 2020). 

De terreininventarisatie van Intoe bvba (2017) is de meest actuele en gedetailleerde biotoopkartering voor het 

inrichtingsgebied. 

Uit de bosinventarisatie blijkt dat het volledige inrichtingsgebied gekenmerkt wordt door een mix van 

wilgenbossen, gemengde loofbossen en berkenbossen, enkele open ruigtes met mantelvegetaties en 

waterplassen met Riet. De ruigte of pioniervegetatie met beperkte opslag van struiken en bomen in het centrale 
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deel van het projectgebied, aanwezig ten tijde van de biotoopkartering volgens de BWK in 1998, is in de 

bestaande toestand grotendeels verbost met de pionierboomsoorten wilg en berk. 

Het aanwezige bos kan beschreven worden als volgt:  

 Wilgenbossen: De aanwezige wilgenbossen zijn allen spontaan opgeschoten waarbij Grauwe wilg en 

Schietwilg als kenmerkende soorten optreden. In enkele zuidelijke delen komt ook beperkt spontane opslag 

van Balsempopulier voor. Deze wilgenbossen hebben een beperkte bijmenging van Ruwe berk, Gewone 

esdoorn en Zomereik. In de nevenetage kan er Gewone vlier, Sleedoorn, Rode kornoelje of Amerikaanse 

vogelkers gevonden worden. De kruidenvegetatie bestaat hoofdzakelijk uit Braam, Brandnetel, Leverkruid, 

Hop en Smalle stekelvaren. 

 Gemengde loofbossen: De gemengde loofbossen in het gebied bevatten voornamelijk spontaan 

opgeschoten Berken, Schiet- en Grauwe wilgen veelal in beperktere mate Zomereik, Wilde lijsterbes, 

Amerikaanse vogelkers en Boskers. Kruidvegetatie bestaat typisch uit Braam, brandnetel, Leverkruid, en 

hop. Andere percelen kennen een dominantie van Grauwe wilg. 

 Berkenbossen: Langs de oostelijke rand van de open grazige vlakte, aan de zuid- en oostranden van de 

visvijvers bevindt zich bos gedomineerd door Berk met bijmenging van Zomereik, Grauwe wilg, 

Amerikaanse vogelkers. De kruidenvegetatie betreft voornamelijk Braam, Distels, Pitrus. Op een perceel 

met dichtwas ten oosten van de meest noordelijke visvijver komt tevens Gewoon struisriet en Vlinderstruik 

in de kruid- en struiklaag voor. 

In het projectgebied komen ook een aantal waterplassen voor met Riet. Het gaat om een rietmoeras ten 

zuidoosten van het asbeststort, een aantal plassen met verlanding door uitgestrekte rietvegetaties en 

verstruweling met wilg en berk in het zuiden van het projectgebied (ten zuidwesten van de vijvers van 

Ceuppens) en om de visvijver. 

In enkele vochtige bosbestanden worden de verboden te wijzigen vegetaties Riet en zegges aangetroffen.  

De foto’s in onderstaande Figuur 5-2 geven een aantal beelden van de terreininventarisatie door Intoe bvba 

(2017). 
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Figuur 5-2: 1) Wilgenbos t.h.v. perceel 7 2) Berkenbos t.h.v. perceel 24 3) Gemengd loofbos t.h.v. perceel 25 4) Visvijvers 
5) Rietmoeras ten zuidoosten van asbeststort t.h.v. perceel 10 6) Verlandende plassen t.h.v. perceel 16 7) Open grasland 
met onder meer Gewoon struisriet t.h.v. perceel 20 8) Gemengd loofbos met op de lagergelegen delen onder meer Gewoon 
struisriet in de ondergroei t.h.v. perceel 23 9) Gemengd loofbos met een kruidlaag gedomineerd door zegges (Bron: Intoe 
bvba, 2017)
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Figuur 5-3: Biotoopkartering van het projectgebied (Naar: Intoe bvba, 2017)
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Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen 

Op basis van de Habitatkaart (BWK, toestand 2018) zijn binnen het inrichtingsgebied geen Europese habitats 

aanwezig. Wel zijn er enkele ecotopen aanwezig die deels of volledig zijn aangeduid als regionaal belangrijke 

biotopen (rbb). Het betreft rietland en andere vegetaties van het rietverbond (rbbmr) en vochtig wilgenstruweel 

op voedselrijke bodem (rbbsf). 

Ter hoogte van de geplande tijdelijke overslaginfrastructuur aan Molleveld worden de oevers van de Rupel op 

basis van de Habitatkaart (BWK, toestand 2018) gekenmerkt door Natura 2000 habitats en/of regionaal 

belangrijke biotopen. Het betreft namelijk de vaargeul in estuarium (1130_vg), laaggelegen schraal hooiland 

(6510_hu) en estuaria met het regnioaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties (mr + 

1130 + mrb + rbbmr + sal). Ter hoogte van de tijdelijke werfweg doorheen corridor Molleveld (incl. de tijdelijke 

omlegging van de Kapelstraat) komen geen Europese habitats noch regionaal belangrijke biotopen voor.  

 

Ecotopenkaart 

Om de evolutie van de habitats in het Schelde-estuarium op te volgen, worden sinds 2013 door het INBO 

ecotoopkaarten aangemaakt (Van Ryckegem et al., 2016). In wat volgt wordt de ecotoopkartering ter hoogte 

van de inplantingsplaats van de tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld nader bekeken. Hier 

bevindt zich een relatief smalle strook schor met aangrenzend middelhoog slik met zacht en hard substraat 

en vervolgens laag slik met zacht en hard substraat. Ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur is er 

dus een overgang van open water naar slik en schor. 

Op ca. 250 m stroomopwaarts van de tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld bevindt er zich 

op de rechteroever van de Rupel een zone met de restanten van een oude, reeds afgebroken kade. De zone 

tussen de Rupel en de oude kademuur werd volgestort met steenbestorting omwille van veiligheidsredenen, 

een 6 à 7-tal jaar geleden. De 2 meest stroomopwaartse wachtpalen van de tijdelijke overslaginfrastructuur 

ter hoogte van het Molleveld komen ongeveer tot aan deze oude kade. Deze 2 wachtpalen zullen behouden 

blijven om in de toekomst mogelijk in een drijvende pleziervaartsteiger te kunnen voorzien die dan aantakt met 

een passerelle op de oude kademuur (geen onderdeel van voorliggend MER). Ter hoogte van de oude 

kademuur bevindt zich een ondiepe subtidale zone in de Rupel, aangrenzend aan een laag slik hard 

antropogeen (de steenbestorting waarvan sprake). De natuurlijke oever is hier dus reeds verstoord. 

 

Vlaams Ecologisch Netwerk 

Het projectgebied maakt zelf geen onderdeel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal 

Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Aan de overzijde van de Rupel liggen enkele zones die als 

Grote Eenheid Natuur zijn afgebakend binnen het VEN, namelijk ‘De samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’.  

 

Speciale beschermingszones (Natura 2000) 

Het inrichtingsgebied, waarin werkzaamheden (ontbossing, sanering, creatie nieuwe morfologie,…) zullen 

plaatsvinden, maakt geen onderdeel uit van een speciale beschermingszone (SBZ) die in het kader van de 

Vogel- of Habitatrichtlijn (Natura 2000) werd afgebakend. De tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van 

Molleveld bevindt zich wel in het Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent’. Dit Habitatrichtlijngebied strekt zich uit langsheen de Rupel en haar oevers en 

vormt één geheel met de rest van het Schelde- en Durme-estuarium.  

Delen van de vallei van Schelde en Durme zijn ook aangeduid als Vogelrichtlijngebied BE2301235 ‘Durme en 

middenloop van de Schelde’ (op een 6,5-tal km ten noordwesten van het projectgebied). 
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Natuurreservaten 

Het projectgebied is niet beschermd als natuurreservaat. Ten zuiden van de Rupel bevindt zich op een 200-

tal m van het projectgebied het erkend natuurreservaat ‘Biezenweiden’.  

Het dichtstbijzijnde Vlaams natuurreservaat is het ‘Arkenbos’ op ca. 1,9 km ten zuiden van het projectgebied. 

Eind 2016 werd het in het oosten aangelegen vijvergebied van 31 ha aangekocht door Natuurpunt vzw, dat 

zal worden omgevormd tot een toegankelijk stuk natuurgebied waar de meest kwetsbare natuur alle kansen 

krijgt. Hierbij wordt specifiek gedacht aan Rugstreeppad, Kamsalamander, Oeverzwaluw, Woudaapje en 

Bever. Voor dit gebied wordt momenteel een natuurbeheerplan type 4 opgemaakt.  

 

Fauna 

Voor de bespreking van de fauna aanwezig in de referentiesituatie wordt gebruik gemaakt van: 

 het rapport opgemaakt door Natuurpunt Studie in het kader van dit MER. Dat rapport combineert gegevens 

uit waarnemingen.be uit de periode 2008-2017 met een tweedaagse veldinventarisatie in juni 2017 (Feys, 

2017); 

 de screening van soortgegevens uit waarnemingen.be (INBODATAVR‐237, 2020) uit het rapport van INBO 

(De Vos et al., 2020). 

Met de gegevens die hieruit resulteren, wordt in het MER een gedetailleerde kijk gegeven op de belangrijkste 

aanwezige soorten in het projectgebied. Hieronder wordt een samenvatting weergegeven. 

De broedvogelwaarnemingen binnen het projectgebied die voorkomen op de Rode Lijst en/of vastgelegd zijn 

als Provinciaal Prioritaire soort voor Antwerpen zijn: Blauwborst, Boomvalk, Cetti’s zanger, Fitis, Gekraagde 

roodstaart, Grote lijster, IJsvogel, Matkop, Nachtegaal, Oeverzwaluw, Rietgors, Spotvogel, Staartmees, 

Tuinfluiter en Zomertortel. 

Bovendien bezit het studiegebied ook een interessante en diverse dagvlinderfauna met soorten als 

Zwartsprietdikkopje, Citroenvlinder en Kleine vos. Van de sprinkhanenwaarnemingen zijn Grote groene 

sabelsprinkhaan en Veenmol vermeldenswaardig en van de libellenfauna zijn soorten als Koraaljuffer, 

Variabele waterjuffer en Bruine korenbout vermeldenswaardig. 

Binnen het projectgebied en in de onmiddellijke omgeving zijn er waarnemingen van een aantal soorten 

vleermuizen. De vleermuizensoorten die werden waargenomen in het projectgebied, foerageren in de 

gevarieerde groene omgeving en boven de waterplassen, maar het is op basis van de uitgevoerde 

veldinventarisaties weinig waarschijnlijk dat kolonies van boombewonende soorten (Rosse vleermuis, 

Bosvleermuis) in het projectgebied aanwezig zijn. De potentie voor deze soortengroep zou wel kunnen 

toenemen naarmate het bos ouder wordt. 

In het projectgebied zelf zijn er 3 amfibiesoorten aangetroffen, met name Meerkikker, Bruine kikker en 

Kamsalamander. Kamsalamander vindt echter slechts marginaal habitat in het projectgebied. Ter hoogte van 

de noordelijke plas en de noordoostelijke poel, buiten het projectgebied, werden 6 amfibiesoorten 

waargenomen, waaronder Gewone pad, Rugstreeppad, Kleine watersalamander, Meerkikker, Bastaardkikker 

en Kamsalamander. 

 

Flora 

Voor de bespreking van de flora aanwezig in de referentiesituatie in het projectgebied wordt gebruik gemaakt 

van gegevens uit waarnemingen.be uit de periode 2008-2017 uit de studie van Feys (2017) en de screening 

van soortgegevens uit waarnemingen.be uit de studie van het INBO (De Vos et al., 2020). Voor een 

beoordeling van de diversiteit aan mossen en korstmossen kon beroep worden gedaan op een recente 

inventarisatie van de werkgroep Bryologie en Lichenologie (De Beer & Van den Broeck, 2020). 
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In het projectgebied blijken er enkele plantensoorten op de Rode Lijst aanwezig: 

 Gevlekte Orchis 

 Geschubde mannetjesvaren 

 Dwergviltkruid 

 Watergentiaan 

 Brede en gewone eikvaren 

 Glanzend veenmos 

 Gewoon maanmos 

 Gewoon kantmos 

 Hartbladig puntmos 

 Groot platmos 

De grootste (meest noordelijke) visvijver bevat veel drijvende en ondergedoken waterplanten, waaronder de 

Rode Lijstsoort Watergentiaan.  

De Vos et al. (2020) screenden de data van waarnemingen.be op de aanwezigheid van oudbosplanten in het 

projectgebied, een soortengroep die wijst op een lange en continue aanwezigheid van bos. Van de 44 soorten 

oudbosplanten in de lijst van Cornelis et al. (2009), zijn er slechts 5 aanwezig in het projectgebied: IJle zegge, 

Klimop, Wilde kamperfoelie, Wijfjesvaren en Adelaarsvaren (op het asbeststort langs de Bosstraat). Het betreft 

relatief algemene oudbossoorten, met relatief goede verbreidingsmogelijkheden. In het projectgebied is een 

relatief grote diversiteit aan varensoorten aanwezig, wat te danken is aan de aanwezigheid van vele steile 

taluds, de hoge luchtvochtigheid van het gebied, en de kleibodem. Varens kunnen zich als sporenplanten 

bovendien vlot verbreiden, waardoor geschikte terreinen vrij snel gekoloniseerd kunnen worden. Op enkele 

kleidijkjes centraal in het projectgebied is Tongvaren talrijk aanwezig en op de westelijke steile flank van de 

Hoogstraat groeien Stijve naaldvaren, Geschubde mannetjesvaren, en Koningsvaren, dit zijn zeldzame 

soorten (De Vos et al., 2020). 

De Vos et al. (2020) meldt ook de opslag van invasieve duizendknoop in het projectgebied, her en der langs 

het asbeststort. 

De recente mossen‐ en korstmosseninventarisatie door de werkgroep Bryologie en Lichenologie (De Beer 

& Van den Broeck, 2020) leverde een aanzienlijke soortenlijst op, met daarin vele epifytische soorten die 

verwacht mogen worden in wilgenbossen en ‐struwelen. De meeste van deze epifytische soorten werden 

gevonden in en net ten westen van het ‘bos van Terhagen’, in een zone die buiten het projectgebied valt. 

Onder de terrestrische mossoorten die in het projectgebied werden gevonden, zijn een aantal soorten 

veenmossen (Sphagnum spp.) en Roodviltmos (Aulacomnium palustre), indicatoren voor een natte en zure 

groeiplaats, het vermelden waard. De vindplaats van deze soorten situeert zich ter hoogte van de 

noordoostelijke poel en tussen de geplande ophoging van het Keibrekerspad, de visvijver die wordt ingericht 

als rietmoeras en de talud van de Hoogstraat die gestabiliseerd zal worden. Op de zandige open plekken 

komen plaatselijk veel korstmossen voor (Cladonia, Peltigera, …). Lokaal komen onder berkenbestanden ook 

Cladonia korstmossen voor (De Vos et al., 2020). Het Echt rendiermos, die opgenomen is in Bijlage I van het 

Soortenbesluit, werd niet aangetroffen bij de uitgebreide terreininventarisaties van De Beer & Van den Broeck 

(2020). Dit wil evenwel niet zeggen dat deze soort niet voorkomt in het projectgebied. 

 

Synthese: milieukwaliteit van het projectgebied i.r.t. biodiversiteit (De Vos et al., 2020) 

Fysisch is de bodem sterk beïnvloed door vergravingen en vooral door het lokaal storten van baksteenpuin, 

asbest, gipshoudende materialen of gedegradeerd huisvuil. Op vele plaatsen is de bodem daardoor ondiep 

waardoor de bewortelbare ruimte beperkt is en vooral in tijden van droogte de vegetatie zal lijden onder een 

beperkte vochtvoorraad. Dit is zeker het geval ter hoogte van het asbeststort waar er een zeer ondiepe bodem 

voorkomt. Ook stelt zich op het huisvuilstort een probleem door slechte bodemhydrologische condities, waarbij 

deze groeiplaats te nat is in de winter en te droog in de zomer. Het is duidelijk dat de vitaliteit van het 

wilgenbestand daar sterk onder lijdt en gevoelig is voor windworp en massale sterfte.  

De chemische bodemkwaliteit in de bovenste meter, relevant voor een natuurlijke (bos)vegetatie, valt na 

grondige evaluatie van de beschikbare analysegegevens redelijk mee. Bodemnutriënten zijn er in voldoende 
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mate aanwezig voor een goede bosontwikkeling en bij een doorgaans neutrale bodem‐pH zijn de nutriënten 

vlot opneembaar. Er zijn geen nadelige effecten vastgesteld op de paar plaatsen waar er een hoge elektrische 

geleidbaarheid (> 1000 µS/cm) in de bodem werd vastgesteld door contact of menging met Boomse klei 

substraten. Op die plaatsen bleek de bodem‐pH niet sterk verlaagd te zijn wat wijst op een efficiënte buffering 

door de kalkhoudende bodem (schelpbijmenging).  

Om de biobeschikbaarheid van zware metalen na te gaan in het bosecosysteem werd het 

strooiselcompartiment onderzocht. Er werden vooral aanrijkingen vastgesteld met zink (Zn) en cadmium (Cd). 

Vermits wilgen (en populieren) preferentieel Zn en Cd opnemen (Vandecasteele et al. 2002) is dit een 

bijzonder gevoelige toets voor dit gebied. Op basis van de strooiselkwaliteit kan gesteld worden dat het 

(bovengrondse) ecotoxicologisch risico wat betreft zware metalen aanvaardbaar is binnen het projectgebied. 

Wat de kwaliteit van het grondwater betreft, wordt de toestand anders beoordeeld. Uit de grondwateranalyses 

van het OBBO (Tractebel, 2014) blijken zeer hoge zoutgehalten voor te komen, in het bijzonder sulfaten en 

chloriden, geïndiceerd door een hoge elektrische geleidbaarheid (EC). Vooral de hoge zwavelgehalten 

(sulfaten en sulfiden) baren zorgen door hun verzurend karakter en omdat ze eventueel aanwezige zware 

metalen in de ondergrond kunnen mobiliseren. 

Ook zijn de sulfaten in het oppervlaktewater sterk verhoogd ten opzichte van referentiewaarden. Van de 10 

geanalyseerde plassen werd in 8 plassen een te hoog sulfaatgehalte vastgesteld, terwijl dit nergens het geval 

was voor chloriden. In alle 10 plassen was de elektrische geleidbaarheid te hoog voor dit type vijvers. 

Daarnaast is er sprake van een duidelijke nutriëntenbelasting (zowel N als P). Vergelijking met de (eveneens 

beperkte) gegevens voor de plassen in het noordoostelijk gelegen plassencomplex ‘Natuurpunt‐Terhagen’ 

(Van Damme & Vergauwe, 2019) laat er weinig twijfel over bestaan dat uitspoeling uit lokaal stortmateriaal 

hier een belangrijk aandeel in heeft. 

Deze hoge sulfaatgehalten zijn wellicht een combinatie van uitloging uit het voormalige gipsstort en 

oxidatieproducten van pyriet, van nature ruim aanwezig in Boomse klei, en zwavelhoudende verbindingen in 

andere geologische lagen (bvb. sulfiderijke veenlagen). 

Een ander probleem is de in sommige plassen hoge vastgestelde pH  > 10, vermoedelijk door uitloging van 

het asbest‐stort, het gipsstort en/of gestorte cement en puinresten, in combinatie met hoge stikstofwaarden 

en zuurstofarmoede, gezien dit toxische omstandigheden oplevert (NH3, NH4+). 

 

Synthese: toestand en ecologische kwaliteit van het bos in het projectgebied (De Vos et al., 2020) 

Het huidige bos heeft in hoge mate het karakter van een recent ontstaan, spontaan gevestigd pionierbos. 

Slechts zeer lokaal is een geometrisch verband aanwezig, dat wijst op aanplant: zo staat de Spaanse aak 

tegen de steile talud van de Bosstraat op rijen. De Hartbladige els, die talrijk aanwezig is in lage delen van het 

noordwesten van het projectgebied, heeft zich waarschijnlijk grotendeels spontaan gevestigd. 

Vooral berken en wilgen zijn dominant, in wisselende verhoudingen afhankelijk van de groeiplaats‐kenmerken. 

Beide pionierboomsoorten kunnen zich zeer goed via de wind verbreiden en zijn in staat snel open terreinen 

te koloniseren. Houtige soorten die later in de successie de overhand nemen (Zwarte els, Es, Eiken, Linde, 

Haagbeuk, Gewone esdoorn e.a.), zijn veel minder talrijk of zelfs afwezig in het projectgebied. De levende en 

dode bomen in het pionierbos hebben overwegend nog geringe dimensies en bieden daarom slechts in 

beperkte mate broed‐ en nestgelegenheid aan holenbewonende soorten. De vleermuizensoorten die  werden 

waargenomen in het projectgebied, foerageren wellicht in de gevarieerde groene omgeving en boven de 

waterplassen, maar het is weinig waarschijnlijk dat kolonies van boombewonende soorten (Rosse vleermuis, 

Bosvleermuis) in het projectgebied aanwezig zijn. 

Het recente ontstaan van de bossen en de afwezigheid van verbindingen met bos met een langdurige 

ecologische continuïteit, resulteert in een gering aantal oudbosplanten. Van de 44 soorten die door Cornelis 

et al. (2009) werden opgelijst, zijn in het projectgebied slechts 5 waargenomen: IJle zegge, Klimop, Wilde 

kamperfoelie, Wijfjesvaren en Adelaarsvaren. Dit zijn relatief algemene soorten, die zich via de wind of met 

vogels kunnen verbreiden (uitgezonderd IJle zegge).  
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De meest waardevolle elementen van de bosvegetatie, zijn gebonden aan groeiplaatsen met een hoge 

vochtigheid: plaatselijk ontwikkelen zich broekbossen met elzen en zachte berk, waarin een aantal 

kenmerkende soorten reeds aanwezig zijn (diverse soorten zeggen, hop, geoord helmkruid, …). Op de meest 

zure groeiplaatsen (tussen de visvijver en de Hoogstraat, wellicht direct op zure Boomse klei) zijn in het 

broekbos ook Koningsvaren en veenmossen aangetroffen. De kleiige hellingen met een hoge luchtvochtigheid 

zijn een geschikte groeiplaats voor een aantal weinig algemene tot zeldzame varensoorten (Stijve naaldvaren, 

Tongvaren, Geschubde mannetjesvaren). Het pionierbos met wilgen, in combinatie met een hoge 

luchtvochtigheid, staat garant voor een gevarieerd aanbod van epifytische mossen. De meeste van deze 

epifytische soorten werden gevonden in een zone die buiten het projectgebied valt. 

Ook de avifauna weerspiegelt het pionierkarakter van het bos: een aantal soorten zijn karakteristiek voor 

struwelen en halfopen parklandschappen: Nachtegaal, Zomertortel en Gekraagde roodstaart hebben een 

voorkeur hebben voor dergelijke omgeving. Matkop, die verspreid in het projectgebied en daarbuiten is 

waargenomen, vereist zacht dood hout met kleine dimensies om in te broeden. Het grote aanbod aan kleine 

dode berken, die het resultaat zijn van een natuurlijke stamtalvermindering, zijn voor deze soort bijzonder 

gunstig.  

Her en der langs het asbeststort wordt opslag van invasieve duizendknoop in het projectgebied waargenomen. 

 

Het huidige bos heeft zich gevestigd op artificiële standplaatsen. Fysisch is de bodem sterk beïnvloed door 

vergravingen en vooral door het lokaal storten van baksteenpuin, asbest, gipshoudende materialen of 

gedegradeerd huisvuil. Op vele plaatsen is de bodem daardoor ondiep waardoor de bewortelbare ruimte 

beperkt is en vooral in tijden van droogte de vegetatie zal lijden onder een beperkte vochtvoorraad. Dit is zeker 

het geval ter hoogte van het asbeststort waar er een zeer ondiepe bodem voorkomt. Ook stelt zich op het 

huisvuilstort een probleem door slechte bodemhydrologische condities, waarbij deze groeiplaats te nat is in 

de winter en te droog in de zomer. Het is duidelijk dat de vitaliteit van het wilgenbestand daar sterk onder lijdt 

en gevoelig is voor windworp en massale sterfte.  

Bij toenemende hittegolven, neerslagtekorten (droogte) en stormen zijn grote delen van het huidige bos niet 

voldoende klimaatrobuust. Lokaal werden reeds sterke perturbaties vastgesteld door verdroging, 

insectenaantasting en stormschade. Door de afwezigheid van bosbeheer voltrekt zich een natuurlijke 

stamtalreductie met een behoorlijke hoeveelheid dood hout, weliswaar van geringe dimensies, als resultaat. 

Ook de kruidlaag herbergt slechts een beperkt aantal, vlot verbreidende soorten. 

De ecologische waarde van het bos is beperkt. De ecologische waarde van het bos situeert zich vooral in 

volgende aspecten:  

 de avifauna die typisch is voor halfopen parklandschappen, zoals Nachtegaal en Zomertortel; 

 de aanwezigheid van een diverse epifytengemeenschap op pionierboomsoorten (Wilgen en Berken). De 

meeste van deze epifytische soorten werden gevonden in een zone die buiten het projectgebied valt; 

 nat en zuur bos met specifieke groeiplaatsen voor bijzondere soorten: Er zijn veenmossen aanwezig tussen 

het Keibrekerspad, de visvijver en de talud van de Hoogstraat. Deze groeiplaats zal verdwijnen door de 

ophoging van het Keibrekerspad. Aan de noordoostelijke poel buiten het projectgebied komen er ook 

veenmossen voor. Deze locatie wordt integraal behouden. Op de kleihoudende steilranden langs de 

Hoogstraat komen een groot aantal vrij zeldzame varensoorten voor. De talud van de Hoogstraat zal 

worden gestabiliseerd.  

Globaal genomen bestaat de biodiversiteit van het projectgebied dus vooral uit mobiele soorten, die in 

sommige gevallen wel hoge eisen stellen aan de habitat of groeiplaats en om die reden vrij zeldzaam zijn, 

maar die relatief goed in staat zijn om nieuwe geschikte groeiplaatsen te koloniseren. 
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Ecologische visie en gewenste natuurverbindingen 

In het natuurontwikkelingsplan dat is opgemaakt voor het kleinontginningsgebied te Boom – Rumst 

(Rupelstreek) (Laurijsens & De Blust, 2011) werd een ecologische visie opgemaakt voor de regio. Vanuit 

natuurbehoudsoogpunt is het aangewezen om maximaal in te zetten op het behoud van de aanwezige 

natuurwaarden en de ontwikkeling van nieuwe natuur (bebost landschap met ruigten, struwelen en bossen). 

Daarbij wordt ingezet op de ontwikkeling van toegankelijke natuur, waar recreatie (ook minder zachte) mogelijk 

moet blijven. 

In de ecologische visie wordt het maximaal behoud en integratie van de aanwezige natte natuurwaarden 

(moerasbiotopen, voortplantingsbiotopen kamsalamander, alluviaal bos, pionierhabitat voor rugstreeppad) 

vooropgesteld door: 

 het behoud van het aanwezige leefgebied van kamsalamander (rietmoeras in het noorden) en de 

ontwikkeling van nieuwe voortplantingspoelen voor de soort (al dan niet geïntegreerd in de toekomstige 

golfbaan) 

 de ontwikkeling van natte moerasbiotopen die als ‘stapstenen’ kunnen fungeren in functie van een 

natuurverbinding tussen het natuurgebied en de Rupel 

 op geschikte plaatsen worden pionierhabitats voor rugstreeppad ingericht en actief beheerd (open zandige 

plaatsen, ruigten en struwelen). 

In het natuurontwikkelingsplan worden een aantal permanente natuurverbindingen vooropgesteld. Relevant 

voor het projectgebied is de natte verbinding ter hoogte van de Kapelstraat, zijnde corridor Molleveld. Voor 

een effectieve werking van de verbindingszone ter hoogte van de Kapelstraat dienen ook binnen het 

projectgebied natte ‘stapstenen’ ontwikkeld te worden. 

 

5.5 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Kaart 16: Traditionele landschappen 

Kaart 17: Landschapsatlas 

Kaart 18: Beschermd Onroerend Erfgoed 

Kaart 19: Vastgestelde Inventarissen en gebieden geen archeologie 

Kaart 20: Landschapscomposietkaart 

Afbakening studiegebied 

Het studiegebied van de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie omvat een ruimere zone 

dan enkel het projectgebied. Het studiegebied omvat naast het projectgebied ook het provinciaal domein ‘De 

Schorre’ (ten westen), het vijver- en bosgebied (ten oosten) dat ontstond door de recentere ontginningen, de 

Rupel met bijhorende oevers (ten zuiden) en het landbouwgebied (ten noorden). 

 

Landschapskenmerken op macroniveau 

Het studiegebied is grotendeels gelegen in het traditionele landschap ‘Land van Boom’. Het zuidelijke deel is 

gelegen in de Rupelvallei. Ten noorden sluit het studiegebied aan op het ‘Land van Kontich-Ranst’. 

Het landschap wordt gevormd door de Formatie van Boom met de klei van Boom, die hier ondiep aanwezig is 

en aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van een cuesta4. Het projectgebied is langsheen deze cuesta 

gelegen.  

 

4 Cuesta’s ontstaan waar zacht hellende lagen van afwisselend hard en zacht aardmateriaal in een uitgestrekt vlak gebied voorkomen. 
Door differentiële erosie worden de zachte zandlagen afgevoerd, terwijl de harde kleilagen als een heuvel in het landschap overblijven. 
Het reliëf van een cuesta bestaat uit een lange heuvel met vooraan een steilrand en achteraan een zacht afhellende rug. Als de lengte 
van de rug en het front verschillend zijn, is de cuesta asymmetrisch. 
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Het reliëf in de Rupelstreek is door de ontginningen in belangrijke mate gewijzigd zodat deze het huidige 

uitzicht van de streek bepalen dat als ontginningslandschap kan omschreven worden. Er zijn diepe putten 

gescheiden door steile straten gelegen op kammen van niet ontgonnen klei. Door afname en concentratie van 

de baksteennijverheid, die de grondslag vormt voor de kleiputten, gingen vele van de putten dicht door 

opspuitingen en het storten van allerlei afval. Het landschap op de verlaten kleiputten bestaat grotendeels uit 

een rijke afwisseling van open en gesloten vegetatietypes ontstaan na spontane natuurontwikkeling op een 

gevarieerd antropogeen substraat. 

Het overige deel van het landschap wordt ingenomen door dorpskernen en landbouwgebied met verspreide 

concentraties van kleine landschapselementen en loofbosjes.  

 

Landschapskenmerken op mesoniveau 

Ankerplaatsen zijn niet aanwezig ter hoogte van het studiegebied. Het inrichtingsgebied bevindt zich centraal 

in de relictzone ‘Kleiontginningsgebied Niel, Boom en Rumst’. De Rupel ten zuiden van het inrichtingsgebied 

is aangeduid als lijnrelict. 

In het studiegebied zijn geen beschermde monumenten, landschappen, dorps- of stadsgezichten aanwezig.  

In de omgeving van maar gelegen buiten het projectgebied zijn verschillende bouwwerken, al dan niet gelinkt 

aan de voormalige kleiontginning, opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. 

Op de landschapscomposietkaart valt de aanwezigheid van een steilrand op de noordelijke en westelijke grens 

van het inrichtingsgebied op. De Kapelstraat op de zuidelijke grens is aangeduid als een verbindingsweg. 

Binnen het projectgebied zijn bos (recenter dan 1910) en nieuwe artificiële plassen aanwezig. Ten noorden 

van het inrichtingsgebied is de Boomse cuesta als een markante heuvel in het landschap aanwezig. Ten 

zuiden situeren zich industriële activiteiten langs de Rupel. Centraal wordt ook melding gemaakt van de 

aanwezigheid van een historisch gehucht. 

Ten gevolge van de voormalige kleiontginning kan het volledige inrichtingsgebied beschouwd worden als een 

gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Wat betreft het ruimere studiegebied kan gesteld 

worden dat deze redenering enkel geldt voor de reeds ontgonnen gebieden. Dit betekent dat in zones 2 en 3 

(gelegen buiten het inrichtingsgebied, aangeduid op Figuur 1-1 in paragraaf 1.2) wel nog archeologisch 

materiaal aanwezig kan zijn in de delen die nog niet ontgonnen zijn. Hetzelfde geldt voor andere percelen 

binnen het studiegebied die niet gelegen zijn in de voormalige ontginningszone. Ook corridor Molleveld ter 

hoogte van geplande werfweg en overslaginfrastructuur aan de Rupel is aangeduid als een gebied waar geen 

archeologisch erfgoed te verwachten valt. 

 

Landschapskenmerken op microniveau 

In het ‘Strategisch project Rupel - Erfgoedrelicten in deelgebieden I, II en III’ (ELAH Rupel, 2013)’ werd 

onderzoek gedaan naar relicten met een erfgoedwaarde aanwezig in de kleiwinningsputten van Rumst en het 

oostelijk gedeelte van Boom. Het gaat onder meer over een relict met spoorlijn, afwateringsgreppels, pylonen 

van elektriciteit, de schoorsteen van de machineconstructieplaats Landuyt, een schuilhutje in een kleiput, 

restanten van een bouwwerk, een pijlerconstructie en muurconstructie, de tunnel onder het verlengde van de 

Terhagenlei, de tunnel onder de Bosstraat, de bagger van de kleiput onder de Nachtegaalstraat, het 

panoramisch punt op het einde van de Hoogstraat, de lein van Terhagen en de tunnel onder de Kapelstraat. 

Ook een opvallend landschapskenmerk is de ligging van de Kapelstraat, de Bosstraat en de Hoogstraat 

bovenop de oorspronkelijke kleicuesta. Aan weerszijden van de straat is de bodem weggegraven. De straten 

steken als het ware als een dam boven het landschap uit. 
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5.6 Mens-ruimtelijke aspecten 

Afbakening studiegebied 

Het studiegebied van de discipline Mens - ruimtelijke aspecten omvat naast het projectgebied het provinciaal 

domein ‘De Schorre (ten westen), de huidige en toekomstige ontginningszone Wienerberger (ten oosten), de 

Rupel met bijhorende oevers met bijhorende industriële activitieten (ten zuiden) en het landbouwgebied (ten 

noorden) en woongebieden langs de omliggende straten waaronder de Kapelstraat, Bosstraat, 

Nachtegaalstraat, tuinwijk Terhagen…. 

 

Wonen 

Het projectgebied situeert zich tussen de kernen van Rumst en Boom. Woonfuncties zijn aanwezig:  

 ten westen van het projectgebied, o.a. langs de Bosstraat en Nachtegaalstraat (vnl. gesloten bebouwing); 

 ten zuidwesten van het projectgebied, o.a. langs de Kapelstraat (vnl. open en halfopen bebouwing); 

 ten zuidoosten van het projectgebied, met name de woonwijk Terhagen (vnl. gesloten bebouwing). 

Het gebied ten zuidoosten van het inrichtingsgebied is op het gewestplan aangeduid als 

woonuitbreidingsgebied. 

 

Recreatie 

Recreatieve voorzieningen zijn verspreid in de omgeving van het projectgebied aanwezig. Het betreft een 

aantal recreatiezones, waaronder het provinciaal domein De Schorre met ook verschillende sportvelden en 

het gemeentelijk sportcentrum van Rumst. 

Jaarlijks wordt dit provinciaal domein, gedurende 2 weekends midden en eind juli, gebruikt voor het 

grootschalige festival Tomorrowland waarbij het volledige actuele ontginningsgebied van Wienerberger en de 

aansluitende landbouwgronden worden gebruikt als camping ‘Dreamville’ en verder afgelegen weilanden en 

gronden als parkeergelegenheid. 

Doorheen het projectgebied lopen verschillende onverharde wandelroutes. Een gekende route doorheen het 

projectgebied is het Keibrekerspad (zie Figuur 5-4). Deze wandelroute vertrekt bij de gerestaureerde poort 

van de voormalige steenbakkerij De Beukelaer aan de Kardinaal Cardijnstraat te Rumst ten zuiden van het 

projectgebied en voert de wandelaar langs de erfgoedrelicten in het projectgebied en door de natuur in de 

kleiputten. Informatiepanelen onderweg vertellen over de verdwenen gehuchten, het werk in de kleiputten en 

de natuurontwikkeling. De route is tevens een ode aan de Terhaagse schrijver Piet Van Aken, die het harde 

leven van de arbeidersgezinnen beschreef. Vanaf het jaagpad langs de Rupel loopt er een semi-verhard 

paadje dat doorheen de corridor Molleveld en via een bestaande tunnel onder de Kapelstraat naar het 

inrichtingsgebied leidt. 

Centraal in het projectgebied is de visvijver van de Vereniging KM De Lustige Visser aanwezig (meest 

zuidelijke vijver van het centraal vijvercomplex). 
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Figuur 5-4: Aanduiding van het Keibrekerspad 
 

Doorheen het projectgebied liep er een mountainbikeroute die recent werd afgesloten voor het publiek en niet 

meer beschikbaar is voor recreatief gebruik). Dit omwille van de voorzorgsmaatregelen noodzakelijk om de 

blootstelling aan asbest ter hoogte van het Eternit-stort tegen te gaan in de bestaande toestand, in afwachting 

van de definitieve sanering van het Eternit-stort in voorliggend project. Deze route was erg geliefd onder de 

mountainbikers gezien de techniciteit en vele hoogteverschillen. Deze mountainbikeroute is echter geen 

officiële mountainbikeroute van Sport Vlaanderen. In het naburige provinciaal domein De Schorre is er wel 

een officiële mountainbikeroute aanwezig (Zwarte Lus De Schorre). 

 

Netwerken 

Het hoofdwegennet in de omgeving van het projectgebied wordt gevormd door de A12 (ten westen van het 

projectgebied; primaire weg) en de E19 (ten oosten van het projectgebied; hoofdweg). De A12 loopt doorheen 

Aartselaar en Boom, de E19 passeert langs Kontich, Reet en Rumst. 

De N1 Antwerpsesteenweg bevindt zich ten oosten van het projectgebied en is een secundaire weg (type III, 

prioriteit aan openbaar vervoer en fiets) met een lokale en een bovenlokale verbindingsfunctie. 

In de omgeving van het projectgebied zijn de volgende lokale wegen gelegen: 

 Molenstraat ten noorden (type II, ontsluitend); 

 Catenbergstraat en Hollebeekstraat ten oosten (type I, verbindend); 

 Kapelstraat, Nieuwstraat, Tuinwijk, Kerkstraat en Tiburstraat ten zuiden (type II, ontsluitend); 

 Bosstraat, Nachtengaelestraat en Kerremansstraat ten westen. 

De Hoogstraat loopt door tot in het inrichtingsgebied. 
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De ontsluiting van vrachtverkeer in de bestaande toestand naar en van de bedrijventerrreinen in de omgeving 

van het projectgebied is als volgt, zoals opgenomen in het gemeentelijk mobiliteitsplan van Rumst (zie Figuur 

5-5): 

 Van de E19 naar de bedrijventerreinen door de kern van Rumst en Terhagen via de lokale wegen 

Tiburstraat, Kerkstraat, Tuinwijk, Nieuwstraat, Kardinaal Cardijnstraat en Kapelstraat; 

 Van de bedrijventerreinen door de kernen van Terhagen en Rumst naar de E19 via de lokale wegen 

Kapelstraat, Kardinaal Cardijnstraat, Oude Baan, Schransstraat, Nieuwstraat, Catenbergstraat, 

Hollebeekstraat, Hoge Meentochtstraat, Petrus van der Taelenstraat en Slijkenhoefstraat naar de 

secundaire weg N1 Antwerpsesteenweg en Bussestraat tot aan de E19. 

 

Projectgebied 
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Figuur 5-5: Ontsluiting vrachtverkeer naar (boven) en van (onder) de bedrijventerreinen in de omgeving van het 
projectgebied 

 

In het kader van het complex project “Gemeente Rumst: naar een leefbare woonkern, project vrachtverkeer” 

werd in 2016 een verkennend mobiliteitsstudie opgemaakt voor de kern van Rumst (Vectris cvba 2016, i.o.v. 

POM Antwerpen en gemeente Rumst). Hierin gebeurden verschillende tellingen uitgevoerd in en rond Rumst 

in december 2015: 

 De hoogste verkeersstromen zijn terug te vinden op de Bussestraat tussen de Antwerpsesteenweg en het 

op- en afrittencomplex met de E19. Ook het kruispunt met de N1 Antwerpsesteenweg is vandaag reeds 

zwaar belast. 

 Een vrachtaandeel hoger dan 15% is uitzonderlijk hoog en 10% wordt gemiddeld aangenomen op 

gewestwegen. Op lokale wegen zou dit lager moeten zijn. Uit de verkennende mobiliteitsstudie van Vectris 

cvba blijkt dat dit echter niet het geval is op de lokale wegen Tiburstraat, Kerkstraat, Tuinwijk, Nieuwstraat, 

Catenbergstraat, Hollebeekstraat, Hoge Meentochtstraat, Petrus van der Taelenstraat en Slijkenhoefstraat. 

Globaal is het aandeel vrachtwagens groter op het ochtendpiekuur (8-9u) dan in het avondpiekuur (17-

18u).  

 Uit de verkennende mobiliteitsstudie blijkt dat de grote verkeersstromen en het hoog aandeel vrachtwagens 

die door het centrum van Rumst gaan, voor problemen zorgen inzake leefbaarheid. Op vlak van 

leefbaarheid scoort de Tuinwijk matig. Dit komt doordat zowel het geluid, de snelheid en de hoeveelheid 

ongevallen en slechte score hebben. Het geluid scoort het slechtst en wordt gebaseerd op de hoeveelheid 

verkeer die door de straat rijdt per voertuigtype. Door de grote hoeveelheid verkeer, maar ook door het 

hoog aandeel vrachtverkeer, wordt er veel geluid gecreëerd. Ook de Tiburstraat kent grote verkeerstromen 

met een groot aandeel vrachtverkeer, wat niet ten goede komt van de leefbaarheid in deze straat. 

 

Doorheen de kern van Terhagen (Kapelstraat, Kardinaal Cardijnstraat, Oude Baan, Schransstraat) komt er 

ook vrachtverkeer, hetzij in lagere intensiteiten dan doorheen het centrum van Rumst. Het betreft occasioneel 

bestemmingsverkeer van en naar het bedrijventerrein ter hoogte van Molleveld. Inzake verkeersleefbaarheid 

Projectgebied 
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van dit vrachtverkeer stelt zich hier het probleem dat dit vrachtverkeer over smalle wegen moet. Ook de 

scherpe hoek tussen de Oude Baan en de Schransstraat zorgt voor problemen van een te kleine draaicirkel 

voor vrachtverkeer. 

 

De Rupel zal gebruikt worden voor het transport over het water. Momenteel is er ten zuidoosten van het 

projectgebied een PPS kade van Wienerberger aanwezig. 

 

De Atlas der buurtwegen (ca. 1840), vermeldt een aantal buurt- en voetwegen in het projectgebied. Door de 

inwerkingtreding van het Decreet Gemeentewegen vanaf 1 september 2019 zijn deze wegen verworden tot 

een gemeenteweg. Een groot deel van de gemeentewegen werd bij de start en in de loop van de klei-

ontginning in het projectgebied afgeschaft. Heden zijn alle gemeentewegen in het projectgebied afgeschaft. 

Er wordt aldus geen verdere toetsing aan de ligging van gemeentewegen voorzien in dit MER. 

 

Doorheen de omgeving lopen verscheidene routes van het fietsknooppuntennetwerk en wandelroutes.  

 De wandelroutes in het projectgebied zijn onverhard en weergegeven op Figuur 5-6. Dwars op corridor 

Molleveld kruist er een verharde wandelroute (knooppunten 202-276). Naast deze ‘routes’ zijn er in het 

gebied nog tal van informele wandelpaadjes aanwezig.  Een gedeelte van de wandelpaden binnen het 

projectgebied is momenteel echter reeds afgesloten. Dit omwille van de voorzorgsmaatregelen 

noodzakelijk om de blootstelling aan asbest ter hoogte van het Eternit-stort tegen te gaan in de bestaande 

toestand, in afwachting van de definitieve sanering van het Eternit-stort in voorliggend project. 

 De dichtstbijzijnde fietsroutes van het fietsknooppuntennetwerk volgen de Nachtegaalstraat, de 

Hollebeekstraat en het fietspad langs de rechteroever van de Rupel.  

 Een functionele fietsroute volgt de Molenstraat, Hollebeekstraat, Rumstsestraat, Nieuwstraat en 

Kapelstraat. Langs de Bosstraat, Nachtegaalstraat en Kerremansstraat passeert een alternatieve 

functionele fietsroute. Belangrijke bemerking voor het jaagpad langs de Rupel is dat een jaagpad geen 

fietspad is. Een jaagpad dient in eerste instantie om de waterwegen te beheren en te onderhouden. Dit 

houdt in dat dienstverkeer regelmatig van het jaagpad gebruik maakt. Hoewel jaagpaden langs waterwegen 

in de strikte zin dus geen fietspaden (kunnen) zijn, is fietsen op jaagpaden in principe toegestaan en worden 

jaagpaden veelvuldig gebruikt, zowel voor recreatief als voor functioneel fietsverkeer. 
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Figuur 5-6: Aanwezige wandelroutes 

 

5.7 Mens-gezondheid 

Afbakening studiegebied 

Het studiegebied van de discipline Mens – gezondheid omvat naast het projectgebied het provinciaal domein 

‘De Schorre (ten westen), de huidige en toekomstige ontginningszone Wienerberger (ten oosten), de Rupel 

met bijhorende oevers met bijhorende industriële activitieten (ten zuiden) en het landbouwgebied (ten noorden) 

en woongebieden langs de omliggende straten waaronder de Kapelstraat, Bosstraat, Nachtegaalstraat, 

tuinwijk Terhagen….  
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Voor een beschrijving van de functies in het studiegebied wordt verwezen naar paragraaf 5.6 van de discipline 

Mens – ruimtelijke aspecten. 

Bevolkingsdichtheid 

De gemeente Rumst telde in 2018 zo’n 15.101 inwoners, goed voor een bevolkingsdichtheid van 758 inwoners 

per km². 58% van de bevolking van Rumst is tussen de 20 en 64 jaar oud. De gemeente Boom telt 17.955 

inwoners, goed voor een bevolkingsdichtheid van 2.415 inwoners per km². 56% van de bevolking van Boom 

is tussen de 20 en 64 jaar oud. 

Kwetsbare functies 

In de omgeving van het projectgebied bevinden zich een aantal kwetsbare functies. Het betreffen een 

ouderenvoorziening, scholen voor kleuter- en lager onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs. Ook 

zijn er enkele kinderopvangen aanwezig binnen het studiegbied. Aanwezige kwetsbare functies in de 

omgeving van het projectgebied zijn gesitueerd op Figuur 5-7. 

 
Figuur 5-7: Situering kwetsbare functies 

 

Ten westen van het projectgebied ligt het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Het 75 ha grote domein is 

beschikbaar voor recreatie, sport en evenementen waaronder Tomorrowland met zo’n 60.000 bezoekers per 

dag (tijdens 2 verlengde weekends in juli).  
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6 EFFECTVOORSPELLING EN -BEOORDELING 

6.1 Bodem 

6.1.1 Effectvoorspelling en -beoordeling 

6.1.1.1 Wijziging bodemgebruik 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Het wijzigen van het bodemgebruik binnen het inrichtingsgebied (ca. 44 ha) is inherent aan de aard van het 

project. 

Het aanwezige bos zal gerooid worden. De te ontbossen oppervlakte bedraagt ca. 36 ha.  

In de bestaande toestand is de westelijke helft van het inrichtingsgebied afgesloten voor recreatie i.k.v. de 

voorzorgsmaatregelen t.h.v. het asbeststort. Het bos in de oostelijke helft van het inrichtingsgebied kent een 

recreatief gebruik. Tijdens de ontbossing, de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zullen delen van 

het inrichtingsgebied niet toegankelijk zijn. De eigenlijke werfzone zal immers worden afgesloten.  

De ontbossing zal gefaseerd verlopen in functie van de werken. De sanering en de creatie van de nieuwe 

morfologie zullen gebeuren binnen deelzones die mekaar opvolgen. Bij de sanering en creatie van de nieuwe 

morfologie wordt er op een logische terugschrijdende wijze aangevuld en herbebost. Zodoende zal er geen 

volledige kaalslag binnen het inrichtingsgebied gebeuren en zal er ook geen sprake zijn van één grote 

werfzone. De delen waar niet gewerkt wordt, kunnen zodoende toegankelijk blijven waardoor recreatief gebruik 

deels mogelijk blijft. De werken zullen plaatsvinden over een periode van ca. 7 à 8 jaar. 

Het is de bedoeling om het terrein met zijn huidige topografie, dewelke het gevolg is van ontginning en 

stortactiviteiten, om te vormen naar een publiek toegankelijk groen gebied met recreatief medegebruik. De 

morfologie zal een laagdynamisch, niet gemotoriseerd recreatief gebruik mogelijk maken (wandelen, fietsen, 

mountainbiken, lopen, …). Na de aanleg van het nieuwe reliëf wordt in het inrichtingsgebied een actieve 

bebossing met inheems loofbos voorzien (goed voor ca. 30 ha) en open natuur (kruidenrijke vegetaties, open 

zandige helling, omvangrijk rietmoeras). Het ontwerp van de nieuwe morfologie voorziet variatie in de vegetatie 

en in het reliëf, met terrassen, een landschapsheuvel, valleien, vergezichten, een rietmoeras, … Het gebied 

zal terug toegankelijk zijn via onverharde en semi-verharde paden. Hierbij zal rekening gehouden worden met 

de verschillende types gebruikers zoals hierboven opgesomd. Het oorspronkelijk bodemgebruik wordt dus 

hersteld. Enkel de visvijver van Vereniging KM De Lustige Visser, centraal in het projectgebied, zal door de 

realisatie van het project definitief verdwijnen op de huidige locatie. Aangezien het centraal vijvercomplex 

alleszins deels dient te verdwijnen voor de sanering zelf, wordt voor de visclub een alternatieve locatie binnen 

het projectgebied voorzien waar een nieuwe visvijver wordt aangelegd. De oksel van de Bosstraat/Kapelstraat 

komt hierbij naar voor als meest wenselijke locatie. De (restanten) van het centraal vijvercomplex worden 

omgevormd tot rietmoeras. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute 

Voor de aanleg van de ontsluitingsroute vanaf de tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld zal 

er ontbost worden in het kader van de aanleg van de tijdelijke werfweg (10 m breed) en in het kader van de 

omlegging van de Kapelstraat. De ontbossing bedraagt hier ca. 0,8 ha. Natuurlijk bodemgebruik is hier tijdelijk 

niet mogelijk. De duur van de grondaanvoer bedraagt ca. 7 à 8 jaar. Na de werken wordt een ecologisch betere 

situatie achtergelaten dan vandaag het geval is gezien corridor Molleveld (incl. de tunnel onder de Kapelstraat) 

zal ingericht worden als ecocorridor tusen de Rupel en het inrichtingsgebied. Voor de inrichting van de 

ecocorridor zelf is er een bijkomende ontbossing vereist van ca. 0,24 ha. 
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Effecten ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel  

Voor de aanvoer van de gronden zal een nieuwe tijdelijke kade voor overslag van gronden langs de Rupel 

aangelegd worden, ter hoogte van Molleveld. Hiermee gaan de natuurwaarden langs de oever tijdelijk verloren. 

Na de werken wordt deze kade volledig afgebroken met uitzondering van de 2 meest stroomopwaartse 

wachtpalen van de kade. Dit om in de toekomst mogelijk in een drijvende pleziervaartsteiger te kunnen 

voorzien. De aanleg en exploitatie van de drijvende pleziervaartsteiger maakt echter geen deel uit van 

voorliggend project. 

 

6.1.1.2 Erosie, grondverschuiving en wijziging bodemstabiliteit 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Erosie en grondverschuiving 

Tijdens de voorbereidende fase van ontbossing zijn de hellingen extra gevoelig voor erosie, waarbij door het 

verwijderen van de vegetatie bodemdeeltjes door afstroming naar lager gelegen gedeelten kunnen verplaatst 

worden.  

Bij de sanering en de aanleg van een nieuwe morfologie zal er grond aangevoerd worden in het 

inrichtingsgebied. Deze aanvulling kan gepaard gaan met het verhogen van de erosiegevoeligheid en met een 

risico op afspoeling van bodemdeeltjes tijdens de aanvullingswerken. Ook kunnen grondverschuivingen 

optreden van bodemmaterialen door de ingrepen tijdens de sanering en de aanleg van de nieuwe morfologie 

(negatief effect). 

Vanuit het project-MER worden in paragraaf 6.1.4  milderende maatregelen geformuleerd om de impact van 

erosie, afspoeling en grondverschuiving maximaal te reduceren tijdens de sanering en aanleg nieuwe 

morfologie van het inrichtingsgebied. Indien er tijdens de sanering en aanleg nieuwe morfologie van het 

inrichtingsgebied toch afspoeling en afschuiving van bodemmateriaal langs de taluds optreedt, zal dit mits 

inachtname van de milderende maatregelen, enkel binnen de groeve spelen, en niet naar de omgeving. Erosie, 

afspoeling en grondverschuiving blijven dus beperkt tot het inrichtingsgebied zelf (beperkt negatief effect). 

 

De eindafwerking van het inrichtingsgebied voorziet in een actieve en spontane bebossing van het merendeel 

van het inrichtingsgebied. Na de eindafwerking van het inrichtingsgebied, wordt de erosiegevoeligheid en 

gevoeligheid voor grondverschuiving in het inrichtingsgebied verwacht beperkt te dalen doordat de Hoogstraat, 

die momenteel afkalft en erodeert, aangevuld en gestabiliseerd zal worden (beperkt positief effect). 

 

Bodemstabiliteit 

Na de heropvulling van de groeve kunnen gedurende de eerste jaren verzakkingen optreden (negatief effect). 

Hoewel dit moeilijk te vermijden is, kunnen er toch maatregelen genomen worden om het risico op 

bodemzetting zo veel mogelijk te beperken. Deze worden geformuleerd in paragraaf 6.1.4. De 

stabieltechnische aspecten van de BATNEEC-saneringsvariant zijn grondig uitgewerkt in diverse studies. Ter 

hoogte van het huisvuilstort zullen door de ophoging zettingen voorkomen in het stortmateriaal. Om zettingen 

te compenseren, wordt klassiek, bovenop een stortmassief, een steunlaag geplaatst die ‘bol’ in overhoogte 

wordt geprofileerd. Op die manier wordt voorkomen dat bij zetting een depressie ontstaat in de folie waarin 

water accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het ontwerp van de BATNEEC-

saneringsvariant. De grotere overhoogte die boven de stortplaatsen gecreëerd wordt, is geen bedreiging voor 

de integriteit van de afdichtlaag. De bijkomende adviezen die Pollux Consulting (toonaangevend expert in 

duurzame stortplaats-engineering en studies uitgebracht door OVAM) aanreikt aan om de zettingen op te 

vangen en voldoende stabiliteit te garanderen voor de BATNEEC-saneringsvariant5, worden in acht genomen. 

Tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase van de BATNEEC-saneringsvariant zullen deze oplossingen in 

 

5 Kleiputten Terhagen – Ondersteunende nota qua concept BSP. Pollux Consluting. Ref. P051.01.001; 11/06/2020. 
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meer detail worden uitgewerkt (o.a. opmaak zettingsmodel) om de definitieve uitvoeringsvorm van de 

steunlaag, afdichtlaag en drainage met voldoende veiligheidsmarges te bepalen.  

Bij de sanering en de aanleg van een nieuwe morfologie zal er grond aangevoerd worden in het 

inrichtingsgebied. Deze aanvulling kan gepaard gaan met taludinstabiliteit tijdens de aanvullingswerken 

(negatief effect). De sectorale voorwaarden uit het VLAREM zijn van toepassing, tenzij anders vermeld in de 

omgevingsvergunning. Door te voldoen aan de sectorale voorwaarden wordt het risico op taludinstabiliteit 

beperkt. Bijkomend wordt als maatregel gesteld om tijdens de sanering en de aanleg van een nieuwe 

morfologie een doorlopende periodieke visuele monitoring van de taluds te voorzien. 

In het ontwerp van de nieuwe morfologie werd voor de steilte van de hellingen terdege rekening gehouden 

met de grondeigenschappen van de aanvulgronden (i.c. herkomst Oosterweel).  

Mits inachtname van de gestelde milderende maatregelen, kan het risico op effecten inzake bodeminstabiliteit 

tijdens de aanvullingswerken van de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie afdoende gereduceerd 

worden (beperkt negatief effect). 

 

Na de eindafwerking van het inrichtingsgebied, wordt de bodemstabiliteit in het inrichtingsgebied verwacht 

beperkt te stijgen doordat de Hoogstraat, die momenteel afkalft, aangevuld en gestabiliseerd zal worden 

(beperkt positief effect). 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute 

Tijdens bemalingswerken kunnen er mogelijk bodemzettingen optreden. Voor de inkokering van het jaagpad 

en de aanleg van de tunnel onder de Kapelstraat zijn er tijdelijke bemalingswerken nodig. Om de rijbaan 

richting de tunnel en de tunnel zelf droog te houden tijdens de gebruiksfase (aanvoer van de gronden) zal een 

(permanente) drainage noodzakelijk zijn gedurende 7 à 8 jaar. Voor de bemalingswerken werd een 

bemalingsnota opgesteld door RoTS (2020, ref. OWVA-SBS-BAM-NOT-0003) waarin het risico op zettingen 

werd bepaald. Volgens de berekening zullen er geen ontoelaatbare zettingen optreden (geen effect). 

 

Effecten ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel  

De oevers van de Rupel worden aangeduid als erosiegevoelig op de watertoetskaart. De bouw van de 

overslaginfrastructuur aan de Rupel voorziet in het aanbrengen van damplanken en buispalen voor het dragen 

van de betonnen prefabliggers. Verder wordt er langs een ruime oeverzone steenbestorting voorzien ter 

stabilisatie van de oevers van de Rupel. Op die manier wordt opwoeling van sediment voorkomen bij het aan- 

en afmeren van de duwbakken voor de aanvoer van gronden (verwaarloosbaar effect). 

 

6.1.1.1 Wijziging bodemkwaliteit 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zullen gronden aangevoerd moeten worden. Via het 

wettelijk kader rond grondverzet en bodemverontreiniging (VLAREBO), de bepalingen uit VLAREM omtrent 

de opvulling van groeven en het delfstoffendecreet wordt verspreiding van bestaande verontreinigingen (zowel 

vanuit de groeve naar de omgeving als bij de opvulling van de groeve) via grondverzet vermeden.  

Voor de aanvulling zullen enkel niet verontreinigde gronden gebruikt worden (met eventueel natuurlijke 

aanrijkingen, i.c. codes 311 NA, 411 NA). Voor de bovenste 2 meter van de afdekking worden enkel niet 

verontreinigde gronden aangewend (code 211).  

 

De grondafdekking op het asbeststort zorgt ervoor dat er geen contact meer mogelijk is met het 

asbestmateriaal. De HDPE-folie op het huisvuilstort laat geen regenwater meer in het stort insijpelen. De 

kleilaag in het tussengebied die aansluit op de drainagematten boven de beide storten heeft dezelfde 
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waterafsluitende functie. Op die manier wordt vermeden dat er verontreinigingen ter hoogte van de historische 

stortplaatsen blijven uitspoelen naar het grond- of oppervlaktewater. Door de monitoringsverplichting zullen 

de effecten op de grondwaterkwaliteit opgevolgd worden. De afdeklaag en het ontgassingssysteem zorgt 

ervoor dat scheuren in de HDPE-folie vermeden worden. 

Indien de grondwatertafel door de aanvulling van de voormalige groeve zou stijgen, zou de freatische 

watertafel lokaal hoger kunnen uitstijgen ten opzichte van het diepe grondwater. Dit houdt een potentieel risico 

in op een toename van het verticale stijghoogteverschil van de freatische watertafel met de diepe 

grondwaterdruk onder de Boomse klei. Als gevolg hiervan zou de neerwaartse percolatie van het verontreinigd 

freatisch grondwater via hiaten en/of plaatsen waar de Boomse klei ontbreekt, kunnen toenemen onder de 

ophoging. Het verspreidingsrisico naar het diepe grondwater kan hierdoor potentieel verhogen met negatieve 

effecten op de kwaliteit van het diepe grondwater tot gevolg. De sanering en de creatie van de nieuwe 

morfologie zullen zorgen voor een afdoende controle van de nieuwe freatische watertafel waarbij een toename 

van de neerwaartse percolatie van het verontreinigde freatische grondwater naar het diepe grondwater zich 

echter niet of nauwelijks zal voordoen. 

Met de sanering in het inrichtingsgebied wordt het actueel humaan-toxicologisch risico van het asbeststort 

weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort beperkt. Door naast de afdekking van de stortplaatsen 

conform VLAREM ook het gebied gelegen tussen beide stortplaatsen aan te vullen met een kleilaag, wordt 

een extra oppervlakte aan bronpercelen afgedekt en wordt één aaneengesloten afdichting gecreëerd door 

aansluiting van de kleilaag op de afdichtlaag van asbest- en huisvuilstort. Aangezien de zones met hoogste 

concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze zone gecontroleerd afgevoerd wordt, zal er 

minder uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van het water dat de site richting 

Rupel verlaat. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware 

metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. Ten aanzien van de bodemkwaliteit wordt dit 

aanzienlijk positief geacht. 

 

Bij het optreden van accidentele verontreiniging gedurende de werkzaamheden moet er volgens de bepalingen 

van het Bodemdecreet onmiddellijk ingegrepen worden. Eventuele incidenten worden ten aanzien van de 

bodemkwaliteit daarom als verwaarloosbaar beoordeeld. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute en ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan 

de Rupel  

Bij het optreden van accidentele verontreiniging gedurende de werkzaamheden moet er volgens de bepalingen 

van het Bodemdecreet onmiddellijk ingegrepen worden. Eventuele incidenten worden ten aanzien van de 

bodemkwaliteit daarom als verwaarloosbaar beoordeeld. 

 

6.1.1.2 Profielwijziging, structuurwijziging en wijziging bodemgeschiktheid 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Profielwijziging en wijziging bodemgeschiktheid 

Door de voormalige kleiontginning is in het volledige inrichtingsgebied de oorspronkelijke profielopbouw van 

de aanwezige bodems reeds verdwenen. Er wordt geen aantasting van bodemprofielen in het 

inrichtingsgebied verwacht aangezien er geen originele bodems meer aanwezig zijn (geen effect). 

De voormalige groeve zal opgevuld worden met gronden afkomstig van de Oosterweelwerf. Het is belangrijk 

om de beschikbaarheid van de geolagen die vrijkomen bij uitgravingen in het Oosterweelproject af te stemmen 

op de benodigde geolagen en hun volumes bij de creatie van de nieuwe morfologie in het inrichtingsgebied.  

De profielopbouw van de ondergrond is vooral belangrijk vanuit civieltechnisch perspectief. Dit laatste is 

voorwerp van de Tractebel studie ‘ontvangende groeve’.  
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De bodemgeschiktheid voor de toekomstige eindbestemming zal bepaald worden door de bovenste 

bodemlaag. De geschiktheid van de geolagen voor de bodemlaag (terrestrische bodem en onderwaterbodem) 

worden voornamelijk bepaald vanuit een (bodem)ecologisch perspectief in functie van het creëren van 

specifieke habitats (open, kalkrijke plekken, poelen, rietmoeras, droog, mesofiel en nat bos, natte ruigte, …). 

In de studie van De Vos et al. (2020) worden aanbevelingen geformuleerd inzake het gebruik van de geolagen 

als bodems en onderwaterbodems. De aanbevelingen in de studie van De Vos et al. (2020) inzake de 

geschiktheid van de geolagen voor gebruik als bodem en onderwaterbodem (<1,5 m), worden in voorliggend 

MER opgenomen als milderende maatregelen. Mits inachtname van deze maatregelen, ontstaat een 

bodemprofiel met een gevarieerder natuurlijk bodemgebruik (positief effect).  

Wat betreft het gehalte aan stenen in de aan te voeren grond, moet rekening gehouden worden met de 

randvoorwaarden opgenomen in het VLAREBO. Wanneer de opvulgrond deze normen overschrijdt, moet een 

fysische scheiding volgens de Best Beschikbare Techniek (BBT) worden uitgevoerd. 

 

Structuurwijziging 

Bodemverdichting zal voornamelijk relevant zijn bij het aanbrengen van de eindafdekking en kan een invloed 

hebben op de toekomstige vegetatieontwikkeling (negatief effect). 

Om bodemverdichting te vermijden worden in paragraaf 6.1.4 milderende maatregelen gesteld die genomen 

moeten worden tijdens de opvulwerkzaamheden. Mits inachtname van de gestelde milderende maatregelen, 

wordt het risico op bodemverdichting ten gevolge van de opvulling van de voormalige groeve als 

verwaarloosbaar beschouwd. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute en ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan 

de Rupel  

Verdichting van de bodem kan ook optreden ter hoogte van de ontsluitingsroute. De bodem ter hoogte van 

corridor Molleveld is immers onverhard. In het kader van de aanleg van de tijdelijke werfweg zal de toplaag 

afgegraven worden en zal een geotextiel met fijne steenslag worden aangebracht. Na de werken wordt het 

geotextiel en de steenslag verwijderd en wordt de zone ingericht als natuurcorridor. Op die manier worden 

structuurwijzigingen ter hoogte van de aanvoerroutes vermeden (verwaarloosbaar effect). 

Effecten op de bodem zoals profielwijziging en structuurwijziging worden niet verwacht voor de bouw van de 

nieuwe overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld. Dit omdat de ingrepen beperkt blijven tot het heien 

van damplanken en een 70-tal buispalen vanaf een ponton in de Rupel (verwaarloosbaar effect). 

 

6.1.2 Nulalternatief 

Wijziging bodemgebruik 

In het nulalternatief zal de wijziging van het bodemgebruik ca. 28,5 ha bedragen, wat overeenkomt met de 

netto contour van de minimalistische uitvoering van de BATNEEC-sanering (variant 3 van het BSP). De bruto 

contour incl. tijdelijke werfwegenis en werkzones bedraagt 31 ha. De te ontbossen oppervlakte bedraagt hier 

ca. 23,5 ha. 

Tijdens de ontbossing en de sanering zullen delen van het te saneren gebied niet toegankelijk zijn en zal de 

werfzone worden afgesloten. De ontbossing en sanering zullen, net als in het basisproject, gefaseerd verlopen 

binnen deelzones die mekaar opvolgen waardoor er geen volledige kaalslag zal zijn binnen het gebied en er 

geen sprake zal zijn van één grote werfzone. De werken kunnen plaatsvinden over een periode langer dan 

het basisproject aangezien de aanvoer van de gronden afhankelijk is van het aanbod grondoverschotten op 

de markt. 

In vergelijking met het basisproject zal de wijziging van het bodemgebruik tijdens de werkzaamheden van het 

nulalternatief een beperktere oppervlakte beslaan maar dit vermoedelijk over een langere periode. 
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Ook in het nulalternatief zal een nabestemming van het gebied als publiek toegankelijk groen gebied met 

recreatief medegebruik mogelijk zijn. Echter zullen er geen terreinherstellende ingrepen en geen specifieke 

creatie van een nieuwe morfologie plaatsvinden. Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de 

BATNEEC-sanering waarbij de aanvulling boven de afdichtlaag van de storten echter dermate beperkt is dat 

bosaanleg uitgesloten wordt en spontane bosontwikkeling vermeden moet worden. Bovenop de storten zal er 

zich een droge, landschappelijk open vlakte ontwikkelen.  

Het basisproject vormt door de aanvulling waarbij meerdere substraten gebruikt kunnen worden, met enerzijds 

aanleg van een aantal natte biotopen en vernatting van een aantal lagergelegen zones rondom de noordelijke 

plas en noordoostelijke poel en anderzijds hogere aanvullingen en steilere helling, nog meer mogelijkheden 

voor variatie in vochttrappen en dus een verhoging van de ecologische potenties dan de loutere sanering.  

Bij loutere sanering (i.c. volgens BATNEEC-variant 3 van het BSP zonder aanvullende creatie van de nieuwe 

morfologie) is er aldus een beperktere variatie in vochttrappen, zijnde droge zones t.h.v. de gesaneerde storten 

en natte zones t.h.v. de niet aangevulde delen. Ook wordt er geen ecocorridor met ecotunnel ingericht ter 

hoogte van het Molleveld. In functie van de sanering dient enkel de westelijke helft van de centrale vijvers te 

verdwijnen. De oostelijke helft van de centrale vijvers kan in het nulalternatief wel behouden blijven. In het 

nulalternatief wordt er aldus geen rietmoeras gecreëerd en zou een herlokalisatie van de visclub vermeden 

kunnen worden mits de 3 vijverrestanten omgebouwd worden tot één noordzuidgerichte visvijver.  

Het geaccidenteerd karakter van het reliëf in het inrichtingsgebied zal behouden blijven. Echter de stabilisatie 

van de Hoogstraat en de optimalisatie van het Keibrekerspad tot bovenlokale fietsroute tussen Terhagen en 

Reet maken geen deel uit van het nulalternatief. Tevens worden er geen nieuwe vergezichten gerealiseerd.  

 

Erosie, grondverschuiving en wijziging bodemstabiliteit 

Tijdens de ontbossings- en saneringswerkzaamheden zal er, net als in het basisproject, een verhoogd risico 

op erosie, grondverschuiving en bodeminstabiliteit zijn. In vergelijking met het basisproject worden de hellingen 

van de af te dekken stortplaatsen minder hoog en minder steil aangelegd, waardoor deze effecten iets 

beperkter worden ingeschat. Ook hier moeten de voor het basisproject gestelde milderende maatregelen om 

erosie, grondverschuiving en wijziging van de bodemstabiliteit te beperken tijdens de ontbossings- en 

saneringswerkzaamheden toegepast worden.  

In het nulalternatief mag er om saneringstechnische redenen geen bosontwikkeling plaatsvinden op de 

afgedekte stortplaatsen, waardoor er hier een verhoogd risico zal zijn op erosie. Het effect zal echter enkel 

spelen binnen het projectgebied. In het nulalternatief wordt er geen stabilisatie van de Hoogstraat voorzien die 

momenteel reeds onderhevig is aan afkalving en erosie. De grondverschuivingen zullen enkel plaatsvinden 

binnen de contouren van het projectgebied maar kunnen de veiligheid van het toekomstig bodemgebruik wel 

sterk verstoren en de Hoogstraat dreigt op korte tot middellange termijn onbruikbaar te worden. 

 

Wijziging bodemkwaliteit 

Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering (i.c. volgens BATNEEC-

variant 3 van het BSP zonder aanvullende creatie van de nieuwe morfologie). De te verwachten resultaten 

van de sanering op de bodemkwaliteit zijn volledig dezelfde als die voor het basisproject. Met de sanering 

wordt het actueel humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weggenomen en de uitloging uit het 

huisvuilstort en het tussenliggend gebied beperkt. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-

saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. 

 

Profielwijziging, structuurwijziging en wijziging bodemgeschiktheid 

In het nulalternatief zal de grondaanvoer afhankelijk van de markt zijn omdat het samenwerkingsakkoord met 

Lantis voor de berging van grondoverschotten uit het Oosterweelproject vervalt. De precieze textuur van de 

aan te voeren geolagen voor het nulalternatief is aldus niet bekend. In het nulalternatief zal de aanvullaag van 

de stortplaatsen ca. 2 m bedragen. Ook hier geldt dat een natuurlijk bodemgebruik moet gefaciliteerd worden, 
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nl. het aanbrengen van een zandige eindafdek waar dat saneringstechnisch mogelijk is, nl. ter hoogte van de 

storten, en het aanbrengen van voldoende organisch materiaal (humusbouw). De variatie in substraten en 

vochttrappen en het creëren van specifieke habitats voor enkele doelsoorten zal alleszins veel lager zijn 

vergeleken met het basisproject. In het nulalternatief mag er om saneringstechnische redenen geen 

bosontwikkeling plaatsvinden op de afgedekte stortplaatsen, waardoor een spontane verbossing alleszins niet 

mogelijk is. 

Structuurwijzigingen tijdens het aanbrengen van de eindafdek dient vermeden te worden. Ook hier moeten de 

voor het basisproject gestelde milderende maatregelen om bodemverdichting te vermijden toegepast worden. 

 

In het nulalternatief gebeurt de aanvoer van gronden over de weg en wordt er geen tijdelijke 

overslaginfrastructuur aan de Rupel gebouwd. Dit betekent dat er geen tijdelijke werfweg wordt aangelegd ter 

hoogte van corridor Molleveld en dat de tunnel onder de Kapelstraat niet aangelegd wordt. Vergeleken met 

het basisproject zullen er ter hoogte van Molleveld en de Rupel geen met deze ingrepen gerelateerde effecten 

naar de bodem plaatsvinden. Dit sluit niet dat, bvb in de context van landinrichting, een ecocorridor Molleveld 

alsnog zou worden gerealiseerd maar dit is dan te beschouwen als een ontwikkeling buiten dit project. 

 

6.1.3 Leemtes in de kennis 

De hoeveelheden van de aan te voeren gronden per geologische laag zijn afhankelijk van het Oosterweel 

traject/deelfase van de ontgravingen. In dit MER wordt advies gegeven voor afstemming van de 

beschikbaarheid van de geolagen die vrijkomen bij uitgravingen in het Oosterweelproject op de benodigde 

geolagen in functie van het gebruik als bodem, onderwaterbodem en ondergrond bij de creatie van de nieuwe 

morfologie in het inrichtingsgebied. 

 

6.1.4 Conclusie 

Voorliggend project beoogt de sanering van 2 historische stortplaatsen, het tussenliggende gebied en van de 

verontreinigingen van het grondwater over het volledig inrichtingsgebied. Met de sanering wordt het actueel 

humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort en het 

tussenliggend gebied beperkt. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging 

met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. Ten aanzien van de bodemkwaliteit wordt 

dit aanzienlijk positief geacht. 

Tijdens de aanvullingswerken worden de volgende milderende maatregelen nodig geacht: 

 Impact van erosie, afspoeling en grondverschuiving bij de aanvulling vermijden door:  

• het voorzien van een kleine grondberm afwaarts de helling om eventueel afspoelend materiaal tegen te 

houden; 

• het voorzien van een laterale sloot aan de stroomopwaartse zijde van de aanvulling (toestromend water 

vergroot immers erosie op de kale aanvulgronden); 

• onmiddellijke ingroening van afgewerkte delen die een goede bescherming tegen erosie bieden (bvb. 

grassen, bomenaanplant). 

 Bodeminstabiliteit bij de aanvulling vermijden door:  

• de aanvulling zo homogeen als mogelijk en laagsgewijs laten verlopen; 

• de aanvulling gelijkmatig te verdichten zonder evenwel de eindafdek te compacteren (deze wordt m.a.w. 

niet verdicht); 

• een doorlopende periodieke visuele monitoring van de taluds te voorzien, in het bijzonder langs de 

buitenranden van de groeve. Indien er zich waterinspoeling, afschuivingen of scheuren zouden 

voordoen moeten de werken in de getroffen zone tijdelijk stopgezet worden en moeten maatregelen 

genomen te worden om de taluds te stabiliseren (bv. aanpassing van de taluds, ontlasting van de taluds, 

…). 

 Bodemverdichting vermijden bij de aanvulling door:  
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• maximale aanvoer via tijdelijke interne werfpistes in puin/steenslag of over rijplaten;  

• gebruik maken van voertuigen op rupsbanden of banden met maximale banden-spanning van 15 kPa; 

• aanvulling met gronden op een logische terugschrijdende wijze: hiermee wordt bedoeld dat de 

aanvullingen idealiter starten op de grootste afstanden tot de kade waardoor aangevulde zones niet met 

zwaar verkeer hoeven te worden betreden. Eventuele tijdelijke werfwegen in gekeurd puin op geotextiel 

tot aan het aanvulfront worden dan ook terugschrijdend afgebroken voorafgaand aan aanvulling. 

 Verbeteren bodemgeschiktheid bij de aanvulling door:  

• Gebruik van een combinatie 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). De beperkte hoeveelheid Boomse klei die beschikbaar komt is vooral nuttig als afdekking van 

de stortplaatsen in de diepe ondergrond en bedding van de Potgatbeek vallei, of dieper onder het 

rietmoeras, maar het wordt afgeraden deze te laten dagzomen zodat oxidatie van pyriet kan optreden; 

• Het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels met de glauconietrijke 

Formatie van Berchem, op een diepte van 1 - 1,5 m. De diepte van het substraat mag lokaal beginnen 

op 50 cm diepte waar men natte standplaatsen wil creëren met reductielagen; 

• Inbreng van voldoende organisch materiaal (humusbouw), enerzijds op natuurlijke wijze (door de 

vegetatie), anderzijds door menselijk ingrijpen (inwerken van geschikte mulchings en/of groencompost) 

als startkapitaal aan nutriënten en incubator voor het bodemleven. 

 

6.2 Water 

6.2.1 Effectvoorspelling en -beoordeling 

6.2.1.1 Wijziging evapotranspiratie, infiltratie en afstroming 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Door de voormalige ontginning is de Quartaire deklaag in het studiegebied verdwenen. Hierdoor bevindt de 

onderliggende (resterende) kleilaag zich (zeer dicht) aan het oppervlak. Insijpelend regenwater kan moeilijk in 

deze kleilaag infiltreren. Het hemelwater verzamelt zich in de voormalige groeve die als het ware fungeert als 

een kom. Op een aantal plaatsen ontstaan spontaan vijvers, hoofdzakelijk bestaand uit regenwater en een 

klein deel grondwater. Op andere plaatsen staat de grondwaterspiegel gedurende natte periodes snel tegen 

het maaiveld, maar droogt ze even snel weer uit bij droogte (het betreft zogenaamd stuwwater).  

Bij verwijdering van de bomen en vegetatie zal de component evapotranspiratie wijzigen. Hierdoor kan de 

infiltratie potentieel toenemen in die mate dat de bodem niet volledig dicht geslempt is ten gevolge van 

structuurbederf en verdichting en in die mate dat infiltratie er mogelijk is gezien de ondiep voorkomende 

resterende kleilaag in de voormalige groeve. Het afstromingsregime zal gedeeltelijk wijzigen doordat meer 

regenwater de bodem bereikt en de oppervlakteberging vlugger vol loopt doordat de retentie door het 

bladerdak verdwenen is. Op de kwaliteit van het afstromend en infiltrerende regenwater heeft de ontbossing 

geen noemenswaardige invloed tenzij een mogelijks initieel verhoogd sedimentgehalte. Gezien de ontbossing 

en herbebossing gefaseerd zal verlopen zal er nooit een volledige kaalslag binnen het gebied plaatsvinden. 

Waterberging tijdens de werkzaamheden zal, net als in de bestaande toestand, plaatsvinden in de voormalige 

groeve zelf. Desondanks kunnen de ontbossing en de werken van sanering en creatie van de nieuwe 

morfologie aanleiding geven tot aanslibbing van de bestaande afvoer van he stroomgebied van de Potgatbeek 

naar de Rupel (beperkt negatief effect). Als milderende maatregel wordt opgenomen om de afwatering van 

het inrichtingsgebied tijdens de werken te verzorgen door regelmatige inspectie en ruiming van de bestaande 

afvoeren. Wanneer nodig, moet er een nieuwe afvoer worden gecreëerd met voldoende mogelijkheden voor 

ruiming (voldoende diameter en voldoende inspectiemogelijkheden). Door toepassing van deze milderende 

maatregel, worden belangrijke secundaire effecten (overstromingen) stroomafwaarts het gebied omwille van 

de wijziging in evapotranspiratie tijdens de werkzaamheden niet verwacht (verwaarloosbaar effect).  

Bij eindinrichting van het projectgebied krijgt het gebied opnieuw een groene invulling en wordt het merendeel 

van het gebied actief bebost met inheems loofhout, waardoor er na de eindinrichting geen effect op de 

evapotranspiratie in het gebied wordt verwacht. 
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Met de sanering en creatie van de nieuwe morfologie in de groeve zullen er ter hoogte van het asbeststort, 

het huisvuilstort en het Bosstraat Balkon ten westen van het asbeststort zandige gronden van Oosterweel 

aangevoerd worden met een gemiddeld grotere doorlatendheid dan de resterende kleilaag. De Vos et al. 

(2020) raden het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels aan, op een diepte 

van 1 - 1,5 m. Deze compacte laag bestaande uit glauconietrijke materialen van de Formatie van Berchem 

kan de infiltratie van neerslagwater vertragen en droogtestress op de hoogste plaatsen voorkomen. Op die 

manier kan er enige waterberging boven de weinig doorlatende compacte laag ontstaan. Echter wordt er geen 

noemenswaardige opbolling van de freatische watertafel beoogd gezien er onder de grondaanvulling 

drainagematten geplaatst zullen worden. Ter hoogte van de centrale vallei tussen de storten en ter hoogte van 

het rietmoeras wordt een kleilaag voorzien om ook hier een stagnerende watertafel te voorkomen en de 

continuïteit van de waterafvoer richting zuiden (de Rupel) te garanderen. Het voorkomen van een opbolling 

van de freatische watertafel in de geplande toestand is noodzakelijk om een toename van de neerwaartse 

percolatie van het verontreinigde freatische grondwater naar het diepe grondwater te vermijden (zie 

bespreking in paragraaf 6.2.1.3). In de waterhuishoudingsstudie van IMDC (2019) werden er hydrologische 

en hydraulische berekeningen (a.d.h.v. Sirio-model) uitgevoerd voor het bepalen van de 

overstromingsveiligheid voor het ontwerp van de nieuwe morfologie. Met een conservatie aanname van de 

parameters en onder voorbehoud van de correcte werking en onderhoud van de waterlopen wordt er geen 

verhoogd overstromingsrisico berekend in de valleigebieden van de Potgatbeek van de Molleveldloop ten 

opzichte van de bestaande toestand. Ten opzichte van de bestaande toestand wordt er geen tot een lichte 

toename verwacht van het infiltrerend vermogen en van het waterbergend vermogen van de groeve 

(verwaarloosbaar tot beperkt positief effect). Problemen zoals verhoogde waterstand in kelders op naburige 

percelen worden aldus niet verwacht. 

 

Met de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie zal het huidige afwateringssysteem in het 

projectgebied gewijzigd worden. Het projectgebied zal volledig gravitair en natuurlijk afwateren naar de Rupel. 

Hierbij werden de regels gevolgd van een goede natuurtechnische milieubouw (zwakke taluds, hellingen, 

retentiezones, plas-dras, etc.) en de algemene maatregelen volgens het decreet Integraal Waterbeleid. Het 

rietmoeras zal natuurlijk kunnen afwateren richting de Molleveldloop, daar waar de huidige centrale vijvers op 

deze locatie in de bestaande toestand continu moeten worden afgepompt naar de 10 m hoger gelegen 

Molleveldloop. 

Het freatisch grondwater zal zich door de sanering en de creatie van een nieuwe morfologie op tal van plaatsen 

dieper onder het nieuwe maaiveld bevinden dan vandaag onder het bestaande maaiveld het geval is. Het 

projectgebied zal hierdoor over grote delen duidelijk droger zijn dan in de huidige situatie. Lokaal zal echter 

water mogen stagneren opdat vochtige plaatsen (bodemvocht) of open waterpartijen zich in het projectgebied 

kunnen ontwikkelen. Natte zones hebben immers een meerwaarde voor fauna en flora. In de nieuwe 

morfologie worden de lagergelegen gebieden rondom de noordelijke plas vernat. De drainagegracht zal niet 

langer afstromen in de lagergelegen zones rond de noordelijke plas. Aangezien deze drainagegracht uit 

landbouwgebied stroomt en dus mogelijk N en P bevat zal deze worden afgeleid naar het te creëren rietmoeras 

waar deze beperkte belasting geen enkel ecologisch probleem vormt omwille van de goede doorstroming en 

het zuiverend vermogen van het rietmoeras. Het rietmoeras wordt aangelegd op de locatie van de huidige 

centrale vijvers en zal gravitair afwateren. De visvijver zelf wordt geherlokaliseerd in het zuidwesten van het 

projectgebied. Bovendien wordt er een directe natte natuurverbinding voorzien tussen het inrichtingsgebied 

en de Rupel doordat er in het ontwerp een centrale vallei wordt voorzien tussen de geplande reliëfheuvels in 

het inrichtingsgebied en doorheen de ecocorridor Molleveld naar vervolgens de Rupel. De effecten van het 

project ten aanzien van het afwateringssysteem kunnen beoordeeld worden als aanzienlijk positief gezien er 

een volledig natuurlijke gravitaire afstroming wordt gecreëerd (daar waar deze vandaag minstens deels 

artificieel via pomp verloopt) en er bovendien positieve effecten optreden voor fauna en flora gezien de 

natuurtechnische milieubouw van de waterhuishouding en de creatie van ecologische meerwaarden 

(vernatting noordelijke zones, creatie van een rietmoeras, een natte verbinding tussen de Rupel en het 

inrichtingsgebied en enkele natte stapstenen) ten opzichte van de bestaande toestand. 
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Effecten langs de interne verbindingsroute en ter hoogte van de overslaginfrastructuur aan de Rupel  

Door de aanleg van de verharding nodig ter hoogte van de tijdelijke werfweg en de tijdelijke 

overslaginfrastructuur, zal infiltratie er tijdelijk niet mogelijk zijn (tijdelijk beperkt negatief effect). Na de werken 

worden deze bijkomende verhardingen integraal verwijderd (geen effect). 

 

6.2.1.2 Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Uit het OBBO blijkt dat ter hoogte van het stort met huishoudelijk afval de hoogste concentraties van een 

aantal anionen en kationen in het freatisch grondwater voorkomen. Dit grondwater is in feite hemelwater dat 

in het stort sijpelt en boven de onderliggende (resterende) kleilaag blijft staan waardoor het stort 

waterverzadigd is. Dit sluit aan bij het eerder geciteerde onderzoek van De Breuck et al. (199) dat spreekt over 

drijvend huisvuil.  

Ook de andere gestorte materialen tussen het huisvuilstort en het asbeststort binnen het inrichtingsgebied zijn 

echter een bron van anionen en kationen voor het freatische grondwater. Het freatisch grondwater wordt 

gedraineerd in zuidelijke richting naar de Rupel. In de huidige situatie is aldus een verspreiding van sulfaat en 

andere ionen via het afwateringssysteem naar de Rupel mogelijk waardoor de kwaliteit van het 

oppervlaktewater negatief beïnvloed kan worden.  

Door de sanering wordt het huishoudelijk stort ingekapseld door een kleimat en HDPE-folie. Vervolgens wordt 

een drainagemat gelegd die voor de gecontroleerde afwatering van het afgedekte stort zal zorgen. Hoe groter 

het gebied is dat afgedekt wordt, hoe minder uitloging zal optreden en hoe positiever het resultaat zal zijn op 

de kwaliteit van het gedraineerde water richting de Rupel. Om die reden wordt het gebied ten westen van het 

huisvuilstort, waar zich ook het stort met gipshoudende gronden bevindt, afgedekt met een kleihoudende laag 

met beperkte doorlatendheid. Deze laag sluit aan boven de HDPE-folie en de drainagemat van het 

huisvuilstort. 

Aangezien de zones met hoogste concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze zone 

gecontroleerd afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op de 

kwaliteit van het water dat de site richting Rupel verlaat. Ten aanzien van de oppervlaktewaterkwaliteit van de 

Rupel wordt dit positief geacht. 

De Rupel heeft geen uitgesproken drainerend effect op het diepe grondwater, maar werkt mogelijk irrigerend 

bij voldoende hydraulisch contact. De beïnvloeding van de kwaliteit van de Rupel door het diepe grondwater 

wordt aldus verwaarloosbaar geacht.  

De huidige centrale vijvers zullen opgevuld worden. Voorafgaand aan opvulling zullen de centrale vijvers 

moeten leeggepompt worden. De vijvers zullen leeggepompt worden via de Molleveldloop die uitstroomt in de 

Rupel. In de bestaande toestand worden de centrale vijvers tevens verpompt naar de 10 m hoger gelegen 

Molleveldloop om in de afwatering te voorzien. Een relevant bijkomend effect op de kwaliteit van de 

Molleveldloop en vervolgens de Rupel gedurende het leegpompen van de centrale vijvers wordt hier niet 

verwacht (verwaarloosbaar effect). 

Het rietmoeras zal vanuit het noorden gevoed worden door een klein beekje met een, naar inschatting beperkt 

debiet. Uit een éénmalige meting in het voorjaar van 2018 (Van Damme & Vergauwe 2019; ‘voeding 

baggertuigplas’) blijkt dit stroompje vrij ijzerrijke kwelwater af te voeren; het water heeft een vrij hoge 

geleidbaarheid en alkaliniteit, met hogere concentraties calcium, chloride en sulfaat. De 

nutriëntenconcentraties lijken mee te vallen (cf. ook de bepalingen voor de noordelijke plas in maart en juli 

door De Vos et al. (2020)). Een vrij constante voeding zou kunnen zorgen voor voldoende water en zou 

bovendien voor doorstroming kunnen zorgen van het systeem van noord naar zuid. Door een stuwsysteem 

aan de zuidkant van het moeras/plas-zone te voorzien kan het waterpeil worden ingesteld in functie van de 

doelen en het beheer (bv. maaien of ruimen). Zowel voor de ontwikkeling van de moerasvegetaties, als voor 

de kwaliteit van het water in het moeras, is de keuze van het substraat belangrijk. Hiervoor wordt best gekozen 

wordt voor gronden uit de Formatie van Kattendijk, cf. de studie van De Vos et al. (2020). Doordat de vegetatie 

in het moeras/plas-gebied relatief veel strooisel zal produceren, wordt er na verloop van tijd in grote delen een 
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organisch pakket gevormd. Gezien de aanvoer van vrij sulfaatrijk water (500 - 600 mg/L) is dit op termijn een 

ideale situatie voor de ontwikkeling van een sulfiderijke moeras- en waterbodem. De opvulling van deze eutrofe 

centrale vijvers en omvorming tot nutriëntenarmer rietmoeras (een milderende maatregel onder de discipline 

Biodiversiteit) zal aanleiding geven tot een verbetering van de waterkwaliteit en aldus een verhoging van de 

ecologische potenties van dit nat biotoop (positief effect).  

 

Effecten langs de interne verbindingsroute 

Voor de inkokering van het jaagpad is er een bemaling nodig gedurende ca. 4 maanden. Voor de bouw van 

de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat is er een bemaling nodig gedurende ca. 1 jaar. Er is tevens een 

drainage van de tunnel vereist op deze droog te houden tijdens de werken gedurende ca. 7 à 8 jaar. Na de 

grondaanvoer zal de drainage in de tunnel worden stopgezet en het maaiveld in de tunnel beperkt worden 

aangevuld om corridor Molleveld en de tunnel onder de Kapelstraat te laten fungeren als natte 

natuurverbinding tussen de Rupel en het inrichtingsgebied. 

Er werd een grondwateronderzoek uitgevoerd door RoTS (2020, ref. OWVA-SBS-BAM-RAP-0031). Hierin 

werd de invloedstraal van de tijdelijke bemalingen en de permanente drainage (gedurende 7 à 8 jaar) van de 

tunnel onder de Kapelstraat bepaald. Door de grondwaterverlagingen kunnen mobiele 

grondwaterverontreinigingen aangetrokken worden (beperkt negatief effect). In het kader van de 

bemalingsnota, gebeurde er ook een bemonstering van het freatische grondwater in enkele peilbuizen. 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. 

Retourbemaling kan hier immers overlast creëren bovenop de ondiep aanwezige Boomse klei. Onder de klei 

kan ze een negatief effect hebben op de grondwaterkwaliteit in het Zand van Ruisbroek. Het onttrokken 

bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de overwelfde 

Potgatbeek ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Lozing van dit water op de noordelijk gelegen 

vijvers van Ceuppens kan wateroverlast betekenen gezien de ondiep aanwezige Boomse klei en gezien het 

overtollig water van deze vijvers wordt afgevoerd naar de tunnel onder de Kapelstraat zelf en zo naar de 

overwelfde Potgatbeek. Voor de lozing in de Rupel van het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van 

het jaagpad en het onttrokken bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat, zal 

voldaan moeten worden aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 van VLAREM II 

die van toepassing zijn voor het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een 

voorafgaande zuiveringsstap voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal fosfor 

en orthofosfaat, alvorens lozing in de Rupel is nodig (cf. het onderzoek van RoTS). Voor de opvolging van de 

vigerende lozingsnormen wordt een periodieke monitoring vooropgesteld met de volgende frequentie: bij start 

van de bemaling en drainage een wekelijkse monitoring gedurende één maand en vervolgens maandelijks. 

De frequentie van monitoring (zeker de wekelijkse monitoring) kan evenwel sneller afgebouwd worden in 

functie van de resultaten. Wanneer de concentraties in het onttrokken bemalings- en drainagewater ver onder 

de vigerende lozingsnormen liggen (2x bevestigd), kan de frequentie worden afgebouwd. Gezien voldaan 

wordt aan de vigerende lozingsnormen van het onttrokken bemalings- en drainagewater voor de bemalingen 

en de drainage, wordt de impact op de waterkwaliteit van de Rupel als verwaarloosbaar beschouwd. 

 

Effecten ter hoogte van de overslaginfrastructuur aan de Rupel  

Voor de bouw van de overslaginfrastructuur zullen er buispalen en damplanken in de bodem van de Rupel 

geheid worden. Tijdens deze werken zal de turbiditeit van het water in de onmiddellijke omgeving van de 

werkzaamheden verhogen. Ook kunnen potentieel toxische stoffen uit het slib op de rivierbodem in suspensie 

worden gebracht. Het gaat om een zeer tijdelijk effect dat verdwijnt bij de depositie of natuurlijke afvoer 

(getijdewerking) van het opgewoelde sediment. Een permanent effect is niet te verwachten. 

Een verhoogde turbiditeit is voornamelijk relevant met betrekking tot een verhoogde eutrofiërende invloed en 

een geringer doorzicht met afgeleide effecten op het aquatisch leven. Binnen de discipline Biodiversiteit wordt 

het effect als tijdelijk, beperkt negatief beoordeeld. 
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6.2.1.3 Wijziging grondwaterkwaliteit 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zullen gronden aangevoerd worden. Voor de aanvulling 

zullen echter enkel niet verontreinigde gronden gebruikt worden (milieuhygiënische code van maximaal code 

4y1). Voor de bovenste 2 meter van de afdekking worden enkel niet verontreinigde gronden aangewend (code 

211). Er kan dus aangenomen worden dat de aangevoerde gronden geen verontreiniging van het grondwater 

zullen veroorzaken (verwaarloosbaar effect). 

Bij elke werf kan accidentele verontreiniging optreden ten gevolge van lekken in brandstofleidingen of 

morsverliezen of ten gevolge van incidenten te wijten aan ingezette machines. Verontreinigde stoffen die op 

of in de bodem terechtkomen, kunnen onder invloed van insijpelend regenwater uitspoelen en naar het 

grondwater migreren. Rekening houdend met het feit dat een dergelijke grondwaterverontreiniging volgens de 

bepalingen van het Bodemdecreet als nieuw te beschouwen is, moet er bij het optreden van calamiteiten 

onmiddellijk ingegrepen worden. Eventuele incidenten worden ten aanzien van de grondwaterkwaliteit worden 

daarom als verwaarloosbaar beoordeeld. 

In het projectgebied treedt een neerwaarts gerichte verticale grondwaterstroming op doorheen de Boomse 

klei, zoals kon worden afgeleid uit de metingen van de grondwaterstijghoogten boven en onder de residuele 

Boomse klei. Gezien niet uitgesloten wordt dat er geen hiaten in de residuele Boomse klei zijn en/of plaatsen 

zijn waar de Boomse klei ontbreekt, bestaat de kans dat het verontreinigd, freatisch grondwater in het 

projectgebied door de neerwaartse percolatie in verbinding staat met het diepe grondwater. In de huidige 

situatie vormt het verspreidingsrisico naar het diepe grondwater een klein maar potentieel risico.  

De sanering en creatie van de nieuwe morfologie wijzigt niets aan het resterend gedeelte en bufferende 

werking van de Formatie van Boom maar voorziet een afdekking en verdere verondieping van de 2 

stortplaatsen en het tussenliggend gebied. 

Indien de grondwatertafel door de verondieping van de voormalige groeve zou stijgen, zou de freatische 

watertafel lokaal hoger kunnen uitstijgen ten opzichte van het diepe grondwater. Dit houdt een risico in op een 

toename van het verticale stijghoogteverschil van de freatische watertafel met de diepe grondwaterdruk onder 

de Boomse klei. Als gevolg hiervan zou de neerwaartse percolatie van het verontreinigd freatisch grondwater 

via hiaten en/of plaatsen waar de Boomse klei ontbreekt, kunnen toenemen onder de ophoging. Het 

verspreidingsrisico naar het diepe grondwater kan hierdoor verhogen met negatieve effecten op de kwaliteit 

van het diepe grondwater tot gevolg.  

Bij de sanering worden er ter hoogte van de stortplaatsen echter drainagematten voorzien waardoor het 

hemelwater erboven wordt afgevoerd en er hier geen stagnerende watertafel zal opgebouwd worden. Het 

hemelwater afkomstig van het asbeststort en de westelijke zijde van het huisvuilstort wordt via de 

drainagematten en afwateringskanalen verzameld in de centrale vallei om in zuidelijke richting af te stromen 

richting de Rupel. De noordelijke helling van het huisvuilstort watert af naar de lagergelegen gebieden ten 

noorden ervan, waar geen opvulling zal plaatsvinden. De oostelijke helling van het huisvuilstort watert af naar 

het rietmoeras. Het water van de zuidelijke helling van het huisvuilstort komt rechtstreeks in het lagergelegen 

gebied ten zuiden ervan terecht, waar er geen opvulling zal plaatsvinden. Het gebied tussen de stortplaatsen 

(de ‘centrale vallei’) en het rietmoeras zullen afgedekt worden met een slecht doorlatende kleilaag, ca. 1 m dik 

ter hoogte van de vallei en minimaal 3 m dik ter hoogte van het rietmoeras. De vallei watert af in zuidelijke 

richting naar de Rupel waardoor er zich in het gebied tussen de stortplaatsen ook geen stagnatie van water - 

en dus ook geen freatisch grondwater - zal voordoen. Het rietmoeras zal afwateren via de Molleveldloop 

waarbij de bodem van het rietmoeras zich 1 m onder de bodem van de waterloop bevindt. De kleilaag onder 

het rietmoeras is voldoende dik waardoor de neerwaartse flux verwaarloosbaar wordt. Om die reden en ook 

omdat het waterpeil in het rietmoeras ca. 7 à 8 m hoger zal liggen dan de huidige watertafel wordt qua 

textuurverdeling het volgende opgenomen bij de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie: 

1. Minimaal 3 meter klei aanbrengen onder het nieuwe rietmoeras 

2. Alle andere texturen worden op plaatsen gebruikt met versnelde drainages. 
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Deze kleilaag zal ook de watervoerende continuïteit van het rietmoeras positief beïnvloeden. De sanering en 

de creatie van de nieuwe morfologie zullen zorgen voor een afdoende controle van de nieuwe freatische 

watertafel waarbij een toename van de neerwaartse percolatie van het verontreinigde freatische grondwater 

naar het diepe grondwater zich niet of nauwelijks zal voordoen. 

Met de sanering in het inrichtingsgebied wordt het actueel humaan-toxicologisch risico van het asbeststort 

weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort en het gebied tussen het huisvuilstort en het asbeststort 

beperkt. Ten aanzien van de grondwaterkwaliteit wordt dit positief geacht. 

Het aanbrengen van bijkomend reliëf in overhoogte met meer zandige texturen ten opzichte van de technische 

minimale BATNEEC-sanering (met folies en klei), vormt cf. het BSP geen bedreiging voor de integriteit van de 

afdichtlaag en beïnvloedt hogerstaande beoordeling dus niet. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute en ter hoogte van de overslaginfrastructuur aan de Rupel  

Voor de inkokering van het jaagpad en voor de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat zal het grondwater tijdelijk 

verlaagd worden. Er is tevens een drainage van de tunnel onder de Kapelstraat vereist om deze droog te 

houden. De bemalingen en drainage kunnen een invloed hebben op aanwezige mobiele 

grondwaterverontreinigingen (beperkt negatief effect). 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. 

Retourbemaling kan hier immers overlast creëren bovenop de ondiep aanwezige Boomse klei. Onder de klei 

kan ze een negatief effect hebben op de grondwaterkwaliteit in het Zand van Ruisbroek. Het onttrokken 

bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de overwelfde 

Potgatbeek ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Lozing van dit water op de noordelijk gelegen 

vijvers van Ceuppens kan wateroverlast betekenen gezien de ondiep aanwezige Boomse klei en gezien het 

overtollig water van deze vijvers wordt afgevoerd naar de tunnel onder de Kapelstraat zelf en zo naar de 

overwelfde Potgatbeek. Er zal een voorafgaande zuiveringsstap en periodieke monitoring voorzien worden 

alvorens lozing in de Rupel om te voldoen aan de vigererende lozingsnormen. Er worden geen effecten op de 

grondwaterkwaliteit verwacht.  

 

Bij elke werf kan accidentele verontreiniging kan optreden ten gevolge van lekken in brandstofleidingen of 

morsverliezen of ten gevolge van incidenten te wijten aan ingezette machines. Verontreinigde stoffen die op 

of in de bodem terechtkomen, kunnen onder invloed van insijpelend regenwater uitspoelen en naar het 

grondwater migreren. Rekening houdend met het feit dat een dergelijke grondwaterverontreiniging volgens de 

bepalingen van het Bodemdecreet als nieuw te beschouwen is, moet er bij het optreden van calamiteiten 

onmiddellijk ingegrepen worden. Eventuele incidenten worden ten aanzien van de grondwaterkwaliteit worden 

daarom als verwaarloosbaar beoordeeld. 

 

6.2.1.4 Beoordeling van effecten op de toestand van waterlichamen i.k.v. Wezer-arrest 

Met de uitspraak van 1 juli 2015 van het Europees Hof van Justitie over de interpretatie van de Kaderrichtlijn 

Water (zaak C-461/13, het zogenaamde Wezer-arrest) bleek dat er meer aandacht moet worden besteed aan 

de effecten op water en de verschillende elementen die de toestand bepalen. In wat volgt wordt hieraan 

tegemoetgekomen. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de tussentijdse richtlijnen voor de 

beoordeling van effecten op de toestand van waterlichamen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 

2019).  

 

6.2.1.4.1 Beschrijving van de huidige toestand van het betrokken waterlichaam 

Een beschrijving van de huidige toestand van de Rupel en van het grondwater in het studiegebied is 

beschreven onder paragraaf 5.2. 
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6.2.1.4.2 Toets voor verder onderzoek 

Conform de tussentijdse richtlijnen voor de beoordeling van effecten op de toestand van waterlichamen 

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2019) wordt getoetst aan een aantal criteria om na te gaan of 

verder onderzoek nodig is. 

 

6.2.1.4.2.1 Hydromorfologische wijzigingen 

Voor morfologische wijzigingen aan overgangswateren met een lengte van het oppervlaktewaterlichaam van 

> 10 km geldt als vuistregel dat er verder onderzoek nodig is bij een morfologische wijziging over > 5% van de 

lengte van het oppervlaktewaterlichaam. Het oppervlaktewaterlichaam VL17-42 (Zeeschelde III+Rupel) heeft 

een lengte van ca. 36 km. In voorliggend project wordt een tijdelijke morfologische wijziging voorzien over een 

afstand van ca. 275 m voor de aanleg van de tijdelijke overslaginfrastructuur op de Rupel. De morfologische 

wijziging is dus kleiner dan 5% van de lengte van het beschouwde oppervlaktewaterlichaam. 

De aanleg en exploitatie van de tijdelijke overslaginfrastructuur betekent een tijdelijke inname van slik en schor 

binnen de Speciale Beschermingszone SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot 

Gent’. Bij de aanleg en afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur, wordt het advies van INBO 

(INBO.A.3904; Van Braeckel & Van Ryckegem, 2019) in belangrijke mate gevolgd en geïntegreerd in het 

project. Ook wordt na afbraak, het slik-schorprofiel hersteld volgens het advies van (INBO.A.3904; Van 

Braeckel & Van Ryckegem, 2019), met name toepassen van een dubbelgetrapt profiel met vlakke zone. Zo 

ontstaan terrassen met een langwerpige zone die als slibvang kunnen fungeren. Riviersediment slibt hierin 

op. Bovenaan ontstaat een terras dat op termijn de vestiging van typische slikkoloniserende planten en 

schorvegetaties vergemakkelijkt. Onderaan biedt het laagste terras een kans om een ecologisch functioneel 

slik met zacht substraat te doen ontstaan. Aangezien slik- en schorvegetaties eerder pioniersvegetaties 

betreffen, kan er met zekerheid gesteld worden dat dit habitattype hier opnieuw tot ontwikkeling kan komen. 

Boven de 7 mTAW wordt bovenop de toplaag van klei en/of breuksteen een afdeklaag van 10 tot 50 cm 

aangebracht die uit een meer zandige tot zandlemige grond bestaat. Deze schralere bodem heeft meer kans 

om een soortenrijkere en meer erosiebestendige bedekking te ontwikkelen.  

De 2 meest stroomopwaartse en te behouden wachtpalen, evenals de lokale steenbestorting errond, komen 

ongeveer tot aan de oude kade en zullen behouden blijven om in de toekomst mogelijk in een drijvende 

pleziervaartsteiger te kunnen voorzien die dan aantakt met een passerelle op de oude kademuur (maakt geen 

deel uit van het project). Ter hoogte van deze oude kade is de natuurlijke oever reeds verstoord en is de 

ecologische waarde beperkt. Gezien de wachtpalen worden ingeplant ter hoogte van een reeds verstoorde 

oever, en het ruimtebeslag gering is (ca. 450 m²), is er slechts in geringe mate een cumulatief effect van deze 

permanente inname langs de Rupel. 

In de passende beoordeling, wordt geen significante impact verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen 

van het habitattype 1130 – Estuaria voor het SBZ-H ‘Schelde-estuarium en Durme-estuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent’. 

Rekening houdend met de conclusie uit de passende beoordeling, kan gesteld worden dat de morfologische 

wijziging in functie van de aanleg van de tijdelijke kade op de Rupel, het voortbestaan van geen van de 

biologische kwaliteitselementen in gevaar zal brengen. 

 

6.2.1.4.2.2 Wijzigingen aan grondwater en lozingen 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. 

Retourbemaling kan hier immers overlast creëren bovenop de ondiep aanwezige Boomse klei. Onder de klei 

kan ze een negatief effect hebben op de grondwaterkwaliteit in het Zand van Ruisbroek. Het onttrokken 

bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de overwelfde 

Potgatbeek ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Lozing van dit water op de noordelijk gelegen 

vijvers van Ceuppens kan wateroverlast betekenen gezien de ondiep aanwezige Boomse klei en gezien het 

overtollig water van deze vijvers wordt afgevoerd naar de tunnel onder de Kapelstraat zelf en zo naar de 
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overwelfde Potgatbeek. Voor de lozing in de Rupel van het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van 

het jaagpad en het onttrokken bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat, zal 

voldaan moeten worden aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 van VLAREM II 

die van toepassing zijn voor het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een 

voorafgaande zuiveringsstap voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal fosfor 

en orthofosfaat, alvorens lozing in de Rupel is nodig (cf. resultaten grondwateronderzoek RoTS, 2020). Voor 

de opvolging van de vigerende lozingsnormen wordt een periodieke monitoring vooropgesteld met de 

volgende frequentie: bij start van de bemaling en drainage een wekelijkse monitoring gedurende één maand 

en vervolgens maandelijks. De frequentie van monitoring (zeker de wekelijkse monitoring) kan evenwel sneller 

afgebouwd worden in functie van de resultaten. Wanneer de concentraties in het onttrokken bemalings- en 

drainagewater ver onder de vigerende lozingsnormen liggen (2x bevestigd), kan de frequentie worden 

afgebouwd. 

Rekening houdend met bovenstaande, wordt er geen achteruitgang van de toestand van het betrokken 

grondwaterlichaam en het oppervlaktewaterlichaam van de Rupel verwacht. 

 

6.2.2 Nulalternatief 

Wijziging evapotranspiratie, infiltratie en afstroming 

De ontbossingswerkzaamheden en het verwijderen van de vegetatie in het nulalternatief zal resulteren in een 

gewijzigde evapotranspiratie van het inrichtingsgebied gedurende de werkzaamheden, hetzij in mindere mate 

in vergelijking tot het basisproject gezien er minder ontbost dient te worden. 

Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering waarbij de aanvulling boven 

de afdichtlaag van de storten echter dermate beperkt is dat bosaanleg uitgesloten is en spontane 

bosontwikkeling vermeden moet worden. Bovenop de storten zal er in het nulalternatief zich hier een droge, 

landschappelijk open vlakte ontwikkelen daar waar in het basisproject een quasi volledig bebost gebied zal 

ontstaan. Na de sanering zal de evapotranspiratie dus kleiner zijn in het nulalternatief in vergelijking tot het 

basisproject. Waterberging zal echter grotendeels plaatsvinden in de voormalige groeve zelf, waardoor er 

geen negatieve secundaire effecten van deze verminderde evopotranspiratie worden verwacht. Als 

milderende maatregel wordt ook voor het nulalternatief opgenomen om de afwatering van het inrichtingsgebied 

tijdens de werken te verzorgen door regelmatige inspectie en ruiming van de bestaande afvoeren. Wanneer 

nodig, moet er een nieuwe afvoer worden gecreëerd met voldoende mogelijkheden voor ruiming (voldoende 

diameter en voldoende inspectiemogelijkheden). 

De effecten inzake infiltratie worden gelijkaardig geacht aan die van het basisproject gezien de drainage van 

de stortplaatsen en het tussenliggend gebied op dezelfde manier wordt uitgevoerd. 

In het nulalternatief zullen er geen terreinherstellende ingrepen en geen specifieke creatie van een nieuwe 

morfologie plaatsvinden. De afwatering zal geschieden volgens de saneringstechnische randvoorwaarden en 

de algemene maatregelen volgens het decreet Integraal Waterbeleid. Het basisproject vormt door de hogere 

aanvullingen en steilere hellingen, waarbij meerdere substraten gebruikt kunnen worden, en door de aanleg 

van een aantal natte biotopen en vernatting van een aantal lagergelegen zones, nog meer mogelijkheden voor 

variatie in vochttrappen en dus een verhoging van de ecologische potenties dan de loutere sanering. In het 

nulalternatief worden geen nieuwe natte biotopen gecreëerd die een meerwaarde kunnen vormen voor fauna 

en flora, dit in tegenstelling tot het basisproject. Zo worden de lagergelegen gebieden rondom de noordelijke 

plas niet specifiek vernat. In het nulalternatief wordt de oostelijke helft van de centrale vijver behouden en niet 

omgevormd tot rietmoeras. Het water zal hier, net als in de bestaande toestand, verpompt moeten worden 

naar de 10 m hoger gelegen Molleveldloop. Ook wordt er geen specifieke (natte) ecocorridor gecreëerd tussen 

het Molleveld en de Rupel.  
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Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 

Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering (i.c. volgens variant 3 van het 

BSP zonder aanvullende creatie van de nieuwe morfologie). De te verwachten resultaten van de sanering op 

de oppervlaktewaterkwaliteit zijn volledig dezelfde als die voor het basisproject, met name een beperking van 

de uitloging van anionen en kationen naar de Rupel. 

In het nulalternatief blijft de oostelijke helft van de centrale vijvers behouden en is er geen omvorming naar 

een nutriëntenarmer rietmoeras waardoor er hier geen verbetering van de waterkwaliteit en verhoging van de 

ecologische potenties zal plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot het basisproject. 

Alvorens opvulling van de westelijke helft van de centrale vijvers zullen deze vijvers moeten leeggepompt 

worden, net als in het basisproject. De vijvers zullen leeggepompt worden via de Molleveldloop die uitstroomt 

in de Rupel. In de bestaande toestand worden de centrale vijvers tevens verpompt naar de 10 m hoger gelegen 

Molleveldloop om in de afwatering te voorzien. Een bijkomend effect op de kwaliteit van de Molleveldloop en 

vervolgens de Rupel gedurende het leegpompen van de centrale vijvers wordt niet verwacht. 

Wijziging grondwaterkwaliteit 

Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering (i.c. volgens BATNEEC-

variant 3 van het BSP zonder aanvullende creatie van de nieuwe morfologie). De te verwachten resultaten 

van de sanering op de grondwaterkwaliteit zijn volledig dezelfde als die voor het basisproject, met name een 

beperking van de uitloging van anionen en kationen naar het grondwater. 

 

In het nulalternatief gebeurt de aanvoer van gronden over de weg en wordt er geen tijdelijke 

overslaginfrastructuur aan de Rupel gebouwd. Dit betekent dat er geen tijdelijke werfweg wordt aangelegd ter 

hoogte van corridor Molleveld en dat de tunnel onder de Kapelstraat niet heraangelegd wordt. Vergeleken met 

het basisproject zullen er ter hoogte van Molleveld en de Rupel geen met deze ingrepen gerelateerde effecten 

naar grond- en oppervlaktewater plaatsvinden. 

 

6.2.3 Leemtes in de kennis 

Het is onduidelijk in welke mate er een verticale neerwaartse percolatie optreedt van het verontreinigd freatisch 

grondwater naar het diepe grondwater via hiaten en/of plaatsen waar de Boomse klei ontbreekt. In het OBBO 

is daarom opgenomen dat de peilbuizen met filter in het Lid van Ruisbroek op jaarlijkse basis gemonitord 

moeten worden op de verdachte parameters om na te gaan in welke mate de grondwaterkwaliteit van de 

onderliggende watervoerende laag - de Formatie van Zelzate - beïnvloed wordt door het verontreinigd freatisch 

grondwater. Deze leemte in de kennis is vooral van toepassing op de referentiesituatie. De sanering en de 

creatie van de nieuwe morfologie in de geplande situatie zullen zorgen voor een afdoende controle van de 

nieuwe freatische watertafel waarbij een toename van de neerwaartse percolatie van het verontreinigde 

freatische grondwater naar het diepe grondwater zich niet of nauwelijks zal voordoen. 

 

6.2.4 Conclusie 

Voorliggend project beoogt de sanering van 2 historische stortplaatsen, het tussenliggende gebied en van de 

verontreinigingen van het grondwater over het volledig inrichtingsgebied. Met de sanering wordt het actueel 

humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort en het 

tussenliggend gebied beperkt. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging 

met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. Ten aanzien van de grondwater- en 

oppervlaktewaterkwaliteit wordt dit positief geacht. 
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Tijdens de aanvullingswerken wordt de volgende milderende maatregel nodig geacht: 

 Creëren variatie in vochttrappen bij de aanvulling door het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als 

substraat in de heuvels met de glauconietrijke Formatie van Berchem, op een diepte van 1 - 1,5 m. De 

diepte van het substraat mag lokaal beginnen op 50 cm diepte waar men natte standplaatsen wil creëren 

met reductielagen. 

 

Tijdens de werken van bemaling en drainage worden de volgende milderende maatregelen nodig geacht: 

 Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. Het 

onttrokken bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de 

overwelfde Potgatbeek ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Voor de lozing in de Rupel van 

het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad en het onttrokken bemalingswater en 

drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat, zal voldaan moeten worden aan de 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 van VLAREM II die van toepassing zijn voor 

het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een voorafgaande zuiveringsstap 

voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal fosfor en orthofosfaat, alvorens 

lozing in de Rupel is nodig. Voor de opvolging van de vigerende lozingsnormen wordt een periodieke 

monitoring vooropgesteld met de volgende frequentie: bij start van de bemaling en drainage een wekelijkse 

monitoring gedurende één maand en vervolgens maandelijks. De frequentie van monitoring (zeker de 

wekelijkse monitoring) kan evenwel sneller afgebouwd worden in functie van de resultaten. Wanneer de 

concentraties in het onttrokken bemalings- en drainagewater ver onder de vigerende lozingsnormen liggen 

(2x bevestigd), kan de frequentie worden afgebouwd. 

 

6.3 Geluid en trillingen 

6.3.1 Effectvoorspelling en -beoordeling 

6.3.1.1 Bronnen en geluidsemissies 

De werken van ontbossing zullen aanleiding geven tot geluidsemissies. De ontbossing zal gebeuren met 

harvesters. Een harvester is een zelfrijdende houtoogstmachine om bomen in één arbeidsgang te vellen, te 

onttakken, op te meten, te cuberen, door te korten en te stapelen. De geluidsproductie van een harvester is 

lager dan die van een motorzaag. Bovendien worden minder hoge tonen geproduceerd. Het geluid van een 

harvester bestaat voornamelijk uit het motorgeluid van een zware dieselmotor (± 2000 rpm); dat van een 

motorzaag uit het geluid van een tweetaktmotor (± 12000 rpm) en de draaiende zaagketting (hoge tonen). Een 

motorzaag is hoorbaar tot op honderden meters afstand, een harvester tot ongeveer 100 m. Meestal wordt de 

aanwezigheid van een harvester verraden door de hoge tonen van de velzaag die in werking treedt (typisch 

geluid). Doordat de productiviteit van een harvester veel hoger ligt dan die van een ploeg arbeiders met 

motorzagen, is de verstoringtijd in het bos aanzienlijk korter bij de inzet van een harvester (Goris et al., 2005). 

Er zullen geen hakselaars worden ingezet. Alle takhout en bladeren blijven ter plaatse en worden afgedekt 

met bodemmateriaal tijdens de werken van sanering en de creatie van de nieuwe morfologie. Met deze 

milderende maatregel, wordt het gebruik van hakselaars en de geluidshinder die hiermee gepaard gaat, 

vermeden. 

Als conclusie kan gesteld worden er geluidsemissies zullen zijn tijdens de werken van ontbossing, maar dat 

deze tijdelijk zijn en enkel plaatsvinden gedurende de fases van ontbossing. De harvester zal hoorbaar zijn tot 

op ongeveer 100 m. Het gebruik van hakselaars wordt vermeden. De geluidsverstoring door ontbossing wordt 

daarom niet verder besproken in de discipline Geluid en trillingen. In de discipline Biodiversiteit wordt verder 

ingegaan op de maatregelen nodig in functie van het beperken van verstoring van de aanwezige 

natuurwaarden tijdens de werken van ontbossing. 

De sanering en creatie nieuwe morfologie van het gebied gebeuren met machines die geluid produceren. 

De werken van sanering en de creatie van de nieuwe morfologie zullen ca. 7 à 8 jaar duren. Het materieel dat 
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hierbij zal worden ingezet zijn (rups)kranen en dumpers. Van al deze bronnen zijn de geluidsemissies bekend 

door vele eerdere studies en MER’s.  

Het effect vanaf het laden van de dumpers aan de kade tot het transport van deze dumpers naar de locatie 

waar de gronden worden gestort wordt doorgerekend en voorgesteld d.m.v. een overdrachtsmodel volgens 

ISO 9613. Op de kade langs de Rupel zullen er maximum 2 kranen in werking zijn om de grond van het schip 

naar de dumpers te laden. De dumpers rijden dan via een werfroute naar het projectgebied waar de gronden 

worden gestort. Een kraan of wiellader egaliseert, verdicht en profileert deze gronden. 

De eindafwerking van het terrein zal gebeuren in functie van de geplande nabestemming van het terrein, 

zijnde een publiek toegankelijk groen gebied met recreatief medegebruik. De morfologie zal een 

laagdynamisch, niet gemotoriseerd recreatief gebruik mogelijk maken (wandelen, fietsen, mountainbiken, 

lopen, …). Na het aanbrengen van een eindafdek wordt in het inrichtingsgebied een actieve bebossing met 

inheems loofbos voorzien. Er zal variatie worden voorzien zowel in het reliëf als in de vegetatie. Het ontwerp 

van de nieuwe morfologie is gebaseerd op het participatietraject met de bevolking. Deze nabestemming vormt 

in akoestisch opzicht geen noemenswaardige wijziging ten opzichte van het huidige gebruik van het gebied. 

Er wordt dus geen significante geluidstoename verwacht omwille van de nabestemming / het toekomstige 

gebruik van het projectgebied. De geluidsverstoring door toekomstige gebruikers ten gevolge van de geplande 

nabestemming van het inrichtingsgebied wordt daarom niet verder besproken in de discipline Geluid en 

trillingen. 

 

6.3.1.2 Conclusie effectbepaling 

De opvulactiviteiten zullen zeker een effect hebben op het omgevingsgeluid afhankelijk van de locatie van de 

activiteiten in het projectgebied.  

Op de kade langs de Rupel zullen er maximum 2 kranen in werking zijn om de grond van het schip naar de 

dumpers te laden. De dumpers rijden dan via een werfroute naar het projectgebied waar de gronden worden 

gestort. Een kraan of wiellader egaliseert deze gronden. Volgende zaken kunnen geconcludeerd worden:  

1.Aan de overkant (oever) van de Rupel wordt tijdens het laden een LAeq,1h van +/- 45 dB(A) verwacht. Door 

industrie en verkeer op de Nieuwstraat / Kapelstraat langs De Rupel bedraagt het omgevingsgeluid hier nu 

ook al meer dan 45 dB(A). 

2.In het projectgebied is vooral de ligging van de ‘hoofd’werfroute van belang. Deze zou op minstens 200 m 

van de woningen in de Bosstraat/Nachtegaalstraat moeten liggen. Het effect kan als verwaarloosbaar (0) tot 

beperkt negatief (-1) beoordeeld worden omdat mogelijk het omgevingsgeluid stijgt maar er toch nog voldaan 

is aan de bepalingen conform VLAREM II. Voor de creatie van het Bosstraat-Balkon zal er alleszins op minder 

dan 200 m van de woningen langs de Bosstraat/Nachtegaalstraat gewerkt worden. Gezien deze werken in se 

de creatie van een brede gronddam langs deze woningen inhouden die gemiddeld 5 m hoger zal liggen dan 

de overige opvullingen in het gebied en zo een geluiddempende functie zal hebben, kan hier het effect tot 

minstens beperkt negatief (-1) worden gemilderd. Belangrijk is dan ook dat het Bosstraat-Balkon meteen 

aangelegd wordt naar aanleiding van de sanering van het asbeststort dat als eerste fase wordt aangepakt. 

3.Door de 32 dumperbewegingen per uur wordt voor de werfroute vooral ter hoogte van de woningen in het 

Molleveld/Kapelstraat een duidelijk effect verwacht. Door de passerende dumpers stijgt het omgevingsgeluid 

tot 48 à 52 dB(A) zodat er niet meer voldaan is aan de bepalingen conform VLAREM II. Om het effect van 

aanzienlijk negatief (-3) tot minstens beperkt negatief (-1) te milderen moet de werfweg naar de woningen 

worden afgeschermd met een gronddam die minstens 6 m hoog is. Deze gronddam kan beginnen ten zuiden 

van de Kapelstraat (langs de tunnel) tot 100 m ten noorden van de Kapelstraat. De ligging van de gronddam 

is indicatief gesitueerd op Figuur 6-1. De gronddam moet gedimensioneerd worden aan de hand van een 

controlemeting.  

 

Voor de overige woningen aan de Kapelstraat en het Boonhof worden geen overschrijdingen verwacht gezien 

de activiteiten/werfweg zich hier op meer dan 200 m van de werfweg en opvullingswerkzaamheden. 
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Figuur 6-1: Situering gronddam t.h.v. Molleveld/Kapelstraat 

 

Voor de overige woningen aan de Kapelstraat en het Boonhof worden geen overschrijdingen verwacht gezien 

de activiteiten/werfweg zich hier op meer dan 200 m van de werfweg en opvullingswerkzaamheden bevinden. 

 

6.3.2 Nulalternatief 

In het nulalternatief gebeurt de aanvoer van gronden over de weg en wordt er geen tijdelijke 

overslaginfrastructuur aan de Rupel gebouwd. Dit betekent dat er geen tijdelijke werfweg wordt aangelegd ter 

hoogte van corridor Molleveld en dat de tunnel onder de Kapelstraat niet heraangelegd wordt.  

Voor de grondaanvoer in het nulalternatief zal de hoofdaanvoerroute gebruik maken van de openbare weg en 

vervolgens tot in het te saneren gebied. De vrachtwagens zullen in het nulalternatief het projectgebied 

binnenrijden via de Kapelstraat ter hoogte van de gemeentengrens tussen Boom en Rumst, via de toegang 

aan de kleine parking waar heden een vrij brede onbeboste toegang tot het projectgebied aanwezig is. Het 

nulalternatief wordt verwacht niet dezelfde aanvoercapaciteit te hebben als het basisproject aangezien de 

overeenkomst met Lantis komt te vervallen. De aanvoer van gronden zal afhankelijk zijn van het aanbod aan 

grondoverschotten op de markt. Er kan dus aangenomen worden dat het nulalternatief langer zal duren dan 

het basisproject.  De hoofdaanvoerroute van het vrachtverkeer in het nulalternatief is als volgt:  

 Van de E19 naar het projectgebied via de lokale wegen Tiburstraat, Kerkstraat, Tuinwijk, Nieuwstraat, 

Kardinaal Cardijnstraat en Kapelstraat; 

 Van het projectgebied naar de E19 via de lokale wegen Kapelstraat, Kardinaal Cardijnstraat, Oude Baan, 

Schransstraat, Nieuwstraat, Catenbergstraat, Hollebeekstraat, Hoge Meentochtstraat, Petrus van der 

Taelenstraat en Slijkenhoefstraat naar de secundaire weg N1 Antwerpsesteenweg en Bussestraat tot aan 

de E19. 

gronddam 
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Voor de woningen langs de lokale wegen waarlangs de hoofdaanvoerroute zal leiden zijn er overschrijdingen 

te verwachten van de geluidsnormen cf. VLAREM II voor de duur van de saneringswerken in het nulalternatief. 

De grondaanvulling langs de Bosstraat/Nachtegaalstraat zal minder hoog zijn dan in het basisproject. Bij de 

voor de sanering benodigde aanvullingen langsheen de Bosstraat/Nachtegaalstraat op minder dan 200 m 

afstand van de woningen, kunnen hier overschrijdingen verwacht worden van de geluidsnormen cf. VLAREM 

II. Een afschermend object van minstens 5 m hoog is hier nodig om de VLAREM-geluidsnormen te 

respecteren. 

 

6.3.3 Leemtes in de kennis 

De geluidsemissie van de werktuigen blijft een aanname. In grootteorde konden de effecten besproken 

worden. 

 

6.4 Biodiversiteit 

6.4.1 Effectvoorspelling en -beoordeling 

6.4.1.1 Ecotoopverlies 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Het totale ruimtebeslag voor de geplande te saneren oppervlakte en de creatie van de nieuwe morfologie werd 

berekend met de terreininventarisatiekaart opgesteld door Intoe bvba (2017). 

Bij het saneren zal ca. 31,7 ha worden ingenomen. Het betreft voornamelijk wilgenbossen centraal in het 

inrichtingsgebied, bos van gemengd loofhout aan de randen, ruigte en mantelvegetatie ter hoogte van het 

asbeststort, de westelijke helft van de centraal gelegen visvijvers (eutrofe plassen), een waterplas ten zuiden 

van het asbeststort, grasland en berkenbos ten zuidwesten en zuiden van de visvijvers. 

Voor de creatie van de nieuwe morfologie wordt aansluitend op de sanering 12,3 ha ingenomen. Het betreft 

voornamelijk bos van gemengd loofhout, ter hoogte van het zuidwestelijk perceel voor de locatie van de nieuwe 

visvijver van de visclub. In een zuidelijk perceel dicht aan de Kapelstraat wordt bos met gemengd loofhout 

ingenomen en een waterplas met riet. Verder wordt de oostelijke helft van de centraal gelegen visvijvers 

(eutrofe plassen waarvan de westelijke helft moet verdwijnen voor de sanering zelf) ingenomen en de zones 

hierrond bestaande uit bos van gemengd loofhout en berkenbos. De stabilisatie van de Hoogstraat en de 

optimalisatie van het Keibrekerspad tot noord-zuid fietsverbinding tussen Terhagen en Reet betekent een 

bijkomend ruimtebeslag bestaande uit berkenbos en bos van gemengd loofhout. Hier zijn specifieke 

groeiplaatsen aanwezig voor bijzondere soorten die zullen verdwijnen door de werken in deze zone. Er zijn 

veenmossen aanwezig tussen het Keibrekerspad, de visvijver en de talud van de Hoogstraat. Deze groeiplaats 

zal verdwijnen door de ophoging van het Keibrekerspad. Aan de noordoostelijke poel buiten het projectgebied 

komen er ook veenmossen voor. Deze locatie wordt integraal behouden. Op de kleihoudende steilranden 

langs de Hoogstraat komen een groot aantal vrij zeldzame varensoorten voor. De talud van de Hoogstraat zal 

worden gestabiliseerd. Als milderende maatregel moeten de varens langs de talud aan de Hoogstraat tijdelijk 

uitgegraven worden en op dezelfde en andere locaties langs de Hoogstraat getransplanteerd worden, nadat 

de talud is gestabiliseerd.  

 

Als verboden te wijzigen vegetaties zijn het de eutrofe plassen (in casu de ondiepe plas ten zuiden van het 

asbeststort en de visvijvers centraal in het inrichtingsgebied) en het hieraan gebonden rietland die zullen 

verdwijnen.  

In enkele vochtige bosbestanden worden de verboden te wijzigen vegetaties Riet en zegges aangetroffen. De 

exacte oppervlaktes van de riet- en zeggenvegetaties in de bossen en het grasland werd niet in kaart gebracht. 

Worst-case kan de oppervlakte van de bestanden waarop deze vegetaties werden aangetroffen genomen 
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worden om het verlies in kaart te brengen. Het gaat dan om een worst-case verlies van 10,7 ha aan 

rietvegetaties en 2,6 ha aan zeggenvegetaties. Dit verlies geeft echter een weinig realistisch beeld. 

Voor het wijzigen van deze verboden te wijzigen riet- en zeggenvegetaties, moet er een afwijking op het verbod 

tot wijzigen van de vegetatie worden aangevraagd. 

De kleine landschapselementen die zullen verdwijnen betreffen de bossen van wilg, gemengd loofhout en 

berk, de mantelvegetaties, en de tevens verboden te wijzigen eutrofe plassen. 

Gezien de groene bestemming van het gebied, moet er voor de wijziging van deze kleine 

landschapselementen een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen aangevraagd worden. 

 

Er gaan door de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie geen Natura 2000 habitats verloren. Er 

gaan wel enkele regionaal belangrijke biotopen, met name rietland en vochtig wilgenstruweel, verloren. 

 

Het huidige bos in het projectgebied heeft alle kenmerken van een spontaan, recent ontwikkeld pionierbos. 

De leeftijd van de bomen is gering (enkele decennia) en vlot verbreidende pioniers (berken en wilgen) 

domineren. Door de afwezigheid van bosbeheer voltrekt zich een natuurlijke stamtalreductie met een 

behoorlijke hoeveelheid dood hout, weliswaar van geringe dimensies, als resultaat. Ook de kruidlaag herbergt 

slechts een beperkt aantal, vlot verbreidende soorten. De ecologische waarde van het bos situeert zich vooral 

in volgende aspecten: 

 als leefgebied van een aantal soorten en vegetaties in Bijlage 1 van het Soortenbesluit, en/of die voorkomen 

op de Rode Lijst, en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) voor de provincie Antwerpen. In 

het bijzonder voor avifauna die typisch is voor halfopen parklandschappen, zoals Fitis, Nachtegaal en 

Zomertortel; 

 de aanwezigheid van een diverse epifytengemeenschap op pionierboomsoorten (Wilgen en Berken). De 

meeste van deze epifytische soorten werden gevonden in een zone die buiten het projectgebied valt; 

 nat en zuur bos met specifieke groeiplaatsen voor bijzondere soorten: Er zijn veenmossen aanwezig tussen 

het Keibrekerspad, de visvijver en de talud van de Hoogstraat. Deze groeiplaats zal verdwijnen door de 

ophoging van het Keibrekerspad. Aan de noordoostelijke poel buiten het projectgebied komen er ook 

veenmossen voor. Deze locatie wordt integraal behouden. Op de kleihoudende steilranden langs de 

Hoogstraat komen een groot aantal vrij zeldzame varensoorten voor. 

De inname zal gefaseerd verlopen, volgens het verloop van de werken, over een periode van ca. 7 à 8 jaar. 

Voor wat betreft de fasering van de werken zijn in dit hoofdstuk een aantal concrete randvoorwaarden 

opgelegd als milderende maatregelen om één grote kaalslag en één grote werfzone in het projectgebied te 

vermijden en zodat er steeds terug aangeplante zones of voor natuur ontwikkelde zones aanwezig zullen zijn 

in het projectgebied.  

Voor het verlies of verstoring van leefgebied van soorten en vegetaties in Bijlage 1 van het Soortenbesluit, 

en/of die voorkomen op de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) voor de provincie 

Antwerpen, wordt maximaal ingezet op het vermijden van verstoring tijdens de voortplantingsperiode, de 

translocatie/verplaatsing van de soorten of de creatie van nieuw leefgebied ter hoogte van de noordelijke plas, 

de noordoostelijke poel of ter hoogte van de vijvers van het aanliggende plassengebied van Natuurpunt. 

Zoals blijkt uit de faunawaarnemingen, kan de noordelijke plas en de directe omgeving ervan als de meest 

interessante en ecologisch waardevolle locatie beschouwd worden voor een groot aandeel van de 

waargenomen fauna. Zo ook voor een groot aandeel van de kapstoksoorten volgens het 

natuurontwikkelingsplan van Laurijssens & De Blust (2011), in casu Woudaap, Porseleinhoen, 

Kamsalamander, Blauwborst, vleermuizen, Oeverzwaluw en Rugstreeppad. Omwille van de bijzondere fauna 

en flora die zich er specifiek gevestigd hebben, zal het noordelijk deel van de voormalige groeve (incl. 

noordelijke plas en noordoostelijke poel en zone rondom) gevrijwaard worden van ontbossing, sanering en de 

creatie van een nieuwe morfologie. In dit deel is immers geen sanering noodzakelijk. De afstand tot de 

voormalige stortplaatsen voor Eternit en huishoudelijk afval is ook relatief groot (ca. 200 m). Gezien het gebied 

van deze noordelijke plas gevrijwaard blijft van ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie, blijft 
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het habitat voor een groot deel van de aanwezige (Bijlage 1 Soortenbesluit-/Rode Lijst-/Provinciaal Prioritaire-

/kapstok-) soorten intact tijdens de werkzaamheden, en kan de overstap voor de fauna naar het aangrenzende 

natuurgebied worden gefaciliteerd. Het gebied rond de noordelijke plas kan voor allerlei soorten als refugium 

dienstdoen tijdens de werken. 

Tijdens de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zijn er kansen voor pioniersvegetaties die het 

leefgebied kunnen vormen voor kwetsbare soorten, zoals de Rugstreeppad en de Oeverzwaluw. Deze winst 

is evenwel van tijdelijke aard en kan een ecologische val betekenen indien de pioniervegetaties niet in stand 

gehouden worden en bijgevolg op een correcte manier beheerd zullen worden tijdens de werken. Alle nodige 

milderende maatregelen i.k.v. het vermijden van een ecologische val voor de soorten in Bijlage 1 van het 

Soortenbesluit, en/of die voorkomen op de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) 

voor de provincie Antwerpen, worden opgelijst in paragraaf 6.4.2.1. 

Door het tijdelijke, gefaseerde maar omvangrijke karakter van het ruimtebeslag van 44,01 ha, rekening 

houdend met de gestelde milderende maatregelen om de impact op soorten in Bijlage 1 van het 

Soortenbesluit, en/of die voorkomen op de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) 

voor de provincie Antwerpen, te voorkomen en te milderen en rekening houdend met de voorziene 

eindinrichting van het terrein, waarbij gestreefd wordt naar natuurherstel en natuurwinst, met de ontwikkeling 

van ecologisch waardevolle en zeer waardevolle biotopen (bos en struwelen, schrale open vegetaties, zandige 

helling, rietmoeras, poelen, centrale vallei…), wordt het ecotoopverlies als negatief beoordeeld. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute en ter hoogte van de overslaginfrastructuur aan de Rupel  

De zone voor de tijdelijke kade wordt vooral gekenmerkt door verruigd rietland en verruigd glanshavergrasland 

met Grote brandnetel, Kattestaart, jonge opslag van wilg, Japanse duizendknoop .... Goed ontwikkelde 

rietkragen, slik- of schorvegetaties komen er niet voor. 

De tijdelijke kade incl. wachtpalen bevindt zich in de Rupel welke aangeduid is als habitattype 1130_vg (100%) 

(vaargeul in estuarium). Op de aangrenzende dijk komt habitattype 6510_hu (100%) (laaggelegen schraal 

hooiland van het glanshaververbond) voor. Het permanente ruimtebeslag van de te 2 te behouden wachtpalen 

en de lokale steenbestorting errond bedraagt ca. 450 m² ten opzichte van habitattype 1130_vg. 

De verboden te wijzigen vegetaties betreffen het mesofiel hooiland (ca. 3.303 m²) en de rietkraag langs de 

Rupel (ca. 251 + 39 m²) en een kleine eutrofe plas (max. 39 m²) ten noorden van de Kapelstraat. Voor het 

wijzigen van deze verboden te wijzigen vegetaties, moet er een afwijking op het verbod tot wijzigen van de 

vegetatie worden aangevraagd. De te wijzigen kleine landschapselementen betreffen de opslag van allerlei 

aard ter hoogte van corridor Molleveld (ca. 7.876 m² t.h.v. tijdelijke werfweg + 2.400 m² bijkomend voor 

inrichting ecocorridor), het vochtig wilgenstruweel (max. 39 m²) ten noorden van de Kapelstraat en de Rupeldijk 

(ca. 3.303 m²) en de Rupel (wijziging in de waterloop van ca. 9.600 m²). Gezien de groene bestemming van 

het gebied, moet er voor de wijziging van deze kleine landschapselementen een omgevingsvergunning voor 

vegetatiewijzigingen aangevraagd worden. 

In het kader van het stand-still-principe en de zorgplicht is een herstel van deze vegetaties aanwezen. 

 Verboden te wijzigen mesofiel hooiland op de Rupeldijk: Waar geen Japanse duizendknoop voorkomt, 

moet de bij de werken afgegraven teelaarde afkomstig van de grasbermen langs de Rupeldijk worden 

gestockeerd en bij afwerking opnieuw worden aangebracht. Op die manier wordt de zaadbank behouden 

en kan er een snelle spontane vegetatieontwikkeling gebeuren ter hoogte van de nieuwe bermen na de 

werkzaamheden. 

 Verboden te wijzigen rietkraag langs de Rupel: op basis van het veldbezoek werd waargenomen dat de 

zone voor de tijdelijke kade vooral gekenmerkt wordt door verruigd rietland en verruigd glanshavergrasland 

met Grote brandnetel, Kattestaart, jonge opslag van wilg, Japanse duizendknoop .... Goed ontwikkelde 

rietkragen komen er niet voor. Na de afbraak van de tijdelijke kade wordt verwacht dat riet zich hier opnieuw 

spontaan zal kunnen ontwikkelen. 

 Klein landschapselement Rupeldijk: de Rupeldijk wordt opnieuw in diens oorspronkelijke situatie herstel 

na afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur. 



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

127 van 212 

 Kleine landschapselementen struwelen met opslag van allerlei aard en het vochtig wilgenstruweel: 

De compensatie van het aanwezige bos ter hoogte van de tijdelijke werfweg zal gebeuren binnen het 

inrichtingsgebied en deels op dezelfde plek, door middel van de inrichting van corridor Molleveld als natte 

ecologische passage na het project en door actieve aanplant van inheemse loofboomsoorten en 

struweelsoorten. 

 

Corridor Molleveld bevindt zich in de bestaande toestand in een suboptimale staat (in casu volledig droge 

corridor, volledig verbost, smalle tunnel mét recreatief medegebruik). Corridor Molleveld vormt in de bestaande 

toestand leefgebied voor voornamelijk broedvogels. Alle vogelsoorten die in Vlaanderen als broedvogel 

voorkomen, behoren tot categorie 2 van Bijlage 1 van het Soortenbesluit. 

Voor deze soorten is in het kader van het Soortenbesluit het leefgebied niet beschermd, wel de nesten, eieren, 

etc. In verband met vogels moet worden opgemerkt dat ontbossing zal georganiseerd worden buiten het 

uitgebreide broedseizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart tot 30 augustus. Met het toepassen 

van deze milderende maatregel, worden geen opzettelijke verboden handelingen uitgevoerd, waardoor het 

vragen van een afwijking op het Soortenbesluit niet noodzakelijk is voor vogels. 

Op basis van het beoordelingskader, wordt de impact voor de aanleg van de tijdelijke overslaginfrastructuur, 

de tijdelijke interne verbindingsroute en het definitief behoud van de 2 wachtpalen met de lokale 

steenbestorting errond in de Rupel als een negatief effect beoordeeld. Als milderende maatregel geldt dat de 

impact op de Europees beschermde habitats en regionaal belangrijke biotopen maximaal moet vermeden 

worden. Dit door de afbakening van de werfzone nodig voor de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur 

tot een minimum te beperken.  

Voor de specifieke milderende maatregelen en de beoordeling van de effecten op het SBZ-gebied ‘Schelde 

en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’, in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen en 

natuurlijke kenmerken van het SBZ-gebied, wordt verwezen naar de passende beoordeling toegevoegd als 

bijlage bij het MER.  

 

6.4.1.2 Boscompensatie 

Effecten in het inrichtingsgebied 

In totaal wordt een oppervlakte van ca. 36,4 ha bekomen die ontbost moet worden ten gevolge van de 

projectingrepen in het inrichtingsgebied (25,8 ha voor de sanering en 10,6 ha voor de creatie van de nieuwe 

morfologie aansluitend op de sanering). De boscompensatie volgens de wet is eerder beperkt. Het overgrote 

deel van het gebied was de eerste helft van de jaren ’90 nog in gebruik als stort of als spuitveld voor species 

allerhande. Er is ook nergens een boom geplant behalve de houtkanten met struiksoorten op het asbeststort 

(mededeling milieuambtenaar van de gemeente Rumst) waardoor een groot deel te beschouwen is als 

spontaan ontwikkeld bos jonger dan 22 jaar. Rekening houdend met de boscompensatieregels, dient een 

totaal van ca. 27 ha aan bosoppervlakte gecompenseerd te worden (waarvan ca. 13 ha voor de sanering en 

ca. 14 ha voor de creatie van de nieuwe morfologie aansluitend op de sanering). 

Gezien de te compenseren bosoppervlakte meer bedraagt dan 3 ha, dient de compensatie in natura te 

gebeuren. Dit betekent dat de initiatiefnemer van het project zelf de bebossing van de terreinen voorziet. De 

boscompensatie zal volledig in het projectgebied zelf gebeuren (in situ) door bebossing onmiddellijk 

aansluitend op de werkzaamheden in kader van de sanering/verdere verondieping. Vanuit natuuroogpunt 

wordt dit ook als positief en gewenst beoordeeld. In totaal zal er in het projectgebied opnieuw ca. 30 ha aan 

bos worden voorzien. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute  

De te ontbossen oppervlakte ter hoogte van tijdelijke werfweg (incl. tijdelijke omlegging Kapelstraat) en nadien 

voor de ombouw tot ecocorridor is bepaald op basis van de luchtfoto. Er is een oppervlakte van ca. 2.400 m² 

compensatieplichtig. Deze bosoppervlakte is geen Europees te beschermen boshabitat, en bestaat uit 
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minstens 80% inheems loofhout die 22 jaar geleden spontaan zijn opgeschoten. Hiervoor dient 

compensatiefactor ‘2’ aangenomen te worden. De boscompensatie bedraagt hier dus ca. 4.800 m². De 

compensatie zal hier deels gebeuren binnen het inrichtingsgebied en deels op dezelfde plek, door middel van 

de inrichting van corridor Molleveld als ecologische passage na het project. 

 

6.4.1.3 Ecotoopherstel / ecotoopwinst 

Bij de eindafwerking voor de nabestemming van het gebied zullen nieuwe kansen worden gecreëerd voor 

natuurontwikkeling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen ecotoopherstel en ecotoopwinst:  

 Ecotoopherstel: 

• Boscompensatie: het merendeel van het projectgebied zal na de werken terug bebost worden door een 

actieve bebossing met inheems loofbos (ca. 30 ha in totaal).; 

• Herlokalisatie visclub: de visclub wordt geherlokaliseerd in de oksel van Bosstraat/Kapelstraat, waar 

een visvijver wordt voorzien van ca. 6.278 m²; 

• Creatie rietmoeras: de centrale vijvers worden opgevuld en integraal getransformeerd naar een 

rietmoeras van ca. 3 ha. De centrale vijvers worden in de bestaande toestand verpompt naar de 10 m 

hoger gelegen Molleveldloop. De bodem van het toekomstige rietmoeras zal ca. 1 m lager te komen 

liggen dan de bodem van de Molleveldloop waardoor de afwatering natuurlijk en gravitair zal kunnen 

verlopen; 

• Ruimte voor open plekken en pionierbiotopen: De ambitie is om te komen tot een verhouding van ca. 

2/3de bebost landschap (ca. 30 ha) en 1/3de open natuurlandschap (ca. 14 ha). Open plekken betreffen 

een zone van 25 tot 30 m langs de Bosstraat waar omwille van saneringstechnische redenen geen 

bomen kunnen groeien, de nieuwe visvijver en het rietmoeras en enkele kleinere open plekken op de 

terrassen en op de landschapsheuvel (die als open plekken in bos te beschouwen zijn). Deze open 

plekken kunnen aanvankelijk spontaan ontwikkelen en op termijn via een maaibeheer open gehouden 

worden, van zodra de vegetatie voldoende ontwikkeld is. 

 Ecotoopwinst: 

• Creatie centrale vallei: er wordt een natte verbinding voorzien tussen het inrichtingsgebied en de Rupel 

doordat er een centrale vallei wordt voorzien tussen de geplande heuvels en de corridor Molleveld in 

het ontwerp van de nieuwe morfologie; 

• Vernatting rond noordelijke plas: de lagergelegen zones rond de noordelijke plas zullen vernatten door 

de afstroming van hemelwater vanaf de landschapsheuvel en door de uitstroom van de noordelijke plas 

naar het plassengebied van Natuurpunt ten oosten van het inrichtingsgebied lichtjes te stuwen. Door 

deze vernatting zullen de ecologische waarden hier verder kunnen stijgen. Deze vernatting zal een 

positieve stimulans betekenen voor de ontwikkeling van broekbossen, voor uitbreiding van de rietkragen 

langs de noordelijke plas, voor natte natuurontwikkeling op de aansluitende thans droge zandplaat, etc; 

• Inrichting ecocorridor Molleveld: Ter hoogte van corridor Molleveld wordt de nieuwe tunnel onder de 

Kapelstraat na de werkzaamheden ingericht als faunatunnel. Deze verbindingszone is van belang als 

‘natte stapsteen’ in de nabestemming van het gebied. Het is de enige mogelijkheid om een directe 

natuurverbinding (zonder migratiebarrière) te realiseren tussen het ontginningslandschap en de Rupel 

(Laurijssens & De Blust, 2011). Bij de eindafwerking is het noodzakelijk om deze route als een 

volwaardige natuurverbinding i.f.v. enkele doelsoorten als Kamsalamander, Rugstreeppad, Bever en 

Otter, in te richten. In paragraaf 6.4.2.2 worden enkele maatregelen voorgesteld voor de inrichting van 

deze ecocorridor.  

• Natuurtechnische milieubouw; 

• (Aanzienlijke) positieve effecten op de bodem-, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit door de uit te voeren 

sanering. 

Deze ecotopen passen binnen de groene invulling (publiek toegankelijk groen gebied met laagdynamisch 

recreatief medegebruik) die voor het projectgebied beoogd wordt. 

De uiteindelijke ecotoopwinst zal afhangen van de precieze eindinrichting en het beheer in functie van de 

nabestemming, waarvoor in paragraaf 6.4.2.2 alle milderende maatregelen worden opgelijst. 

Met betrekking tot de geplande bos- en natuurontwikkeling kan het volgende gesteld worden: 
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 Het verlies aan natte biotopen in de bestaande toestand zal minstens gecompenseerd worden in 

oppervlakte door de creatie van een aantal nieuwe natte biotopen waarvan de ecologische potenties en 

verbindingsfuncties verwacht worden groter te zijn dan in de bestaande toestand door toepassen van een 

natuurtechnische milieubouw, de herlokalisatie van de visvijver, de creatie van een rietmoeras, vernatting 

rond de noordelijke plas en de creatie van natte stapstenen in het gebied waaronder ecocorridor Molleveld 

en de centrale vallei in het projectgebied. 

 In de projectie van de bos en -natuurontwikkeling van De Vos et al. (2020) wordt verwacht dat er 10 jaar 

na de aanplant een halfopen boslandschap ontstaat. Lokaal is reeds gesloten bos aanwezig, dat bestaat 

uit snelgroeiende pioniers met een hoogte tussen 5m en 10m, en daartussen trager groeiende 

climaxboomsoorten die maximum 5m hoog zijn. Dit gesloten bos is vooral te vinden rond het voormalige 

traject van de Potgatbeek, waar ook de steilste hellingen te vinden zijn. Naast dit jonge bos dat reeds een 

gevarieerde verticale opbouw heeft, is er ook een afwisseling in de horizontale landschapsstructuur. De 

soortenrijke kalkrijke struwelen  zijn na 10 jaar goed ontwikkeld en zomen delen van het landschap af die 

niet beplant zijn en die spontaan verbossen, of als open plek beheerd zullen worden. 

 De Vos et al. (2020) stellen dat 30 jaar na de aanplant, de biomassa van het bos dat in het projectgebied 

na de creatie van de nieuwe morfologie tot ontwikkeling is gekomen, die van het actueel aanwezige bos 

heeft overtroffen. Bovendien wordt er verwacht dat de soortendiversiteit van het nieuwe bos veel groter 

dan dat van het actueel aanwezige bos zal zijn, waar vrijwel uitsluitend pionierboomsoorten te vinden zijn. 

Afhankelijk van hoeveel Europees beschermde habitats en/of regionaal belangrijke biotopen gecreëerd 

worden, hoeveel (potentiële) leefgebieden voor doelsoorten cf. het Natuurontwikkelingsplan van Laurijssens 

& De Blust (2011) en hoeveel (potentiële) leefgebieden voor Europees of op Vlaams niveau beschermde 

diersoorten ontwikkeld worden, en afhankelijk van het specifieke beheer na de eindafwerking, kan het effect 

beoordeeld worden van positief tot aanzienlijk positief. 

 

6.4.1.4 Barrièrewerking/versnippering/ontsnippering 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Barrièrewerking is het negatieve effect van een weg/spoorweg/waterloop/windturbines doordat die een ongewenste 

barrière (een langwerpig obstakel) vormt in oversteekbaarheid voor organismen. Aangezien de nieuwe tijdelijke 

aanvoerroute in het inrichtingsgebied relatief smal zijn en de transporten niet continue zullen gebeuren, zoals 

bijvoorbeeld wel het geval is op een autoweg, wordt de barrièrewerking van de aanvoerroute als beperkt negatief 

beoordeeld.  

Het project zal door de werkzaamheden tijdens de ontbossing, sanering en de creatie van een nieuwe 

morfologie een tijdelijk versnipperend effect hebben op de aanwezige diersoorten. Waar de werkzaamheden 

effectief bezig zijn, zal de waarde van het gebied als verbindingsgebied tijdelijk afnemen en/of volledig wegvallen 

(aanzienlijk negatief effect). Tijdens de periodes waarin niet gewerkt wordt (nachtperiode, tijdelijke stop, …) kunnen 

de zones waarin de werkzaamheden plaatsvinden wel blijvend als verbindingsgebied fungeren. In paragraaf 6.4.2.1 

worden er principes van fasering opgelijst als milderende maatregelen die tijdens de werkzaamheden moeten 

gevolgd worden. Deze faseringsmaatregelen zullen ook bijdragen tot het minimaliseren van het effect inzake 

versnippering en barrièrewerking ter hoogte van het inrichtingsgebied. 

Tijdens de werkzaamheden in het inrichtingsgebied zullen alle aanwezige dieren beïnvloed worden. De vliegende 

dieren (vogels, libellen, vlinders, vleermuizen, …) zullen het gebied kunnen verlaten en zich verplaatsen naar zones 

waar niet gewerkt wordt. Voor de grondorganismen worden milderende maatregelen nodig geacht i.k.v. versnippering 

en vermijden van een ecologische val van de in het projectgebied waargenomen soorten in Bijlage 1 van het 

Soortenbesluit en/of van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen. 

Deze worden opgesomd in paragraaf 6.4.2.1. Door het nemen van deze milderende maatregelen, kunnen de effecten 

inzake versnippering beperkt worden tot een negatief effect. 
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Na de werkzaamheden is het van groot belang dat het projectgebied een blijvende ecologische verbindingsfunctie 

behoudt en dat de verbindingsfunctie wordt versterkt. Voor veel soorten/populaties is het namelijk van groot belang 

dat natuurgebieden niet geïsoleerd zijn maar met elkaar in verbinding staan. Voor mobiele soorten (bvb. libellen, 

rietvogels, watervogels, vlinders, …) volstaan ‘ecologische stapstenen’ in het landschap. Voor minder mobiele soorten 

zijn directe natuurverbindingen nodig. Hierbij is een natte connectiviteit tussen het kleiputtenlandschap en de Rupel 

cruciaal. Dit is voornamelijk van belang voor kapstoksoorten zoals Bever, Kamsalamander, Rugstreeppad, … Deze 

visie staat ook beschreven in het natuurontwikkelingsplan dat is opgemaakt voor de regio (Laurijsens & De Blust, 

2011). In het project worden de noordelijke plas en de noordoostelijke poel als belangrijke natte biotopen behouden. 

Door de herlokalisatie van de visvijver, de creatie van een rietmoeras, vernatting rond de noordelijke plas en de creatie 

van natte stapstenen in het gebied waaronder ecocorridor Molleveld en de centrale vallei in het projectgebied, zal er 

na de werkzaamheden een permanente directe natte natuurverbiding tussen de Rupel en het projectgebied worden 

gecreëerd in voorliggend project (positief effect). In paragraaf 6.4.2.2 worden milderende maatregelen gesteld om de 

creatie van natuurverbindingszones voor de gewenste kapstoksoorten te realiseren bij de eindafwerking van het 

projectgebied. Afhankelijk van de precieze eindinrichting en het beheer van het inrichtingsgebied in functie van de 

nabestemming, kan het effect op ontsnippering beoordeeld worden van positief tot aanzienlijk positief. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute  

Aangezien de nieuwe tijdelijke werfweg ter hoogte van corridor Molleveld relatief smal is en de transporten niet 

continue zullen gebeuren, zoals bijvoorbeeld wel het geval is op een autoweg, wordt de barrièrewerking van de 

aanvoerroute als beperkt negatief beoordeeld.  

Het project kan een versnipperend effect hebben op de aanwezige natuurwaarden door de aanleg van nieuwe 

werfwegen in of in de nabijheid van ecologisch kwetsbare gebieden. De aanvoerroute ter hoogte van Molleveld maakt 

gebruik van een strook van 75 – 90 m, zijnde corridor Molleveld, en van een nieuw te bouwen tunnel onder de 

Kapelstraat. De corridor Molleveld staat op het gewestplan en het natuurontwikkelingsplan aangeduid als 

natuurverbinding in het ontginningslandschap tussen de kleiputten en de Rupel. Deze corridor bevindt zich in de 

bestaande toestand in een suboptimale staat (in casu volledig droge corridor, volledig verbost, smalle tunnel mét 

recreatief medegebruik). In relatie tot de andere natuurverbindingen tussen de Rupel en het achterland is corridor 

Molleveld echter de breedste en de enige directe natuurverbinding (zonder migratiebarrière) tussen het 

ontginningslandschap en de Rupel. Tijdens de werkzaamheden zal deze corridor overdag worden gebruikt voor 

grondaanvoer met vrachtwagens tussen kade en projectgebied. Het inrichtingsgebied zelf en in het bijzonder de zones 

waar gewerkt wordt, vormt geen leefgebied tijdens de werken. De aanleg en exploitatie van de werfweg in corridor 

Molleveld kan echter wel voor een versnipperend effect zorgen tussen de Rupel en het leefgebied ter hoogte van de 

vijvers van Ceuppens en het bos van Terhagen, respectievelijk ten zuiden en zuidoosten van het projectgebied, en 

het plassengebied van Natuurpunt ten oosten van het projectgebied. Aangezien deze zone nog begaanbaar zal zijn 

voor fauna, niettegenstaande de meeste fauna deze zone zeker overdag zal mijden, en dit effect tijdelijk van aard is 

(gedurende 7 à 8 jaar), wordt het effect tijdens de werkzaamheden als negatief beoordeeld. 

Om het versnipperend effect van de werfweg in corridor Molleveld te milderen, zal er onder de Kapelstraat een 

buis/koker met diameter/breedte 1 m worden aangelegd, aan de oostzijde en op een paar meter afstand van de nieuw 

te bouwen tunnel onder de Kapelstraat. Deze buis kan tijdens de werkzaamheden als doorgang dienen voor amfibieën 

en kleine zoogdieren. Op die manier kan de connectiviteit tussen de Rupel en de vijvers van Ceuppens, het bos van 

Terhagen en het plassengebied van Natuurpunt tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk worden behouden en kan het 

versnipperend effect tijdens de werkzaamheden gemilderd worden tot een beperkt negatief effect. Deze buis/koker is 

een permanente constructie. In paragraaf 6.4.2.1 worden hiervoor randvoorwaarden opgelijst.  

Na de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zal de tijdelijke werfweg en de tijdelijke overslaginfrastructuur 

worden afgebroken. Het jaagpad blijft echter ingekokerd onder de Rupeldijk. De kokerconstructie wordt dus niet 

afgebroken. Het voordeel hiervan is een groene en ononderbroken faunaverbinding van de oevers van de Rupel met 

het inrichtingsgebied via corridor Molleveld.  

De nieuwe tunnel onder de Kapelstraat zal ingericht worden als faunatunnel met natte verbinding. Ook corridor 

Molleveld wordt ingericht als natte natuurverbinding (positief effect). Deze verbindingszone is van belang als ‘natte 

stapsteen’ in de nabestemming van het gebied. Het is de enige mogelijkheid om een directe natuurverbinding (zonder 
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migratiebarrière) te realiseren tussen het ontginningslandschap en de Rupel (Laurijssens & De Blust, 2011). Bij de 

eindafwerking is het aangewezen om deze route als een volwaardige natuurverbinding i.f.v. kapstoksoorten zoals de 

Bever, Kamsalamander en Rugstreeppad in te richten. In paragraaf 6.4.2.2 worden enkele maatregelen gesteld voor 

de inrichting van deze corridor, aanvullend op de maatregelen die reeds verankerd zijn in het voorontwerp. Afhankelijk 

van de precieze eindinrichting en het beheer van deze ecocorridor in functie van de nabestemming, kan het effect op 

reductie van barrièrewerking en ontsnippering beoordeeld worden van positief tot aanzienlijk positief. 

 

6.4.1.5 Effecten t.g.v. geluidsverstoring op fauna (rustverstoring) 

Tijdens de werken binnen het project zal er door het gebruik van allerlei machines (o.a. ontbossingsmachines, 

graafmachines, betonmixers, vrachtwagens voor aan- en afvoer van materiaal en gronden, enz) een tijdelijke 

geluidstoename zijn. Deze geluidsverstoring zal voornamelijk discontinu en niet-permanent zijn. Net als bij de mens is 

geluidsverstoring een “subjectieve” ervaring die door verschillende soorten anders wordt opgevat, of waarbij 

gewenning kan optreden. Het gebied kan als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor geluidsverstoring worden beschouwd 

(aanzienlijk negatief effect). 

Door Van Straaten & Nagels (1997) werden dosis-effectrelaties opgesteld voor geluidsbelasting bij vogels. Deze 

werden opgemaakt per soortengroep op basis van vaststellingen gedaan bij een beperkt aantal soorten van de groep. 

Relevant voor dit MER zijn de waarden die werden berekend voor bosvogels en weidevogels. Deze laatste groep kan 

vergeleken worden met de vogels van open gebieden. De verstoringsdrempel, dit is de geluidssterkte (het LAeq-

niveau) waarboven effecten beginnen optreden, bedraagt 43 dB(A) voor bosvogels en 48 dB(A) voor weidevogels. 

De werken van ontbossing zullen aanleiding geven tot geluidsemissies. De ontbossing zal gebeuren met harvesters. 

Een harvester is een zelfrijdende houtoogstmachine om bomen in één arbeidsgang te vellen, te onttakken, op te 

meten, te cuberen, door te korten en te stapelen. De geluidsproductie van een harvester is lager dan die van een 

motorzaag. Bovendien worden minder hoge tonen geproduceerd. Het geluid van een harvester bestaat voornamelijk 

uit het motorgeluid van een zware dieselmotor (± 2000 rpm); dat van een motorzaag uit het geluid van een 

tweetaktmotor (± 12000 rpm) en de draaiende zaagketting (hoge tonen). Een motorzaag is hoorbaar tot op honderden 

meters afstand, een harvester tot ongeveer 100 m. Meestal wordt de aanwezigheid van een harvester verraden door 

de hoge tonen van de velzaag die in werking treedt (typisch geluid). Doordat de productiviteit van een harvester veel 

hoger ligt dan die van een ploeg arbeiders met motorzagen, is de verstoringtijd in het bos aanzienlijk korter bij de inzet 

van een harvester (Goris et al., 2005). 

Er zullen geen hakselaars worden ingezet. Alle takhout en bladeren blijven ter plaatse en worden afgedekt met 

bodemmateriaal tijdens de werken van sanering en de creatie van de nieuwe morfologie. Met deze milderende 

maatregel, wordt het gebruik van hakselaars en de geluidshinder die hiermee gepaard gaat, vermeden. 

Ontbossing wordt uitgevoerd buiten het uitgebreide broedseizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart tot 

30 augustus. Hiermee wordt de impact op zowel broedvogels (officieel broedseizoen: 15 maart – 30 juni) als de impact 

op eventuele (maar in het projectgebied niet verwachte) kraamkolonies van vleermuizen (voornamelijk juli tot half 

augustus) voorkomen.  

Als conclusie kan gesteld worden er geluidsemissies zullen zijn tijdens de werken van ontbossing, maar dat deze 

tijdelijk zijn en enkel plaatsvinden gedurende de fases van ontbossing die georganiseerd worden buiten het uitgebreide 

broedseizoen. De harvester zal hoorbaar zijn tot op ongeveer 100 m. Het gebruik van hakselaars wordt vermeden. 

Het heien van buispalen en damwanden tijdens de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur moet gebeuren 

buiten het uitgebreide broedseizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart tot 30 augustus.  

Voor de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie, blijkt uit de discipline Geluid en trillingen, dat voornamelijk 

de ligging van de ‘hoofd’werfroute van belang is.   
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In het algemeen kan er gesteld worden dat de fauna binnen het projectgebied een tijdelijk, weliswaar gedurende 7 

à 8 jaar, geluidsverstoringseffect zal ondervinden ten gevolge van de werken van ontbossing, sanering en de 

creatie van de nieuwe morfologie, tot ruim boven de verstoringsdrempel voor bosvogels van 43 dB(A). Door de 

aanvoer van gronden doorheen corridor Molleveld zal de natuurverbinding zijn functie tijdelijk grotendeels verliezen. 

Tijdens de werkzaamheden van ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie zal het inrichtingsgebied 

zelf zijn functie als broed- en overwinteringsplaats grotendeels verliezen. Het zwaartepunt van het inrichtingsgebied 

en de aanvoerroute doorheen Molleveld liggen eerder aan de westelijke rand van het projectgebied waardoor 

geluidsverstoring ter hoogte van de noordelijke plas en het plassengebied van Natuurpunt, waar er geen 

werkzaamheden plaatsvinden, beperkter zal zijn. De noordelijke plas en het plassengebied van Natuurpunt zullen 

kunnen fungeren als refugiumplaatsen voor de fauna binnen het projectgebied tijdens de werkzaamheden. Vandaar 

dat de werken van sanering van het huisvuilstort, ophoging als landschapsheuvel, creatie van het rietmoeras, 

stabilisatie van de Hoogstraat en de aanleg van het Bosstraat Balkon voor het deel ten westen van de noordelijke 

plas, in de mate van het mogelijke volledig moeten ingepland worden buiten het uitgebreide broedseizoen. 

Wanneer deze werken niet volledig ingepland kunnen worden buiten het broedseizoen, moeten ze aangevat 

worden vòòr het uitgebreide broedseizoen en continu doorlopen. Deze milderende maatregel is noodzakelijk om 

verstoring van broedvogels ter hoogte van de noordelijke plas en het plassengebied van Natuurpunt te vermijden. 

Het effect van de geluidsverstoring van de werkzaamheden wordt als negatief beoordeeld. 

 

6.4.1.6 Effecten t.g.v. lichtverstoring op fauna 

Het is niet uit te sluiten dat er verlichting nodig zal zijn ter hoogte van de werkzaamheden in het projectgebied 

waardoor lichtverstoring kan optreden ten aanzien van fauna. De werkzaamheden voor de ontbossing, sanering, 

creatie van de nieuwe morfologie en de aanleg en afbraak van de tijdelijke kade en werfweg zullen overdag 

gebeuren. Ook het aanvoeren van gronden zal overdag gebeuren. Verlichting ter hoogte van de werkzaamheden 

zal zich dus beperken tot de ochtend en de avond in de herfst- en winterperiode. De mogelijk bijkomende en 

tijdelijke lichtverstoring tijdens de werkzaamheden van de vleermuizen, vogels, … aanwezig in het projectgebied 

wordt beoordeeld als een beperkt negatief effect. Om lichthinder tijdens de werkzaamheden echter zoveel mogelijk 

te vermijden, moet de verlichting geïnstalleerd worden cf. de principes van goed verlichten en vleermuisvriendelijke 

verlichting die betrekking hebben op zowel de lichtrichting, het lichtbeheer, de lichtsterkte en de golflengte. Deze 

maatregelen staan uitgewerkt onder paragraaf 6.4.2.1. Mits toepassen van de principes van goed verlichten en 

vleermuisvriendelijke verlichting tijdens de werkzaamheden voor de verlichting van het inrichtingsgebied, de 

tijdelijke kade en tijdelijke werfweg, wordt de mogelijke verstoring door licht tijdens de werkzaamheden in het 

projectgebied als verwaarloosbaar beschouwd. 

Permanente lichtbronnen in het projectgebied moeten gezien de beoogde natuurontwikkeling en het beoogde 

leefgebied voor fauna, maximaal vermeden worden. Bij de eindafwerking van het projectgebied wordt er geen 

verlichting voorzien in het projectgebied, dus ook niet langs de corridor Molleveld noch langs het Keibrekerspad 

dat wordt geoptimaliseerd als bovenlokale fietsroute tussen Terhagen en Reet. Dit is een milderende maatregel, 

en wordt in paragraaf 6.4.2.2 herhaald. Er zal geen permanente lichtverstoring zijn in het projectgebied (geen 

effect).  
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6.4.1.7 Effecten t.g.v. wijziging waterkwaliteit 

Uit de discipline Water blijkt dat er positieve effecten op de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit te verwachten 

zijn na de uitvoering van de sanering. 

Het freatisch grondwater wordt gedraineerd in zuidelijke richting naar de Rupel. In de huidige situatie is aldus een 

verspreiding van sulfaat en andere ionen via het afwateringssysteem naar de Rupel mogelijk waardoor de kwaliteit 

van het oppervlaktewater negatief beïnvloed kan worden. Aangezien de zones met hoogste concentraties worden 

afgedekt en het hemelwater boven deze zone gecontroleerd afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en 

zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van het water dat de site richting Rupel verlaat. Ten aanzien van de 

oppervlaktewaterkwaliteit van de Rupel wordt dit positief geacht. 

 

In de studie van Natuurpunt (2018), werd de waterkwaliteit van onder meer de noordelijke plas en de noordoostelijke 

poel geanalyseerd. Op basis van deze resultaten kan besloten worden dat de waterkwaliteit van de noordelijke plas 

en de noordoostelijk poel goed is. In deze studie kon op basis van de (beperkte) data geen indicatie gevonden 

worden dat het ecologisch functioneren door de massale aanwezigheid van zwavel (sulfaat) in de plassen zou 

worden gestremd. De concentratie van ionen in de plassen is in het algemeen laag te noemen. Door de beoogde 

afdekking van de stortplaatsen zal de uitspoeling van ionen naar de te behouden noordelijke plas en de 

noordoostelijke poel alleszins worden verhinderd waardoor de ionenconcentratie in de plassen verwacht wordt nog 

verder te dalen. 

Het rietmoeras zal vanuit het noorden gevoed worden door een klein beekje met een, naar inschatting beperkt debiet. 

Uit een éénmalige meting in het voorjaar van 2018 (Van Damme & Vergauwe 2019; ‘voeding baggertuigplas’) blijkt 

dit stroompje vrij ijzerrijke kwelwater af te voeren; het water heeft een vrij hoge geleidbaarheid en alkaliniteit, met 

hogere concentraties calcium, chloride en sulfaat. De nutriëntenconcentraties lijken mee te vallen (cf. ook de 

bepalingen voor de noordelijke plas in maart en juli door De Vos et al. (2020)). Een vrij constante voeding zou kunnen 

zorgen voor voldoende water en zou bovendien voor doorstroming kunnen zorgen van het systeem van noord naar 

zuid. Door een stuwsysteem aan de zuidkant van het moeras/plas-zone te voorzien kan het waterpeil worden 

ingesteld in functie van de doelen en het beheer (bv. maaien of ruimen). Zowel voor de ontwikkeling van de 

moerasvegetaties, als voor de kwaliteit van het water in het moeras, is de keuze van het substraat belangrijk. Hiervoor 

wordt best gekozen wordt voor gronden uit de Formatie van Kattendijk, cf. de studie van De Vos et al. (2020). Doordat 

de vegetatie in het moeras/plas-gebied relatief veel strooisel zal produceren, wordt er na verloop van tijd in grote 

delen een organisch pakket gevormd. Gezien de aanvoer van vrij sulfaatrijk water (500 - 600 mg/L) is dit op termijn 

een ideale situatie voor de ontwikkeling van een sulfiderijke moeras- en waterbodem. De opvulling van deze eutrofe 

centrale vijvers en omvorming tot nutriëntenarmer rietmoeras zal aanleiding geven tot een verbetering van de 

waterkwaliteit en aldus een verhoging van de ecologische potenties van dit nat biotoop.  

Het verbeteren van de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit wordt gunstig geacht voor waterafhankelijke fauna 

en flora. Het effect kan daarom beoordeeld worden als positief. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. Er zal voldaan 

moeten worden aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 van VLAREM II die van 

toepassing zijn voor het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een voorafgaande 

zuiveringsstap voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal fosfor en orthofosfaat, 

alvorens lozing in de Rupel is nodig (cf. resultaten grondwateronderzoek RoTS, 2020). 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. Retourbemaling 

kan hier immers overlast creëren bovenop de ondiep aanwezige Boomse klei. Onder de klei kan ze een negatief 

effect hebben op de grondwaterkwaliteit in het Zand van Ruisbroek. Het onttrokken bemalingswater en drainagewater 

van de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de overwelfde Potgatbeek ten zuiden van de Kapelstraat en 

zo naar de Rupel. Lozing van dit water op de noordelijk gelegen vijvers van Ceuppens kan wateroverlast betekenen 

gezien de ondiep aanwezige Boomse klei en gezien het overtollig water van deze vijvers wordt afgevoerd naar de 

tunnel onder de Kapelstraat zelf en zo naar de overwelfde Potgatbeek. Voor de lozing in de Rupel van het onttrokken 
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bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad en het onttrokken bemalingswater en drainagewater van de tunnel 

onder de Kapelstraat, zal voldaan moeten worden aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bijlage 

2.3.1 van VLAREM II die van toepassing zijn voor het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium 

(O1o). Een voorafgaande zuiveringsstap voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal 

fosfor en orthofosfaat, alvorens lozing in de Rupel is nodig (cf. resultaten grondwateronderzoek RoTS, 2020). Voor 

de opvolging van de vigerende lozingsnormen wordt een periodieke monitoring vooropgesteld met de volgende 

frequentie: bij start van de bemaling en drainage een wekelijkse monitoring gedurende één maand en vervolgens 

maandelijks. De frequentie van monitoring (zeker de wekelijkse monitoring) kan evenwel sneller afgebouwd worden 

in functie van de resultaten. Wanneer de concentraties in het onttrokken bemalings- en drainagewater ver onder de 

vigerende lozingsnormen liggen (2x bevestigd), kan de frequentie worden afgebouwd. 

Gezien voldaan wordt aan de vigerende lozingsnormen van het onttrokken bemalings- en drainagewater voor de 

bemalingen en de drainage, wordt de impact op de waterkwaliteit van de Rupel als verwaarloosbaar beschouwd.  

 

Effecten ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel  

Voor de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur zullen er buispalen en damplanken in de bodem van de Rupel 

geheid worden. Ook wordt er steenbestorting aangebracht langs de oevers van de Rupel. Voor de afbraak van de 

tijdelijke kade worden de damwand, alle steenbestorting en het gros van de buispalen verwijderd. Tijdens deze 

werken zal de turbiditeit van het water in de onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden tijdelijk verhogen. Ook 

kunnen potentieel toxische stoffen uit het slib op de rivierbodem in suspensie worden gebracht. Het gaat om een 

zeer tijdelijk effect dat verdwijnt bij de depositie of natuurlijke afvoer (getijdewerking) van het opgewoelde sediment. 

Een permanent effect is niet te verwachten. 

Een verhoogde turbiditeit is voornamelijk relevant met betrekking tot een verhoogde eutrofiërende invloed en een 

geringer doorzicht met afgeleide effecten op het aquatisch leven, inclusief watervogels die duiken naar vis op het 

zicht (zoals sternen, aalscholver). Gezien het een tijdelijk en heel lokaal effect is, kan het beoordeeld worden als 

beperkt negatief.  

 

6.4.1.8 Effecten t.g.v. wijziging waterkwantiteit 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Momenteel wordt het inrichtingsgebied gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende plassen en natte zones, 

die elk hun eigen natuurwaarden bezitten als leefgebied voor allerlei fauna en flora.  

Het verlies aan natte biotopen (in casu enkele plassen in het noord- en zuidwesten van het projectgebied en de 

vijvers centraal in het projectgebied) is als een tijdelijk negatief effect te beschouwen.  

Uit de discipline Water blijkt dat het freatisch grondwater zich na de sanering en de creatie van een nieuwe morfologie 

op tal van plaatsen dieper onder het maaiveld zal bevinden dan vandaag het geval is. Het projectgebied zal hierdoor 

over grote delen droger zijn dan in de huidige situatie. Lokaal zal echter water mogen stagneren opdat vochtige 

plaatsen (bodemvocht) of open waterpartijen zich in het projectgebied kunnen ontwikkelen. De Vos et al. (2020) 

raden het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels aan, op een diepte van 1 - 1,5 m. 

Deze compacte laag bestaande uit glauconietrijke materialen van de Formatie van Berchem kan de infiltratie van 

neerslagwater vertragen en droogtestress op de hoogste plaatsen voorkomen. Bij de eindinrichting zullen er meer 

natte biotopen worden gecreëerd met potentieel hogere ecotoopwaarden in vergelijking met de bestaande toestand. 

Dit door een verdere vernatting van de lagergelegen gebieden rondom de noordelijke plas en noordoostelijke poel 

wat een positieve stimulans betekent voor de ontwikkeling van broekbossen, voor uitbreiding van de rietkragen langs 

de noordelijke plas, voor natte natuurontwikkeling op de aansluitende thans droge zandplaat, etc. Bovendien worden 

de eutrofe centrale vijvers omgezet tot een nutriëntenarmer rietmoeras en wordt de visvijver zelf geherlokaliseerd in 

het zuidwesten van het projectgebied. Ook wordt een natte natuurverbinding naar de Rupel gecreëerd door de 

centrale vallei en de aanleg van een ecocorridor doorheen Molleveld (positief effect).  

De uiteindelijke winst aan natte biotopen zal afhangen van de precieze eindinrichting en het beheer in functie van de 

nabestemming. Wat wel gesteld kan worden is dat het verlies aan natte biotopen in de bestaande toestand minstens 

zal gecompenseerd worden in oppervlakte door de creatie van een groter aantal nieuwe natte biotopen waarvan de 
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ecologische potenties en verbindingsfuncties verwacht worden groter te zijn dan in de bestaande toestand door het 

aanbrengen van schrale substraten, toepassen van een natuurtechnische milieubouw en creatie van natte 

stapstenen in het gebied. Hierbij is het van groot belang dat er rekening wordt gehouden met de aanbevelingen en 

milderende maatregelen opgenomen in paragraaf 6.4.2.2. Onder meer van belang is om al enkele poelen voor 

Rugstreeppad en Kamsalamander aan te leggen vòòr de start van de werkzaamheden, rond het gebied van de 

noordelijke plas en noordoostelijke plas, om de refugiumwaarde van dit gebied te vergroten. Afhankelijk van de 

precieze eindinrichting en het beheer, kan het effect beoordeeld worden van positief tot aanzienlijk positief.  

 

Effecten langs de interne verbindingsroute 

Voor de inkokering van het jaagpad is er een tijdelijke bemaling nodig gedurende ca. 4 maanden. Het onttrokken 

bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. Retourbemaling kan hier immers 

overlast creëren bovenop de ondiep aanwezige Boomse klei. Onder de klei kan ze een negatief effect hebben op de 

grondwaterkwaliteit in het Zand van Ruisbroek. De invloedssfeer van de bemaling is als verwaarloosbaar te 

beschouwen gezien de ondiepe aanwezigheid van de Boomse Klei die fungeert als aquitard. Ook is de impact tijdelijk. 

De vegetatie in de omgeving van de aan te leggen koker van het jaagpad wordt aangeduid als weinig kwetsbaar 

voor verdroging op de ecotoopkwetsbaarheidskaart. Enkel de rietkragen langsheen de oever van de Rupel worden 

aangeduid als kwetsbaar voor verdroging. Gezien de tijdelijkheid van de bemalingswerken en de beperkte 

invloedssfeer van de bemaling, worden belangrijke verdrogingseffecten op de vegetaties in de omgeving van de 

inkokering van het jaagpad niet verwacht (beperkt negatief effect). 

 

Voor de aanleg van de tunnel onder de Kapelstraat is een bemaling nodig gedurende ca. 1 jaar. Een drainage van 

de tunnel is vereist om deze droog te houden gedurende de periode van grondaanvoer (ca. 7 à 8 jaar). Na de 

grondaanvoer zal de drainage in de tunnel worden stopgezet om corridor Molleveld en de tunnel onder de Kapelstraat 

te laten fungeren als natte natuurverbinding tussen de Rupel en het inrichtingsgebied. Het onttrokken bemalingswater 

en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd bij retour in de vijvers van Ceuppens (de 

bestaande plassen ten noorden van de Kapelstraat). De invloedssfeer van de bemaling is hier opnieuw als 

verwaarloosbaar te beschouwen gezien de ondiepe aanwezigheid van de Boomse Klei die fungeert als aquitard. De 

vegetatie die voorkomt in de omgeving van de tunnel wordt aangeduid als weinig kwetsbaar voor verdroging op de 

ectoopkwetsbaarheidskaart. Belangrijke verdrogingseffecten worden aldus niet verwacht (beperkt negatief effect).  

 

6.4.2 Milderende maatregelen 

6.4.2.1 Ontbossing, sanering en creatie nieuwe morfologie 

6.4.2.1.1 Fasering 

De volgende milderende maatregelen met betrekking tot de fasering van de werken van ontbossing, sanering en 

creatie van de nieuwe morfologie, zijn relevant voor alle soorten aanwezig binnen het projectgebied: 

 In eenzelfde jaar kan maximaal 10 ha worden ontbost; 

 De sanering, creatie van de nieuwe morfologie en natuurontwikkeling volgen elkaar niet chronologisch op voor het 

geheel van het projectgebied maar er wordt een fasering uitgewerkt waardoor deze opeenvolgende handelingen 

gefaseerd doorheen het gebied schrijden. Dit betekent dat er geen volledige éénmalige kaalslag binnen het 

inrichtingsgebied gebeurt en er steeds terug aangeplante zones of voor natuur ontwikkelde zones aanwezig zijn; 

 De oppervlakte “onder werf” (in casu in gebruik voor sanering of creatie van de nieuwe morfologie) kan maximaal 25 

ha bedragen (dit verplicht tot definitieve natuurontwikkeling vooraleer de werf kan worden verdergezet). Zo is er nooit 

sprake van één grote werfzone;  
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 Er wordt in de mate van het mogelijke op een terugschrijdende wijze aangevuld; hiermee bedoelen we dat de 

aanvullingen idealiter starten op de grootste afstanden tot de kade waardoor aangevulde zones en zones waar 

de natuurontwikkeling gaande is niet met zwaar verkeer hoeven te worden betreden. Bodemverslemping en 

verstoring worden hiermee vermeden. Eventuele tijdelijke werfwegen in gekeurd puin op geotextiel tot aan het 

aanvulfront worden dan ook terugschrijdend afgebroken voorafgaand aan aanvulling. 

 Rekening houdend met de verschillende verwachte geotechnische kwaliteiten en bodemtexturen van de gronden 

enerzijds en de geotechnische vereisten van aanvulling en de opbouw van de saneringen anderzijds zal er 

gewerkt worden met meerdere aanvulfronten. Hun aantal en oppervlakte zal, binnen deze randvoorwaarden, 

zoveel als mogelijk beperkt worden. 

 

6.4.2.1.2 Maatregelen voor soorten en vegetaties 

Deze paragraaf bundelt de maatregelen die nodig zijn voorafgaand en tijdens de werken van ontbossing, sanering 

en creatie nieuwe morfologie i.k.v. transloacatie, vermijden van verstoring en vermijden van een ecologische val voor 

soorten en vegetaties in Bijlage 1 van het Soortenbesluit, en/of die voorkomen op de Rode Lijst en/of vastgelegd als 

Provinciaal Prioritaire Soort (PPS): 

6.4.2.1.2.1 Avifauna 

Voor avifauna zijn de volgende maatregelen nodig tijdens de werken van ontbossing, sanering en creatie nieuwe 

morfologie: 

 Ontbossing wordt uitgevoerd buiten het uitgebreide broedseizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart 

tot 30 augustus. Hiermee wordt de impact op zowel broedvogels (officieel broedseizoen: 15 maart – 30 juni) 

alsook de impact op eventuele (maar in het projectgebied niet verwachte) kraamkolonies van vleermuizen 

(voornamelijk juli tot half augustus) voorkomen. 

 Het heien van buispalen en damwanden tijdens de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur moet gebeuren 

buiten het uitgebreide broedseizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart tot 30 augustus.  

 De werken van sanering van het huisvuilstort, ophoging als landschapsheuvel, creatie van het rietmoeras, 

stabilisatie van de Hoogstraat en de aanleg van het Bosstraat Balkon voor het deel ten westen van de noordelijke 

plas, moeten, in de mate van het mogelijke volledig ingepland worden buiten het uitgebreide broedseizoen. 

Wanneer deze werken niet volledig ingepland kunnen worden buiten het broedseizoen, moeten ze aangevat 

worden vòòr het uitgebreide broedseizoen en continu doorlopen. Deze milderende maatregel is noodzakelijk om 

verstoring van broedvogels ter hoogte van de noordelijke plas en het plassengebied van Natuurpunt te vermijden. 

 Specifiek voor Oeverzwaluw:  

• Wanneer er op locaties binnen het projectgebied tijdens het broedseizoen van Oeverzwaluw – lopende van 

half april tot half augustus – wordt gewerkt, dienen op die locaties verticale zandwanden vermeden te worden 

om te verhinderen dat er toch nestgangen worden gevormd door Oeverzwaluwen.  

• Minstens één grondstock moet tijdens het broedseizoen - lopende van half april tot half augustus - behouden 

blijven als broedlocatie voor Oeverzwaluw. 

6.4.2.1.2.2 Amfibieën 

Voor amfibieën zijn de volgende maatregelen nodig voorafgaand aan en tijdens de werken van ontbossing, sanering 

en creatie nieuwe morfologie: 

Faunapassage onder Kapelstraat: Om het versnipperend effect van de werfweg in corridor Molleveld te milderen, zal 

er een onder de Kapelstraat een buis/koker met diameter/breedte 1 m worden aangelegd, aan de oostzijde en op 

een paar meter afstand van de nieuw te bouwen tunnel onder de Kapelstraat (zie Figuur 6-2). Deze buis/koker kan 

als doorgang dienen voor amfibieën en kleine zoogdieren. Op die manier kan de connectiviteit tussen de Rupel en 

de vijvers van Ceuppens, het bos van Terhagen en het plassengebied van Natuurpunt tijdens de werkzaamheden 

gedeeltelijk worden behouden en kan het versnipperend effect tijdens de werkzaamheden gemilderd worden. 

Randvoorwaarden voor deze buis/koker zijn: 

• Deze buis/koker is enkel efficiënt in combinatie met een koker onder de tijdelijke werfweg (ca. 60 cm breed, ca. 

50 cm diep, een tijdelijke constructie) en met geleidingswanden links en rechts van de weg die de dieren van de 
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tijdelijke werfweg houden en begeleiden tot de ingang van de faunapassages. Deze geledingswanden moeten 

ca. 45 cm hoog zijn. De amfibieën kunnen dan niet over de wanden kruipen. De geleidingselementen worden 

evenwijdig met de wegkant geplaatst. Deze geleidingswanden zijn tijdelijk te beschouwen, voor de duur van de 

werkzaamheden.  

• Op de bodem van de faunapassages moet een laagje aarde van een 10-tal cm dik worden aangebracht (tegen 

uitdroging). Ook kunnen hier dakpannen in worden gelegd. Deze kunnen als schuilplaatsen dienen voor de 

amfibieën tegen marterachtigen. 

• Belangrijk is dat de faunapassages droog blijven, dus moet de bodem van de faunapassages boven de 

grondwatertafel aangelegd worden.  

 Natte verbinding tussen noordelijke plas en noordoostelijke poel: Tijdens de werken zal het Keibrekerspad 

dienstdoen als werfweg. De aanleg van de werfweg zal gepaard gaan met de verlegging van het stuk bestaand 

Keibrekerpad dat zich heden naast de noordoostelijke poel bevindt richting de noordelijke plas en door het 

voorzien van een tijdelijke buis of kokers onder de werfweg die de verbinding tussen de noordelijke plas en de 

noordoostelijke poel moet garanderen tijdens de werffase (in de eindafwerking komt er op deze locatie een brug 

op het Keibrekerspad). Dit alles heeft tot doel van de natte verbinding tussen de noordelijke poel en de 

noordoostelijke poel te behouden tijdens de werffase en te versterken na de eindafwerking. Als randvoorwaarden 

voor deze tijdelijke buis of koker onder het Keibrekerspad gelden: 

• Belangrijk is dat een deel van de buis/koker droog blijft. Dit door naast een natte verbinding ook een droog 

blijvende verbinding aan te sluiten op de droge oevers van de noordelijke plas.  

• Op de bodem van de droog blijvende verbinding moet een laagje aarde van een 10-tal cm dik worden 

aangebracht (tegen uitdroging). Ook kunnen hier dakpannen in worden gelegd. Deze kunnen als 

schuilplaatsen dienen voor de amfibieën tegen marterachtigen.  

• De tijdelijke werfweg op het Keibrekerspad langsheen de noordelijke plas en de noordoostelijke poel moet aan 

beide zijden voorzien zijn van amfibieënschermen die de dieren van de werfweg houden. Deze 

geledingswanden moeten ca. 45 cm hoog zijn. De amfibieën kunnen dan niet over de wanden kruipen. De 

geleidingselementen worden evenwijdig met de wegkant geplaatst. Deze geleidingswanden zijn tijdelijk te 

beschouwen, voor de duur van de werkzaamheden (zie Figuur 6-2). 

 Plaatsing amfibieënschermen: Tussen het projectgebied en de vijvers van Ceuppens en tussen het 

projectgebied en de noordelijke plas en noordoostelijke poel, moeten er amfibieënschermen komen om te 

vermijden dat amfibieën in het projectgebied terecht komen tijdens de werkzaamheden. Dit scherm moet ca. 

45 cm hoog zijn. De amfibieën kunnen dan niet over de wanden kruipen. Deze schermen moeten uiteraard 

verwijderd worden na de werken. De amfibieënschermen ter hoogte van de vijvers van Ceuppens, moeten 

aansluiten op de amfibieënschermen die geplaatst worden ter geleiding van de buis onder de Kapelstraat (zie 

Figuur 6-2).  

 Demping van de natte biotopen: De demping van de bestaande natte biotopen in het projectgebied moet 

gebeuren in de winter, vòòr einde februari. Dus vooraleer Bruine kikker, Kamsalamander en Rugstreeppad de 

natte biotopen bereiken om er zich voor te planten. Bij demping van de natte biotopen moet er voorafgaand 

een controle worden uitgevoerd op de aanwezigheid van amfibieën, gezien sommige amfibieën zoals 

Meerkikker en soms ook Bruine kikker overwinteren onder water. Alle aanwezige amfibieën moeten 

afgevangen worden en verplaatst naar de noordelijke plas, de noordoostelijke poel of het plassengebied  

 Maatregelen ter bevordering van de refugiumwaarde of creatie van nieuw habitat buiten projectgebied:  

Er wordt vooropgesteld om voorafgaand aan de werkzaamheden reeds enkele poelen voor Kamsalamander 

en natte ruigtes voor Rugstreeppad bijkomend aan te leggen in het gebied rondom de noordelijke plas en de 

noordoostelijke poel:  

• Kamsalamander: 

• De poelen dienen ondiep en in clusters te worden aangelegd voor het vermijden van vis en de mogelijkheid 

tot mineraliseren van de sliblaag. De clusters kunnen het beheer beperken tot één locatie. 

• Boomopslag rond de poelen vermijden: zonbeschenen poelen. Het aanplanten van struwelen of de creatie 

van takkenhopen kunnen daarentegen goede foerageer- en overwinteringshabitats vormen. 

• Poelen uitrasteren en afschermen van begrazing: zo wordt ontlasting en vertrapping door het vee vermeden. 

• Regelmatig slib ontruimen voor verbetering van de waterkwaliteit. 

• Rugstreeppad: Deze pad gedijt uitstekend in ondiepe vegetatieloze poelen (poelen met een betonnen 

bodem of bodem uit bentoniet komen hiervoor in aanmerking) en heeft als landhabitat open, zandig terrein 
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nodig (pionierhabitat). Regelmatig beheer is nodig waarbij telkens opnieuw pionieromstandigheden worden 

gecreëerd. De wensen voor een duurzame populatie van de soort zijn de volgende (Beenen, 1998): 

• stilstaand water, niet te zuur (max pH 6,5); 

• geen beschaduwing; 

• geleidelijke oevers; 

• geen bedekking door drijvende vegetatie; 

• grootte van de poel min 4 m²;  

• geen aanwezigheid van vissen; 

• onbegroeid terrein. 

• Vermijden ecologische val Rugstreeppad: Rugstreeppad is een uitgesproken pionier en het projectgebied 

vormt tijdens de werken mogelijk leefgebied voor Rugstreeppad. Om een ecologische val voor Rugstreeppad 

tijdens de werken van sanering en creatie van de nieuwe morfologie te vermijden tijdens de werken, moet 

poelvorming op de terreinen waar de werkzaamheden doorgaan zoveel mogelijk vermeden worden. Gezien 

het geaccidenteerde reliëf van het terrein in de bestaande toestand en het reliëfrijke ontwerp van de nieuwe 

morfologie, is tijdelijke poelvorming in het projectgebied tijdens de werken niet uit te sluiten. Als maatregel 

wordt het nodig geacht om de tijdelijke poelen in het projectgebied periodiek in kaart te brengen evenals het 

voorkomen of potentieel voorkomen van Rugstreeppad en hiermee rekening te houden bij de planning van de 

voortang van de werken. Wanneer er werken worden gepland aan of in de nabije omgeving van de tijdelijke 

poelen, dan moet de demping van de tijdelijke natte biotopen gebeuren in de winter/vroege voorjaar, vòòr 

april, de voortplantingsperiode (en ei-afzet) van Rugstreeppad. Bij demping van de tijdelijke natte biotopen 

moet er voorafgaand een controle worden uitgevoerd op de aanwezigheid van amfibieën. Alle aanwezige 

amfibieën moeten afgevangen worden en verplaatst naar de noordelijke plas, de noordoostelijke poel of het 

plassengebied van Natuurpunt ten oosten van het projectgebied. 
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Figuur 6-2: Aanduiding amfibieënschermen en koker onder de tijdelijke werfweg (enkel tijdens de werkzaamheden) en buis/koker 
onder Kapelstraat (permanent) 

Koker onder 

tijdelijke 

werfweg 

Amfibieën-

schermen 

Buis/koker onder 

Kapelstraat 

Amfibieën-

schermen 

Noordelijke plas 

Putten Ceuppens 

Noordoostelijke 

poel 

Amfibieënschermen 

Buis/koker 

onder 

Kapelstraat 

Corridor Molleveld 

Koker onder 

tijdelijke 

werfweg 



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

140 van 212 

6.4.2.1.2.3 Planten 

Voor planten zijn de volgende translocaties nodig voorafgaand aan de werken van ontbossing, sanering en 

creatie nieuwe morfologie: 

 De Gevlekte orchissen die waargenomen zijn in het noorden van het projectgebied (Feys, 2017), moeten 

voorafgaand aan de werken, tussen november en februari, verplant worden naar de waargenomen 

groeiplaatsen van deze soort rond de noordelijke plas. Het uitgegraven gebeurt met een schuifbak op een 

kraanarm, zodat de orchideeën tot 40 cm diep samen met hun bodem(structuur), wortelstokken en 

bijhorende schimmels (mycorrhiza) naar hun nieuwe groeiplaats worden gebracht. 

 Als milderende maatregel moet de waargenomen populatie van Geschubde mannetjesvaren (Feys, 2017) 

langs de noordelijke vijver van het centraal vijvercomplex, uitgegraven worden en verplant worden naar 

een gelijkaardige standplaats langs de noordelijke plas of noordoostelijke poel. Het verplanten moet 

gebeuren in de winter of in het vroege voorjaar. 

 De talud van de Hoogstraat zal worden gestabiliseerd. Als milderende maatregel moeten de varens langs 

de talud aan de Hoogstraat tijdelijk uitgegraven worden en op dezelfde en andere locaties langs de 

Hoogstraat getransplanteerd worden, nadat de talud is gestabiliseerd. Het verplanten moet gebeuren in 

het vroege voorjaar. 

 Voorafgaand aan de demping van de centrale vijvers bij de sanering van het huisvuilstort, moeten de 

planten van het waargenomen Watergentiaan (Feys,  2017) inclusief wortelstokken van de noordelijke 

vijver worden gehaald en getransloceerd worden naar een geschikte plas met gelijkaardige 

standplaatskarakteristieken zoals de noordelijke plas, één van de plassen in het plassengebied van 

Natuurpunt of in De Schorre. De translocatie moet gebeuren in de winter of het vroege voorjaar. 

 

6.4.2.1.3 Werfmaatregelen 

Voorts worden ook de volgende milderende maatregelen nodig geacht tijdens de werken van ontbossing, 

sanering en creatie nieuwe morfologie: 

 Er worden geen hakselaars ingezet bij de werken van ontbossing. Met deze maatregel wordt de 

geluidshinder die met het gebruik van hakselaars gepaard gaat, vermeden. 

 Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. Er zal 

voldaan moeten worden aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 van VLAREM 

II die van toepassing zijn voor het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een 

voorafgaande zuiveringsstap voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal 

fosfor en orthofosfaat, alvorens lozing in de Rupel is nodig (cf. resultaten grondwateronderzoek RoTS, 

2020). 

 Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. Het 

onttrokken bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de 

overwelfde Potgatbeek ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Voor de lozing in de Rupel van 

het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad en het onttrokken bemalingswater en 

drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat, zal voldaan moeten worden aan de 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 van VLAREM II die van toepassing zijn voor 

het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een voorafgaande zuiveringsstap 

voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal fosfor en orthofosfaat, alvorens 

lozing in de Rupel is nodig. Voor de opvolging van de vigerende lozingsnormen wordt een periodieke 

monitoring vooropgesteld met de volgende frequentie: bij start van de bemaling en drainage een wekelijkse 

monitoring gedurende één maand en vervolgens maandelijks. De frequentie van monitoring (zeker de 

wekelijkse monitoring) kan evenwel sneller afgebouwd worden in functie van de resultaten. Wanneer de 

concentraties in het onttrokken bemalings- en drainagewater ver onder de vigerende lozingsnormen liggen 

(2x bevestigd), kan de frequentie worden afgebouwd. 

 Impact op de Europees beschermde habitats en regionaal belangrijke biotopen maximaal vermijden door 

de afbakening van de werfzone nodig voor de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur tot een minimum 

te beperken. Dit door te werken vanaf de rand van de effectieve projectzone; 

 Waar geen Japanse duizendknoop voorkomt, moet de bij de werken afgegraven teelaarde afkomstig van 

de grasbermen langs de Rupeldijk worden gestockeerd en bij afwerking opnieuw worden aangebracht. Op 
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die manier wordt de zaadbank behouden en kan er een snelle spontane vegetatieontwikkeling gebeuren 

ter hoogte van de nieuwe bermen na de werkzaamheden. 

 De verlichting die mogelijk wordt voorzien ter hoogte van de tijdelijke kade, tijdelijke werfweg en in het 

inrichtingsgebied moet geïnstalleerd en beheerd worden cf. de principes van goed verlichten en 

vleermuisvriendelijke verlichting om lichtverstoring ten opzichte van de aanwezige populaties in het 

projectgebied te vermijden (cf. recent advies INBO (Gyselings & De Bruyn, 2018): 

Stap 1: Vermijd verlichting waar mogelijk 

• Verlichting zou enkel geplaatst moeten worden als het om wettelijke of veiligheidsredenen noodzakelijk is. 

In veel gevallen is het duidelijk aangeven van de weg met reflecterende markering een goed alternatief. 

Stap 2: Verlicht enkel een deel van de nacht (minimum gebruiksperiode) 

• Het uitschakelen van de verlichting op momenten dat ze niet nodig is, zorgt ervoor dat minstens een deel 

van de nacht donkere verbindingen mogelijk blijven. Het uitschakelen van verlichting tijdens een deel van 

de nacht wordt nu reeds op verschillende plaatsen uitgevoerd als energiebesparing. 

• De beste oplossing voor vleermuizen is daarom dat de verlichting enkel brandt wanneer ze echt nodig is, 

bijvoorbeeld door het LOS-principe toe te passen (logisch organisatorisch schakelen) waarbij enkel verlicht 

wordt volgens de locatie en tijdstip van de activiteit en binnen de activiteitsperiode. Het LOS-principe is een 

goed systeem voor de werkzaamheden van de ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie 

binnen het projectgebied. Een ander systeem bestaat uit het gebruik van bewegingsdetectoren die het licht 

aanschakelen wanneer er passage is. De lampen zijn zo ingesteld dat ze bij het inschakelen langzaam 

aangaan (geen ‘flits’) en bij uitschakelen zachtjes doven. 

Stap 3: Beperk de intensiteit van het licht en vermijd strooilicht zoveel mogelijk 

• Om de lichtverstrooiing te vermijden, moeten aangepaste armaturen worden gebruikt die het licht zoveel 

mogelijk richten op de plaats waar het nodig is, en verstrooiing naar de wijdere omgeving vermijden. Een 

voorbeeld is weergegeven in Figuur 6-3. Armaturen zouden geen licht naar boven toe mogen verspreiden. 

Om dezelfde reden worden lichtarmaturen best zo laag mogelijk geplaatst. Bij verlichting van een weg 

omzoomd met bomen moeten de armaturen zodanig worden geplaatst dat zij het bovenste deel van de 

bomenrij niet verlichten. Lichtverstrooiing naar waterpartijen moet zeker vermeden worden. Indien de 

armaturen voldoen aan de strengste klasse volgens CEN (European Committee for Standardization) (dit is 

klasse G6), wordt de verstorende verblinding en/of het hinderlijk strooilicht (verblindingsgraad) verder 

zoveel mogelijk beperkt. 

Stappen 1, 2 en 3 komen ook neer op het toepassen van de volgende principes van goed verlichten, 

zoals weergegeven op de website van de Vereniging voor Sterrenkunde6: 

 Respecteren van de 20°-regel7; 

 Volledig vermijden van een rechtstreekse opwaartse lichtstroom door het principe van de neerwaartse 

lichtstroom8; 

 

6 http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/principes 
7 Een hoek van minder dan 20 graden tussen lichtbron en waarnemingsas zorgt voor inefficiënte verlichting: bestuurders en voorbijgangers 
raken verblind, de verlichtingsbalans raakt verstoord, en een hele boel licht gaat verloren de hemel in. Onderstaand figuurtje maakt zulks 
duidelijk: men merkt dat opdat de waarnemer niet verblind wordt door de lichtbron, de lichtbundel niet te schuin mag invallen. 

  Bron figuur: website Vereniging voor Sterrenkunde 

 
8 Bij alle toepassingen moet zoveel mogelijk neerwaarts verlicht worden. Onderstaand figuurtje toont duidelijk aan wat hiermee bedoeld 
wordt. Geen enkel deel van de lichtbundel mag hoger dan het horizontale vlak door het lichtpunt waarneembaar zijn, en liefst niet boven 
10° onder dit vlak. Dit noemt men het "Full Cutoff Systeem", volledige afsnijding boven het horizontale vlak. 
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 Beperken van weerkaatst opwaarts licht door: 

 het principe van het minimum doelgebied,  

 het principe van de minimum luminantie met maximale uniformiteit, 

 het principe van de minimum gebruiksperiode. 

Verlicht dus enkel neerwaarts, wat nodig is en waar het licht moet komen.  

Stap 4: Gebruik een aangepast kleurenspectrum 

• Bij gebruik van een aangepast kleurenspectrum worden korte golflengten (UV, violet en blauw licht) 

vermeden. Licht dat golflengten bevat kleiner dan 540 nm of licht met een kleurtemperatuur groter dan 

2700 K moet zeker vermeden worden. Rijkswaterstaat in Nederland hanteert een norm dat minimum 90% 

van de lichtstraling boven 590 nm moet liggen, maximaal 2,5% tussen 505 nm en 589 nm en maximaal 1% 

tussen 380 nm en 504 nm. De enkele studies naar de kleur van licht geven aan dat amber en rood licht 

minder lichthinder geven. Zo kan bijvoorbeeld amberkleurige LED-verlichting (golflengte in spectrum 

tussen 591 en 600 nm) gebruikt worden. Amberkleurige verlichting heeft het voordeel dat het voldoende 

resolutie en contrast levert voor het menselijk oog (gevoeligheid menselijk oog voor de golflengte is 

voldoende groot) en tegelijk door vleermuizen veel minder goed wordt waargenomen (gevoeligheid 

vleermuisoog voor de golflengte is laag). Anderzijds, recent onderzoek heeft aangegeven dat rood licht 

minstens op sommige soorten een aantrekking kan hebben die in bepaalde omstandigheden ook 

ongewenst kan zijn, bijvoorbeeld langs drukke verkeerswegen. Vleermuizen zijn immers regelmatig het 

slachtoffer van verkeer. Vermits het onderzoek naar het effect van de kleur van licht nog beperkt is, moet 

het gebruik van een aangepast kleurenspectrum als een laatste stap aanzien worden. 

 

Figuur 6-3: Links: Onaangepast armatuur dat te veel zijwaartse lichtverstrooiing geeft. Rechts: aangepast armatuur dat 
gericht enkel het fietspad verlicht (Bron: Gyselings & De Bruyn, 2018) 

 

 Bron figuur: website Vereniging voor Sterrenkunde 
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Figuur 6-4: Boven: Onaangepast armatuur met lichtverstrooiing naar boven toe en geplaatst boven de boomkruinen. 
Midden: Aangepast armatuur zonder lichtverstrooiing naar boven toe, maar te hoog geplaatst, waardoor de boomkruin 
verlicht wordt. Onder: Aangepast armatuur zonder lichtverstrooiing naar boven toe en geplaatst op een hoogte zodat de 
boomkruinen niet mee verlicht worden (Bron: Gyselings & De Bruyn, 2018) 

 

 

Foto 6-1: Voorbeeld amberkleurige verlichting 
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6.4.2.2 Eindafwerking i.f.v. nabestemming 

Wat betreft de aanvulling met geolagen van het inrichtingsgebied in functie van de beoogde bos- en 

natuurontwikkeling worden de volgende milderende maatregelen gesteld:  

 De fysische en chemische randvoorwaarden van de aan te voeren geolagen voor gebruik als bodem en 

onderwaterbodem (<1,5 m) bij de creatie van de nieuwe morfologie in het projectgebied, worden 

gedetailleerd uitgewerkt in paragrafen 4.5.3 Fysico-chemische kwaliteitseisen 4.6.1 Saliniteit, 4.6.2 

Ontwikkeling van een organisch rijke bodem, 4.6.3 Vochtleverend vermogen en waterhuishouding, 4.6.4 

Stabiliteit en erosiegevoeligheid, 4.6.5 Zuurtegraad/kalkgehalte van de aangebrachte substraten, van de 

studie van De Vos et al. (2020). Deze fysische en chemische randvoorwaarden worden opgenomen als 

milderende maatregelen. 

 De aanbevelingen inzake de geschiktheid van de geolagen voor gebruik als bodem en onderwaterbodem 

(<1,5 m) bij de creatie van de nieuwe morfologie in het projectgebied, volgens De Vos et al. (2020), worden 

opgenomen als milderende maatregelen. Concreet komt dit neer op:  

• Gebruik van een combinatie 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). De beperkte hoeveelheid Boomse klei die beschikbaar komt is vooral nuttig als afdekking van 

de stortplaatsen in de diepe ondergrond en bedding van de Potgatbeek vallei, of dieper onder het 

rietmoeras, maar het wordt afgeraden deze te laten dagzomen zodat oxidatie van pyriet kan optreden; 

• Het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels met de glauconietrijke 

Formatie van Berchem, op een diepte van 1 - 1,5 m. De diepte van het substraat mag lokaal beginnen 

op 50 cm diepte waar men natte standplaatsen wil creëren met reductielagen; 

• Inbreng van voldoende organisch materiaal (humusbouw), enerzijds op natuurlijke wijze (door de 

vegetatie), anderzijds door menselijk ingrijpen (inwerken van geschikte mulchings en/of groencompost) 

als startkapitaal aan nutriënten en incubator voor het bodemleven. 

 

Wat betreft de kritische succesfactoren voor de eindafwerking in functie van de beoogde bos- en 

natuurontwikkeling worden de volgende milderende maatregelen gesteld: 

 Bij de eindafwerking van het projectgebied wordt er geen verlichting voorzien in het projectgebied, dus ook 

niet langs de corridor Molleveld noch langs het Keibrekerspad dat wordt geoptimaliseerd als bovenlokale 

fietsroute tussen Terhagen en Reet. 

 De Vos et al. (2020) stellen volgende concrete acties voor om de ontwikkeling van een gevarieerd 

bosecosysteem zo snel mogelijk op gang te brengen, waarbij gefaseerd pioniers en climaxsoorten worden 

geïntroduceerd. Deze acties worden opgenomen als milderende maatregelen: 

• Hydroseeding van de steilste hellingen (> 30%) 

• Aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de landschapsheuvels 

• Aanplant van snelgroeiende pionier boomsoorten in een ruim plantverband (8m x 8 m tot 10m x 10m) 

• Aanplant van struweelsoorten en soorten uit de onderetage 

• Aanplant van groepen (kloempen) van climaxboomsoorten 

• Introductie van oud bossoorten uit de kruidlaag 

 Voor de ontwikkeling van natuur in de open sfeer en voor het behoud van kapstoksoorten van het 

kleiputtengebied, stellen De Vos et al. (2020) volgende acties voor. Deze acties worden opgenomen als 

milderende maatregelen: 

• Behoud van open plekken met kalkrijk zand. De meest kansrijke locaties zijn zuidwaarts gerichte 

hellingen hoog op de landschapsheuvels die centraal in het projectgebied gerealiseerd zullen worden, 

of de voet van de oostelijk gerichte helling die grenst aan het voorziene rietmoeras. Deze open plekken 

kunnen aanvankelijk spontaan ontwikkelen en op termijn via een maaibeheer open gehouden worden, 

van zodra de vegetatie voldoende ontwikkeld is. De overgangen naar het bos kunnen deels worden 

aangeplant, maar voldoende ruimte voor spontane ontwikkeling van zachte randen en struwelen is aan 

te bevelen. 

• Behoud van geschikt habitat voor Rugstreeppad. Starten van de ontwikkeling van het rietmoeras aan 

de oostzijde (bij voorbeeld via aanplant van riet) en de westkant onbegroeid te laten, samen met de 
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aangrenzende zandige helling. Hierdoor breidt het riet zich (wellicht) uit van oost naar west en kan lange 

tijd een natte, zandige laagte blijven bestaan die potentieel geschikt is voor Rugstreeppad. De beperkte 

erosie van de helling, eventueel in stand gehouden door recreatie, kan het zandige substraat op en 

onderaan de helling na afronding van de creatie van de nieuwe morfologie een tijdlang in stand houden. 

• Behoud van Kamsalamander. De Kamsalamander stelt vrij hoge ecologische eisen stelt aan zijn 

biotoop, en die niet overeenstemmen met die van Rugstreeppad. Het voortplantingsbiotoop bestaat 

immers voornamelijk uit matig voedselrijke tot voedselrijke, stilstaande wateren met een goed 

ontwikkelde onderwatervegetatie. Veel vindplaatsen zijn beek- of rivierbegeleidend. De poel mag niet 

geheel beschaduwd zijn en moet permanent water bevatten (Laurijssens & De Blust, 2011). Om aan 

deze soort tegemoet te komen kunnen in het rietmoeras diepere delen voorzien worden die permanent 

water dragen, bij voorkeur aan de noordoost zijde die aansluit bij de huidige gekende vindplaats. 

 De Vos et al. (2020) stellen specifieke vereisten voor de ontwikkeling van het rietmoeras en de andere 

aquatische habitats. Deze vereisten worden opgenomen als milderende maatregelen. Concreet gaat het 

over: 

• Creatie van een gevarieerd moerasgebied, waarin verschillende types rietland aanwezig zijn, 

gecombineerd met plassen en eventueel andere moerastypes, zoals grote zeggenvegetaties. Een deel 

van het rietland zal doorsneden moeten worden door een netwerk van diepere greppels. De verhouding 

tussen het aandeel moeras en open water kan bepaald worden op respectievelijk ca. 2/3 en 1/3. 

• Gronden uit de Formatie van Kattendijk als substraat. 

 Een correct beheer van het rietmoeras door een combinatie van een goed waterpeilbeheer en het 

tegengaan van verlanding en verbossing zal noodzakelijk zijn. Verlanding en verbossing kunnen 

tegengegaan worden door een vegetatiekundig beheer, meer bepaald door het gefaseerd maaien en 

afvoeren van de rietstengels in de winter. Elk jaar kan een deel van het moeras gemaaid worden om dan 

om de vier jaar op dezelfde plaats terug te komen; 

 Bestrijding van invasieve (Japanse) duizendknoop in het inrichtingsgebied tegengaan door afgraven en 

aanplant van competitieve inheemse (houtige) soorten, cf. studie De Vos et al. (2020). 

 De steilere zones en kwetsbare zones moeten vanaf het moment van aanplanting / inzaaiing / spontane 

ontwikkeling ontoegankelijk gemaakt worden door een afsluiting totdat de beoogde vegetaties zich stabiel 

gevestigd hebben. 

 

Voor de eindafwerking van de ecocorridor Molleveld, tussen de Rupel en inrichtingsgebied, worden de 

hieronder beschreven milderende maatregelen nodig geacht. Corridor Molleveld kan ingericht worden ten 

behoeve van de Bever (PPS van de provincie Antwerpen), Kamsalamander (PPS), Rugstreeppad (PPS), en 

Otter. Het creëren van een ecologische passage zorgt voor ontsnippering tussen het kleiputtengebied en de 

Rupel en kan een cruciale bijdrage leveren in het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

Bever, Kamsalamander, Rugstreeppad… en voor het introduceren van de Otter in het kleiputtengebied. De 

verwachting is immers dat de Bever en Otter zich in het waterrijke kleiputtengebied spontaan kan koloniseren 

mits deze groen-blauwe verbindingen. De verschillende aanwezige kleine landschapselementen bieden 

mogelijkheden aan een breed scala aan soorten. Naast de hogergenoemde soorten is een dergelijke 

ecologische verbindingszone voor soorten die gebruik maken van moeraszones, poelen en houtkanten zoals 

allerhande rietvogels, amfibieën, zoogdieren, vlinders en libellen. Figuur 6-5 geeft een voorstel en voorbeeld 

van hoe deze zone kan ingericht worden. Voor de ontwikkeling van deze ecologische verbindingszone is een 

breedte van ca. 75-90 m beschikbaar (volgens de breedte van de bufferzone op het gewestplan). In paragraaf 

3.3.5.5 wordt het voorontwerp van ecocorridor Molleveld beschreven. Hieronder wordt telkens aangegeven 

welke elementen reeds verankerd zijn in het voorontwerp. 

 

De volgende landschapselementen zijn relevant voor de ontwikkeling van een brede ‘groenblauwe’ 

verbindingszone (Laurijssens & De Blust, 2011):  

 een centrale natte as (lange sloot) met flauwe oevers waar een moeraszone met rietontwikkeling kan 

plaatsvinden. Kamsalamanders, Otters en Bevers volgen vochtige, beschaduwde en structuurrijke oevers 

en oeverdelen die naar vochtige terreindelen leiden – reeds verankerd in het voorontwerp;  

 op hoger gelegen delen kan boom-en struikopslag ontwikkelen – reeds verankerd in het voorontwerp;  



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

146 van 212 

 langs de centrale as kan een kralensnoer van kleinere poelen aangelegd worden met specifiek een poel 

als natte stapsteen voor Rugstreeppad (onbegroeide, ondiepe poelen, eventueel met beton- of 

betonietbodem) – reeds verankerd in het voorontwerp;  

 schraal grasland (gunstig voor Rugstreeppad) – reeds verankerd in het voorontwerp; 

 de verbindingszone kan afgeboord worden met een (brede) houtkant als buffer tegen de omliggende woon- 

en nijverheidszones – reeds verankerd in het voorontwerp. 

 maximaal 10% van de zone kan ingericht worden als laagdynamische recreatieve infrastructuur (wandelen, 

joggen, geen fietsers, geen mountainbikers) (Laurijssens & De Blust, 2011). Wandelaars of joggers worden 

bij voorkeur vanaf de Rupeldijk geleid richting de straat Polder, waar ze aan de overkant van de Kapelstraat 

kunnen aansluiten op het geplande wandelnetwerk. Een eventuele recreatieve verbinding moet zoveel 

mogelijk aan de rand van ecocorridor Molleveld worden gelegd. Dit bij voorkeur onder de vorm van een 

knuppelpad zodanig dat mensen gedwongen worden om op het pad te blijven.  

 

 

Figuur 6-5 Concepttekening van een ecologische passage ten behoeve van Bever, Otter en Kamsalamander (Bron: 

Laurijssens & De Blust, 2011) 

De nieuwe tunnel onder de Kapelstraat is smaller (6 m breed, 5 m hoog). Specifiek voor de inrichting van de 

nieuwe tunnel onder de Kapelstraat als faunatunnel zijn de volgende landschapselementen relevant (Wansink 

& Brandjes, 2013): 

 Aanleg van geleidende verbindingen naar de tunnel (bijvoorbeeld stobbenwallen, heggen, houtwallen etc.) 

– reeds verankerd in het voorontwerp. 

 Een greppel door de tunnel - opportuniteit voor de openlegging van de overwelfde Potgatbeek, zie 

hieronder - zorgt voor extra geleiding en vergroot het aantal soorten dat de tunnel kan gebruiken. De 

greppel moet tot ruim buiten beide tunneluiteinden doorlopen en bijvoorbeeld aansluiten op heggen of 

houtwallen in het achterland. Hierdoor staat de tunnel nooit geheel onder water, maar is ook nooit in z’n 

geheel extreem droog. Binnen een en dezelfde tunnel ontstaan zo verschillende abiotische 

omstandigheden, waardoor deze voor meer doelsoorten aantrekkelijk wordt. Het is tevens beter voor de 

ontwikkeling van vegetatie – reeds verankerd in het voorontwerp. 

 Handhaven en creëren van bosschages en/of struweel en/of ruigte aan beide zijden van de tunnel is 

belangrijk voor geleiding van doelsoorten en het tegengaan van verstoring – reeds verankerd in het 

voorontwerp. 

 Aanleg van schuilplaatsen of geleiding binnen de tunnel, bijvoorbeeld in de vorm van stobbenwallen, 

gestapelde stenen of keien, bevorderen het gebruik. 

 Bij voorkeur geen recreatieve verbinding in de tunnel. Wandelaars of joggers worden bij voorkeur vanaf de 

Rupeldijk geleid richting de straat Polder, waar ze aan de overkant van de Kapelstraat kunnen aansluiten 

op het geplande wandelnetwerk. 

 Geen verlichting in de tunnel. 

 Een monitoring van het gebruik van de faunatunnel is aangewezen. Voor de monitoring is het van belang 

om een energiepunt en een internetaansluiting bij de tunnel aan te brengen, zodat een camera of webcam 

kan worden aangesloten om het gebruik van de voorziening door dieren vast te stellen en te kwantificeren. 

 

Ter hoogte van corridor Molleveld vermelden de kaart Vandermaelen (1846 - 1854) en atlas der waterlopen 

anno 1877 de voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken als monding van de voormalige Potgatbeek in de 

Rupel. Met het dempen van de kil werd ook het tracé van de Potgatbeek ondergronds gelegd in de bedding 

van de kil (IMDC, 2019). Op het stroomafwaarts deel van de Kil sluit de afwatering aan van een naamloze 

gracht en riolering (regenwater en gemengd).  
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Met betrekking tot de overwelfde Potgatbeek en de gedempte Kil Landuyt-Van Der planken stellen zich de 

volgende 3 aanbevelingen/opportuniteiten, zoals geschetst op Figuur 6-6: 

4. Opportuniteit 1: Openlegging overwelfde Potgatbeek doorheen faunatunnel Kapelstraat en corridor 

Molleveld voor optimale geleiding naar en doorheen faunatunnel en verhoging van het aantal soorten die de 

faunatunnel kunnen gebruiken. 

5. Opportuniteit 2: Openlegging stroopafwaarts deel gedempte Kil Landuyt-Van Der planken doorheen corridor 

Molleveld voor een bijkomende geleiding van o.a. Bever en Otter doorheen corridor Molleveld.  

6. Opportuniteit 3: Openlegging stroomopwaarts deel gedempte Kil Landuyt-Van Der planken bij geplande 

woonontwikkeling Molleveld. Voor het Molleveld, momenteel grotendeels bestemd als industriegebied maar 

reeds deels als industriegebied verlaten, wordt door de gemeente Rumst een ‘groene woonontwikkeling’ 

gepland ter uitbreiding van de woonkern van Terhagen in westelijke richting. Deze woonontwikkeling wordt 

mogelijk gemaakt door opname van de zone binnen het KSG Boom-Rumst in het afbakening PRUP. Indien 

de openlegging van het stroomopwaarts deel van de gedempte Kil Landuyt-Van Der planken wordt 

opgenomen in de plannen van deze ‘groene woonontwikkeling’, kan ook hier een natuurverbinding tot stand 

komen. Ook zal dit leiden tot een volledig herstel van de Kil Landuyt-Van Der planken in het landschap.  

Als milderende maatregel wordt gesteld om bij de inrichting van corridor Molleveld als ecologische 

verbindingszone, de Potgatbeek opnieuw open te leggen doorheen de faunatunnel onder de Kapelstraat en 

doorheen corridor Molleveld. Dit element werd reeds verankerd in het voorontwerp van ecocorridor Molleveld 

(zie paragraaf 3.3.5.5). Opportuniteit 2 werd reeds opgenomen als maatregel in het ontwerp van het 

landinrichtingsproject van de VLM, wat opgenomen is als ontwikkelingsscenario in het kader van het MER. Als 

aanbeveling wordt gesteld om een goede afstemming tussen het LIP van de VLM de inrichting van de zone 

Molleveld in voorliggend project te verwezenlijken. Maatregelen die worden genomen in kader van beide 

projecten kunnen elkaar versterken. 
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Figuur 6-6: Aanduiding overwelfde Potgagbeek en gedempte Kil Landuyt-Van De Planken met aanduiding diameter 
leidingen (mm) gemeentelijke riolering naar stroomafwaarts deel van de kil (IMDC, 2019) – aangevuld met 
aanbevelingen/opportuniteiten voor groen-blauwe as doorheen Molleveld 

 

6.4.2.3 Studies INBO 

Bij het uitwerken van de studie van De Vos et al. (2020) werden onderstaande kennishiaten vastgesteld 

waarvoor bijkomend onderzoek nodig en gewenst is. In de lijst hieronder wordt weergegeven welke 

onderzoeken noodzakelijk zijn specifiek in het kader van dit project. De overige kennishiaten betreffen 

algemeen academisch onderzoek: 

1.Er is weinig gekend over de fysische en vooral hydrologische eigenschappen van de glauconiethoudende 

zanden en de andere geolagen. Er zijn betrouwbare gegevens nodig betreffende de waterretentie (pF curve), 

verzadigde en onverzadigde hydraulische conductiviteit (Ksat) en erodibiliteit – onderzoek nodig i.k.v. dit 

project. 

2.Om de waarde van de Tertiaire substraten (Fm van Lillo, Kattendijk en Berchem) voor het aanleveren van 

nutriënten aan planten goed te kunnen inschatten dient verder bodemonderzoek te gebeuren, ondermeer 

bepaling van CEC en uitwisselbare kationen en plantbeschikbaar P. De Vos et al. (2020) raden ook aan 

potproeven met deze substraten op te starten om groei en ontwikkeling van enkele te voorziene soorten te 

testen, inclusief hun nutriëntopname. Dit kan gebeuren in de kwekerij van het INBO - onderzoek nodig i.k.v. 

dit project. 

3.Chroom is een probleemelement in het gebied. Verder onderzoek is nodig naar de concentraties aan CrIII 

en CrVI die bij gebruik van de geolagen voor landschapsbouw zullen voorkomen en de biobeschikbaarheid en 

ecotoxiciteit van tri- en hexavalent Cr voor de toekomstige terrestrische, semi-terrestrische en aquatische 

habitats. Tevens dient onderzocht of er een relatie is tussen glauconietgehalte en Cr-gehalte in de Fm van 

Berchem - onderzoek nodig i.k.v. dit project. 

Geplande groene woononwikkeling 

Molleveld gemeente Rumst 

Opportuniteit 1: openlegging Potgatbeek doorheen 

faunatunnel Kapelstraat en corridor Molleveld 

Opportuniteit 2: openlegging stroomafwaarts deel van 

gedempte Kil in geplande ecocorridor Molleveld 

Opportuniteit 3: integratie van de openlegging stroomopwaarts 

deel van gedempte Kil in geplande woontonwikkeling Molleveld 

1 

2 

3 
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4.Er dient nagegaan te worden wat de capaciteit is van de schelp- en glauconiethoudende  geolagen om 

sulfaat af te bufferen. Dit kan belangrijk zijn om het juiste type geolagen en de gewenste hoeveelheid ervan te 

bepalen om de sulfaatproblematiek te bekampen in de ondergrond - onderzoek nodig i.k.v. dit project. 

5.Technische uitvoerbaarheid en mogelijkheden dienen onderzocht van hydro-seeding met natuurlijke 

zaadmengsels (kruiden, struik- en boomzaden) op de taluds en hellingen voorzien binnen het 

landschapsbouwproject. Alternatief is het maken van GFT compost-zaadmengsels en die mechanisch 

verspreiden over kritische taluds (systeem sulfaatdijk). Deze technieken kunnen met elkaar vergeleken worden 

in een gecontroleerde proefopzet, op locaties waar het succes van de proef geen effect heeft op de 

landschapsontwikkeling (dus niet op erosiegevoelige hellingen). 

6.Experimentele introductie van bosplanten, via translocatie van bosbodem, door uitplanten of door bezaaiing 

is nog weinig getest. Door translocatie van bosbodem kan ook bodemleven geïntroduceerd worden, wat van 

belang kan zijn voor de ontwikkeling van het bosecosysteem, maar deze techniek is nauwelijks onderzocht. 

In Vlaanderen zijn heel wat bossen ‘begrensd’ in hun ontwikkeling en in het kader van de geplande 

bosuitbreiding op locaties met een geringe connectiviteit is het aangewezen om de mogelijkheden en 

beperkingen van translocatie beter te leren kennen.  

7.De geolagen die aangebracht worden zijn neogene substraten, die nog gekoloniseerd moeten worden door 

bodemorganismen. Enten van de geolagen om de bodemlevensgemeenschappen versneld te activeren kan 

interessant zijn. Idem voor het inbrengen van zaden. Er dient nagegaan of de gewenste bodemorganismen 

niet even makkelijk via mulchings of groencompost geïntroduceerd worden en of het effect in vergelijking met 

een lokale controle meetbaar en duurzaam is. 

8.Monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit voor de kritische parameters (pH, EC, Sulfaten, …) is nodig na 

aanleg van het rietmoeras - onderzoek nodig i.k.v. dit project. 

9.Een te gering zicht op de waterkwaliteit van het beekje dat het rietmoeras zal voeden doorheen het jaar 

enerzijds en het gebrek aan gegevens over debieten van het beekje anderzijds vormen nog kennishiaten die 

dienen aangepakt te worden - onderzoek nodig i.k.v. dit project. 

10.Na de landschapsbouw is het aangewezen een T0 kaart te maken met de fysico-chemische en 

hydrologische kenmerken (bodemkaart) van het nieuwe landschap en de variatie aan standplaatsen, zodat de 

ontwikkeling van het bos en de open natuur beter gestuurd en verklaard kan worden- onderzoek nodig i.k.v. 

dit project. 

11.Het nauwkeurig begroten en bijhouden van de C-balans voor de gehele projectuitvoering kan onze 

inzichten inzake ‘Biological Carbon Capture and Storage’ verhogen en verifiëren of het CO2-mitigatie scenario 

(voorgesteld onder 4.4 en 5.6) realistisch en duurzaam is. Dan wordt dit luik een soort demonstratieproject 

(proof of concept).  

De Vos et al. (2020) onderscheiden 4 fasen in de toekomst waar bovenstaande onderzoeksvragen idealiter 

behandeld worden: Fase A) voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie, B) tijdens de sanering en 

creatie van de nieuwe morfologie en C) na de sanering en creatie van de nieuwe morfologie voorafgaand aan 

bosaanleg/natuurontwikkeling en D) na natuurinrichting. 

 

Fase A 

Voor sanering 

en creatie 

nieuwe 

morfologie 

Fase B 

Tijdens sanering 

en creatie 

nieuwe 

morfologie 

Fase C 

Na sanering en creatie nieuwe 

morfologie – start 

eindafwerking (bos- en 

natuurinrichting) 

Fase D 

Na eindafwerking 

(bos- en 

natuurinrichting) 

Studies 1, 4, 9, 11 2, 3, 5,11 5, 7, 8, 10, 11 6, 11 

 

Bij het uitvoeren van deze studies zal het INBO betrokken worden en/of (nauw) samenwerken met andere 

wetenschappelijke instellingen, studiebureaus, laboratoria en kenniscentra. 
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6.4.2.4 Monitoring en beheer 

Naar monitoring en beheer toe, worden de volgende milderende maatregelen nodig geacht:  

 De uiteindelijke ecotoopwinst in het projectgebied zal afhangen van de eindinrichting en het beheer in 

functie van de nabestemming. In het MER werden milderende maatregelen gesteld om de creatie van 

voldoende leefgebied en natuurverbindingszones voor de gewenste kapstoksoorten te realiseren. In het 

kader van het beheer in functie van de nabestemming, wordt als milderende maatregel vooropgesteld dat 

er een natuurbeheerplan met toegankelijkheidsregeling moet worden opgemaakt voorafgaand aan de 

voltooiing van de werken van het project. 

 Een degelijke begeleiding, opvolging, advisering en monitoring door INBO en in overleg met de 

initiatiefnemer, ANB en Natuurpunt, voor de volledige inrichting en beheer tijdens de verdere 

voorbereidings- en vooral uitvoeringsfase, is van noodzakelijk belang in het kader van de creatie en het 

behoud van de beoogde natuurwaarden. De studie van De Vos et al. (2020) bevat een voorstel van indeling 

van de begeleiding, opvolging, advisering en monitoring in 4 fasen door het INBO (zie paragraaf 6.4.2.3). 

 De fasering/voortschrijding moet op periodieke basis (jaarlijks of halfjaarlijks) met ANB besproken worden 

via voor te leggen werkplannen en voortgangsrapporten: 

• Werkplan:  

• Het werkplan omvat de fasering (die in een volgend werkplan kan worden bijgesteld). 

• In het werkplan wordt aangegeven op welke wijze, op welke locatie en op welke tijdstippen uitvoering 

zal worden gegeven aan de maatregelen uit het MER en/of voorwaarden uit de vergunning. En dit 

zowel voor de maatregelen met betrekking tot de werfuitvoering voor de zones waar de werf opstart 

of lopende is (6.4.2.1) als voor de maatregelen met betrekking tot de natuurinrichting (paragraaf 

6.4.2.2).   

• Dit werkplan omvat de onderzoeksresultaten en inzichten van de studies die INBO ondertussen zal 

hebben gedaan ter onderbouwing van het werkplan. 

• Voortgangsrapport:  

• Het voortgangsrapport beschrijft de uitgevoerde werken in relatie tot de fasering uit het werkplan. 

• In het voortgangsrapport wordt aangegeven welke concrete acties (wijze, locatie, tijdstippen) 

genomen werden om uitvoering te geven aan de maatregelen uit het MER en/of voorwaarden uit de 

vergunning. En dit zowel voor de maatregelen met betrekking tot de werfuitvoering voor de zones 

waar de werf opstart of lopende is als voor de maatregelen met betrekking tot de natuurinrichting.   

• Dit voortgangsrapport bevat de monitoringresultaten en inzichten over natuur die INBO tijdens het 

project zal doen. 

 

Naar monitoring toe, wordt de volgende aanbeveling gesteld:  

 Een monitoring van het gebruik van de faunatunnel onder de Kapelstraat is aangewezen. Voor de 

monitoring is het van belang om een energiepunt en een internetaansluiting bij de tunnel aan te brengen, 

zodat een camera of webcam kan worden aangesloten om het gebruik van de voorziening door dieren vast 

te stellen en te kwantificeren. 

 

6.4.3 Compenserende maatregelen 

Uit de terreinbeschrijving ter inschatting van de boscompensatie blijkt dat er ca. 27 ha boscompensatie nodig 

is als gevolg van de ontbossing voor de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie van het 

inrichtingsgebied. Voor de ontbossing ter hoogte van zone Molleveld in functie van de aanleg van de tijdelijke 

werfweg en de inrichting van de ecocorridor nadien dient er ca. 0,48 ha te worden gecompenseerd. Deze 

compensatie moet in natura gebeuren, wat betekent dat de initiatiefnemer zelf de compensatie moet voorzien. 

De boscompensatie zal volledig in situ voorzien worden voor een totale oppervlakte van ca. 30 ha.  
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6.4.4 Cumulatieve effecten 

Er zijn mogelijk cumulatieve effecten te verwachten van verstoring van de actieve en toekomstige klei-

ontginning van Wienerberger, van verstoring van het festival Tomorrowland dat plaatsvindt gedurende 2 

weekends midden en eind juli in het provinciale recreatiedomein De Schorre in Boom en verstoring en 

ruimtebeslag van de voorgenomen natuurinrichting van de plassen van Natuurpunt aanpalend ten oosten van 

het projectgebied. 

De actieve klei-ontginning van Wienerberger zal de komende 30 jaar blijvend plaatsvinden op ruime afstand 

van het projectgebied ten oosten met transport via de bestaande kade van Wienerberger. Pas over 30 jaar 

komt de ontginning ten noorden van het projectgebied te liggen. Cumulatieve effecten van verstoring of 

ruimtebeslag door de actieve en toekomsitge klei-ontginning van Wienerberger worden niet relevant geacht 

voor dit project. 

De verstoring ten gevolge van het festival Tomorrowland, gelegen ten westen van het projectgebied, zal een 

cumulatieve maar zeer tijdelijke rustverstoring betekenen.  

De voorgenomen natuurinrichting van de plassen van Natuurpunt wordt ingepast in het geheel van de 

verondieping. Het betreft een in omvang beperkte grondaanvulling in functie de ombouw van diepe vijvers 

naar ondiepe waterpartijen en rietmoerassen. De timing van verondieping van de plassen van Natuurpunt is 

afhankelijk van het beschikbaar komen van de meest geschikte (nutriëntarme) substraten. Deze 

natuurinrichting vereist geen ontbossing. Er worden dus weinig cumulatieve effecten verwacht tussen de 

voorgenomen natuurinrichting van de plassen van Natuurpunt en voorliggend project gezien er in hoofdzaak 

andere ecosystemen geraakt worden (verondieping plassen vs. ontbossing). In die zin is een fasering binnen 

de verondieping van de plassen van Natuurpunt enerzijds en binnen de ontbossing in voorliggend project 

anderzijds, belangrijker dan de fasering tussen de beide projecten. Aanvullend is het ook belangrijk om te 

benadrukken dat het noordelijk deel van de voormalige groeve (incl. noordelijke plas en noordoostelijke poel 

en zone rondom) gevrijwaard worden van werkzaamheden. Gezien het gebied van deze noordelijke plas 

gevrijwaard blijft van ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie, blijft het habitat voor de 

meeste aanwezige (Bijlage 1 Soortenbesluit-/Rode Lijst-/Provinciaal Prioritaire-/kapstok-) soorten intact tijdens 

de werkzaamheden, en kan de overstap voor de fauna naar het aangrenzende natuurgebied worden 

gefaciliteerd. Het gebied rond de noordelijke plas kan als refugium dienstdoen tijdens de werken.  

 

6.4.5 Nulalternatief 

Ecotoopverlies en ectoopherstel / ecotoopwinst 

In vergelijking met het basisproject zal het ruimtebeslag beperkter zijn doch nog steeds omvangrijk. In het 

nulalternatief zal ca. 28,5 ha worden ingenomen. Het betreft voornamelijk wilgenbossen centraal in het 

projectgebied, bos van gemengd loofhout aan de randen, ruigte en mantelvegetatie ter hoogte van het 

asbeststort, de westelijke helft van de centraal gelegen vijvers (eutrofe plassen), een waterplas ten zuiden van 

het asbeststort, grasland en berkenbos ten zuidwesten en zuiden van de centrale vijvers. 

De te ontbossen oppervlakte in het nulalternatief bedraagt ca. 23,5 ha. In het basisproject wordt er ca. 37 ha 

ontbost. In het nulalternatief is er een boscompensatie nodig van ca. 10,9 ha. In het basisproject is er een 

boscompensatie nodig van 27 ha. Boscompensatie zal in het nulalternatief nauwelijks kunnen worden 

uitgevoerd binnen het te saneren gebied zelf. Het nulalternatief betreft immers de minimalistische invulling van 

de BATNEEC-sanering waarbij de dikte van de eindafdek (2 m) op de storten en het tussengebied echter 

dermate beperkt is dat bosaanleg uitgesloten is en spontane bosontwikkeling vermeden moet worden. De 

beide met folies afgedekte stortzones en het met klei afgedekte tussengebied blijven in dit nulalternatief 

onbebost. In tegenstelling tot het basisproject, is er in het nulalternatief een blijvend verlies aan bosoppervlakte 

in het projectgebied. 

Er gaan in het nulalternatief, net als in het basisproject, geen Natura 2000 habitats verloren. Er gaan wel 

enkele regionaal belangrijke biotopen, voornamelijk rietland (1,11 ha) en vochtig wilgenstruweel (16,08 ha), 

verloren. Als verboden te wijzigen vegetatie zijn het eveneens de eutrofe plassen (in casu de ondiepe plas ten 
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zuiden van het asbeststort en een westelijke strook van de vijvers centraal in het projectgebied) en het hieraan 

gebonden rietland die zullen verdwijnen (totaal van 1,11 ha door de sanering). De kleine landschapselementen 

die zullen verdwijnen betreffen de bossen van wilg, gemengd loofhout en berk, de mantelvegetaties, en de 

tevens verboden te wijzigen eutrofe plassen (totaal van 24,59 ha door de sanering). In het nulalternatief wordt 

geen specifieke eindafwerking voorzien in functie van de creatie van nieuwe (natte) biotopen. Gezien 

bosontwikkeling boven de afgedekte storten en in het tussengebied vermeden dient te worden, zal er zich 

bovenop de storten een droge, landschappelijk open vlakte ontwikkelen. Dit betekent ook dat eutrofe plassen 

met rietland en vochtige struwelen, etc., niet meer aanwezig zullen zijn in het gebied na de sanering. 

De noordelijke plas en de directe omgeving ervan worden als de meest interessante locatie ervaren voor de 

natuurwaarden binnen het projectgebied. Het noordelijk deel van de voormalige groeve (incl. noordelijke plas 

en noordoostelijke poel) zal gevrijwaard worden van ontbossing en sanering, waardoor dit gebied als belangrijk 

nat biotoop voor de meeste aanwezige (Bijlage 1 Soortenbesluit-/Rode Lijst-/Provinciaal Prioritaire-/kapstok-) 

soorten wordt behouden en tevens als tijdelijk refugium kan optreden voor een aantal soorten afhankelijk van 

hun ecotoopvereisten. Dit is echter ook wat voorzien is in het basisproject.  

Voor het verlies of verstoring van leefgebied van soorten en vegetaties in Bijlage 1 van het Soortenbesluit, 

en/of die voorkomen op de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) voor de provincie 

Antwerpen, wordt, net als in het basisproject, maximaal ingezet op het vermijden van verstoring tijdens de 

voortplantingsperiode, de translocatie/verplaatsing van de soorten of de creatie van nieuw leefgebied ter 

hoogte van de noordelijke plas, de noordoostelijke poel of ter hoogte van de vijvers van het aanliggende 

plassengebied van Natuurpunt. 

Tijdens de ontbossing en de sanering zullen delen van het te saneren gebied niet toegankelijk zijn en zal de 

werfzone worden afgesloten. De ontbossing, sanering en herbebossing zullen, net als in het basisproject, 

gefaseerd verlopen binnen deelzones die mekaar opvolgen waardoor er geen volledige kaalslag zal zijn binnen 

het gebied en er geen sprake zal zijn van één grote werfzone. De werken in het nulalternatief zullen echter 

over een langere periode plaatsvinden dan in het basisproject aangezien de aanvoer van gronden afhankelijk 

is van het aanbod aan grondoverschotten op de markt. 

Voor het nulalternatief gelden dezelfde nodige milderende maatregelen als in het basisproject i.k.v. het 

vermijden van een ecologische val voor soorten. 

In vergelijking met het basisproject zal de wijziging van het bodemgebruik tijdens de werkzaamheden van het 

nulalternatief een beperktere oppervlakte beslaan maar over een langere periode. 

 

In het nulalternatief wordt geen specifieke eindafwerking voorzien in functie van de creatie van nieuwe (natte) 

biotopen voor specifieke soorten en in functie van de creatie van nieuwe ecologische verbindingsfuncties. 

Gezien bosontwikkeling boven de afgedekte storten en in het tussengebied vermeden dient te worden, zal er 

zich bovenop de storten een droge, landschappelijk open vlakte ontwikkelen. Het basisproject vormt door de 

aanvulling waarbij meerdere substraten gebruikt kunnen worden, met aanleg van een aantal natte biotopen 

en vernatting van een aantal lagergelegen zones rondom de noordelijke plas en noordoostelijke poel, nog 

meer mogelijkheden voor variatie in vochttrappen en dus een verhoging van de ecologische potenties dan de 

loutere sanering. Bij loutere sanering is er aldus een beperktere variatie in vochttrappen, zijnde droge zones 

t.h.v. de gesaneerde storten en natte zones t.h.v. de niet aangevulde delen. Ook wordt er geen ecocorridor 

ingericht ter hoogte van het Molleveld. In functie van de sanering dient de westelijke helft van de centrale 

vijvers te verdwijnen. De oostelijke helft van de centrale vijvers kan wel behouden blijven. In het nulalternatief 

wordt er aldus geen rietmoeras gecreëerd en wordt er geen herlokalisatie van de visclub voorzien. 

 

Barrièrewerking, versnippering, ontsnippering 

In het nulalternatief zal er ook barrièrewerking en versnippering door de aanvoer van gronden en ontbossing 

en sanering plaatsvinden. Hetzij over een beperktere doch nog steeds omvangrijke oppervlakte en 

vermoedelijk over een langere periode. De milderende maatregelen die vooropgesteld werden in het 

basisproject om versnippering voorafgaand en gedurende de werkzaamheden te beperken zijn ook in het 
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nulalternatief vereist (met uitzondering van de aanleg van een buis onder de Kapelstraat voor faunageleiding 

gezien er geen werfweg komt ter hoogte van corridor Molleveld). 

In het nulalternatief wordt er niet specifiek voorzien in het creëren van ‘natte stapstenen’ in het gebied. Ook 

wordt er geen specifieke (natte) ecocorridor gecreëerd tussen het Molleveld en de Rupel. In tegenstelling tot 

het basisproject wordt er dus geen meerwaarde gecreëerd voor de ecologische verbindingsfunctie van het 

gebied. 

 

Geluidshinder en lichthinder 

In het nulalternatief zal er ook geluidshinder en lichthinder door de aanvoer van gronden en ontbossing en 

sanering plaatsvinden. Hetzij gedurende een langere periode in vergelijking met het basisproject. De voor het 

basisproject gestelde milderende maatregelen m.b.t. het voorkomen van lichthinder zijn ook in het 

nulalternatief van toepassing. 

 

Wijziging waterkwaliteit 

Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering (i.c. volgens variant 3 van het 

BSP zonder aanvullende creatie van de nieuwe morfologie). De te verwachten resultaten van de sanering op 

de oppervlaktewaterkwaliteit zijn volledig dezelfde als die voor het basisproject, met name een beperking van 

de uitloging van anionen en kationen naar de Rupel. 

In het nulalternatief wordt de oostelijke helft van de centrale vijvers gewoon behouden en niet omgevormd tot 

een nutriëntenarmer rietmoeras waardoor er hier geen verhoging van de ecologische potenties zal 

plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot het basisproject. 

 

Wijziging waterkwantiteit 

Het verlies/winst aan natte biotopen in het nulalternatief in vergelijking met het basisproject wordt hierboven 

reeds toegelicht. 

 

In het nulalternatief gebeurt de aanvoer van gronden over de weg en wordt er geen tijdelijke 

overslaginfrastructuur aan de Rupel gebouwd. Dit betekent dat er geen tijdelijke werfweg wordt aangelegd ter 

hoogte van corridor Molleveld en dat de tunnel onder de Kapelstraat niet heraangelegd wordt. Vergeleken met 

het basisproject zullen er ter hoogte van Molleveld en de Rupel geen met deze ingrepen gerelateerde effecten 

naar biodiversiteit plaatsvinden (geen ecotoopverlies, ecotoopwinst, barrièrewerking, versnippering, 

geluidshinder, lichthinder noch drainage ter hoogte van corridor Molleveld). 

 

6.4.6 Conclusie 

Voor het verlies of verstoring van leefgebied van soorten en vegetaties in Bijlage 1 van het Soortenbesluit, 

en/of die voorkomen op de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) voor de provincie 

Antwerpen, wordt maximaal ingezet op het vermijden van verstoring tijdens de voortplantingsperiode, de 

translocatie/verplaatsing van de soorten of de creatie van nieuw leefgebied ter hoogte van de noordelijke plas, 

de noordoostelijke poel of ter hoogte van de vijvers van het aanliggende plassengebied van Natuurpunt. Er 

wordt ingezet op het behoud van de connectiviteit voor amfibieën en kleine zoogdieren tussen de Rupel en de 

vijvers van Ceuppens, het bos van Terhagen en het plassengebied van Natuurpunt tijdens de werken. 

Tegelijkertijd wordt ingezet op het vermijden van een ecologische val in het projectgebied zelf tijdens de 

werken. 

De inname zal gefaseerd verlopen, volgens het verloop van de werken, over een periode van ca. 7 à 8 jaar. 

Voor wat betreft de fasering van de werken zijn in dit MER een aantal concrete randvoorwaarden opgelegd 

als milderende maatregelen om één grote kaalslag en één grote werfzone in het projectgebied te vermijden 
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en zodat er steeds terug aangeplante zones of voor natuur ontwikkelde zones aanwezig zullen zijn in het 

projectgebied. 

Ter hoogte van de noordelijke plas en de noordoostelijke poel zullen geen werken plaatsvinden waardoor dit 

gebied als belangrijk nat biotoop voor de meeste aanwezige (Bijlage 1-/Rode Lijst-/Provinciaal Prioritaire-

/kapstok-) soorten wordt behouden en tevens als tijdelijk refugium kan optreden voor een aantal soorten 

afhankelijk van hun ecotoopvereisten. 

Als conclusie worden de effecten ten aanzien van ecotoopverlies, versnippering en geluidsverstoring tijdens 

de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie beoordeeld als negatief.  

Bij de eindafwerking voor de nabestemming van het gebied zullen nieuwe kansen worden gecreëerd voor 

natuurontwikkeling. De uiteindelijke ecotoopwinst zal afhangen van de precieze eindinrichting en het beheer 

in functie van de nabestemming. Met betrekking tot de geplande bos- en natuurontwikkeling kan het volgende 

gesteld worden: 

 Het verlies aan natte biotopen in de bestaande toestand zal minstens gecompenseerd worden in 

oppervlakte door de creatie van een aantal nieuwe natte biotopen waarvan de ecologische potenties en 

verbindingsfuncties verwacht worden groter te zijn dan in de bestaande toestand door toepassen van een 

natuurtechnische milieubouw, de herlokalisatie van de visvijver, de creatie van een rietmoeras, vernatting 

rond de noordelijke plas en de creatie van natte stapstenen in het gebied waaronder ecocorridor Molleveld 

en de centrale vallei in het projectgebied. 

 In de projectie van de bos en -natuurontwikkeling van De Vos et al. (2020) wordt verwacht dat er 10 jaar 

na de aanplant een halfopen boslandschap ontstaat. Lokaal is reeds gesloten bos aanwezig, dat bestaat 

uit snelgroeiende pioniers met een hoogte tussen 5m en 10m, en daartussen trager groeiende 

climaxboomsoorten die maximum 5m hoog zijn. Dit gesloten bos is vooral te vinden rond het voormalige 

traject van de Potgatbeek, waar ook de steilste hellingen te vinden zijn. Naast dit jonge bos dat reeds een 

gevarieerde verticale opbouw heeft, is er ook een afwisseling in de horizontale landschapsstructuur. De 

soortenrijke kalkrijke struwelen zijn na 10 jaar goed ontwikkeld en zomen delen van het landschap af die 

niet beplant zijn en die spontaan verbossen, of als open plek beheerd zullen worden. 

 De Vos et al. (2020) stellen dat 30 jaar na de aanplant, de biomassa van het bos dat in het projectgebied 

na de creatie van de nieuwe morfologie tot ontwikkeling is gekomen, die van het actueel aanwezige bos 

heeft overtroffen. Bovendien wordt er verwacht dat de soortendiversiteit van het nieuwe bos veel groter 

dan dat van het actueel aanwezige bos zal zijn, waar vrijwel uitsluitend pionierboomsoorten te vinden zijn. 

Afhankelijk van hoeveel Europees beschermde habitats en/of regionaal belangrijke biotopen gecreëerd 

worden, hoeveel (potentiële) leefgebieden voor doelsoorten cf. het Natuurontwikkelingsplan van Laurijssens 

& De Blust (2011) en hoeveel (potentiële) leefgebieden voor Europees of op Vlaams niveau beschermde 

diersoorten ontwikkeld worden, kan het effect beoordeeld worden van positief tot aanzienlijk positief. 

De milderende maatregelen die noodzakelijk worden geacht worden opgesomd in paragraaf 6.4.2. 

 

6.5 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

6.5.1 Effectvoorspelling en -beoordeling 

6.5.1.1 Verlies erfgoedwaarden 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Het inrichtingsgebied is aangeduid als een zone waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is ten 

gevolge van de voormalige ontginning. Effecten op archeologisch erfgoed worden bijgevolg niet verwacht. 

Binnen het inrichtingsgebied zijn geen beschermde erfgoedwaarden aanwezig. Aangrenzend aan het 

projectgebied, zijn er een aantal elementen aanwezig opgenomen in de Inventaris Bouwkundig erfgoed. Deze 

elementen worden niet geroerd en dus integraal behouden binnen voorliggend project. 

 

Er zijn echter ook verschillende landschapsbeeldbepalende relicten aanwezig binnen het projectgebied die 

niet beschermd zijn of niet zijn opgenomen in een inventaris. Deze verwijzen naar de geschiedenis van de 
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kleiontginning in het studiegebied. Het merendeel van de belangrijke relicten ligt in het zuidelijk deel van het 

projectgebied, i.c. in het eigendom Ceuppens, en blijft dus zonder meer behouden. De relicten zijn in verval 

en vaak overgroeid en bedekt met de pioniersbegroeiing. Bij het ontwerp werden de aanbevelingen van het 

Strategisch project Rupel - Erfgoedrelicten in deelgebieden I, II en III’ gehanteerd, het effect ten aanzien van 

de erfgoedwaarden wordt dus positief geacht aangezien de erfgoedwaarden meer tot hun recht zullen komen 

na de eindafwerking en integratie in de landschapsaanleg van het projectgebied. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute 

De volledige zone van de werfweg is aangeduid als een zone waar geen archeologisch erfgoed te verwachten 

valt. Effecten op archeologisch erfgoed worden bijgevolg niet verwacht. Tevens zijn er geen beschermde 

erfgoedwaarden aanwezig in de ruime omgeving van deze werfweg. 

Voor de aanvoer van de gronden met dumperverbinding vanaf de tijdelijke overslaginfrastructuur aan 

Molleveld zal de bestaande tunnel onder de Kapelstraat worden afgebroken en vervangen door een nieuwe 

tunnel en wordt de lein van Terhagen plaatselijk afgebroken over een lengte van ca. 85 m voor de bouw van 

de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat. Opgemerkt dient te worden dat de afbraak van dit deel hoe dan ook 

voorzien is voor de verbreding van de Kapelstraat met fietspaden (ontwikkelingsscenario) 

De afbraak van de tunnel onder de Kapelstraat en het plaatselijk onderbreken van de lein van Terhagen is als 

een negatief effect te beschouwen.  

 

Als één van de relevante ontwikkelingsscenario’s in voorliggend MER wordt de heraanleg en verbreding van 

de Kapelstraat in functie van de aanleg van fiets- en voetpaden beschouwd. In dit ontwikkelingsscenario zal 

de lein van Terhagen over de lengte van de werkzaamheden verwijderd worden. Een terugplaatsing van de 

stukken van de lein van Terhagen die moeten verdwijnen omwille van de bouw van de nieuwe tunnel onder 

de Kapelstraat in voorliggend project is dus niet aangewezen gezien de Kapelstraat in de toekomst verbreed 

moet worden. Een herlokalisatie van de stukken lein in het inrichtingsgebied zelf (bvb langs een wandelpad) 

zorgt dat de lein behouden kan blijven evenwel op een andere locatie in het voormalige ontginningsgebied. 

Het resterend effect kan dan als beperkt negatief beschouwd worden.  

 

Effecten ter hoogte van de overslaginfrastructuur aan de Rupel 

De volledige zone ter hoogte van de geplande overslaginfrastructuur aan de Rupel is aangeduid als een zone 

waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Effecten op archeologisch erfgoed worden bijgevolg niet 

verwacht. Teven zijn er geen beschermde erfgoedwaarden aanwezig in de ruime omgeving van de kade. 

 

6.5.1.2 Structuur- en relatiewijzigingen 

Effecten in het inrichtingsgebied 

De voormalige ontginning heeft een structuurwijziging in het landschap gebracht en de samenhang van het 

projectgebied met de omgeving gewijzigd. De ontginning resulteerde in een sterk geaccidenteerd reliëf dat 

uitgesneden is uit de oorspronkelijke cuesta. Naast de relatief sterke hoogteverschillen wordt de structuur van 

het projectgebied ook bepaald door aanwezigheid van verschillende vijvers die eveneens het resultaat zijn 

van de voormalige ontginning. Ondanks het feit dat het reliëf het resultaat is van menselijke ingrepen, is het 

ontginningslandschap intussen kenmerkend voor de omgeving en kent het een appreciatie door de 

omwonenden. Delen die in het verleden niet ontgonnen zijn, waaronder de Hoogstraat en de woonwijk langs 

de Bosstraat, zijn verhevenheden in de omgeving. Van deze locaties zijn vergezichten mogelijk, over het 

projectgebied en de omgeving en vanaf de Bosstraat zelfs tot het Atomium. 
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Tijdens de ontbossing zal de karakteristieke landschapsstructuur van het gebied als dicht bebost gebied 

aangetast worden. De werken van de ontbossing zullen gefaseerd gebeuren. Er zal bijgevolg geen volledige 

kaalslag binnen het inrichtingsgebied gebeuren en er zullen steeds beboste zones of terug aangeplante zones 

aanwezig zijn. Dit gebeurt weliswaar binnen een relatief korte periode rekening houdend met 

bosontwikkelingstijden. In ieder geval wordt na de werkzaamheden opnieuw een volledig groene invulling (met 

bossen, natte zones, …) van het projectgebied beoogd waardoor op termijn opnieuw wordt voorzien in een 

sterk bebost landschap via actieve bebossing met inheems loofhout. Hierdoor zal de oorspronkelijke situatie 

(weliswaar in een gewijzigde vorm) zich herstellen. De aantasting van de karakteristieke bosstructuur door de 

ontbossing is dus als een tijdelijk effect te beschouwen (beperkt negatief effect). 

 

De werken voor de sanering gevolgd door de creatie van de nieuwe morfologie zal de karakteristieke 

landschapsstructuur van het reliëfrijke gebied met het vergezicht op de Hoogstraat tijdelijk tenietdoen (beperkt 

negatief effect). Het ontwerp van de nieuwe morfologie voorziet echter grote variatie in het reliëf, met terrassen, 

een landschapsheuvel, valleien, vergezichten, waterpartijen, … De uitkijkpunten vanaf de Hoogstraat en de 

Bosstraat blijven behouden en worden duidelijk versterkt en toegankelijk gemaakt. Op andere plaatsen binnen 

het inrichtingsgebied worden nieuwe zichtpunten gecreëerd, zoals vanaf de landschapsheuvel. Hierdoor treedt 

er geen vernietiging op van karakteristieke landschapsstructuren maar zullen deze op een andere manier 

vormgegeven worden en versterkt worden (beperkt positief effect). 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten ten aanzien van de landschapsstructuur en -relaties in het 

inrichtingsgebied tijdens de werkzaamheden als beperkt negatief te beschouwen zijn omwille van de tijdelijke 

structuur- en relatiewijzigingen. Het landschap zal een andere vorm aannemen maar zowel het huidige als het 

toekomstige landschap zijn door de mens gecreëerd en hebben een groene, reliëfrijke invulling met behoud 

van relicten uit het ontginningsverleden (baggertuig, spoorrelict, bakstenen tunnels) en binnen de nieuwe 

inrichting betekenisvolle verwijzingen naar het verleden (o.a. bakstenen keermuren). In de eindinrichting van 

het gebied zullen de karakteristieke landschapsstructuren op een andere manier vorm gegeven en versterkt 

worden, wat als beperkt positief wordt beoordeeld. 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute  

Voor de aanvoer van gronden vanaf Molleveld zal een tijdelijke werfweg aangelegd worden. Deze zal de 

huidige corridor doorheen het Molleveld volgen. Hierdoor blijft de ontbossing van het Molleveld beperkt tot het 

minimum. De wijzigingen ten aanzien van de landschapsstructuur blijven bijgevolg beperkt. Na de werken 

wordt Molleveld heringericht als een ecocorridor waardoor het volledige gebied opnieuw een groene invulling 

krijgt. De effecten ten aanzien van de landschapsstructuur en -relaties langs de interne verbindingsroute 

worden verwaarloosbaar geacht.  

 

Effecten ter hoogte van de overslaginfrastructuur aan de Rupel  

De tijdelijke overslagkade ter hoogte van Molleveld met damwand, hele reeks buispalen, steenbestorting en 

betonnen prefabliggers, zal lokaal voor een sterke wijziging van de oeverstructuur van de Rupel zorgen 

(negatief effect).  

 

Nadien wordt deze tijdelijke kade afgebroken, met uitzondering van de 2 wachtpalen en de lokale 

steenbestorting errond stroomopwaarts van de tijdelijke kade ter hoogte van de zone met de restanten van de 

oude reeds afgebroken kade. De impact op de oeverstructuur van de Rupel is hier dus beperkt, niettemin is 

deze impact permanent. Dit effect wordt beoordeeld als beperkt negatief. 
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6.5.1.3 Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Het landschap in de voormalige groeve heeft na de ontginnings- en stortactiviteiten een eerder natuurlijk 

karakter gekregen door de grotendeels spontane verbossing. Daarnaast worden de perceptieve kenmerken 

en belevingswaarde in het projectgebied ook bepaald door het reliëf en de resterende infrastructuur van de 

voormalige ontginning. 

 

Door de ontbossing als terreinvoorbereiding voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zal de 

belevingswaarde in het projectgebied sterk wijzigen. De ontbossing zal echter gefaseerd gebeuren in functie 

van de werken. Er zal dus geen volledige kaalslag binnen het projectgebied gebeuren en er zullen steeds 

beboste zones of terug aangeplante zones aanwezig zijn. Dit gebeurt weliswaar binnen een relatief korte 

periode rekening houdend met bosontwikkelingstijden. Ook blijft het bos ten zuidoosten van het projectgebied 

gevrijwaard (in casu het bos van Terhagen).  

Ook de sanering en aanvullende verondieping zullen voortschrijdende wijzigingen in het landschapsbeeld met 

zich brengen. De visuele kenmerken in het studiegebied zullen bijgevolg regelmatig wijzigen, wat ook een 

impact heeft op de belevingswaarde in het gebied. De verstoring van de landschapsbeleving is in hoofdzaak 

visueel, maar plaatselijk en in beperkte mate ook auditief (geluid van graafmachine en transport).  

Tijdens de werken kan de verstoring ervaren worden als een beperkt negatief tot negatief effect. 

 

Gezien het landschap kenmerkend is voor de omgeving en een sterke appreciatie kent door de omwonenden 

is een permanente wijziging van de perceptieve kenmerken en belevingswaarde niet wenselijk. Het ontwerp 

van de nieuwe morfologie voorziet echter een nieuw boeiend landschap tussen de Bosstraat en Hoogstraat 

waarbij rekening wordt gehouden met ecologische en waterhuishoudkundige randvoorwaarden. Ook blijft het 

gebied enkel toegankelijk voor laagdynamische, niet gemotoriseerde vormen van recreatie. Bovendien blijven 

de bestaande vergezichten behouden en worden er nieuwe zichtpunten gecreëerd wat de belevingswaarde 

van het landschap kan doen toenemen hetzij in beperkte mate. Er kan daarom geconcludeerd worden dat het 

effect ten aanzien van de landschapsbeleving verwaarloosbaar tot beperkt positief geacht kan worden.  

 

Effecten langs de interne verbindingsroute 

De aanvoer van gronden vanaf Molleveld zal gebeuren volgens een nieuw aan te leggen tijdelijke werfweg. Er 

wordt slechts het strikte minimum van de zone Molleveld ontbost zodat de tijdelijke werfweg tijdens zijn 

gebruiksfase volledig ingekapseld blijft door bos. De op- en afrijdende dumpers kunnen echter voor verstoring 

van de landschapsbeleving zorgen. Na de werken wordt Molleveld heringericht als een ecocorridor. Het effect 

van de grondaanvoer via Molleveld op de perceptieve kenmerken en de belevingswaarde wordt tijdens de 

werken als beperkt negatief beoordeeld, nadien is het effect verwaarloosbaar. 

 

Effecten ter hoogte van de overslaginfrastructuur aan de Rupel 

De tijdelijke overslagkade ter hoogte van Molleveld met kranen, betonnen prefabliggers, hele reeks buispalen 

en steenbestorting, zal lokaal voor een sterke wijziging van de perceptieve kenmerken ter hoogte van de Rupel 

zorgen (negatief effect).  

 

Nadien wordt deze tijdelijke kade afgebroken, met uitzondering van de 2 wachtpalen stroomopwaarts van de 

tijdelijke kade ter hoogte van een oude reeds afgebroken kade. De impact op de perceptieve kenmerken van 

de Rupel is hier dus beperkt, niettemin is deze impact permanent. Dit effect wordt beoordeeld als beperkt 

negatief. 
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6.5.2 Nulalternatief 

Verlies erfgoedwaarden 

Het te saneren gebied is aangeduid als een zone waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is ten 

gevolge van de voormalige ontginning. Effecten op archeologisch erfgoed worden bijgevolg niet verwacht, net 

als in het basisproject. Binnen het te saneren gebied zijn geen beschermde erfgoedwaarden aanwezig, net 

als in het inrichtingsgebied van het basisproject. In de nabijheid van het te saneren gebied, zijn er een aantal 

elementen aanwezig opgenomen in de Inventaris Bouwkundig erfgoed. Deze elementen worden integraal 

behouden binnen het nulalternatief, net als in het basisproject. 

Ook in het nulalternatief zullen de aanbevelingen van het Strategisch project Rupel - Erfgoedrelicten in 

deelgebieden I, II en III gevolgd kunnen worden met betrekking tot het behoud van de niet-beschermde 

erfgoedwaarden in het te saneren gebied. Doordat er niet voorzien wordt in een specifieke landschapsaanleg 

en eindinrichting van het volledige projectgebied, doch beperkt wordt tot een louter technische sanering, wordt 

er geen verbetering verwacht ten aanzien van de integratie van deze erfgoedaarden in het projectgebied. Dit 

in tegenstelling tot het basisproject. 

 

Structuur- en relatiewijzigingen 

Tijdens de ontbossing zal de karakteristieke landschapsstructuur van het gebied als dicht bebost gebied 

aangetast worden. De werken van de ontbossing zullen gefaseerd gebeuren, net als in het basisproject. Er 

zal bijgevolg geen volledige kaalslag binnen het te saneren gebied gebeuren en er zullen steeds beboste 

zones of terug aangeplante zones aanwezig zijn. Dit gebeurt weliswaar binnen een relatief korte periode 

rekening houdend met bosontwikkelingstijden. Vergeleken met het basisproject zal de aantasting van de 

karakteristieke bosstructuur over een beperktere oppervlakte plaatsvinden maar vermoedelijk over een 

langere periode. 

Na de werkzaamheden wordt opnieuw een volledig groene invulling van het te saneren gebied beoogd. Echter 

zullen er geen terreinherstellende ingrepen en geen specifieke creatie van een nieuwe morfologie 

plaatsvinden. Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering waarbij de 

aanvulling boven de afdichtlaag van de storten echter dermate beperkt is dat bosaanleg uitgesloten is en 

spontane bosontwikkeling vermeden moet worden. Bovenop de storten zal er zich een droge, landschappelijk 

open vlakte ontwikkelen. In vergelijking met het basisproject zal de karakteristieke bosstructuur zich dus in 

veel mindere mate kunnen herstellen. 

Er wordt geen specifieke morfologieopbouw noch aanvullende landschapsaanleg voorzien in het nulalternatief 

die verder gaat dan de technische sanering. De stabilisatie van de Hoogstraat maakt geen deel uit van het 

nulalternatief aangezien dat niet behoort tot de technisch minimale BATNEEC-sanering en de Hoogstraat 

dreigt op korte tot middellange termijn onbruikbaar te worden. Ook worden er geen nieuwe zichtpunten 

gecreëerd in tegenstelling tot het basisproject. Er zal geen vernietiging optreden van bestaande karakteristieke 

landschapsstructuren maar deze zullen ook niet worden versterkt, wat wel het geval is in het basisproject. 

 

Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde 

In vergelijking met het basisproject zal de wijziging van de perceptieve kenmerken en belevingswaarde 

gedurende de werkzaamheden over iets een beperktere oppervlakte optreden (i.c. ca. 31 ha i.p.v. ca. 44 ha). 

De werken zullen echter meer tijd in beslag nemen dan in het basisproject aangezien de aanvoer van gronden 

afhankelijk is van het aanbod aan grondoverschotten op de markt. De wijziging van de perceptieve kenmerken 

en belevingswaarde van het projectgebied tijdens de werken zal dus vermoedelijk langer duren dan in het 

basisproject.  

Ook in het nulalternatief zal een nabestemming van het gebied als publiek toegankelijk groen gebied met 

laagdynamisch recreatief medegebruik mogelijk zijn. Er wordt echter geen specifieke landschapsaanleg 

voorzien in het nulalternatief. De westelijke helft van de centrale vijvers zal verdwijnen. Een heraanleg van de 

visvijver op basis van de oostelijke vijverrestanten is wellicht mogelijk. Ook zal de stabilisatie van de Hoogstraat 
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en de optimalisatie van het Keibrekerspad tot bovenlokale fietsroute tussen Terhagen en Reet geen deel 

uitmaken van het nulalternatief. Tevens worden er geen nieuwe vergezichten gerealiseerd. In het nulalternatief 

zal de belevingswaarde in het gebied aldus niet toenemen, wat wel het geval is voor het basisproject. Meer 

zelfs, door het tegengaan van verbossing bovenop de met folies afgedekte stortplaatsen blijven deze visueel 

als landschappelijk open plekken waarneembaar. 

 

In het nulalternatief gebeurt de aanvoer van gronden over de weg en wordt er geen tijdelijke 

overslaginfrastructuur aan de Rupel gebouwd. Dit betekent dat er geen tijdelijke werfweg wordt aangelegd ter 

hoogte van corridor Molleveld en dat de tunnel onder de Kapelstraat niet heraangelegd wordt. Vergeleken met 

het basisproject zullen er ter hoogte van Molleveld en de Rupel geen met deze ingrepen gerelateerde effecten 

naar landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie plaatsvinden. 

 

6.5.3 Leemtes in de kennis 

Er zijn geen leemtes in de kennis. 

 

6.5.4 Conclusie 

Als milderende maatregel wordt gesteld om na aanpassingen aan de Kapelstraat, de stukken lein die 

verwijderd werden en nog in goede staat zijn, te groeperen en te verplaatsen op een geschikte locatie binnen 

het inrichtingsgebied (bvb. langs een wandel- of fietspad).  

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten ten aanzien van het landschap in het inrichtingsgebied tijdens 

de werkzaamheden als beperkt negatief tot negatief te beschouwen zijn omwille van de tijdelijke structuur- en 

relatiewijzigingen en de wijziging van de perceptieve kenmerken en belevingswaarde. Het landschap zal een 

andere vorm aannemen maar zowel het huidige als het toekomstige landschap zijn door de mens gecreëerd 

en hebben een groene, reliëfrijke invulling met behoud van relicten uit het ontginningsverleden (baggertuig, 

spoorrelict, bakstenen tunnels) en binnen de nieuwe inrichting betekenisvolle verwijzingen naar het verleden 

(o.a. bakstenen keermuren). In de eindinrichting van het gebied zullen de karakteristieke landschapsstructuren 

op een andere manier vormgegeven en versterkt worden. De erfgoedwaarden zullen meer tot hun recht zullen 

komen na de eindafwerking en integratie in de landschapsaanleg van het projectgebied. Ook blijft het gebied 

enkel toegankelijk voor laagdynamische, niet gemotoriseerde vormen van recreatie. Bovendien blijven de 

bestaande vergezichten behouden en worden er nieuwe zichtpunten gecreëerd wat de belevingswaarde van 

het landschap kan doen toenemen hetzij in beperkte mate. De effecten ten aanzien van het landschap na de 

eindafwerking van het inrichtingsgebied worden als beperkt positief tot positief beoordeeld. 

 

6.6 Mens-ruimtelijke aspecten 

6.6.1 Effectvoorspelling en -beoordeling 

6.6.1.1 Wijziging gebruiksfuncties 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Momenteel kent het inrichtingsgebied geen andere menselijke functies dan het recreatief gebruik (zowel door 

wandelaars, mountainbikers, vissers van de visclub, etc.). De recreatieve waarde van het projectgebied geldt 

zowel voor de omwonenden als voor mensen uit de ruime omgeving (gezien de aantrekkelijkheid van het 

gebied voor mountainbikers). 
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Door de werken gedurende de ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie zullen delen van het 

inrichtingsgebied tijdelijk niet meer toegankelijk zijn voor recreanten. De werfzone zelf zal afgesloten worden. 

De ontbossing, sanering, creatie van de nieuwe morfologie en herbebossing zullen gefaseerd verlopen binnen 

deelzones die mekaar opvolgen waardoor er geen volledige kaalslag zal zijn binnen het gebied en er geen 

sprake zal zijn van één grote werfzone. De delen waar niet gewerkt wordt, zullen toegankelijk blijven waardoor 

recreatief gebruik deels steeds mogelijk blijft.  

Daarnaast zorgen de werken ook voor een verstoring van de belevingswaarde. Deze verstoring zal 

plaatsvinden zo lang de werken duren, namelijk over een periode van ca. 7 à 8 jaar. Na de werkzaamheden 

zal de natuur ook nog enige tijd nodig hebben om zich te herstellen waardoor de verstoring van de 

belevingswaarde ook nog enkele jaren na het verdwijnen van de laatste machines uit het projectgebied zal 

optreden. Het effect van de werkzaamheden voor de ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie 

ten aanzien van recreatie is een tijdelijk effect maar wordt beoordeeld als negatief. 

 

Tijdens de werken voor ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie in het oostelijk deel van het 

inrichtingsgebied en tijdens de werken voor de stabilisatie van de Hoogstraat, zal het Keibrekerspad, een 

belangrijke wandelroute in het inrichtingsgebied, verstoord worden (tijdelijk negatief effect) (zie Figuur 6-7).  

Gezien het belang van het Keibrekerspad wordt als milderende maatregel gesteld om de mogelijkheid en 

haalbaarheid te bekijken om deze recreatieve verbinding tijdens de werkzaamheden in stand te houden door 

het Keibrekerspad om te leggen, voorafgaand aan de werkzaamheden in het oostelijk deel van het 

inrichtingsgebied. Een optie is om het Keibrekerspad om te leggen in het westelijk deel van het 

inrichtingsgebied nadat de werken van sanering en creatie van de nieuwe morfologie hier beëindigd zijn. Indien 

dit geen optie is omwille van een overlap met werfzones kan een het een optie zijn om het Keibrekerspad 

tijdelijk om te leggen in het oostelijk vijver- en bosgebied van Natuurpunt. Hier is ook een link met het 

ontginningsverleden. Indien een omlegging van het Keibrekerspad mogelijk blijkt tijdens de werken, dan kan 

het resulterend effect beoordeeld worden als tijdelijk beperkt negatief. 

Bij de creatie van de nieuwe morfologie zal het Keibrekerspad geoptimaliseerd worden tot noord-zuid 

fietsverbinding tussen Terhagen en Reet, wat te beschouwen is als een beperkt positief effect. 
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Figuur 6-7: Interferentie met het Keibrekerspad 

 

De mountainbikeroute doorheen het projectgebied is reeds afgesloten omwille van de voorzorgsmaatregelen 

noodzakelijk om de blootstelling aan asbest ter hoogte van het Eternit-stort tegen te gaan in de bestaande 

toestand, in afwachting van de definitieve sanering van het Eternit-stort in voorliggend project. Het betreft geen 

officiële mountainbikeroute van Sport Vlaanderen. Na de werken geldt als milderende maatregel om binnen 

het inrichtingsgebied opnieuw een route voor mountainbikers te realiseren. Het ontwerp van de nieuwe 

morfologie komt hieraan tegemoet doordat het variatie in het reliëf voorziet, met terrassen, een 

landschapsheuvel, valleien, micro-reliëf, etc. Hierop is het mogelijk om een parcours aan te leggen met 

hoogteverschillen, bochten, steile wanden, … De ondergrond moet voldoende doorlatend zijn zodat een goede 

afwatering mogelijk blijft om alles berijdbaar te houden en het onderhoud te beperken. Tot slot dient de 

mountainbikeroute zoveel mogelijk gescheiden te zijn van andere gebruikers van het projectgebied om 

conflicten te vermijden. Dit kan gerealiseerd worden door een duidelijk bewegwijzering te voorzien. Uit 

bovenstaande beschrijving is duidelijk dat het aanleggen van een technische mountainbikeroute een 

specifieke materie is. Het is aangewezen om de nodige experts bij Sport Vlaanderen hierbij te betrekken. Mits 

rekening gehouden wordt met de bovenstaande milderende maatregel, kan geconcludeerd worden dat het 

resulterend effect ten aanzien van de mountainbikeroute beperkt positief is. 

 

De westelijke helft van de bestaande centrale vijvers zal omwille van de saneringswerken moeten verdwijnen. 

Bij de creatie van de nieuwe morfologie zullen de restanten van deze vijvers verder worden opgevuld tot op 

landschapsniveau en omgevormd tot een rietmoeras. De visclub wordt geherlokaliseerd in de oksel tussen 

Kapelstraat en Bosstraat (beperkt negatief effect). De visclub werd betrokken bij de herlokalisatie en het 

ontwerp van de nieuwe visvijver te betrekken. Deze site is goed toegankelijk vanuit de Kapelstraat en staat 

via de tunnel onder de Bosstraat in verbinding met de Schorre. Een parking dicht aan de Kapelstraat en een 

clubgebouw zullen de entree vormen tot de visclub. De nieuwe visvijver in de oksel van de Kapelstraat en de 

Bosstraat wordt voorafgaand gebouwd aan het opheffen van de bestaande visvijver in functie van de 

saneringswerken van het huisvuilstort. Op deze toekomstige locatie kan de visclub tijdelijk nog geluidshinder 
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ondervinden wanneer de werkzaamheden zich situeren in de buurt van de visvijver. Deze verstoring is echter 

slechts tijdelijk. In vergelijking met de bestaande toestand, zal het nieuwe clubhuis beter bereikbaar zijn en 

over meer parkeergelegenheid beschikken. De oppervlaktewaterkwaliteit van de nieuwe visvijver in de 

geplande toestand zal beter zijn dan die van de visvijver in de bestaande toestand waar er uitloging optreedt 

van het naastliggende huisvuilstort. De nieuwe visvijver in de geplande toestand zal bovendien een natuurlijke 

afwatering kennen, daar waar de huidige vijvers in de bestaande toestand continu moeten worden afgepompt 

naar de 10 m hoger gelegen Molleveldloop. Gezien de visclub geherlokaliseerd wordt binnen het projectgebied 

en eventuele verstoringseffecten slechts tijdelijk van aard zijn, wordt het effect beoordeeld als verwaarloosbaar 

tot beperkt positief. 

 

Uit de terreinbeschrijving ter inschatting van de boscompensatie blijkt dat er ca. 27 ha boscompensatie nodig 

is als gevolg van de ontbossing voor de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie van het 

inrichtingsgebied. Voor de ontbossing ter hoogte van zone Molleveld in functie van de aanleg van de tijdelijke 

werfweg en de inrichting van de ecocorridor nadien dient er ca. 0,48 ha te worden gecompenseerd. Deze 

compensatie moet in natura gebeuren, wat betekent dat de initiatiefnemer zelf de compensatie moet voorzien. 

De boscompensatie zal volledig in situ voorzien worden voor een totale oppervlakte van ca. 30 ha. De impact 

van de boscompensatie op andere gebruiksfuncties blijft op die manier beperkt (verwaarloosbaar). 

 

Effecten langs de interne verbindingsroute  

De aanvoer van gronden vanaf Molleveld interfereert niet bijkomend met het Keibrekerspad. De tijdelijke 

werfweg interfereert wel met een semi-verhard wandelpaadje doorheen corridor Molleveld en met een 

wandelroute dwars op corridor Molleveld (knooppunt 202-276). Het is niet aangewezen om deze routes open 

te houden tijdens de werken. Het effect wordt negatief geacht maar kan gemilderd worden door de routes 

(tijdelijk) om te leggen langsheen het jaagpad langs de Rupel om vervolgens doorheen het Gemeentelijk Park 

van Terhagen en langs de Korte Veerstraat, de Kapelstraat over te steken en dan via de poort van De 

Beukelaer (waar er geen werkzaamheden zullen zijn) het groengebied binnen te treden (beperkt negatief 

effect). 

Na de beëindiging van de werken voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zal de tijdelijke 

werfweg worden afgebroken en zal de natuur- en wandelverbinding tussen de Rupel en het inrichtingsgebied 

doorheen corridor Molleveld worden hersteld (verwaarloosbaar effect). 

Bij de inrichting van corridor Molleveld dient vanuit de discipline Biodiversiteit rekening gehouden te worden 

met de volgende randvoorwaarden zoals gesteld in het natuurontwikkelingsplan voor het gebied (Laurijssens 

& De Blust, 2011):  

 Maximaal 10% van de ecocorridor Molleveld kan ingericht worden als recreatieve infrastructuur; 

 De corridor Molleveld is enkel toegankelijk voor wandelaars en lopers. 

 

De percelen van de corridor Molleveld werden recent verworven door de gemeente Rumst. In dit gebied 

bevinden zich ook 2 zonevreemde woningen (Polder nrs. 1 en 2). Deze woningen zullen afgebroken worden 

in het kader van de inrichting van corridor Molleveld als tijdelijke dumperverbinding en nadien ecocorridor. 

Mogelijks vindt de afbraak maar plaats na de grondaanvoerwerken zodat deze woningen tijdens de werffase 

als werfkeet en sanitair gebruikt kunnen worden.  

Deze woningen werden inmiddels reeds verworven door de initiatiefnemers en de woonfunctie werd reeds 

uitgedoofd. De bestemming volgens het gewestplan is hier echter ‘bufferzone’. De woningen bevonden zich 

aldus zonevreemd volgens het gewestplan.  

Aangezien deze beide woningen in der minne werden verworven, zonevreemd waren en een beperkte kwaliteit 

hadden, wordt het effect beoordeeld als beperkt positief. 
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6.6.1.2 Hinder ten gevolge van verkeer 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Verkeersstromen over de weg die door het project gegenereerd worden zijn voornamelijk afkomstig van 

verplaatsingen van arbeidskrachten die tewerkgesteld zullen worden voor de uitvoering van de 

werkzaamheden, de afvoer van hout na de ontbossing, de aanvoer van afdekfolie, drainagematten en 

kleimatten voor de sanering en de aanvoer van bomen in functie van de herbebossing.  

De aanvoer van afdekfolie, drainage- en kleimatten en de aanvoer van bosplantsoen over de weg zal 

gefaseerd gebeuren, afhankelijk van de vooruitgang van de werken. De verkeershinder van deze 

vrachtwagenbewegingen wordt daarom beperkt negatief geacht. Gezien de problemen inzake leefbaarheid 

van het vrachtverkeer door het centrum van Rumst in de bestaande toestand en gezien het vrachtaandeel 

doorheen het centrum van Rumst in de bestaande toestand groter is op het ochtendpiekuur (8-9u) dan op het 

avondpiekuur, wordt als milderende maatregel opgelegd om het vrachtverkeer voor de aanvoer van afdekfolie, 

drainagematten en kleimatten, maximaal te organiseren na 9u ‘s ochtends. De verkeershinder van de 

vrachtwagenbewegingen wordt dan verwaarloosbaar beoordeeld. 

De grond wordt volledig aangevoerd over de Rupel waardoor er hier geen hinder wordt verwacht ten opzichte 

van het wegverkeer. Mogelijke hinder t.g.v. het fiets- en wandelverkeer langs het jaagpad en het 

scheepvaartverkeer op de Rupel scheepvaartverkeer, wordt hieronder besproken.  

 

Effecten langs de interne verbindingsroute  

Voor de aanleg van de dumperverbinding tussen de nieuwe kade ter hoogte van Molleveld en het 

inrichtingsgebied zal het jaagpad langs de Rupel worden ingekokerd zodat het ongelijkvloers kan worden 

gekruist en wordt een nieuwe brede tunnel gebouwd onder de Kapelstraat zodat er geen gebruik is van de 

openbare weg. De verkeershinder wordt verwaarloosbaar geacht omwille van niet gebruik van de openbare 

weg en het uitblijven van conflicten met andere weggebruikers. 

 

Effecten ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel  

De gronden voor de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie zullen uitsluitend aangevoerd worden 

per schip over de Rupel.  

De kade is zodanig gedimensioneerd dat er een zone van min. 12 tot 25 m tussen de kade en de vaargeul 

blijft. Dit is (ruim) voldoende voor het afladen van duwbakken type Europa I. Het overige scheepvaartverkeer 

op de Rupel wordt op die manier niet gehinderd (verwaarloosbaar effect).  
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6.6.1.3 Wijziging geschiktheid nabestemming 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Het project beoogt de sanering van 2 historische stortplaatsen en tussenliggende sterk verontreinigde zones. 

Het gaat hierbij om een voormalig Eternit-stort waar momenteel het asbest dagzoomt. Ook de afdichtlaag ter 

hoogte van het Eternit-stort is op één locatie sterk verontreinigd met zware metalen. Deze sterke 

verontreinigingen kunnen, rekening houdend met de actuele functie van het terrein, een humaantoxicologisch 

risico vormen. Het tweede stort bestaat uit huishoudelijk afval en fungeert als brongebied voor sterk verhoogde 

concentraties aan een aantal anionen en kationen in het grondwater. Er bestaat een verspreidingsrisico voor 

sulfaat. Tussenin gelegen werden onder andere gipshoudende gronden geborgen. 

Gezien de ernstige bedreigingen die uitgaan van de bodemverontreinigingen is de sanering noodzakelijk. Met 

de sanering wordt het actueel humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weggenomen en de uitloging 

uit het huisvuilstort en het tussenliggend gebied beperkt. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-

saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. Dit 

wordt positief geacht, zowel voor het huidige gebruik van het projectgebied als voor de toekomstige 

nabestemming. 

 

Na de sanering wordt de creatie van een nieuwe morfologie, gevolgd door een eindafwerking en 

landschapsaanleg in functie van de nabestemming, voorzien.  

Het is de bedoeling om het terrein met zijn huidige topografie, dewelke het gevolg is van ontginning en 

stortactiviteiten, om te vormen naar een publiek toegankelijk groen gebied met recreatief medegebruik. De 

morfologie zal een laagdynamisch, niet gemotoriseerd recreatief gebruik mogelijk maken (wandelen, fietsen, 

mountainbiken, lopen, …). Na de aanleg van het nieuwe reliëf wordt in het inrichtingsgebied een actieve 

bebossing met inheems loofbos voorzien, goed voor ca. 30 ha. Het ontwerp van de nieuwe morfologie voorziet 

variatie in de vegetatie en in het reliëf, met terrassen, een landschapsheuvel, valleien, een rietmoeras, … De 

uitkijkpunten vanaf de Hoogstraat en de Bosstraat blijven behouden en versterkt. Op andere plaatsen binnen 

het inrichtingsgebied worden nieuwe zichtpunten gecreëerd. Met name de bereikbaarheid en bruikbaarheid 

van het volledige gebied vanaf de Bosstraat zal zeer sterk verhogen door de aanleg van een “balkon”, 

verschillende toegangen tot “terrassen” en meerdere toegangen tot de centrale vallei via ‘holle wegen’.  

Specifiek voor het hoogste terras wordt ook een toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers voorzien via een 

doorsteek door het balkon. Het volledige gebied zal terug toegankelijk zijn via onverharde en semi-verharde 

paden. Hierbij zal rekening gehouden worden met de verschillende types gebruikers zoals hierboven 

opgesomd. Zo zal het Keibrekerspad worden geoptimaliseerd als noord-zuid fietsverbinding tussen Terhagen 

en Reet. Dit gebeurt door het meest noordelijke deel van dit pad binnen het projectgebied op te hogen 

waardoor een comfortabelere fietshelling ontstaat dan de huidige zeer steile klim. Het oorspronkelijk 

bodemgebruik wordt dus hersteld.  

Enkel de visvijver van Vereniging KM De Lustige Visser, centraal in het projectgebied, zal door de realisatie 

van het project definitief verdwijnen op de huidige locatie. Aangezien de centrale vijvers alleszins deels dienen 

te verdwijnen voor de sanering zelf, wordt voor de visclub een alternatieve locatie binnen het projectgebied 

voorzien waar een nieuwe visvijver wordt aangelegd. De oksel van de Bosstraat/Kapelstraat komt hierbij naar 

voor als meest wenselijke locatie. Deze locatie is niet enkel bereikbaarder voor de vissers zelf, ook de 

verstoring van het projectgebied door auto’s (huidige situatie met visvijver midden in het projectgebied) wordt 

vermeden. Het toekomstige projectgebied zal dus niet toegankelijk zijn voor auto’s hetgeen vandaag wel het 

geval is. 

De (restanten) van de vijvers worden omgevormd tot rietmoeras. 

Er kan geconcludeerd worden dat ten aanzien van de nabestemming er positieve effecten verwacht worden 

gezien er bij de creatie van de nieuwe morfologie en eindafwerking zo veel mogelijk rekening wordt gehouden 

met de wenselijkheden van de verschillende gebruikers. 
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6.6.2 Nulalternatief 

Wijziging gebruiksfuncties 

Door de werken gedurende de ontbossing en de sanering zullen delen van het te saneren gebied tijdelijk niet 

meer toegankelijk zijn voor recreanten. De werfzone zal immers afgesloten worden. De ontbossing, sanering 

en herbebossing zullen gefaseerd verlopen binnen deelzones die mekaar opvolgen waardoor er geen 

volledige kaalslag zal zijn binnen het gebied en er geen sprake zal zijn van één grote werfzone. De delen waar 

niet gewerkt wordt, zullen toegankelijk blijven waardoor recreatief gebruik deels steeds mogelijk blijft, net als 

in het basisproject. Daarnaast zorgen de werken ook voor een verstoring van de belevingswaarde. Deze 

verstoring zal plaatsvinden zo lang de werken duren. Deze periode zal vermoedelijk langer zijn dan in het 

basisproject aangezien de aanvoer van gronden afhankelijk is van het aanbod aan grondoverschotten op de 

markt.  

De impact van de werken in het nulalternatief op de recreatieve gebruiksfuncties en de belevingswaarde zal 

zich in vergelijking met het basisproject over een beperktere (i.c. ca. 31 ha i.p.v. ca. 44 ha), doch nog steeds 

omvangrijke, oppervlakte maar vermoedelijk over een langere periode voordoen. 

De saneringswerken in het nulalternatief zullen slechts in beperktere mate interfereren met de wandelroute 

langs het Keibrekerspad, meer bepaald met de westelijke uitloper van dit pad (zie Figuur 6-7). Een omlegging 

van het Keibrekerspad wordt niet noodzakelijk geacht. Dit in tegenstelling tot het basisproject. Na de 

saneringswerken wordt het Keibrekerspad echter niet geoptimaliseerd tot noord-zuid fietsverbinding tussen 

Terhagen en Reet, in tegenstelling tot het basisproject. 

De mountainbikeroute doorheen het projectgebied is reeds afgesloten omwille van de voorzorgsmaatregelen 

noodzakelijk om de blootstelling aan asbest ter hoogte van het Eternit-stort tegen te gaan in de bestaande 

toestand, in afwachting van de definitieve sanering van het Eternit-stort in voorliggend project. In het 

nulalternatief krijgt het gebied na de saneringswerken geen specifieke morfologie of eindinrichting. Het 

nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering waarbij de aanvulling boven de 

afdichtlaag van de storten echter dermate beperkt is dat bosaanleg uitgesloten is en spontane bosontwikkeling 

vermeden moet worden. Bovenop de storten zal er zich een droge, open vlakte ontwikkelen. Het gebied 

rondom de storten zal in die zin minder aantrekkelijk worden voor mountainbikers. Dit in tegenstelling tot het 

basisproject, waar de potenties voor mountainbiken versterkt worden door de aanleg van de nieuwe morfologie 

en eindinrichting. 

De westelijke helft van de bestaande centrale vijvers – waaronder de visvijver van Vereniging KM De Lustige 

Visser – zal omwille van de saneringswerken alleszins ook moeten verdwijnen. De oostelijke helft kan wel 

behouden blijven en kan mogelijk geherconfigureerd worden tot alternatieve plek voor de visclub.  

 

Hinder ten gevolge van verkeer 

In het nulalternatief zullen de verplaatsingen van de werknemers naar het van het te saneren gebied dezelfde 

zijn, hetzij vermoedelijk over een langere periode dan in het basisproject aangezien de aanvoer van gronden 

afhankelijk is van het aanbod aan grondoverschotten op de markt.  

De te ontbossen oppervlakte in het nulalternatief bedraagt ca. 23,5 ha. In het basisproject wordt er ca. 37 ha 

ontbost. Boscompensatie zal in het nulalternatief nauwelijks kunnen worden uitgevoerd binnen het te saneren 

gebied zelf. Het nulalternatief betreft immers de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering waarbij 

de aanvulling boven de afdichtlaag van de storten echter dermate beperkt is dat bosaanleg uitgesloten is en 

spontane bosontwikkeling vermeden moet worden. De beide met folies afgedekte stortzones blijven in dit 

nulalternatief onbebost. De aanvoer van bosplantsoen zal dus minder zijn dan in het basisproject. De aanvoer 

van folie, drainage- en kleimatten en de gerelateerde verkeershinder zal echter hetzelfde zijn dan in het 

basisproject. 

In het nulalternatief gebeurt de aanvoer van gronden over de weg en wordt er geen tijdelijke 

overslaginfrastructuur aan de Rupel gebouwd. Het beperkte volume van gronden verantwoordt de bouw van 

dergelijke kade immers niet en bovendien vervalt de aanvoer vanuit Oosterweel waardoor veeleer zal moeten 
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uitgekeken worden naar vele kleinere en over Vlaanderen meer verspreide werven van herkomst voor de 

aanvoer van grondoverschotten. 

Voor de grondaanvoer in het nulalternatief zal de hoofdaanvoerroute dus gebruik maken van de openbare weg 

en vervolgens tot in het te saneren gebied. Het nulalternatief wordt verwacht langer te duren dan in het 

basisproject aangezien de aanvoer van gronden afhankelijk is van het aanbod aan grondoverschotten op de 

markt. Voor de lokale wegen waarlangs de hoofdaanvoerroute zal leiden, is er bijkomende verkeershinder te 

verwachten voor de duur van de saneringswerken in het nulalternatief. 

In het nulalternatief is er een grondaanvoer nodig van 1,2 miljoen m³ of 1,8 miljoen ton (= 1,2 miljoen m³ x 

1,51). Rekening houdend met een transportcapaciteit van ca. 40 ton per vrachtwagen, zullen er voor de 

grondaanvoer ca. 2 x 45.000 vrachtwagenbewegingen nodig zijn doorheen de kernen van Rumst en Terhagen 

naar en van het projectgebied.  

Hieronder wordt dit bijkomend vrachtverkeer in het nulalternatief – respectievelijk voor een mogelijke duur van 

8, 10 en 12 jaar – toebedeeld over de wegen naar en van het projectgebied doorheen het centrum van Rumst. 

Dit volgens de ontsluitingsroute van vrachtverkeer in de bestaande toestand, zoals opgenomen in het 

gemeentelijk mobiliteitsplan van Rumst:  

 Bij een mogelijke duur van het nulalternatief van 8 jaar én bij een gelijke spreiding van de grondaanvoer 

over die periode, betekent dit ca. 2 x 23 vrachtwagenbewegingen per werkdag (250 werkdagen/jaar) 

doorheen het centrum van Rumst. De stijging van het aantal vrachtwagenbewegingen per werkdag 

doorheen het centrum van Rumst bedraagt tot 6%. 

 Bij een mogelijke duur van het nulalternatief van 10 jaar én bij een gelijke spreiding van de grondaanvoer 

over die periode, betekent dit ca. 2 x 18 vrachtwagenbewegingen per werkdag doorheen het centrum van 

Rumst. De stijging van het aantal vrachtwagenbewegingen per werkdag doorheen het centrum van Rumst 

bedraagt tot 5%. 

 Bij een mogelijke duur van het nulalternatief van 12 jaar én bij een gelijke spreiding van de grondaanvoer 

over die periode, betekent dit ca. 2 x 15 vrachtwagenbewegingen per werkdag doorheen het centrum van 

Rumst. De stijging van het aantal vrachtwagenbewegingen per werkdag doorheen het centrum van Rumst 

bedraagt tot 4%. 

In de bestaande toestand is er reeds een hoge verkeersbelasting van het op- en afrittencomplex met de E19 

en van het kruispunt van de N1 Antwerpsesteenweg en zijn er leefbaarheidsproblemen in het centrum van 

Rumst door de hoge verkeersstromen en het hoge aandeel vrachtwagens. Er kan gesteld worden dat het 

bijkomend vrachtverkeer nodig de grondaanvoer in het nulalternatief voor een toename van de problemen 

inzake verkeersafwikkeling en leefbaarheid in het centrum van Rumst zal zorgen. In de bestaande toestand 

stelt er zich ook voor het centrum van Terhagen een probleem met vrachtverkeer doordat de wegen hier erg 

smal zijn en dit bijvoorbeeld op de scherpe hoek van de Oude Baan en de Schransstraat problemen geeft met 

het draaien van vrachtverkeer. In welke mate de verkeershinder van het nulalternatief zich zal manifesteren, 

is afhankelijk van de intensiteit van de grondaanvoer, welke op het moment van schrijven van dit MER niet 

gekend is. De volgende milderende maatregelen worden nodig geacht:  

 Omwille van de verkeersleefbaarheid mag de intensiteit van de grondaanvoer in het nulalternatief niet meer 

dan 2 x 30 vrachtwagenbewegingen bedragen per werkdag. Dit om de stijging van het vrachtaandeel 

doorheen de kernen van Rumst en Terhagen te beperken. 

 Gezien het vrachtaandeel doorheen het centrum van Rumst in de bestaande toestand groter is op het 

ochtendpiekuur (8-9u) dan op het avondpiekuur, wordt gesteld dat de grondaanvoer in het nulalternatief 

pas mag georganiseerd worden na 9u ’s ochtends. 

 Omwille van de verkeersveiligheid mag de grondaanvoer in het nulalternatief niet met tractors gebeuren. 

 Het type van dumpers moet afgestemd zijn aan de beschikbare draaicirkel op de hoek Oude Baan – 

Schransstraat in Terhagen.  
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Effecten langs de interne verbindingsroute  

Voor de aanleg van de dumperverbinding tussen de nieuwe kade ter hoogte van Molleveld en het 

inrichtingsgebied zal het jaagpad langs de Rupel worden ingekokerd zodat het ongelijkvloers kan worden 

gekruist en wordt een nieuwe brede tunnel gebouwd onder de Kapelstraat zodat er geen gebruik is van de 

openbare weg. De verkeershinder wordt verwaarloosbaar geacht omwille van niet gebruik van de openbare 

weg en het uitblijven van conflicten met andere weggebruikers. 

 

Effecten ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel  

De gronden voor de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie zullen uitsluitend aangevoerd worden 

per schip over de Rupel. De kade is zodanig gedimensioneerd dat er een zone van min. 12 tot 25 m tussen 

de kade en de vaargeul blijft. Dit is (ruim) voldoende voor het afladen van duwbakken type Europa I. Het 

overige scheepvaartverkeer op de Rupel wordt op die manier niet gehinderd (verwaarloosbaar effect).  

 

Wijziging geschiktheid nabestemming 

Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering (i.c. volgens variant 3 van het 

BSP zonder aanvullende creatie van de nieuwe morfologie). De te verwachten resultaten van de sanering zijn 

volledig dezelfde als die voor het basisproject. Met de sanering wordt het actueel humaan-toxicologisch risico 

van het asbeststort weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort en het tussenliggend gebied beperkt. Ook 

wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. het 

gipsstort door afdekking weggenomen. 

Ook in het nulalternatief zal een nabestemming van het gebied als publiek toegankelijk groen gebied met 

laagdynamisch recreatief medegebruik mogelijk zijn. Echter zal er geen specifieke creatie van een nieuwe 

morfologie plaatsvinden. Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering 

waarbij de aanvulling boven de afdichtlaag van de storten echter dermate beperkt is dat bosaanleg uitgesloten 

is en spontane bosontwikkeling vermeden moet worden. Bovenop de storten zal er zich een droge, 

landschappelijk open vlakte ontwikkelen. Het basisproject vormt door de aanvulling waarbij meerdere 

substraten gebruikt kunnen worden, met aanleg van een aantal natte biotopen en vernatting van een aantal 

lagergelegen zones rondom de noordelijke plas en noordoostelijke poel, nog meer mogelijkheden voor variatie 

in vochttrappen en dus een verhoging van de ecologische potenties dan de loutere sanering. Bij loutere 

sanering is er aldus een beperktere variatie in vochttrappen, zijnde droge zones t.h.v. de gesaneerde storten 

en natte zones t.h.v. de niet aangevulde delen. Ook wordt er geen ecocorridor ingericht ter hoogte van het 

Molleveld in de context van de sanering. Dergelijke corridor kan desgevallend in een andere context worden 

ontwikkeld. In functie van de sanering dient de westelijke helft van de centrale vijvers ook in het nulalternatief 

te verdwijnen. De oostelijke helft van het centraal vijvercomplex kan wel behouden blijven. In het nulalternatief 

wordt er aldus geen rietmoeras gecreëerd en wordt er geen herlokalisatie van de visclub voorzien. Het 

geaccidenteerd karakter van het reliëf in het inrichtingsgebied zal behouden blijven. Echter de stabilisatie van 

de Hoogstraat en de optimalisatie van het Keibrekerspad tot bovenlokale fietsroute tussen Terhagen en Reet 

maken geen deel uit van het nulalternatief aangezien de projectperimeter zich dan beperkt tot de strikte 

saneringsperimeter. Tevens worden er geen nieuwe vergezichten gerealiseerd.  

 

In het nulalternatief gebeurt de aanvoer van gronden over de weg en wordt er geen tijdelijke 

overslaginfrastructuur aan de Rupel gebouwd. Dit betekent dat er geen tijdelijke werfweg wordt aangelegd ter 

hoogte van corridor Molleveld en dat de ecotunnel onder de Kapelstraat niet aangelegd wordt. Vergeleken met 

het basisproject zullen er ter hoogte van Molleveld en de Rupel geen met deze ingrepen gerelateerde effecten 

naar menselijke gebruiksfuncties, verkeershinder of wijziging van bodemgebruik plaatsvinden. 
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6.6.3 Leemtes in de kennis 

Er zijn geen leemtes in de kennis. 

 

6.6.4 Conclusie 

Door de werken gedurende de ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie zullen delen van het 

inrichtingsgebied tijdelijk niet meer toegankelijk zijn voor recreanten (beperkt negatieve tot negatieve effecten). 

Er kan geconcludeerd worden dat ten aanzien van de nabestemming er positieve effecten verwacht worden 

gezien er bij de creatie van de nieuwe morfologie en eindafwerking zo veel mogelijk rekening wordt gehouden 

met de wenselijkheden van de verschillende gebruikers. 

De volgende milderende maatregelen zijn noodzakelijk: 

 voorafgaand de werkzaamheden in het oostelijk deel van het inrichtingsgebied de mogelijkheid te bekijken 

om het Keibrekerspad om te leggen in het westelijk deel van het inrichtingsgebied, nadat de werken van 

sanering en creatie van de nieuwe morfologie hier beëindigd zijn. Indien dit geen optie is omwille van een 

overlap met werfzones kan een het een optie zijn om het Keibrekerspad tijdelijk om te leggen in het oostelijk 

vijver- en bosgebied van Natuurpunt; 

 het wandelpaadje doorheen corridor Molleveld en de wandelroute dwars op corridor Molleveld (knooppunt 

202-276) omleggen langsheen het jaagpad langs de Rupel om vervolgens doorheen het Gemeentelijk Park 

van Terhagen en langs de Korte Veerstraat, de Kapelstraat over te steken en dan via de poort van De 

Beukelaer (waar er geen werkzaamheden zullen zijn) het groengebied binnen te treden; 

 de visclub blijvend betrekken bij de herlokalisatie en het nieuwe ontwerp van de visvijver; 

 na de werken opnieuw een route voor mountainbikers realiseren, in samenspraak met Sport Vlaanderen, 

met: 

• een afwisselend reliëf;  

• hoogteverschillen, bochten, steile wanden, …  

• een doorlatende ondergrond; 

• een duidelijk bewegwijzering. 

 het vrachtverkeer over de weg moet maximaal georganiseerd worden buiten de ochtend- en avondspits. 

 

6.7 Mens-gezondheid 

6.7.1 Effectvoorspelling en -beoordeling 

6.7.1.1 Identificatie van potentieel relevante stressoren 

Grosso modo kan een project potentiële blootstelling aan drie verschillende categorieën van stressoren 

veroorzaken: chemische, fysische en/of biologische. Daarnaast speelt ook aanwezigheid van en toegang tot 

groene ruimte mee bij de evaluatie van gezondheidseffecten. In Tabel 6-1 worden de potentieel relevante 

milieustressoren overlopen. 
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Tabel 6-1: Potentieel relevante milieustressoren 

Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 
Opgenomen in fase B? Argumentatie 

Chemische stressoren 

Via atmosferische 

emissies: 

NO2 

PM10, PM2,5 

EC 

Emissies van dumpers voor grondaanvoer tijdens de 

werken van sanering en de creatie van de nieuwe 

morfologie 

Neen 

Er wordt geen relevante invloed verwacht van de lokale luchtemissies ten 

gevolge van voorliggend project gezien de afwezigheid van receptoren en 

kwetsbare functies in de onmiddellijke nabijheid van de werfweg en het 

inrichtingsgebied. Dit effect wordt dan ook niet verder beschouwd in de 

discipline Mens-gezondheid. 
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Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 
Opgenomen in fase B? Argumentatie 

Via emissies naar de 

bodem en het 

grondwater: 

brandstoffen, 

koelvloeistof, … 

bestaande 

verontreiniging 

Accidentele emissie tijdens de werken van ontbossing, 

sanering en creatie van de nieuwe morfologie 

Verspreiding van bestaande verontreinigingen t.g.v. 

grondverzet en bemaling 

Verspreiding van bestaande verontreinigingen na 

sanering 

 

Neen 

Bij elke werf kan accidentele verontreiniging optreden ten gevolge van lekken 

in brandstofleidingen of morsverliezen of ten gevolge van incidenten te wijten 

aan ingezette machines. De verontreinigde stoffen kunnen op of in de bodem 

terechtkomen. Rekening houdend met het feit dat een dergelijke 

bodemverontreiniging volgens de bepalingen van het Bodemdecreet als nieuw 

te beschouwen is, moet er bij het optreden van calamiteiten onmiddellijk 

ingegrepen worden (zie discipline Bodem).  

 

Voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zullen gronden 

aangevoerd moeten worden. Via het wettelijk kader rond grondverzet en 

bodemverontreiniging (VLAREBO), de bepalingen uit VLAREM omtrent de 

opvulling van groeven en het delfstoffendecreet wordt verspreiding van 

bestaande verontreinigingen (zowel vanuit de groeve naar de omgeving als bij 

de opvulling van de groeve) via grondverzet vermeden (zie discipline Bodem). 

 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd 

worden op de Rupel. Het onttrokken bemalingswater en drainagewater van de 

tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de overwelfde Potgatbeek ten 

zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Er zal een voorafgaande 

zuiveringsstap en periodieke monitoring voorzien worden alvorens lozing in de 

Rupel om te voldoen aan de vigerende lozingsnormen (zie discipline Water). 

 

Met de sanering in het inrichtingsgebied wordt het actueel humaan-

toxicologisch risico van het asbeststort weggenomen en de uitloging uit het 

huisvuilstort beperkt. Door naast de afdekking van de stortplaatsen conform 

VLAREM ook het gebied gelegen tussen beide stortplaatsen aan te vullen met 

een kleilaag, wordt een extra oppervlakte aan bronpercelen afgedekt en wordt 

één aaneengesloten afdichting gecreëerd door aansluiting van de kleilaag op 

de afdichtlaag van asbest- en huisvuilstort. Aangezien de zones met hoogste 

concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze zone 

gecontroleerd afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en zal dit een 

positief effect hebben op de kwaliteit van het water dat de site richting Rupel 

verlaat. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige 

verontreiniging met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking 

weggenomen (aanzienlijk positief effect) (zie discipline Bodem). 
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Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 
Opgenomen in fase B? Argumentatie 

Via lozing naar 

oppervlaktewater 

Lozing bemalings- en drainagewater op de Rupel 

Uitloging van bestaande verontreinigingen naar de Rupel 

na sanering 

• Neen 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd 

worden op de Rupel. Het onttrokken bemalingswater en drainagewater van de 

tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de overwelfde Potgatbeek ten 

zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Er zal een voorafgaande 

zuiveringsstap en periodieke monitoring voorzien worden alvorens lozing in de 

Rupel om te voldoen aan de vigerende lozingsnormen (zie discipline Water). 

 

Door de sanering wordt het huishoudelijk stort ingekapseld door een kleimat 

en HDPE-folie. Vervolgens wordt een drainagemat gelegd die voor de 

gecontroleerde afwatering van het afgedekte stort zal zorgen. Hoe groter het 

gebied is dat afgedekt wordt, hoe minder uitloging zal optreden en hoe 

positiever het resultaat zal zijn op de kwaliteit van het gedraineerde water 

richting de Rupel. Om die reden wordt het gebied ten westen van het 

huisvuilstort, waar zich ook het stort met gipshoudende gronden bevindt, 

afgedekt met een kleihoudende laag met beperkte doorlatendheid. Deze laag 

sluit aan boven de HDPE-folie en de drainagemat van het huisvuilstort. 

Aangezien de zones met hoogste concentraties worden afgedekt en het 

hemelwater boven deze zone gecontroleerd afgevoerd wordt, zal er minder 

uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van het 

water dat de site richting Rupel verlaat (zie discipline Water). 

Geur 

Er zijn geen relevante geurbronnen tijdens de werken 

noch i.f.v. nabestemming als publiek toegankelijke groen 

gebied met recreatie medegebruik 

N.v.t.  

Asbest 

Blootstelling aan asbest door verspreiding tijdens 

sanering 

Blootstelling aan asbest na sanering 

Neen 

Er zijn in de bestaande toestand reeds voorlopige voorzorgsmaatregelen 

genomen t.h.v. het bestaande asbeststort in afwachting van de definitieve 

sanering. In het kader van de sanering zal er geen asbest afgegraven worden. 

Het asbeststort zal ook niet worden geroerd. Het asbeststort zal worden 

afgedekt conform VLAREM. Hierbij zullen de nodige voorzorgs- en 

veiligheidsmaatregelen en de best beschikbare technieken moeten worden 

gevolgd. De grondafdekking op het asbeststort zal ervoor zorgen dat er geen 

contact meer mogelijk is met het asbestmateriaal. Met de sanering in het 

inrichtingsgebied wordt het actueel humaan-toxicologisch risico van het 

asbeststort weggenomen. 
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Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 
Opgenomen in fase B? Argumentatie 

Fysische stressoren 

Stof- en slijkhinder 

Emissies van dumpers voor grondaanvoer tijdens de 

werken van sanering en de creatie van de nieuwe 

morfologie 

Ja  

Visuele hinder 
Werken van ontbossing, sanering en creatie van de 

nieuwe morfologie 
Ja  

Geluid 
Geluidemissies tijdens de werken van ontbossing, 

sanering en creatie van de nieuwe morfologie 
Ja  

Trillingen Heien van palen Neen 

Bij de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur zullen er palen en 

damplanken geheid worden met een heikraan die opgesteld wordt op een 

ponton in de Rupel. Gezien het ontbreken van receptoren in de omgeving en 

het tijdelijke karakter, worden trillingen niet relevant geacht. 

Wind 
Er worden geen bouwwerken noch infrastructuur voorzien 

die relevante windhinder kunnen veroorzaken 
N.v.t.  

Licht 

Buitenverlichting tijdens de werken van ontbossing, 

sanering en creatie van de nieuwe morfologie en i.f.v. de 

nabestemming als publiek toegankelijk groen gebied met 

recreatief medegebruik 

Neen 

De verlichting tijdens de werken van ontbossing, sanering en creatie van de 

nieuwe morfologie zal neerwaarts gericht zijn en enkel in functie van het 

functioneel noodzakelijke. 

 

Permanente lichtbronnen in het projectgebied moeten gezien de beoogde 

natuurontwikkeling en het beoogde leefgebied voor fauna, maximaal 

vermeden worden. Bij de eindafwerking van het projectgebied i.f.v. van de 

nabestemming wordt er geen verlichting voorzien in het projectgebied, dus ook 

niet langs de corridor Molleveld noch langs het Keibrekerspad dat wordt 

geoptimaliseerd als bovenlokale fietsroute tussen Terhagen en Reet. Er zal 

geen permanente lichtverstoring zijn in het projectgebied. 

Schaduw 
Er worden geen bouwwerken noch infrastructuur voorzien 

die relevante schaduwhinder kunnen veroorzaken 
N.v.t.  
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Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 
Opgenomen in fase B? Argumentatie 

Warmte 

Er zijn geen relevante emissies van warmte verbonden 

aan de werken van ontbossing, sanering en creatie van 

de nieuwe morfologie noch i.f.v. de nabestemming als 

publiek toegankelijk groen gebied met recreatief 

medegebruik 

N.v.t.  

Elektromagnetische 

straling 

Er zijn geen relevante emissies van elektromagnetische 

straling  verbonden aan de werken van ontbossing, 

sanering en creatie van de nieuwe morfologie noch i.f.v. 

de nabestemming als publiek toegankelijk groen gebied 

met recreatief medegebruik 

N.v.t.  

Biologische stressoren 

Infectiegevaar 

Er zijn geen relevante bronnen van infectiegevaar 

verbonden aan de werken van ontbossing, sanering en 

creatie van de nieuwe morfologie noch i.f.v. de 

nabestemming als publiek toegankelijk groen gebied met 

recreatief medegebruik 

N.v.t.  

Acute vergiftiging door 

toxines 

Er zijn geen relevante bronnen van biologische toxines 

verbonden aan de werken van ontbossing, sanering en 

creatie van de nieuwe morfologie noch i.f.v. de 

nabestemming als publiek toegankelijk groen gebied met 

recreatief medegebruik 

N.v.t.  

Chronische toxiciteit 

Er zijn geen relevante bronnen van chronische toxiciteit 

van biologische oorsprong verbonden aan de werken van 

ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie 

noch i.f.v. de nabestemming als publiek toegankelijk 

groen gebied met recreatief medegebruik 

N.v.t.  

Allergische reacties 

Er zijn geen relevante bronnen van allergenen verbonden 

aan de werken van ontbossing, sanering en creatie van 

de nieuwe morfologie noch i.f.v. de nabestemming als 

N.v.t.  
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Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 
Opgenomen in fase B? Argumentatie 

publiek toegankelijk groen gebied met recreatief 

medegebruik 

Overlast door 

ongedierte 

Er zijn geen elementen die ongedierte aantrekken tijdens 

de werken van ontbossing, sanering en creatie van de 

nieuwe morfologie noch i.f.v. de nabestemming als 

publiek toegankelijk groen gebied met recreatief 

medegebruik 

N.v.t.  

Nabijheid van groene ruimte 

Nabijheid van groene 

ruimte 

Er is een relevante oppervlaktewijziging van toegankelijke 

groene ruimte als gevolg van het project. 
Neen 

Voor de beschrijving en beoordeling van dit effect wordt integraal verwezen 

naar de discipline Mens-ruimtelijke aspecten. 



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

175 van 212 

6.7.1.2 Inventarisatie en beoordeling van relevante stressoren 

Effecten in het inrichtingsgebied en langs de interne verbindingsroute  

Toxicologische effecten 

In het kader van de sanering zal er geen asbest afgegraven worden. Het asbeststort zal ook niet worden 

geroerd. Het asbeststort zal worden afgedekt. Hierbij zullen de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen 

en de best beschikbare technieken moeten worden gevolgd. 

Met de sanering wordt het actueel humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weggenomen en de 

uitloging uit het huisvuilstort en het tussenliggend gebied beperkt. Ook wordt het risico op blootstelling aan 

niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen 

(aanzienlijk positief effect). 

 

Stofhinder 

De activiteiten (aan- en afrijden, lossen van materiaal, grondwerkzaamheden) kunnen, vooral bij droog en 

warm weer stofemissies veroorzaken. Belangrijk te vermelden is dat de uitgegraven bodems van het 

Oosterweelproject onmiddellijk getransporteerd en overgeslagen zullen worden naar het inrichtingsgebied, 

wat maakt dat de gronden (zeer) vochtig zullen zijn en niet verstuivingsgevoelig. Stofemissies kunnen tot op 

zekere afstand aanleiding geven tot stofhinder. Gezien op de westelijke grens van het projectgebied de afstand 

tussen de activiteiten en de woningen kleiner is dan 100 m, kan stofhinder optreden voor de bewoners van de 

Bosstraat en Nachtegaalstraat. Dit kan beoordeeld worden als een negatief effect.  

In paragraaf 6.7.4 worden milderende maatregelen geformuleerd die tijdens de werkzaamheden genomen 

dienen worden om het effect te beperken. Gezien de aard van de activiteiten, zijn dit gelijkaardige maatregelen 

zoals deze die door de regelgeving opgelegd worden bij infrastructuurwerken (Hoofdstuk 6.12 van VLAREM 

II). 

Mits deze maatregelen, kan stofhinder beperkt worden tot een beperkt negatief of verwaarloosbaar effect. 

 

Slijkhinder 

De dumpers zullen gebruik maken van werfwegen en komen nooit op de openbare weg. De werfwegen zullen 

tijdelijk verhard worden met gebroken betonpuin op geotextiel. Gezien dit een goedkoop secundair materiaal 

betreft, kan het regelmatig worden ververst wanneer er teveel grond op de werfwegen komt te liggen.  

Voor de tijdelijke werfweg ter hoogte van corridor Molleveld worden er ongelijkvloerse kruisingen voorzien met 

enerzijds het jaagpad langs de Rupel en anderzijds de Kapelstraat. De dumpers komen dus niet op de 

openbare weg. Slijkhinder wordt aldus niet relevant geacht (verwaarloosbaar). 

 

Visuele hinder en geluidshinder 

In het noordwesten van het inrichtingsgebied grenzen 2 woonstraten (Bosstraat en Nachtegaalstraat) aan het 

inrichtingsgebied, welke zicht kunnen hebben op de werken. Door de ontbossing zal de zichtbaarheid van het 

inrichtingsgebied tijdens de werffase ook toenemen voor de eerstelijnsbebouwing langs de Bosstraat. De 

visuele hinder zal optreden zo lang de werken duren in het westelijk deel van het inrichtingsgebied. Na de 

werkzaamheden zal de natuur ook nog enige tijd nodig hebben om zich te herstellen waardoor de visuele 

hinder ook nog enkele jaren na het verdwijnen van de laatste machines uit het projectgebied zal optreden. De 

beleving van het effect is persoonsgebonden. 

De opvulactiviteiten zullen ook een effect hebben op het omgevingsgeluid ter hoogte van de woningen in de 

Bosstraat/Nachtegaalstraat, afhankelijk van de locatie van de activiteiten in het projectgebied. In het 

inrichtingsgebied is het vooral de ligging van de ‘hoofd’werfroute van belang.  
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In de discipline Geluid en trillingen werd bepaald dat de hoofdwerfroute binnen het inrichtingsgebied op 

minstens 200 m van de woningen in de Bosstraat/Nachtegaalstraat moet liggen. Dan blijft het effect 

verwaarloosbaar tot beperkt negatief. Het omgevingsgeluid stijgt mogelijk maar er zal toch nog voldaan worden 

aan de bepalingen conform VLAREM II.  

Voor de creatie van het Bosstraat-Balkon zal er alleszins op minder dan 200 m van de woningen langs de 

Bosstraat/Nachtegaalstraat gewerkt worden. Gezien deze werken in se de creatie van een brede gronddam 

inhouden die gemiddeld 5 m hoger zal liggen dan de overige opvullingen in het gebied en zo een 

geluiddempende functie zal hebben, kan het effect op de woningen langs de Bosstraat tot minstens beperkt 

negatief worden gemilderd. Dit Bosstraat-Balkon zal ook de visuele- en mogelijke stofhinder voor de woningen 

aan de Bosstraat en Nachtegaalstraat en grenzend aan het inrichtingsgebied beperken. Belangrijk is dan ook 

dat dit balkon meteen aangelegd wordt naar aanleiding van de sanering van het asbeststort dat als eerste fase 

wordt aangepakt. Op die wijze vormt het immers een akoestische en landschappelijke afscherming voor de 

rest van de werf. 

 

Langs de interne verbindingsroute in het Molleveld zullen de dumperbewegingen ter hoogte van de woningen 

in Molleveld/Kapelstraat een duidelijk geluidseffect veroorzaken, zoals berekend werd in de discipline Geluid 

en trillingen. Door de passerende dumpers zal hier een specifieke bijdrage van 48 à 52 dB(A) veroorzaken 

zodat de grenswaarde van 45 dB(A) voor de dagperiode ter hoogte van de woningen aan 

Molleveld/Kapelstraat niet gerespecteerd zal worden. De effectbeoordeling bedraagt hier dan aanzienlijk 

negatief. 

Om het effect te milderen tot minstens beperkt negatief moet de werfweg naar de woningen worden 

afgeschermd met een gronddam die minstens 6 m hoog is en die aansluit zo dicht mogelijk bij de werfweg. 

Deze gronddam kan beginnen ten zuiden van de Kapelstraat (langs de tunnel) tot 100 m ten noorden van de 

Kapelstraat (Figuur 6-1 in paragraaf 6.3.1.2 van de discipline Geluid). Het effect van de gronddam moet 

gedimensioneerd worden aan de hand van een controlemeting.  

 

Effecten ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel  

De bouw van de nieuwe overslaginfrastructuur langs de Rupel zal grotendeels gebeuren vanop het water. 

Gezien er momenteel geen woonfuncties aanwezig zijn en de woonfunctie van de 2 bestaande woningen in 

het Molleveld reeds is uitgedoofd na eerdere verwerving door de initiatiefnemers, worden er geen relevante 

gezondheidseffecten verwacht ten gevolge van de bouw van de kade (verwaarloosbaar effect). 

 

De kade zal ca. 7 à 8 jaar gebruikt worden voor de aanvoer van gronden. In deze periode kunnen er nieuwe 

woonontwikkelingen mogelijk zijn. Het gebied tussen de straten Hoek en Polder is op het gewestplan namelijk 

aangeduid als een industriegebied met nabestemming woongebied. Dit gebied bevindt zich echter op minstens 

150 m van de kade. Wel zal deze woonontwikkeling normaliter plaats vinden vanaf de kern Terhagen in 

westelijke richting en zal het nog vele jaren duren vooraleer het volledige project is gerealiseerd. Tot slot zullen 

de woningen afgeschermd zijn van de kade door het tussenliggend bos van het Molleveld dat zoveel mogelijk 

behouden zal worden (ook bij de aanleg van de tijdelijke werfweg). Er worden hier geen relevante 

gezondheidseffecten verwacht (verwaarloosbaar effect).  
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6.7.2 Nulalternatief 

Toxicologische effecten 

Het nulalternatief betreft de minimalistische invulling van de BATNEEC-sanering (i.c. volgens variant 3 van het 

BSP zonder aanvullende creatie van de nieuwe morfologie). De te verwachten resultaten van de sanering zijn 

volledig dezelfde als die voor het basisproject. Met de sanering wordt het actueel humaan-toxicologisch risico 

van het asbeststort weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort en het tussenliggend gebied beperkt. Ook 

wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. het 

gipsstort door afdekking weggenomen. 

 

Stof- en slijkhinder 

Voor de grondaanvoer in het nulalternatief zal de hoofdaanvoerroute gebruik maken van de openbare weg en 

vervolgens tot in het te saneren gebied. Dit betekent dat er in dit alternatief wel een risico is dat stof- en 

slijkhinder kunnen optreden op de openbare weg. Dit in tegenstelling tot het basisproject. In het nulalternatief 

zal een grote wielwasinstallatie geplaatst moeten worden om stof- en slijkhinder op de openbare weg zoveel 

mogelijk te beperken. Ook zal de openbare weg op zeer regelmatige basis geborsteld moeten worden met 

een borstelwagen. 

De opvulactiviteiten in het te saneren gebied zelf kunnen ook stofemissies veroorzaken en dit vermoedelijk 

over een langere periode dan in het basisproject aangezien de aanvoer van gronden afhankelijk is van het 

aanbod aan grondoverschotten op de markt. Dezelfde milderende maatregelen die geformuleerd worden bij 

het basisproject om stofhinder te beperken zullen nodig zijn in het nulalternatief. 

 

Visuele hinder en geluidshinder 

Ook voor de woningen langs de Bosstraat en Nachtegaalstraat en grenzend aan het inrichtingsgebied, kan er 

een gelijkaardige visuele hinder plaatsvinden gedurende de werken voor de ontbossing en sanering in het 

nulalternatief. In vergelijking met het basisproject zal de visuele hinder vermoedelijk plaatsvinden over een 

langere periode dan in het basisproject. 

Voor de grondaanvoer in het nulalternatief zal de hoofdaanvoerroute gebruik maken van de openbare weg en 

vervolgens tot in het te saneren gebied. Het nulalternatief wordt verwacht niet dezelfde aanvoercapaciteit te 

hebben aangezien de overeenkomst met Lantis komt te vervallen. De aanvoer van gronden is afhankelijk van 

het aanbod aan grondoverschotten op de markt waardoor aangenomen kan worden dat de werken langer 

zullen duren.  

Voor de woningen langs de lokale wegen waarlangs de hoofdaanvoerroute zal leiden (waaronder 

Kapelstraat/Nieuwstraat) zijn er overschrijdingen te verwachten van de geluidsnormen cf. VLAREM II voor de 

duur van de saneringswerken in het nulalternatief. 

De grondaanvulling langsheen de Bosstraat/Nachtegaalstraat zal even hoog zijn dan in het basisproject. 

Immers wordt daar sowieso de minimale eindafdek volgens VLAREM voorzien in basisalternatief én 

nulalternatief. In het nulalternatief blijft de aanleg van een balkon en aansluitende terrassen wel achterwege. 

Bij de voor de sanering benodigde aanvullingen langsheen de Bosstraat/Nachtegaalstraat op minder dan 200 

m afstand van de woningen, kunnen hier overschrijdingen verwacht worden van de geluidsnormen cf. 

VLAREM II. Een afschermend object van minstens 5 m hoog is hier nodig om de VLAREM-geluidsnormen te 

respecteren. Dit afschermend object zal ook de visuele- en mogelijke stofhinder voor de woningen aan de 

Bosstraat en Nachtegaalstraat en grenzend aan het te saneren gebied beperken. 
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In het nulalternatief gebeurt de aanvoer van gronden over de weg en wordt er geen tijdelijke 

overslaginfrastructuur aan de Rupel gebouwd. Dit betekent dat er geen tijdelijke werfweg wordt aangelegd ter 

hoogte van corridor Molleveld en dat de tunnel onder de Kapelstraat niet heraangelegd wordt. Er zullen ter 

hoogte van Molleveld en de Rupel geen met deze ingrepen gerelateerde effecten inzake menselijke 

gezondheid plaatsvinden. 

 

6.7.3 Leemtes in de kennis 

Er zijn geen leemtes in de kennis. 

 

6.7.4 Conclusie 

Voorliggend project beoogt de sanering van 2 historische stortplaatsen, het tussenliggende gebied en van de 

verontreinigingen van het grondwater over het volledig inrichtingsgebied. Met de sanering wordt het actueel 

humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort en het 

tussenliggend gebied beperkt. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging 

met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen (aanzienlijk positief effect). 

De volgende milderende maatregelen zijn noodzakelijk: 

 Vergraven (gestockeerde) gronden vochtig houden en niet begroeide grond na de werken snel fixeren door 

(het stimuleren van) begroeiing en/of technische maatregelen (geotextiel, …); 

 De voertuigsnelheid van het werfverkeer beperken tot 40 km/h (< 3500 kg brutogewicht) of 30 km/h (> 3500 

kg brutogewicht) om stofemissies te beperken; 

 Voor de geplande activiteiten kunnen stofemissies voorkomen bij het lossen van dumpers, het gebruik van 

grijpers en het gebruik van wielladers; voor deze activiteiten zijn procedures en instructies te voorzien voor 

het uitvoerend personeel (van de initiatiefnemer en van derden) om stofemissies tijdens de activiteiten te 

beperken; deze procedures en instructies zijn op te maken volgens de richtlijnen in Bijlage 6.12 van 

VLAREM II;  

 Een goed onderhoud van de tijdelijke werfwegen waaronder het vochtig houden van de werfwegen in 

periode van grote droogte/hitte, het regelmatig verversen van de steenslag en het zeer regelmatig borstelen 

met borstelwagen van de verharde oppervlakken waaronder de overslagkade Molleveld; 

 Indien wenselijk een afscherming van de activiteiten voorzien (schermen, taluds, …); 

 De hoofdaanvoerroute moet op min. 200 m afstand van de woningen in de Bosstraat/Nachtegaalstraat 

gelegd worden; 

 Aanleg van het Bosstraat-Balkon meteen bij de saneringswerken van het asbeststort; 

 Een gronddam voorzien van minstens 6 m hoog, beginnend ten zuiden van de Kapelstraat (langs de tunnel) 

tot 100 m ten noorden van de Kapelstraat. 

 

6.8 Klimaattoets 

6.8.1 Huidige en toekomstige koolstofvoorraden 

In de studie van De Vos et al. (2020) werd de koolstofbalans primair begroot, zowel voor de actuele toestand 

als de toekomstige bosontwikkeling. Op basis van 14 proefvlakken in het projectgebied werd de 

koolstofvoorraad van het huidige bosgebied geanalyseerd in 4 compartimenten: (1) de minerale bodem, (2) 

de strooisellaag, (3) de houtige levende biomassa en (4) het dood hout. 

Ruw geschat bevat een virtuele ha bos binnen het projectgebied de koolstofvoorraad in Tabel 6-2. 
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Tabel 6-2: Geschatte C-voorraad en gestockeerde CO2-equivalenten in 1 ha bos binnen het projectgebied (De 
Vos et al., 2020) 

Compartiment t C/ha t CO2eq/ha 

Takken en bladeren 6,5 23,8 

Staande houtvoorraad 19,4 71,0 

Dood hout 1,5 5,5 

Strooisellaag 7,5 27,5 

Minerale bodem 131,4 481,5 

Totaal 166,3 609,3 

 

Het pionierbos binnen het projectgebied is na 20 jaar niet in staat om voldoende duurzame houtproducten te 

leveren. Maar het bos (37,2 ha) heeft wel in 2 decennia ca. 22.666 ton CO2-equivalenten vastgelegd, wat kan 

gezien worden als het resultaat van een ‘biologisch’ Carbon Capture and Storage (BCCS) proces. 

Vanuit koolstofperspectief wordt aanbevolen aan om het hout uit het bestaande bos niet af te voeren naar de 

houtverwerkende nijverheid. De koolstofwinst om dit (houttechnologisch minderwaardige) hout als grondstof 

te gebruiken (substitutie-effect) en te sequestreren in een houtproduct (vb. vezelplaat) zal wellicht 

tenietgedaan worden door de gecombineerde CO2-uitstoot veroorzaakt door kapping, ruiming en transport 

enerzijds en CO2- productiekost van het doelproduct anderzijds. Dit kan desgewenst nauwkeurig uitgerekend 

worden met concrete parameters (afstand tot houtwerkend bedrijf, levensduur en type houtproduct) maar de 

inschatting is dat het bestaande bos (=alle compartimenten uit Tabel 6-2) best ter plaatse begraven 

(gestockeerd) worden onder de geplande landschapsheuvels. De geraamde C-stock wordt dan voor langere 

tijd gesequestreerd. Simpelweg hetzelfde proces van hoe fossiele koolstofbronnen zijn ontstaan, maar dan 

gerealiseerd door menselijke tussenkomst.  

Idealiter wordt dan bij de aanleg van de landschapsheuvels minder CO2 uitgestoten dan 22.666 ton CO2-

equivalenten zodat er geen offset is van de duurzaam vastgelegde CO2.    

In het kader van het BSP werd door Tractebel, met behulp van de CO2-calculator van OVAM, berekend wat 

de CO2-impact potentieel is van de eigenlijke sanering (aanvoer en aanbrengen folies en afdichtlagen, de 

grondberging en de landschapsontwikkeling (last mile aanvoer dumper, profileren van gronden)). De 

berekening voor de BATNEEC-saneringsvariant (variant 7 van het BSP) (3,1 miljoen m³ grondaanvoer) levert 

een geraamde hoeveelheid CO2-uitstoot op van 14.886 ton CO2-eq. Dit is 66% van wat gesequestreerd kan 

worden door BCCS. 

Er dient hierbij vermeld dat een aantal activiteiten voor ontbossing en heraanplant niet zijn ingecalculeerd, 

alsook het grondverzet en aanbrengen van de 600.000 m³ grond buiten het BSP. Echter in een worst-case zal 

dit niet de 20 kton CO2-eq overstijgen, waardoor in het voorgestelde scenario meer kan worden vastgelegd 

dan door de werken wordt uitgestoten, en dit alvorens het proces start van natuurlijke CO2 sequestratie door 

het nieuwe bos en natuurgebied.  

Een praktische aanpak voor de duurzame opslag (storage) van houtbiomassa kan bijvoorbeeld zijn: 

 stammen en takken > 7 cm diameter worden verzaagd op werkbare lengtes (meter hout) en geborgen in 

de plassen en (vis)vijvers, voorafgaand aan de ophoging; 

 takhout en bladeren blijven ter plaatse en worden afgedekt met bodemmateriaal , waarbij natuurlijk 

vermeden wordt dat takken de eventuele liners kunnen perforeren of beschadigen. 
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 er wordt naar gestreefd het hout zo anaeroob en zo diep mogelijk te begraven zodat deze C-stock niet kan 

aangetast worden door bacteriën of schimmels.  

Het toekomstige bos met stabiele boomsoorten kan ruw geschat op de voorziene textuurklassen een totale 

bovengrondse biomassa opbouwen van ~42 t C per ha na 10 jaar en ~63 t C per ha na 20 jaar, vergelijkbaar 

met wat in het huidige bos werd opgebouwd.  

In bodem en strooisellaag kan bij goede vitaliteit van het bosbestand maximaal 1,36 t C per jaar en ha worden 

vastgelegd. Koolstof opbouw in de bodem verloopt immers veel trager dan bovengrondse vastlegging maar 

kan wel eeuwen doorgaan tot de maximale sequestratie-capaciteit is bereikt voor elk type bodem.  

Dus gebaseerd op dit cijfermateriaal en aangenomen dat het merendeel van het projectgebied opnieuw bebost 

en spontaan verbost (ca. 37,2 ha), dan kan na 10 jaar: 1,9 kt CO2 vastgelegd worden in bodem+strooisel en 

5,7 kt CO2 in de bosbiomassa, samen 7,6 kt CO2. Na 20 jaar is dat ongeveer 12,3 kt CO2 , abstractie makend 

van houtopbrengst. Dus gemiddeld kan er de eerste 20 jaar 0,63 kt CO2 per jaar door het nieuwe boscomplex 

worden gesequestreerd. 

Door de huidige koolstofvoorraad van 22,7 kt CO2 te begraven onder de landschapsheuvel 

(bodemkoolstofstock én houtige biomassa lokaal gestockeerd bij wijze van biologische ‘carbon capture and 

storage’ techniek), dan kan de volledige CO2-kost van de aanleg (geraamd op maximaal 20 kt CO2) 

ruimschoots gecompenseerd worden en is alle nieuwe sequestratie door bosaanleg en natuurinrichting pure 

winst (positieve balans, netto CO2 vastlegging). 

 

6.8.2 Klimaatrobuustheid 

Anderzijds kunnen de gevolgen van de klimaatopwarming een effect hebben op het projectgebied zelf. Hierbij 

denken we aan verwachte gevolgen zoals een stijging van de jaarlijkse neerslag, het vaker voorkomen van 

(zeer) hevige regenbuien en anderzijds langdurige droogteperioden in onze streken. 

Het huidige bos heeft zich gevestigd op artificiële standplaatsen, die voor minstens de helft van de oppervlakte 

bestaan uit ondiepe bodems met puin, baksteenresten, asbest-afval, gipshoudende materialen of 

gedegradeerd huisvuil. Dit leidt tot milieurisico’s en slechte hydrologische condities (bvb. op huisvuilstort) wat 

een duurzame bosontwikkeling hypothekeert en perturbaties door droogte en storm in de hand werkt (veel 

sterfte en windworp op huisvuilstort). Bij toenemende hittegolven, neerslagtekorten (droogte) en stormen, 

stelden De Vos et al. (2020) dat grote delen van het huidige bos niet voldoende klimaatrobuust zijn. 

In de studie van De Vos et al. (2020) werden aanbevelingen geformuleerd om een gevarieerd en 

klimaatrobuust bos- en natuurgebied te creëren. Deze aanbevelingen worden in het MER opgenomen als 

milderende milderende maatregelen onder de discipline Biodiversiteit. Concreet gaat het om: 

 Het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels, op een diepte van 1 - 1,5 m. 

Deze compacte laag bestaande uit glauconietrijke materialen van de Formatie van Berchem kan de 

infiltratie van neerslagwater vertragen en droogtestress op de hoogste plaatsen voorkomen. Op die manier 

kan er enige waterberging boven de weinig doorlatende compacte laag ontstaan. De diepte van het 

substraat mag lokaal beginnen op 50 cm diepte wil men natte standplaatsen creëren met reductielagen, bij 

voeding door zijdelings afstromend grondwater bvb. naar de vallei van de nieuwe Potgatbeek; 

 Om de risico’s van droogtestress te ondervangen en de bosontwikkeling snel op gang te brengen, wordt 

aangeraden om de vestiging van een pioniervegetatie actief te stimuleren, via aanplant en bezaaiing. Het 

is eveneens aangewezen om in een tweede fase ook climaxsoorten aan te planten. Pioniers zijn aangepast 

aan de specifieke omstandigheden van het onbegroeide landschap (op de hooggelegen delen en bovenaan 

de steile flanken wordt gekozen voor soorten die tolerant zijn voor droogte), en versnellen de vorming van 

een groeiplaats en bosklimaat dat geschikt is voor de vestiging van veeleisende climaxsoorten, die later in 

de successie de overhand kunnen nemen in het bos. Zonder actief ingrijpen kan de ontwikkeling van een 

bos decennia op zich laten wachten, en vele climaxsoorten die zich moeizaam verspreiden, zullen zich 

wellicht niet spontaan vestigen.  
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7 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

Het projectgebied bevindt zich op de grens van de gemeenten Boom en Rumst. De effecten in voorliggend 

project-MER worden bestudeerd voor beide gemeenten. 

Het projectgebied is volledig op Vlaams grondgebied gelegen en op ca. 6 km van de grens met Vlaams-

Brabant, op ca. 20 km van de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op ca. 30 km van de 

Nederlandse grens. Andere grensoverschrijdende effecten worden bijgevolg niet verwacht. 
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8 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE  

Het project-MER is het resultaat van een intensief effectenonderzoek voor de milieudisciplines Bodem, Water, 

Geluid en trillingen, Biodiversiteit, Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie, Mens-ruimtelijke aspecten 

en Mens-gezondheid. Ook werd een klimaattoets als apart hoofdstuk opgenomen in het MER. Voor de 

discipline Lucht werd aangetoond dat er geen diepgaander onderzoek vereist is dan in de fase van scoping is 

gebeurd. 

In het project-MER gebeurde een transparante beoordeling van milieueffecten aan de hand van de 

methodologie die reeds in de kennisgeving werd voorgesteld én worden maatregelen voorgesteld voor het 

maximaal milderen van de milieu-impact van voorliggend project. De verankering van milderende maatregelen 

in bestekken voor de toekomstige aannemers of in de omgevingsvergunning is noodzakelijk. 

Globaal zal het geoptimaliseerd project (dit is het project inclusief de voorgestelde milderende maatregelen 

die achteraan dit hoofdstuk worden opgelijst) aanleiding geven tot negatieve effecten gedurende de werken 

van ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie maar ook tot positieve tot aanzienlijke 

positieve effecten ten gevolge van het effect van de sanering zelf en de eindafwerking van het gebied in functie 

van de nabestemming. Voor een overzicht van de effectbeoordeling en milderende maatregelen per 

effectgroep wordt verwezen naar Tabel 8-1. 

Negatieve effecten doen zich vooral voor tijdens de werkzaamheden in functie van de ontbossing, sanering 

en de creatie van de nieuwe morfologie in functie van de nabestemming van het projectgebied. Ten aanzien 

van biodiversiteit worden negatieve effecten verwacht als gevolg van ecotoopverlies, barrièrewerking en 

versnippering door het ruimtebeslag van de werkzaamheden. Verder is er geluids- en lichtverstoring van 

avifauna mogelijk tijdens de werkzaamheden. Ook voor omwonenden wordt verstoring verwacht van 

recreatieve functies (wandelen, fietsen, mountainbike, vissen, natuurbeleving) en hinder ten gevolge van stof, 

slijk, geluid en visuele hinder en dit gedurende de duur van de werkzaamheden van ca. 7 à 8 jaar.  

Het project heeft ook beperkt positieve tot aanzienlijk positieve effecten, die zich voordoen door de sanering 

zelf en de eindafwerking van het gebied in functie van de nabestemming. Door het uitvoeren van de 

BATNEEC-sanering zijn er (aanzienlijk) positieve effecten te verwachten op de bodem-, oppervlaktewater-, en 

grondwaterkwaliteit met positieve secundaire effecten op biodiversiteit en aanzienlijk positieve effecten voor 

de gezondheid van omwonenden. Het is de bedoeling om het terrein met zijn huidige topografie, dewelke het 

gevolg is van ontginning en stortactiviteiten, om te vormen naar een publiek toegankelijk groen gebied met 

recreatief medegebruik. De morfologie zal een laagdynamisch, niet gemotoriseerd recreatief gebruik mogelijk 

maken (wandelen, fietsen, mountainbiken, lopen, …). Bij de eindinrichting zullen er meer biotopen worden 

gecreëerd met potentieel hogere ecotoopwaarden in vergelijking met de bestaande toestand. Ook wordt 

ingezet op de creatie van een natte natuurverbinding tussen de Rupel en het projectgebied. Afhankelijk van 

de precieze eindinrichting en het beheer in functie van de nabestemming, worden positieve tot aanzienlijk 

positieve effecten verwacht inzake ecotoopwinst en ontsnippering. Het ontwerp van de nieuwe morfologie 

voorziet grote variatie in het reliëf, met terrassen, een landschapsheuvel, valleien, vergezichten, waterpartijen, 

… waardoor erfgoedwaarden en karakteristieke landschapsstructuren niet vernietigd zullen worden maar op 

een andere manier zullen vormgegeven en versterkt worden. 
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Tabel 8-1: Integratie en eindsynthese effectboordeling en milderende maatregelen 

Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Bodem 

Wijziging bodemgebruik 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Wijziging natuurlijk en 

recreatief bodemgebruik 

tijdens sanering en creatie 

van de nieuwe morfologie 

Inrichting als publiek 

toegankelijk groen gebied 

met recreatief medegebruik 

na sanering en creatie van 

de nieuwe morfologie 

- - 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Wijziging natuurlijk 

bodemgebruik tijdens 

werffase 

Inrichting als ecocorridor 

tussen de Rupel en het 

inrichtingsgebied na 

werffase 

- - 

Effecten ter hoogte 

van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Wijziging natuurlijk 

bodemgebruik langs de 

oever van de Rupel tijdens 

werffase 

Herstel van het natuurlijk 

bodemgebruik na werffase 

door afbraak tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

- - 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Erosie, grondverschuiving 

en wijziging 

bodemstabiliteit 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Negatief effect tijdens 

sanering en creatie van de 

nieuwe morfologie 

Impact van erosie, afspoeling en grondverschuiving bij de aanvulling 

vermijden door:  

• het voorzien van een kleine grondberm afwaarts de helling om 

eventueel afspoelend materiaal tegen te houden; 

• het voorzien van een laterale sloot aan de stroomopwaartse zijde van 

de aanvulling (toestromend water vergroot immers erosie op de kale 

aanvulgronden); 

• onmiddellijke ingroening van afgewerkte delen die een goede 

bescherming tegen erosie bieden (bvb. grassen, bomenaanplant). 

Bodeminstabiliteit bij de aanvulling vermijden door:  

• de aanvulling zo homogeen als mogelijk en laagsgewijs laten verlopen; 

• de aanvulling gelijkmatig te verdichten zonder evenwel de eindafdek te 

compacteren (deze wordt m.a.w. niet verdicht); 

• een doorlopende periodieke visuele monitoring van de taluds te 

voorzien, in het bijzonder langs de buitenranden van de groeve. Indien 

er zich waterinspoeling, afschuivingen of scheuren zouden voordoen 

moeten de werken in de getroffen zone tijdelijk stopgezet worden en 

moeten maatregelen genomen te worden om de taluds te stabiliseren 

(bv. aanpassing van de taluds, ontlasting van de taluds, …). 

Beperkt negatief 

effect 

Beperkt positief effect door 

stabilisatie Hoogstraat 

- - 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Geen effect - - 

Effecten ter hoogte 

van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Verwaarloosbaar effect - - 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Wijziging bodemkwaliteit 
Effecten in het 

projectgebied 

Verwaarloosbaar effect 

door mogelijke accidentele 

verontreiniging 

Aanzienlijk positief effect 

door sanering 

- - 

Profielwijziging, 

structuurwijziging en 

wijziging 

bodemgeschiktheid 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Geen effect voor 

profielwijziging en wijziging 

bodemgeschiktheid 

Verbeteren bodemgeschiktheid bij de aanvulling door:  

• Gebruik van een combinatie 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). De beperkte hoeveelheid Boomse klei 

die beschikbaar komt is vooral nuttig als afdekking van de 

stortplaatsen in de diepe ondergrond en bedding van de Potgatbeek 

vallei, of dieper onder het rietmoeras, maar het wordt afgeraden 

deze te laten dagzomen zodat oxidatie van pyriet kan optreden; 

• Het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de 

heuvels met de glauconietrijke Formatie van Berchem, op een 

diepte van 1 - 1,5 m. De diepte van het substraat mag lokaal 

beginnen op 50 cm diepte waar men natte standplaatsen wil creëren 

met reductielagen; 

• Inbreng van voldoende organisch materiaal (humusbouw), enerzijds 

op natuurlijke wijze (door de vegetatie), anderzijds door menselijk 

ingrijpen (inwerken van geschikte mulchings en/of groencompost) 

als startkapitaal aan nutriënten en incubator voor het bodemleven. 

Positief effect 

Negatief effect voor 

structuurwijziging 

Bodemverdichting vermijden bij de aanvulling door:  

• maximale aanvoer via tijdelijke interne werfpistes in puin/steenslag of 

over rijplaten;  

• gebruik maken van voertuigen op rupsbanden of banden met 

maximale banden-spanning van 15 kPa; 

Verwaarloosbaar 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

• aanvulling met gronden op een logische terugschrijdende wijze: 

hiermee wordt bedoeld dat de aanvullingen idealiter starten op de 

grootste afstanden tot de kade waardoor aangevulde zones niet met 

zwaar verkeer hoeven te worden betreden. Eventuele tijdelijke 

werfwegen in gekeurd puin op geotextiel tot aan het aanvulfront 

worden dan ook terugschrijdend afgebroken voorafgaand aan 

aanvulling. 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Verwaarloosbaar effect - - 

Water 

Wijziging evapotranspiratie, 

infiltratie en afstroming 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Wijziging evapotranspiratie: 

beperkt negatief effect 

tijdens sanering en creatie 

van de nieuwe morfologie 

De afwatering van het inrichtingsgebied moet tijdens de werken 

gegarandeerd worden door regelmatige inspectie en ruiming van de 

bestaande afvoeren. Wanneer nodig, moet er een nieuwe afvoer worden 

gecreëerd met voldoende mogelijkheden voor ruiming (voldoende diameter 

en voldoende inspectiemogelijkheden). 

Verwaarloosbaar 

effect 

Wijziging evapotranspiratie: 

geen effect na sanering en 

creatie van de nieuwe 

morfologie 

- - 

Wijziging infiltratie: 

verwaarloosbaar effect na 

Creëren variatie in vochttrappen bij de aanvulling door:  Beperkt positief 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

sanering en creatie van de 

nieuwe morfologie 

 Het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels 

met de glauconietrijke Formatie van Berchem, op een diepte van 1 - 1,5 m. 

De diepte van het substraat mag lokaal beginnen op 50 cm diepte waar men 

natte standplaatsen wil creëren met reductielagen. 

Wijziging afstroming: 

aanzienlijk positief effect na 

sanering en creatie van de 

nieuwe morfologie 

- - 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Beperkt negatief effect 

tijdens de werffase door de 

tijdelijke verhardingen 

- - 

Wijziging 

oppervlaktewaterkwaliteit 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Positief effect door 

sanering 

- - 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Beperkt negatief effect 

door tijdelijke bemaling en 

drainage 

Tijdens de werken van bemaling en drainage worden de volgende 

milderende maatregelen nodig geacht: 

  Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal 

geloosd worden op de Rupel. Het onttrokken bemalingswater en 

drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de 

overwelfde Potgatbeek ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. 

Voor de lozing in de Rupel van het onttrokken bemalingswater bij de 

inkokering van het jaagpad en het onttrokken bemalingswater en 

drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat, zal voldaan moeten 

worden aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 

Verwaarloosbaar 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

van VLAREM II die van toepassing zijn voor het type zwak brak (oligohalien) 

macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een voorafgaande zuiveringsstap 

voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal 

fosfor en orthofosfaat, alvorens lozing in de Rupel is nodig. Voor de 

opvolging van de vigerende lozingsnormen wordt een periodieke monitoring 

vooropgesteld met de volgende frequentie: bij start van de bemaling en 

drainage een wekelijkse monitoring gedurende één maand en vervolgens 

maandelijks. De frequentie van monitoring (zeker de wekelijkse monitoring) 

kan evenwel sneller afgebouwd worden in functie van de resultaten. 

Wanneer de concentraties in het onttrokken bemalings- en drainagewater 

ver onder de vigerende lozingsnormen liggen (2x bevestigd), kan de 

frequentie worden afgebouwd. 

Effecten ter hoogte 

van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel  

Tijdens 

bouwwerkzaamheden van 

de tijdelijke kade: beperkt 

negatief effect 

- - 

Wijziging 

grondwaterkwaliteit 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Verwaarloosbaar effect 

door mogelijke accidentele 

verontreiniging 

- - 

Positief effect door 

sanering 

- - 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute en 

Verwaarloosbaar effect 

door mogelijke accidentele 

verontreiniging 

- - 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Beperkt negatief effect 

door tijdelijke bemaling en 

drainage 

Tijdens de werken van bemaling en drainage worden de volgende 

milderende maatregelen nodig geacht: 

 Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd 

worden op de Rupel. Het onttrokken bemalingswater en drainagewater van 

de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de overwelfde Potgatbeek 

ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Voor de lozing in de 

Rupel van het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad 

en het onttrokken bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de 

Kapelstraat, zal voldaan moeten worden aan de milieukwaliteitsnormen voor 

oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 van VLAREM II die van toepassing zijn voor 

het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een 

voorafgaande zuiveringsstap voor de parameters arseen, CZV, pH, en de 

nutriënten Kjedahl-N, totaal fosfor en orthofosfaat, alvorens lozing in de 

Rupel is nodig. Voor de opvolging van de vigerende lozingsnormen wordt 

een periodieke monitoring vooropgesteld met de volgende frequentie: bij 

start van de bemaling en drainage een wekelijkse monitoring gedurende één 

maand en vervolgens maandelijks. De frequentie van monitoring (zeker de 

wekelijkse monitoring) kan evenwel sneller afgebouwd worden in functie van 

de resultaten. Wanneer de concentraties in het onttrokken bemalings- en 

drainagewater ver onder de vigerende lozingsnormen liggen (2x bevestigd), 

kan de frequentie worden afgebouwd. 

Verwaarloosbaar 

effect 

Geluid 

Wijziging geluidsklimaat 
Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Negatief tot aanzienlijk 

negatief effect ten opzichte 

van de woningen aan de 

Bosstraat/Nachtegaalstraat 

Geluidshinder voor de woningen aan de Bosstraat/Nachtegaalstraat moet 

beperkt worden door: 

• De hoofdaanvoerroute moet op min. 200 m afstand van de 

woningen in de Bosstraat/Nachtegaalstraat gelegd worden; 

• Aanleg van het Bosstraat-Balkon meteen bij de saneringswerken 

van het asbeststort. 

Beperkt negatief 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Negatief tot aanzienlijk 

negatief effect ten opzichte 

van de woningen aan 

Molleveld/Kapelstraat 

Geluidshinder voor de woningen aan Molleveld/Kapelstraat moet beperkt 

worden door: 

• Een gronddam voorzien van minstens 6 m hoog, beginnend ten 

zuiden van de Kapelstraat (langs de tunnel) tot 100 m ten noorden 

van de Kapelstraat. 

• De gronddam moet gedimensioneerd worden aan de hand van een 

controlemeting.  

Beperkt negatief 

effect 

Biodiversiteit 

Ecotoopverlies 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Negatief effect In paragraaf 6.4.2.1 worden de milderende maatregelen beschreven die nodig 

zijn voorafgaand aan en tijdens de werken van ontbossing, sanering en de 

creatie van de nieuwe morfologie. 

Negatief effect 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Negatief effect De volgende milderende maatregelen worden nodig geacht: 

• Impact op de Europees beschermde habitats en regionaal belangrijke 

biotopen maximaal vermijden door de afbakening van de werfzone 

nodig voor de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur tot een 

minimum te beperken. Dit door te werken vanaf de rand van de 

effectieve projectzone. 

• Waar geen Japanse duizendknoop voorkomt, moet de bij de werken 

afgegraven teelaarde afkomstig van de grasbermen langs de 

Rupeldijk worden gestockeerd en bij afwerking opnieuw worden 

aangebracht. Op die manier wordt de zaadbank behouden en kan er 

een snelle spontane vegetatieontwikkeling gebeuren ter hoogte van 

de nieuwe bermen na de werkzaamheden. 

• Ontbossing moet georganiseerd worden buiten het uitgebreide 

broedseizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart tot 30 

augustus. 

Negatief effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Ecotoopwinst 

Effecten in het 

inrichtingsgebied, 

langs de interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Positief effect In paragraaf 6.4.2.2 worden milderende maatregelen gesteld om de creatie 

van voldoende leefgebied en natuurverbindingszones voor de gewenste 

doelsoorten te realiseren bij de eindafwerking van het projectgebied. 

 

In paragraaf 6.4.2.3 worden de nodige onderzoeken die uitgevoerd moeten 

worden door INBO in het kader van dit project opgelijst. Er wordt telkens 

aangegeven in welke fase van het project deze uitgevoerd moeten worden 

(voorafgaand aan de werken, tijdens de werken, bij de start van de 

eindafwerking en na de eindafwerking). 

 

In paragraaf 6.4.2.4 worden de nodige monitoring- en beheermaatregelen 

opgelijst, waaronder een degelijke begeleiding, opvolging, advisering en 

monitoring door INBO, en in overleg met de initiatiefnemer, ANB en 

Natuurpunt, voor de volledige inrichting en het beteer tijdens de verdere 

voorbereidings- en vooral uitvoeringsfase. 

Positief tot 

aanzienlijk positief 

effect, afhankelijk 

van de precieze 

eindinrichting en het 

beheer in functie 

van de 

nabestemming 

Barrièrewerking, 

versnippering, 

ontsnippering 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Barrièrewerking: beperkt 

negatief 

- - 

Versnippering: aanzienlijk 

negatief effect 

Fasering:  

 In eenzelfde jaar kan maximaal 10 ha worden ontbost; 

 De sanering, creatie van de nieuwe morfologie en natuurontwikkeling volgen 

elkaar niet chronologisch op voor het geheel van het projectgebied maar er 

wordt een fasering uitgewerkt waardoor deze opeenvolgende handelingen 

gefaseerd doorheen het gebied schrijden. Dit betekent dat er geen volledige 

éénmalige kaalslag binnen het inrichtingsgebied gebeurt en er steeds terug 

aangeplante zones of voor natuur ontwikkelde zones aanwezig zijn; 

 De oppervlakte “onder werf” (in casu in gebruik voor sanering of creatie van 

de nieuwe morfologie) kan maximaal 25 ha bedragen (dit verplicht tot 

Negatief effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

definitieve natuurontwikkeling vooraleer de werf kan worden verdergezet). 

Zo is er nooit sprake van één grote werfzone; 

 Er wordt in de mate van het mogelijke op een terugschrijdende wijze 

aangevuld; hiermee bedoelen we dat de aanvullingen idealiter starten op de 

grootste afstanden tot de kade waardoor aangevulde zones en zones waar 

de natuurontwikkeling gaande is niet met zwaar verkeer hoeven te worden 

betreden. Bodemverslemping en verstoring worden hiermee vermeden. 

Eventuele tijdelijke werfwegen in gekeurd puin op geotextiel tot aan het 

aanvulfront worden dan ook terugschrijdend afgebroken voorafgaand aan 

aanvulling. 

 Rekening houdend met de verschillende verwachte geotechnische 

kwaliteiten en bodemtexturen van de gronden enerzijds en de 

geotechnische vereisten van aanvulling en de opbouw van de saneringen 

anderzijds zal er gewerkt worden met meerdere aanvulfronten. Hun aantal 

en oppervlakte zal, binnen deze randvoorwaarden, zoveel als mogelijk 

beperkt worden. 

Voor de grondorganismen worden milderende maatregelen nodig geacht i.k.v. 

versnippering en vermijden van een ecologische val van de in het 

projectgebied waargenomen soorten in Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of 

van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de 

provincie Antwerpen: 

 Natte verbinding noordelijke plas en noordoostelijke poel: Tijdens de werken 

zal het Keibrekerspad dienstdoen als werfweg. De aanleg van de werfweg 

zal gepaard gaan met de verlegging van het stuk bestaand Keibrekerpad dat 

zich heden naast de noordoostelijke poel bevindt richting de noordelijke plas 

en door het voorzien van een tijdelijke buis of kokers onder de werfweg die 

de verbinding tussen de noordelijke plas en de noordoostelijke poel moet 

garanderen tijdens de werffase (in de eindafwerking komt er op deze locatie 

een brug op het Keibrekerspad). Dit alles heeft tot doel van de natte 

verbinding tussen de noordelijke poel en de noordoostelijke poel te 

behouden tijdens de werffase en te versterken na de eindafwerking. 

Volgende randvoorwaarden gelden voor deze tijdelijke buis of koker onder 

het Keibrekerspad: 



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

194 van 212 

Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

• Belangrijk is dat een deel van de buis/koker droog blijft. Dit door naast 

een natte verbinding ook een droog blijvende verbinding aan te sluiten 

op de droge oevers van de noordelijke plas.  

• Op de bodem van de droog blijvende verbinding moet een laagje aarde 

van een 10-tal cm dik worden aangebracht (tegen uitdroging). Ook 

kunnen hier dakpannen in worden gelegd. Deze kunnen als 

schuilplaatsen dienen voor de amfibieën tegen marterachtigen.  

• De tijdelijke werfweg op het Keibrekerspad langsheen de noordelijke 

plas en de noordoostelijke poel moet aan beide zijden voorzien zijn van 

amfibieënschermen die de dieren van de werfweg houden. Deze 

geledingswanden moeten ca. 45 cm hoog zijn. De amfibieën kunnen dan 

niet over de wanden kruipen. De geleidingselementen worden 

evenwijdig met de wegkant geplaatst. Deze geleidingswanden zijn 

tijdelijk te beschouwen, voor de duur van de werkzaamheden. 

 Plaatsing amfibieënschermen: Tussen het projectgebied en de vijvers van 

Ceuppens en tussen het projectgebied en de noordelijke plas en 

noordoostelijke poel, moeten er amfibieënschermen komen om te vermijden 

dat amfibieën in het projectgebied terecht komen tijdens de 

werkzaamheden. Dit scherm moet ca. 45 cm hoog zijn. De amfibieën kunnen 

dan niet over de wanden kruipen. Deze schermen moeten uiteraard 

verwijderd worden na de werken. De amfibieënschermen ter hoogte van de 

vijvers van Ceuppens, moeten aansluiten op de amfibieënschermen die 

geplaatst worden ter geleiding van de buis onder de Kapelstraat.  

 Maatregelen ter bevordering van de refugiumwaarde of creatie van nieuw 

habitat buiten projectgebied:  

• Om de refugiumwaarde van het gebied rondom de noordelijke plas en 

noordoostelijke poel te vergroten, wordt vooropgesteld om voorafgaand 

aan de werkzaamheden reeds enkele poelen voor Kamsalamander 

bijkomend aan te leggen in het gebied rondom deze plassen. 

• Er wordt vooropgesteld om voorafgaand aan de werkzaamheden reeds 

enkele natte ruigtes voor Rugstreeppad bijkomend aan te leggen in het 

gebied rondom de noordelijke plas en de noordoostelijke poel.  
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

• Rugstreeppad is een uitgesproken pionier en het projectgebied vormt 

tijdens de werken mogelijk leefgebied voor Rugstreeppad. Om een 

ecologische val voor Rugstreeppad tijdens de werken van sanering en 

creatie van de nieuwe morfologie te vermijden tijdens de werken, moet 

poelvorming op de terreinen waar de werkzaamheden doorgaan zoveel 

mogelijk vermeden worden. Gezien het geaccidenteerde reliëf van het 

terrein in de bestaande toestand en het reliëfrijke ontwerp van de nieuwe 

morfologie, is tijdelijke poelvorming in het projectgebied tijdens de 

werken niet uit te sluiten. Als maatregel wordt het nodig geacht om de 

tijdelijke poelen in het projectgebied periodiek in kaart te brengen 

evenals het voorkomen of potentieel voorkomen van Rugstreeppad en 

hiermee rekening te houden bij de planning van de voortang van de 

werken. Wanneer er werken worden gepland aan of in de nabije 

omgeving van de tijdelijke poelen, dan moet de demping van de tijdelijke 

natte biotopen gebeuren in de winter/vroege voorjaar, vòòr april, de 

voortplantingsperiode (en ei-afzet) van Rugstreeppad. Bij demping van 

de tijdelijke natte biotopen moet er voorafgaand een controle worden 

uitgevoerd op de aanwezigheid van amfibieën. Alle aanwezige amfibieën 

moeten afgevangen worden en verplaatst naar de noordelijke plas, de 

noordoostelijke poel of het plassengebied van Natuurpunt ten oosten van 

het projectgebied. 

Ontsnippering: positief 

effect 

In paragraaf 6.4.2.2 worden milderende maatregelen gesteld om de creatie 

van natuurverbindingszones voor de gewenste kapstoksoorten te realiseren 

bij de eindafwerking van het projectgebied. 

Positief tot 

aanzienlijk positief 

effect, afhankelijk 

van de precieze 

eindinrichting en het 

beheer in functie 

van de 

nabestemming 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Barrièrewerking: beperkt 

negatief effect 

- - 

Versnippering: negatief 

effect 

Om het versnipperend effect van de werfweg in corridor Molleveld te milderen, 

zal er onder de Kapelstraat een buis/koker met diameter/breedte 1 m worden 

aangelegd, aan de oostzijde en op een paar meter afstand van de nieuw te 

bouwen tunnel onder de Kapelstraat. Deze buis kan tijdens de 

werkzaamheden als doorgang dienen voor amfibieën en kleine zoogdieren. 

Op die manier kan de connectiviteit tussen de Rupel en de vijvers van 

Ceuppens, het bos van Terhagen en het plassengebied van Natuurpunt tijdens 

de werkzaamheden gedeeltelijk worden behouden. Deze buis/koker is een 

permanente constructie. Randvoorwaarden zijn: 

 Deze buis/koker is enkel efficiënt in combinatie met een koker onder de 

tijdelijke werfweg (ca. 60 cm breed, ca. 50 cm diep, een tijdelijke constructie) 

en met geleidingswanden links en rechts van de weg die de dieren van de 

tijdelijke werfweg houden en begeleiden tot de ingang van de 

faunapassages. Deze geledingswanden moeten ca. 45 cm hoog zijn. 

De amfibieën kunnen dan niet over de wanden kruipen. De 

geleidingselementen worden evenwijdig met de wegkant geplaatst. Deze 

geleidingswanden zijn tijdelijk te beschouwen, voor de duur van de 

werkzaamheden.  

 Op de bodem van de faunapassages moet een laagje aarde van een 10-tal 

cm dik worden aangebracht (tegen uitdroging). Ook kunnen hier dakpannen 

in worden gelegd. Deze kunnen als schuilplaatsen dienen voor de amfibieën 

tegen marterachtigen. 

 Belangrijk is dat de faunapassages droog blijven, dus moet de bodem van 

de faunapassages boven de grondwatertafel aangelegd worden. 

Beperkt negatief 

effect 

Ontsnippering: positief 

effect door aanleg van 

ecocorridor Molleveld 

In paragraaf 6.4.2.2 worden enkele maatregelen gesteld voor de precieze 

inrichting van de corridor Molleveld als volwaardige natuurverbinding i.f.v. 

enkele doelsoorten als Kamsalamander, Rugstreeppad, Bever en Otter. 

Positief tot 

aanzienlijk positief 

effect, afhankelijk 

van de precieze 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

eindinrichting en het 

beheer van de 

ecocorridor in 

functie van de 

nabestemming 

Geluidsverstoring 

Effecten in het 

inrichtingsgebied, 

langs de interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Negatief effect Ontbossing wordt uitgevoerd buiten het uitgebreide broedseizoen – dat wil 

zeggen buiten de periode van 15 maart tot 30 augustus. Hiermee wordt de 

impact op zowel broedvogels (officieel broedseizoen: 15 maart – 30 juni) als 

de impact op eventuele (maar in het projectgebied niet verwachte) 

kraamkolonies van vleermuizen (voornamelijk juli tot half augustus) 

voorkomen.  

 

Er zullen geen hakselaars worden ingezet. Alle takhout en bladeren blijven ter 

plaatse en worden afgedekt met bodemmateriaal tijdens de werken van 

sanering en de creatie van de nieuwe morfologie. Met deze milderende 

maatregel, wordt het gebruik van hakselaars en de geluidshinder die hiermee 

gepaard gaat, vermeden. 

 

Het heien van buispalen en damwanden tijdens de bouw van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur moet gebeuren buiten het uitgebreide broedseizoen – 

dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart tot 30 augustus.  

 

De noordelijke plas en het plassengebied van Natuurpunt zullen kunnen 

fungeren als refugiumplaatsen voor de fauna binnen het projectgebied tijdens 

de werkzaamheden. Vandaar dat de werken van sanering van het 

huisvuilstort, ophoging als landschapsheuvel, creatie van het rietmoeras, 

stabilisatie van de Hoogstraat en de aanleg van het Bosstraat Balkon voor het 

deel ten westen van de noordelijke plas, in de mate van het mogelijke volledig 

moeten ingepland worden buiten het uitgebreide broedseizoen. Wanneer deze 

Negatief effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

werken niet volledig ingepland kunnen worden buiten het broedseizoen, 

moeten ze aangevat worden vòòr het uitgebreide broedseizoen en continu 

doorlopen. Deze milderende maatregel is noodzakelijk om verstoring van 

broedvogels ter hoogte van de noordelijke plas en het plassengebied van 

Natuurpunt te vermijden. 

Lichtverstoring 

Effecten in het 

inrichtingsgebied, 

langs de interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Beperkt negatief effect Tijdens de werken moeten de principes van goed verlichten en 

vleermuisvriendelijke verlichting gevolgd worden, gedetailleerd weergegeven 

in paragraaf 6.4.2.1. 

 

Bij de eindafwerking van het projectgebied wordt er geen verlichting voorzien 

in het projectgebied, dus ook niet langs de corridor Molleveld noch langs het 

Keibrekerspad dat wordt geoptimaliseerd als bovenlokale fietsroute tussen 

Terhagen en Reet. 

Verwaarloosbaar 

effect 

Wijziging waterkwaliteit 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Positief effect door 

sanering 

Zowel voor de ontwikkeling van de moerasvegetaties, als voor de kwaliteit van 

het water in het moeras, is de keuze van het substraat belangrijk. Hiervoor 

wordt best gekozen wordt voor gronden uit de Formatie van Kattendijk, cf. de 

studie van De Vos et al. (2020). 

Positief effect 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Beperkt negatief effect 

door tijdelijke bemaling en 

drainage 

Tijdens de werken van bemaling en drainage worden de volgende 

milderende maatregelen nodig geacht: 

 Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd 

worden op de Rupel. Het onttrokken bemalingswater en drainagewater van 

de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op de overwelfde Potgatbeek 

ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Voor de lozing in de 

Rupel van het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad 

en het onttrokken bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de 

Kapelstraat, zal voldaan moeten worden aan de milieukwaliteitsnormen voor 

oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 van VLAREM II die van toepassing zijn voor 

Verwaarloosbaar 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een 

voorafgaande zuiveringsstap voor de parameters arseen, CZV, pH, en de 

nutriënten Kjedahl-N, totaal fosfor en orthofosfaat, alvorens lozing in de 

Rupel is nodig. Voor de opvolging van de vigerende lozingsnormen wordt 

een periodieke monitoring vooropgesteld met de volgende frequentie: bij 

start van de bemaling en drainage een wekelijkse monitoring gedurende één 

maand en vervolgens maandelijks. De frequentie van monitoring (zeker de 

wekelijkse monitoring) kan evenwel sneller afgebouwd worden in functie van 

de resultaten. Wanneer de concentraties in het onttrokken bemalings- en 

drainagewater ver onder de vigerende lozingsnormen liggen (2x bevestigd), 

kan de frequentie worden afgebouwd. 

Effecten ter hoogte 

van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel  

Tijdens 

bouwwerkzaamheden van 

de tijdelijke kade: beperkt 

negatief effect 

- - 

Wijzigingen waterkwantiteit 
Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Tijdens sanering en creatie 

van de nieuwe morfologie: 

negatief effect 

- - 

Na eindafwerking 

projectgebied: positief 

effect 

De Vos et al. (2020) raden het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als 

substraat in de heuvels aan, op een diepte van 1 - 1,5 m. Deze compacte laag 

bestaande uit glauconietrijke materialen van de Formatie van Berchem kan de 

infiltratie van neerslagwater vertragen en droogtestress op de hoogste 

plaatsen voorkomen.  

Bij de creatie van de natte biotopen moet rekening worden gehouden met de 

aanbevelingen en milderende maatregelen opgenomen in paragraaf 6.4.2.2. 

Positief tot 

aanzienlijk positief 

effect, afhankelijk 

van de precieze 

eindinrichting en het 

beheer in functie 

van de 

nabestemming 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Tijdelijke bemaling en 

drainage: beperkt negatief 

effect 

- - 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Verlies erfgoedwaarden 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Positief effect - - 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Negatief effect Na de aanpassingen aan de Kapelstraat wordt als milderende maatregel 

vooropesteld om de stukken lein van Terhagen die verwijderd werden en nog 

in goede staat zijn, te groeperen en te verplaatsen op een geschikte locatie 

binnen het inrichtingsgebied (bvb. langs een wandel- of fietspad). 

Beperkt negatief 

effect 

Effecten ter hoogte 

van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Geen effect - - 

Structuur- en 

relatiewijzigingen 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Beperkt negatief effect 

tijdens ontbossing, 

sanering en creatie van de 

nieuwe morfologie 

Beperkt positief effect na 

eindafwerking van het 

inrichtingsgebied 

- - 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Verwaarloosbaar - - 

Effecten ter hoogte 

van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Negatief effect tijdens 

gebruik tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

Beperkt negatief effect na 

afbraak tijdelijke 

overslaginfrastructuur met 

behoud van 2 wachtpalen 

- - 

Wijziging perceptieve 

kenmerken en 

belevingswaarde 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Beperkt negatief tot 

negatief effect tijdens 

ontbossing, sanering en 

creatie van de nieuwe 

morfologie 

Verwaarloosbaar tot 

beperkt positief effect na 

eindafwerking van het 

inrichtingsgebied  

- - 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Beperkt negatief effect 

tijdens gebruik tijdelijke 

werfweg 

Verwaarloosbaar effect na 

aanleg van ecocorridor 

Molleveld 

- - 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Effecten ter hoogte 

van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Negatief effect tijdens 

gebruik tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

Beperkt negatief effect na 

afbraak tijdelijke 

overslaginfrastructuur met 

behoud van 2 wachtpalen 

- - 

Mens-ruimtelijke aspecten 

Wijziging gebruiksfuncties 
Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Wandelen en fietsen: 

negatief effect tijdens 

ontbossing, sanering en 

creatie van de nieuwe 

morfologie 

Voorafgaand de werkzaamheden in het oostelijk deel van het 

inrichtingsgebied de mogelijkheid te bekijken om het Keibrekerspad om te 

leggen in het westelijk deel van het inrichtingsgebied, nadat de werken van 

sanering en creatie van de nieuwe morfologie hier beëindigd zijn. Indien dit 

geen optie is omwille van een overlap met werfzones kan een het een optie 

zijn om het Keibrekerspad tijdelijk om te leggen in het oostelijk vijver- en 

bosgebied van Natuurpunt. 

Beperkt negatief 

effect 

Fietsen: beperkt positief 

effect door optimalisatie 

van het Keibrekerspad als 

fietsverbinding tussen 

Terhagen en Reet 

- - 

Mountainbike: geen effect 

door ontbossing, sanering 

en creatie van de nieuwe 

morfologie 

Na de werken opnieuw mogelijkheden voor mountainbikers realiseren, in 

samenspraak met Sport Vlaanderen, met: 

• een afwisselend reliëf;  

• hoogteverschillen, bochten, steile wanden, …  

• een doorlatende ondergrond; 

• een duidelijk bewegwijzering. 

Beperkt positief 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Vissen: beperkt negatief 

effect door herlokalisatie 

vislcub 

De visclub blijvend betrekken bij de herlokalisatie en het nieuwe ontwerp van 

de visvijver 

 

Verwaarloosbaar tot 

beperkt positief, 

afhankelijk van de 

precieze 

eindinrichting 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Negatief effect gedurende 

de grondaanvoer 

Het wandelpaadje doorheen corridor Molleveld en de wandelroute dwars op 

corridor Molleveld (knooppunt 202-276) omleggen langsheen het jaagpad 

langs de Rupel om vervolgens doorheen het Gemeentelijk Park van 

Terhagen en langs de Korte Veerstraat, de Kapelstraat over te steken en dan 

via de poort van De Beukelaer (waar er geen werkzaamheden zullen zijn) het 

groengebied binnen te treden 

Beperkt negatief 

effect 

Verwaarloosbaar effect na 

aanleg van ecocorridor 

Molleveld 

- - 

Beperkt positief effect door 

afbraak zonevreemde 

woningen 

- - 

Verkeershinder 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Beperkt negatief effect Het vrachtverkeer over de weg moet maximaal georganiseerd worden buiten 

de ochtend- en avondspits. 

Verwaarloosbaar 

effect 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

Verwaarloosbaar effect - - 



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

204 van 212 

Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Wijziging geschiktheid 

nabestemming 

Effecten in het 

inrichtingsgebied 

Positief effect - - 

Mens-gezondheid 

Wijziging leefkwaliteit 

Effecten in het 

inrichtingsgebied en 

langs de interne 

verbindingsroute 

Toxicologische effecten: 

aanzienlijk positief effect na 

sanering 

- - 

Stofhinder: negatief effect Stofhinder beperken door: 

• Vergraven (gestockeerde) gronden vochtig houden en niet begroeide 

grond na de werken snel fixeren door (het stimuleren van) begroeiing 

en/of technische maatregelen (geotextiel, …); 

• De voertuigsnelheid van het werfverkeer beperken tot 40 km/h (< 3500 

kg brutogewicht) of 30 km/h (> 3500 kg brutogewicht) om stofemissies 

te beperken; 

• Voor de geplande activiteiten kunnen stofemissies voorkomen bij het 

lossen van vrachtwagens, het gebruik van grijpers en het gebruik van 

wielladers; voor deze activiteiten zijn procedures en instructies te 

voorzien voor het uitvoerend personeel (van de initiatiefnemer en van 

derden) om stofemissies tijdens de activiteiten te beperken; deze 

procedures en instructies zijn op te maken volgens de richtlijnen in 

Bijlage 6.12 van VLAREM II;  

• Een goed onderhoud van de tijdelijke werfwegen waaronder het 

vochtig houden van de werfwegen in periode van grote droogte/hitte, 

het regelmatig verversen van de steenslag en het zeer regelmatig 

borstelen met borstelwagen van de verharde oppervlakken waaronder 

de overslagkade Molleveld; 

Beperkt negatief tot 

verwaarloosbaar 

effect 



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

205 van 212 

Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

• Indien wenselijk een afscherming van de activiteiten voorzien 

(schermen, taluds, …). 

Slijkhinder: 

verwaarloosbaar effect 

- - 

Visuele hinder: 

persoonsgebonden effect 

Aanleg van het Bosstraat-Balkon meteen bij de saneringswerken van het 

asbeststort. Op die wijze vormt het immers een landschappelijke 

afscherming voor de rest van de werf ten opzichte van de woningen aan 

de Bosstraat en Nachtegaalstraat. 

Persoonsgebonden 

Geluidshinder: negatief tot 

aanzienlijk negatief effect 

ten opzichte van de 

woningen aan de 

Bosstraat/Nachtegaalstraat 

en negatief tot aanzienlijk 

negatief effect ten opzichte 

van de woningen aan 

Molleveld/Kapelstraat 

Geluidshinder voor de woningen aan de Bosstraat/Nachtegaalstraat en 

Molleveld/Kapelstraat beperken door: 

• De hoofdaanvoerroute moet op min. 200 m afstand van de 

woningen in de Bosstraat/Nachtegaalstraat gelegd worden; 

• Aanleg van het Bosstraat-Balkon meteen bij de saneringswerken 

van het asbeststort; 

• Een gronddam voorzien van minstens 6 m hoog, beginnend ten 

zuiden van de Kapelstraat (langs de tunnel) tot 100 m ten noorden 

van de Kapelstraat. De gronddam moet gedimensioneerd worden 

aan de hand van een controlemeting. 

Beperkt negatief 

effect 

Effecten ter hoogte 

van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel  

Verwaarloosbaar effect - - 

Klimaat 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Koolstofbalans 

Ontbossing, sanering 

en creatie nieuwe 

morfologie 

Verlies aan CO2-

capatiecapaciteit en van 

vastgelegde 

koolstofvoorraad van 

huidige boscomplex in het 

projectgebied 

CO2-emissies door uitstoot 

van werfmachines en 

transport tijdens de werken 

van ontbossing, sanering 

en creatie nieuwe 

morfologie  

Het hout en overige biomassa dat geoogst wordt bij de ontbossing wordt niet 

afgevoerd maar in het inrichtingsgebied zelf geborgen, zogenaamde Biological 

Carbon Capture and Storage (BCCS).  

Door de huidige 

koolstofvoorraad 

van 22,7 kt CO2 te 

begraven onder de 

landschapsheuvel 

(bodemkoolstofstock  

én houtige biomassa 

lokaal te stockere  bij 

wijze van 

biologische ‘carbon 

capture and storage’ 

techniek), dan kan 

de volledige CO2-

kost van de aanleg 

(geraamd op 

maximaal 20 kt CO2) 

ruimschoots 

gecompenseerd 

worden en is alle 

nieuwe sequestratie 

door bosaanleg en 

natuurinrichting pure 

winst (positieve 

balans, netto CO2 

vastlegging). 

Klimaatrobuustheid Eindafwerking 

De gevolgen van de 

klimaatopwarming kunnen 

een effect hebben op het 

projectgebied zelf. Hierbij 

denken we aan verwachte 

gevolgen zoals een stijging 

van de jaarlijkse neerslag, 

Milderende maatregelen voor de creatie van een gevarieerd en klimaatrobuust 

bos- en natuurgebied bij de eindafwerking in het projectgebied: 

 Het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels, 

op een diepte van 1 - 1,5 m. Deze compacte laag bestaande uit 

glauconietrijke materialen van de Formatie van Berchem kan de infiltratie 

van neerslagwater vertragen en droogtestress op de hoogste plaatsen 

Klimaatrobuuster 

bos dan in de 

actuele toestand 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

het vaker voorkomen van 

(zeer) hevige regenbuien 

en anderzijds langdurige 

droogteperioden in onze 

streken. 

voorkomen. Op die manier kan er enige waterberging boven de weinig 

doorlatende compacte laag ontstaan. De diepte van het substraat mag 

lokaal beginnen op 50 cm diepte wil men natte standplaatsen creëren met 

reductielagen, bij voeding door zijdelings afstromend grondwater bvb. naar 

de vallei van de nieuwe Potgatbeek; 

 Om de risico’s van droogtestress te ondervangen en de bosontwikkeling snel 

op gang te brengen, wordt aangeraden om de vestiging van een 

pioniervegetatie actief te stimuleren, via aanplant en bezaaiing. Het is 

eveneens aangewezen om in een tweede fase ook climaxsoorten aan te 

planten. Pioniers zijn aangepast aan de specifieke omstandigheden van het 

onbegroeide landschap  (op de hooggelegen delen en bovenaan de steile 

flanken wordt gekozen voor soorten die tolerant zijn voor droogte), en 

versnellen de vorming van een groeiplaats en bosklimaat dat geschikt is voor 

de vestiging van veeleisende climaxsoorten, die later in de successie de 

overhand kunnen nemen in het bos. Zonder actief ingrijpen kan de 

ontwikkeling van een bos decennia op zich laten wachten, en vele 

climaxsoorten die zich moeizaam verspreiden, zullen zich wellicht niet 

spontaan vestigen.  
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Kaart° 1

BE0116000762 | Situering van het projectgebied op een topografische kaart
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Kaart° 2

BE0116000762 | Situering van het projectgebied op een orthofoto
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Kaart° 3

BE0116000762 | Gewestplan
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Kaart° 4

BE0116000762 | Stratenatlas
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Kaart° 5

BE0116000762 | Bodemkaart
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Kaart° 6

BE0116000762 | Vlaamse hydrografische atlas
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BE0116000762 | Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden (2017)
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Kaart° 8

BE0116000762 | Watertoets - Erosiegevoelige gebieden
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Kaart° 9

BE0116000762 | Risicozones overstromingen (2017)
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Kaart° 10

BE0116000762 | Biologische waarderingskaart (2018)
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Kaart° 11

BE0116000762 | Ecosysteemkwetsbaarheid voor verdroging
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Kaart° 12

BE0116000762 | Ecotopenkaart Zeeschelde

w
w
w
.g
eo
pu
nt
.b
e

Inrichtingsgebied

Contour BATNEEC-saneringsvariant

indeling_kade

Tijdelijke overslaginfrastructuur en interne
verbindingsroute

Kade

Steenbestorting

Wachtpalen

Werfweg

Jaagpad

Ecotoop

diep subtidaal

matig diep subtidaal

ondiep subtidaal

laag slik zacht substraat

laag slik hard antropogeen

middelhoog slik zacht substraat

middelhoog slik hard antropogeen

hoog slik hard antropogeen

potentiele pionierzone

schor

supralitoraal hard antropogeen

hoog supralitoraal

o 0 260 520130 m



\\bema1file03\milieu\Projecten\BE0116000750-999\BE0116000762_POM_PMER\04_plannen\3_GIS\maps\BE0116000762_kaarten_aanpassing.aprx

De Samenvloeiing
Rupel-Dijle-Nete

Kaart° 13

BE0116000762 | Vlaams Ecologisch Netwerk
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Kaart° 14

BE0116000762 | Natura 2000-gebieden
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BE0116000762 | Erkende en Vlaamse natuurreservaten
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Kaart° 16

BE0116000762 | Traditionele landschappen
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BE0116000762 | Landschapsatlas
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Kaart° 18

BE0116000762 | Beschermd onroerend erfgoed
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Kaart° 19

BE0116000762 | Vastgestelde inventarissen en gebieden met geen archeologie
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Kaart° 20

BE0116000762 | Landschapscomposietkaart

w
w
w
.g
eo
pu
nt
.b
e

Contour BATNEEC-
saneringsvariant

Kade

Steenbestorting

Wachtpalen

Werfweg

Jaagpad

Inrichtingsgebied

Ý kerk

Verbindingswegen

VWF

Markante terreinovergang

DD steilrand

Dijken

<1775

>1775

Waterlopen

rivier

beek

kleine beek

provinciegrens

industrie

markante_heuvels

plaggenbodems

nederzettingen

Plassen

nieuw artificieel

Historische woonkernen

Historische woonkernen

Oud (typisch) gehucht

Bos

>1910

slikke en schorre

vallei

agglomeratie

o 0 350 700175 m



 

Onze referentie: BE0116.000762 - Datum: november 2020 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 

  

 

212 van 212 

COLOFON 

 

PROJECT-MER SANERING EN VERONDIEPING ONTGINNINGSGEBIED RUMST (PRMER-2457) 
NIET TECHNISCHE SAMENVATTING 
 

KLANT 
Provincie Antwerpen 

AUTEUR 
Nele Dhaese 

PROJECTNUMMER 
BE0116.000762 

ONZE REFERENTIE 
BE0116.000762 

DATUM 
November 2020 

GECONTROLEERD DOOR VRIJGEGEVEN DOOR 
 
 
 
 
Mieke Deconinck Mieke Deconinck 
Projectleider Projectleider 
 
 
 
Arcadis Belgium nv 

Gaston Crommenlaan 8 bus 101 
9050 Gent 
België 
02 505 75 00 
 
www.arcadis.com 

 


	Blank Page
	kaartenbundel.pdf
	BE0116000762_krt_001A_topografische_kaart
	BE0116000762_krt_002A_orthofoto
	BE0116000762_krt_003A_gewestplan
	BE0116000762_krt_004A_stratenatlas
	BE0116000762_krt_005A_bodemkaart
	BE0116000762_krt_006A_vlaamse_hydrografische_atlas
	BE0116000762_krt_007A_overstromingsgevoelige_gebieden
	BE0116000762_krt_008A_erosiegevoelige_gebieden
	BE0116000762_krt_009A_risicokaart_overstromingen
	BE0116000762_krt_010A_biologische_waarderingskaart
	BE0116000762_krt_011A_ecotoopkwetsbaarheidskaart_verdroging
	BE0116000762_krt_012A_ecotoopkaart_zeeschelde
	BE0116000762_krt_013A_ven
	BE0116000762_krt_014A_natura2000
	BE0116000762_krt_015A_natuurreservaten
	BE0116000762_krt_016A_tradla
	BE0116000762_krt_017A_landschapsatlas
	BE0116000762_krt_018A_beschermd_erfgoed
	BE0116000762_krt_019A_vastgestelde_inventarissen
	BE0116000762_krt_020A_landschapscomposietkaart


		Mieke Deconinck
	2020-11-06T12:36:57+0100
	Brussel
	Mieke Deconinck
	I am approving this document




