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1 INLEIDING 

Dit document is het ontwerp van het project-MER “Sanering & verondieping ontginningsgebied Rumst-Boom” 

namens de initiatiefnemers Provinciebestuur Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv.  

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 2.2), 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 

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:  
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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 (zie verder paragraaf 3.3.3). 

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. 

 

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 Toetsing aan de MER-plicht 

De plicht tot het opmaken van een project-MER wordt bepaald door het besluit van de Vlaamse regering van 

10 december 2004, BS 17.02.05. Dit MER-besluit verdeelt MER-plichtige projecten in 3 categorieën. Voor de 

1ste categorie van projecten is de opmaak van een project-MER vereist (Bijlage I van voornoemd MER-besluit). 
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Een 2de categorie kan via een gemotiveerd verzoek ontheven worden van de MER-plicht (Bijlage II van 

voornoemd MER-besluit). De 3de categorie omvat projecten die onder de drempelwaarde van Bijlage II vallen 

(Bijlage III van voornoemd MER-besluit). Hierdoor dient door middel van een project-MER-screening 

nagegaan te worden of deze projecten relevante milieueffecten zouden kunnen hebben. 

 

Als terreinvoorbereiding voor de sanering (in hoofdorde), de creatie van een nieuwe morfologie (in volstrekt 

ondergeschikt orde), de aanleg van de tijdelijke werfweg en de ombouw tot ecocorridor is een ontbossing 

vereist. Deze ingreep valt ook onder de MER-plicht. De te ontbossen oppervlakte bedraagt meer dan 3 ha. 

Hierdoor is voor het project de volgende rubriek van toepassing: 

• Bijlage II, rubriek 1d: Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor 

zover de oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing 

is. 

 

Voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie dienen gronden te worden aangevoerd. Hiertoe zal een 

overslaginfrastructuur worden gebouwd langs de Rupel. Het betreft een tijdelijke kade die schepen kan 

ontvangen van meer dan 1.350 ton. Hierdoor valt deze ingreep onder de MER-plicht waarbij de volgende 

rubriek van toepassing is:  

• Bijlage I, rubriek 12: Zeehandelshavens, met het land verbonden en buiten havens gelegen pieren voor 

lossen en laden (met uitzondering van pieren voor veerboten) die schepen van meer dan 1.350 ton kunnen 

ontvangen 

De exploitatie van deze kade ten belope van 4,5 miljoen m3 behoort eveneens tot dit MER. 

Gezien het project onder bijlage I van voorgenoemd m.e.r.-besluit valt, dient een project-MER te worden 

opgemaakt.  

1.4 MER-procedure 

Artikel 394. § 1 uit het omgevingsvergunningsdecreet stelt het volgende: “Milieueffectrapportages over 

projecten waarvoor de kennisgeving, vermeld in artikel 4.3.4, § 2, van het DABM, ter beschikking is gesteld 

van de administratie die bevoegd is voor milieueffectrapportage, vóór de datum van de inwerkingtreding van 

dit decreet, worden uitgevoerd overeenkomstig de procedure die van toepassing was op de datum van de 

terbeschikkingstelling van de kennisgeving.” Het decreet is in werking getreden op 23 februari 2017. 

De kennisgeving van voorliggend project-MER werd ter beschikking gesteld aan de dienst MER (huidige Team 

MER) vóór 23/02/2017. Het project-MER wordt aldus opgemaakt volgens de MER-procedure die op het 

moment van indiening van toepassing was. 

Het omgevingsvergunningsdecreet voorziet in artikel 23 voorts dat de aanvraag van een 

omgevingsvergunning kan steunen op een bestaand, goedgekeurd en nog actueel project-MER. 

Bijgevolg zal de goedkeuring van het project-MER afgewacht worden om vervolgens het definitieve 

goedgekeurde MER toe te voegen aan de omgevingsvergunningsaanvraag. Het project-MER moet in dit geval 

niet (opnieuw) goedgekeurd worden tijdens de vergunningsprocedure (artikel 28 

omgevingsvergunningsdecreet) maar ligt uiteraard wel ter inzage. De MER-procedure en 

vergunningsprocedure zullen dus niet geïntegreerd verlopen. Er is geen voorafgaande aanmelding meer nodig 

alvorens de omgevingsvergunning wordt ingediend. Hieronder wordt aldus de oude, hier toepasselijke, MER-

procedure toegelicht. 

 

De initiatiefnemer van een MER-plichtig project brengt de administratie op de hoogte van de voornemens tot 

opstelling van een project-MER door middel van een kennisgeving. Binnen de 20 dagen na ontvangst van 

de kennisgeving oordeelt de administratie over de volledigheid ervan. 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln10840&anchor=ln10840-270&bron=doc
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De dienst MER van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid verklaarde het kennisgevingsdossier volledig 

op 14 februari 2017.  

 

De terinzagelegging van de kennisgeving liep in de gemeente Rumst van 07 maart tot 06 april 2017 en in de 

gemeente Boom van 07 maart tot 05 april 2017. 

Op 15 mei 2017 werd een richtlijnenvergadering gehouden met de betrokkenen waarin het volledig verklaard 

kennisgevingsdossier werd besproken. De richtlijnen voor het project-MER werden door de dienst MER 

overgemaakt aan de initiatiefnemer op 8 juni 2017. 

 

Voorliggend document is het ontwerp van project-MER, opgesteld door erkende MER-deskundigen o.l.v. een 

MER-coördinator. Het zal worden besproken en geadviseerd met alle betrokken adviesinstanties, waarna een 

definitief project-MER voor goedkeuring bij de administratie zal worden ingediend. 

 

Doelstelling project-MER: een zo concreet mogelijk beeld geven van de te verwachten gevolgen voor mens 

en milieu van een project en haar alternatieven en aangeven hoe negatieve effecten kunnen vermeden, 

gemilderd, verholpen of gecompenseerd worden. 

De administratie toetst het project-MER aan de richtlijnen en vereiste gegevens en komt tot een beslissing 

uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het rapport. Het resultaat van de toetsing leidt tot een goed- of afkeuring 

van het project-MER. 

 

Het goedgekeurde project-MER, het MER-verslag (opgesteld door de administratie) en eventuele bijzondere 

richtlijnen liggen vanaf de betekening van de beslissing ter inzage bij de administratie. De Vlaamse regering 

kan nadere regelen vaststellen voor het gebruik van het project-MER bij de verdere besluitvorming. 

1.5 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
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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 

1.6 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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1.7 Team van deskundigen en hun medewerkers 

1.7.1 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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Deskundige Discipline 
Verantwoordelijk 

voor 
Handtekening 

Hanne Carlens 
mens, deeldomein 

ruimtelijke aspecten 

discipline Mens – 

ruimtelijke aspecten 

 

An Tombeur 

mens, deeldomein 

psychosomatische 

aspecten en toxicologie 

discipline Mens – 

gezondheid 

 

 

 

 

 

1.7.2 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).  

2.1 Reconstructie van de ontginningsactiviteiten 

De volgende figuren stellen een reeks van kaarten en luchtfoto’s voor die de evolutie van de ontginning in het 

gebied schetsen vanaf het einde van de 19de eeuw tot 2003. Hieronder wordt de legende voorgesteld: 

 

 

De topografische kaart (Figuur 2-1) geeft aan dat met de kleiontginning reeds gestart was vóór 1895. Op kaart 

is duidelijk te zien dat de ontginning aangevat werd vanaf de Kapelstraat en dat het front zich uitstrekte tussen 

de Bosstraat en de Hoogstraat. Het kleifront volgde de 20 m-hoogtelijn. De toenmalige bebouwing aan de 

Kapelstraat is nog steeds aanwezig. 

Topografische kaart (NGI, 1895) Reconstructie ontginningsfront (1895) 

  

Figuur 2-1: Situatie van de kleiontginning in 1895 

 

In 1936 heeft het kleifront de 25 m-hoogtelijn bereikt (Figuur 2-2). Ter hoogte van de Bosstraat komen al 3 

kleine vijvers voor wat kan wijzen op reeds beëindigde diepe ontginning.
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Topografische kaart (NGI, 1936) Reconstructie ontginningsfront (1936) 

  

Figuur 2-2: Situatie van de kleiontginning in 1936 

 

Tussen 1936 en 1960 schuift het kleifront langzaam naar het noorden op en bereikt in 1960 in het westen de 

wijk “Bosstraat” (Figuur 2-3). De klei wordt ontgonnen op verschillende niveaus en op de topografische kaart 

van 1952 is een aantal vijvers te zien die gescheiden worden door dijken. In 1960 grijpt diepe ontginning plaats 

in het westen en het centrum van de groeve en zijn reeds een aantal vijvers opgevuld. 

Reconstructie ontginningsfront (1952) Reconstructie ontginningsfront (1960) 

  

Figuur 2-3: Situatie van de kleiontginning in 1952 en 1960 

 

In 1971 is het ontginningsfront voorbij de wijk “Bosstraat” opgeschoven (Figuur 2-4). Centraal in de groeve 

komen enkele diepe ontginningszones voor. Langsheen de talud aan de Bosstraat worden stortactiviteiten 

door Eternit uitgevoerd. Net ten zuiden van de diepe ontginningen is eveneens gestort geweest. Het zuidelijk 

gedeelte van de groeve wordt volledig ingenomen door droogloodsen. 
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Luchtfoto (NGI, 1971) Reconstructie ontginningsfront (1971) 

 

 

Figuur 2-4: Situatie van de kleiontginning in 1971 

 

In 1976 is het ontginningsfront iets verder naar het noorden opgeschoven. Centraal in de groeve komen enkele 

diepe ontginningen voor. In de oostelijke diepe ontginningszone zijn de huidige centrale vijvers herkenbaar. 

Op Figuur 2-5 is te zien dat door Eternit onderaan het talud gestort werd. De toegangsweg die de Kapelstraat 

met het stort verbindt, is duidelijk waarneembaar. Het oostelijk en zuidoostelijk gedeelte van de kleigroeve 

(zone thans bekend als het bos van Terhagen) werd eerste helft jaren ‘70 opgehoogd met zandige sedimenten 

die vrijkwamen tijdens de aanleg van de roeiwedstrijdbaan Hazewinkel te Willebroek. Dit is goed te zien op de 

luchtfoto van 1976.
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Luchtfoto (NGI, 1976) Reconstructie ontginningsfront (1976) 

 

 

Figuur 2-5: Situatie van de kleiontginning in 1976 

 

In vergelijking met de situatie in 1976 is het ontginningsfront in 1982 min of meer stabiel gebleven (Figuur 2-6). 

Het Eternit-stort is wat verder uitgebreid naar het zuiden. Centraal is de aanleg van de stortplaats van de stad 

Antwerpen in volle gang. 

Reconstructie ontginningsfront (1982) 

 

Figuur 2-6: Situatie van de kleiontginning in 1982 
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Het ontginningsfront heeft in 1987 contact gemaakt met het kleifront dat ten oosten van de Hoogstraat gelegen 

is (Figuur 2-7). Het Eternit-stort breidt sinds 1983 verder uit in zuidelijke en zuidoostelijke richting. De 

stortplaats van de stad Antwerpen is in volle ontwikkeling. Ten oosten van de stortplaats zijn de huidige 

centrale vijvers en het met zand opgehoogde gedeelte goed herkenbaar. 

Luchtfoto (NGI, 1987) Reconstructie ontginningsfront (1987) 

 

 

Figuur 2-7: Situatie van de kleiontginning in 1987 

 

Tussen 1980 en 1991 schuift het ontginningsfront lichtjes naar het noorden op. In 1995 stabiliseert het 

ontginningsfront zich en zal in de periode tussen 1995 en 1999 nog slechts lichtjes wijzigen (Figuur 2-8). Waar 

in 1995 nog een vijver in een smalle ontginningssleuf tussen centrale vijvers en ontginningsfront aanwezig is, 

is deze waterplas in 1999 door opvulling verdwenen. Op het zuidoostelijk opgehoogd gedeelte is het bos van 

Terhagen in volle ontwikkeling. In 1999 zijn de storten van Eternit en de stad Antwerpen grotendeels begroeid. 

In 1999 is het slibstort, tussen het Eternit-stort en het stort van de stad Antwerpen, in volle opbouw. De 

zuidelijke dijk met de ontwateringsinstallatie is goed herkenbaar op de luchtfoto van 1999. 
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Luchtfoto (NGI, 1995) Luchtfoto (NGI, 1999) 

  

Figuur 2-8: Situatie van de kleiontginning in 1995 en 1999 

 

Rond 2003 heeft het gebied zijn huidig uitzicht bereikt. Vanaf de Bosstraat tot de Hoogstraat zijn dit volgende 

structuren: 

• het door Eternit aangelegd stort; 

• de door NV Zeekanaal en Haveninrichtingen aangelegde slib-, gips- en speciestorten; 

• het huisvuilstort van de stad Antwerpen; 

• de centrale vijvers met net ten zuiden ervan het opgehoogde en intussen verbost gedeelte. 

2.2 Samenvattend overzicht van de stortactiviteiten 

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 2-9); 

• Het door Eternit aangelegd asbeststort (het betreft zone 1 op Figuur 2-9); 

• Het huisvuilstort van de Stad Antwerpen (het betreft zone 2 op Figuur 2-9); 

• Het bergen van gronden en gipsafval door de NV Zeekanaal (het betreft zones 3 en 4 op Figuur 2-9); 

• Zones waar geen opvullingen of stortactiviteiten plaatsgrepen; 

• Witte vlekken (het betreft zones 6 en 7 op Figuur 2-9). 

 

Opgelet, de afbakening van de zones in Figuur 2-9 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. 
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Figuur 2-9: Situering van verdachte zones in de voormalige groeve i.k.v. het bodemonderzoek 

2.2.1 Initiële aanvulling ter hoogte van de zuidoostelijke zone (zone 
5) 

Over de aanvulling ter hoogte van het zuidoostelijk gedeelte van de groeve zijn geen documenten 

teruggevonden. Het enige wat geweten is, is dat het zand waarmee de zone opgehoogd werd, afkomstig is 

van de aanleg van de roeiwedstrijdbaan Hazewinkel te Willebroek. Vanaf de Kapelstraat vertrok een werfweg 

die toegang verschafte tot het opgehoogde gedeelte. In 1972 werd, voor de aanleg van de E19 van Brussel-

Antwerpen, zand gewonnen waardoor de putten ontstonden waaruit de latere roeiwedstrijdbaan uit ontstond. 

Het resterend zand dat vrijkwam tijdens het aanleggen van de roeibaan werd afgevoerd naar de kleigroeve. 

De roeibaan werd in gebruik genomen op 29 mei 1975. Hieruit kan afgeleid worden dat de ophoging voltooid 

werd ten laatste tijdens de eerste maanden van 1973. 

Over de kwaliteit en samenstelling van de gronden, waaruit het ophogingslichaam is samengesteld, zijn geen 

gegevens beschikbaar. De herkomst van het zand laat toe te concluderen dat de gronden normaliter niet 

verontreinigd zijn. 

2.2.2 Het door nv Eternit aangelegde asbeststort (zone 1) 

Reeds begin zeventiger jaren werd door Eternit in het gebied gestort binnen zone 1 (zie Figuur 2-9). De 
stortactiviteiten zijn doorgegaan vermoedelijk tot in 1983. Op Figuur 2-10 is de finale omvang van het Eternit-
stort te zien. De werfweg, die de stortplaats met de Kapelstraat verbindt en waarover het asbesthoudend 
materiaal werd aangevoerd, geldt eveneens als verdachte zone. 

In september 1983 werd de vergunning tot het verder exploiteren van een stortplaats voor afval van 

asbestcementproducten en andere vezelcementproducten en voor waterzuiveringsslibs door Eternit door de 

bestendige deputatie van de provincie Antwerpen geweigerd. Deze weigering werd in beroep bij de Vlaamse 

Executieve in december 1983 bevestigd. Er mag bijgevolg geconcludeerd worden dat de stortactiviteiten door 
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Eternit einde 1983 gestaakt werden. Dit wordt bevestigd door hetgeen te zien is op de luchtfoto die genomen 

is in 1987. 

Stortactiviteiten door Eternit (1976) Voltooid Eternit-stort (1987) 

  

Figuur 2-10: Het stort van Eternit 

2.2.3 Het huisvuilstort van de stad Antwerpen (zone 2) 

Sinds juni 1973 werd op het terrein door de stad Antwerpen een stortplaats voor verkleinde huishoudelijke 

afvalstoffen uitgebaat. In juli 1983 werd aan de Stad Antwerpen geen vergunning meer verleend voor het in 

bedrijf houden van haar stortplaats. In deze periode van 10 jaar werd in totaal ca 1.200.000 m³ afval, er werd 

rekening gehouden met de inklinking van het gefermenteerd afval, geborgen. De omvang van het stort is 

duidelijk te zien op de luchtfoto van 1987 in Figuur 2-11. 

De gemiddelde dikte van de afvalberg bedraagt 12 m en op 3 plaatsen werden ontluchtingsbuizen voorzien 

ter hoogte van het zuidoostelijk gedeelte van het stortmassief. De ontluchtingspijpen zijn vanaf de bodem van 

de kleiput opgebouwd uit geperforeerde betonnen ringen met een doorsnede van 50 cm die verticaal op elkaar 

geplaatst werden. Onderaan het stort werd geen drainage voorzien. Vermoedelijk werd het stort niet (volledig) 

afgedekt. Dit blijkt namelijk uit aanwezigheid van huisvuil tot op het maaiveld tijdens het uitvoeren van boringen 

tijdens het indicatief bodemonderzoek van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in 2008. 
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Figuur 2-11: Huisvuilstort van de stad Antwerpen (1987) 

2.2.4 Het bergen van gronden en gipsafval door de NV Zeekanaal 
(zones 3 en 4) 

Volgens de door de bestendige deputatie in februari 1991 afgeleverde vergunning aan de NV Zeekanaal en 

Haveninrichtingen werden na 1991 volgende materialen geborgen in de kleigroeve, namelijk: 

• ca. 1.150.000 m³ grond. Deze grond wordt omschreven als ongeroerd waardoor aangenomen wordt dat 

deze gronden niet verontreinigd zijn. 

• 40.000 m³ gipsafval en met zware metalen verontreinigde gronden.  

Deze gronden zijn vrijgekomen tijdens de aanleg van de doorsteek van het Zeekanaal Brussel naar de Schelde 

toe die gepaard ging met de aanleg van de zeesluis in Hingene. 

In zijn schrijven van 14 juni 1991 stelt de administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen aan het College van 

Burgemeester en Schepenen van de gemeente Rumst voor om de met gips vermengde gronden te bergen in 

put nr. I, die in zone II gelegen is (zie Figuur 2-12). Aangezien het gipshoudend afval op dat moment de verdere 

uitvoering van de werken aan het nieuwe kanaaltracé blokkeert, was het afgraven en afvoeren van het 

gipshoudend afval dringend.  

Het is niet duidelijk waar exact het gipshoudend afval uiteindelijk is geborgen. Het aanvoeren van het afval en 

de bodem gebeurde gefaseerd. In de periode oktober tot december 1992 werd 214.000 m³, waarvan 70.000 

m³ gipshoudende gronden, geborgen in de groeve. De resterende volumes werden pas in de periode 1994-

1995 aangevoerd. Op de luchtfoto van 1995 is evenwel weinig te zien van de aanleg van het slibstort terwijl 

de luchtfoto van 1999 aangeeft dat de bergingsactiviteiten reeds gestaakt zijn. Het ziet er dus naar uit dat het 

bergen van het gros van de niet verdachte gronden na 1995 werd uitgevoerd. 
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Figuur 2-12: Put nr I, gelegen in zone II, waarin vermoedelijk de met gips vermengde gronden gestort werden 

2.2.5 Zones waar geen opvullingen of stortactiviteiten plaatsgrepen 

Op basis van beschikbare gegevens zijn er 3 zones aanwezig waar vermoedelijk niet werd aangevuld. Het 

maaiveld zou er dus min of meer moeten samenvallen met het bovenvlak van het resterend gedeelte van de 

Formatie van Boom. Het betreffen volgende zones, namelijk: 

• De zuidelijke niet opgehoogde zone: deze zone wordt omsloten door het slibstort, het stort van de stad 

Antwerpen, de zuidoostelijke ophoging en de Kapelstraat. In het verleden waren hier droogloodsen en 

enkele bedrijfsgebouwen aanwezig. Verder wordt deze zone doorsneden door een werfweg die de 

Kapelstraat met de opgehoogde zone verbindt. Alle gebouwen zijn intussen verdwenen. Het is niet duidelijk 

wat met het puin gebeurd is. 

• De centrale vijvers die zijn ontstaan ten gevolge van diepe ontginningen in de loop van de jaren zeventig. 

Er zijn geen aanwijzingen aanwezig dat in deze putten gestort werd, maar de westrand van de vijvers sluit 

wel onmiddellijk aan op het huisvuilstort. 

• Het meest recente exploitatieplateau, i.c. de vijver in het noorden. Hier is nog een achtergelaten baggertuig 

aanwezig. De positie van het baggertuig geeft aan dat dit plateau hoogstwaarschijnlijk niet werd 

opgehoogd.  

2.2.6 Witte vlekken (zones 6 en 7) 

Binnen de voormalige groeve zijn ook een aantal witte vlekken aanwezig waar geen informatie beschikbaar is 

over wat precies plaatsgreep na de exploitatiefase. Het betreffen 2 zones, namelijk: 

• Zone 6 op Figuur 2-9: de zone tussen de centrale vijvers en de Hoogstraat.  

• Zone 7 op Figuur 2-9: de zuidwestelijke hoek van de kleiontginning, meer bepaald de zone tussen Bos- en 

Kapelstraat, het Eternit-stort en het slibstort.
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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 in 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 (rood aangeduid in Figuur 

3-2). 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. Dit is blauw respectievelijk paars aangeduid op Figuur 3-2. Voorts is er een zeer beperkte overlap 

met eigendom van Wienerberger, oranje aangeduid op Figuur 3-2, 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 

 

Figuur 3-2: Aanduiding eigendomssituatie binnen het inrichtingsgebied 
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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. 

3.2.3 Inrichtingsalternatieven 

 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: 
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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. 

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 

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

toegelaten 
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Variant Perimeter 
Oppervlakte 

(netto / bruto) 
Volume Opmerking 

tussengebied 

(omvattend 

gipsstort) met 

kleilaag 

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 

gipsstort) met 

kleilaag 

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

toegelaten 

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 

 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. 
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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. 

 

 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 K van dit MER. Een weergave van het door de visclub 

gekozen en uit te voeren ontwerp (‘scenario 1’) is opgenomen in Figuur 3-25 van paragraaf 3.3.3.2. 
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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 

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 (zie beschrijving onder paragraaf 

7.2.2.7.1 van de discipline Water). 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:  
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• 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 

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). 
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• 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. 

• 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 
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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 

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 

 

 

 

 

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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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. 

 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 3-3):  

• 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; 

• 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 3-3: 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 
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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 (zie Figuur 3-4). 

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 (Figuur 3-5). 

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 bestaande uit 70 cm 

steenslagfundering en gebroken betonpuin op geotextiel. 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. 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 gerealiseerd worden via een performante, conflictvrije 

verbinding tussen beide kades enerzijds en het kleiontginningsgebied anderzijds.  

 

 

Figuur 3-4: Intunneling van het jaagpad 

  

Figuur 3-5: Wielwasinstallatie in aanbouw (links) en bestaande industrieweg langs westrand Wienerbergersite (rechts)  
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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 3-6: 

• 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 3-6. 

• 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 3-6. 

 

  

Figuur 3-6: 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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 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 (zie hiervoor paragraaf 3.3.5.5). 

• 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 3-7) 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 3-7: 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. 

 

 

 

 

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 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).  

De ontbossing zal gebeuren buiten het uitgebreide broedseizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 

maart tot 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 3.3.3.2.3. 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 

 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 3-8); 

• 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 3-9). 
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Figuur 3-8: Situering bronpercelen verontreiniging anionen en kationen in grondwater (ref. 6) – bodemsanering 

 

Figuur 3-9: Situering bronpercelen verontreiniging asbest in bodem (ref. 8) - bodemsanering 

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

3-10; 

• 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 3-11). 

 

 

Figuur 3-10: Situering bronpercelen verontreiniging zware metalen in bodem (ref. 1) - geen bodemsanering noodzakelijk 
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Figuur 3-11: Situering bronpercelen verontreiniging zware metalen in grondwater (ref. 4) - geen bodemsanering 
noodzakelijk 

 Saneringstechnieken, 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 B bij dit MER. Over deze BSP-analyse 

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

eveneens gevoegd in Bijlage B). We verwijzen naar deze bijlage voor een kennisname van de bespreking van 

technieken en afweging van varianten. Onderstaand worden enkel de aanpak en conclusies toegelicht. 

3.3.2.2.1 Beschouwde bodemsaneringstechnieken 

In eerste instantie werden er in het BSP een aantal relevante saneringstechnieken geselecteerd op basis van 

hun haalbaarheid. 

Voor een verontreiniging met asbest in de bodem kunnen theoretisch volgende saneringstechnieken in 

aanmerking komen: 

• Ontgraving; 

• Fysieke isolatie om contact en verspreiding te voorkomen. 

Wat betreft anionen en kationen in het grond- en oppervlaktewater kunnen volgende technieken toegepast 

worden: 

• Ontgraving van de verontreinigingsbron; 

• Behandelen van uitstromend water alvorens het in de Rupel terecht komt (permanente waterzuivering); 

• Oppompen en zuiveren percolaat t.h.v. voornaamste bronzones; 

• Fysieke isolatie om uitloging te beperken. 
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Ontgraving van het asbeststort is volgens het BATNEEC-principe geen optie. De enige mogelijkheid voor het 

wegnemen van het humaan-toxicologisch risico van het asbeststort bestaat uit het isoleren van de 

verontreiniging d.m.v. afdekking. 

De ontgraving van de verontreinigingsbronnen van anionen en kationen en het behandelen van uitstromend 

water alvorens het in de Rupel terecht komt (permanente waterzuivering), zijn volgens het BATNEEC-principe 

geen optie. Voor het huisvuilstort en het tussengelegen gebied met o.a. gipsafval is fysieke isolatie door 

afdekking een mogelijke techniek. Daarnaast wordt de actieve waterzuivering, door het oppompen en zuiveren 

van het percolaat t.h.v. de voornaamste bronzones, in de afweging van saneringsvarianten eveneens 

bestudeerd (zie verder) 

3.3.2.2.2 Weerhouden technieken 

3.3.2.2.2.1 Fysieke isolatie door afdekking 

Gezien ter hoogte van het huisvuilstort de hoogste concentraties anionen en kationen voorkomen en uitloging 

ervan moet vermeden worden, zal een fysieke isolatie door afdekking zorgen voor een lagere infiltratie van 

hemelwater en dus een verminderde uitloging van verontreinigende parameters uit het stortmassief. Hoe 

groter het gebied dat afgedekt wordt, hoe minder uitloging (niet enkel het huisvuilstort maar ook de andere 

gestorte materialen vormen immers een bron van anionen en kationen, deze percelen werden in het OBBO 

ook aangeduid als bronpercelen) zal optreden en hoe positiever het resultaat zal zijn op de kwaliteit van het 

water dat de onderzoekslocatie verlaat naar de Rupel. 

Minstens voor het huisvuilstort en het asbeststort sensu stricto zal deze fysieke isolatie voldoen aan VLAREM 

II.  Dat impliceert het volgende: 

• Art. 5.2.4.5.2 van VLAREM II stelt dat op vergunde stortplaatsen van categorie 1 (o.a. asbest) en 2 (o.a. 

huisvuilstort), op stortvakken waar de stortactiviteiten definitief worden beëindigd, boven de tussenafdek 

een afdichtlaag en een eindafdek moet worden aangebracht. Dit om te verhinderen dat water de stortplaats 

zou binnendringen en om de stortplaats ruimtelijk te integreren.  

• De afdichtlaag kan volgens VLAREM II bestaan uit een homogene laag van slecht doorlatend 

bodemmateriaal met daarboven een kunstmatige afdichting van aaneengelaste foliematerialen, tussen 

aangepaste beschermingslagen. De slecht doorlatende laag wordt aangebracht als een continue laag over 

het volledige stortterrein. Inzake doorlatendheid is de slecht doorlatende laag gelijkwaardig aan een laag 

van 0,5 meter dikte met een k-waarde die kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s is. De gebruikte 

foliematerialen zijn minstens gelijkwaardig aan een HDPE-folie van 2,5 mm dikte.  

• Bovenop de afdichtlaag wordt de eindafdek aangebracht. De eindafdek bestaat uit een drainerende laag 

van minstens 0,5 meter dikte bestaande uit materialen zoals grof gebroken puin en zand. De drainerende 

laag bevat de nodige beschermingslagen tegen dichtslibbing. Bovenop de drainerende laag wordt een 

bewortelingslaag van minstens 1 meter dikte aangebracht. In de bovenlaag wordt, indien nodig, een 

begreppeling aangebracht. De drainerende laag kan vervangen worden door een alternatief 

drainagesysteem. De totale dikte van de eindafdek bedraagt in ieder geval minstens 1,5 meter. De 

begroeiing mag de aangebrachte afdichtlaag niet beschadigen. De ontwikkeling van hoogstammige 

gewassen dient te worden verhinderd. 

3.3.2.2.2.2 Oppompen en zuiveren percolaat t.h.v. voornaamste bronzones 

Het oppompen en zuiveren van het percolaat kan toegepast worden t.h.v. het huisvuilstort waar de hoogste 

concentraties werden gemeten.  

Met het éénmalig afpompen van percolaat worden echter niet alle polluenten uit een stortmassief verwijderd. 

Bij de exploitatie van organische stortplaatsen wordt daarom het concept van de flushing bioreactor toegepast. 

In dit concept wordt het gezuiverde percolaat (of extern proper water) opnieuw in het stortmassief geïnjecteerd, 

met als bedoeling het verder uitspoelen (‘flushen’) van het stortmassief om opnieuw polluenten uit te logen. 

Deze uitgeloogde polluenten worden vervolgens in de waterzuivering behandeld. Op die manier wordt 

gepoogd om het stortmassief via meerdere spoelings- en zuiveringscycli volledig uit te logen waardoor het min 
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of meer inert wordt. Eens de stortplaats min of meer inert is, wordt het aspect van isolatie van het afval minder 

kritisch. Het flushen streeft tevens naar het toedienen van voldoende water, nodig voor de biologische afbraak 

van het organisch materiaal. Het betreft dus uitloging gecombineerd met een biologische activering. Het proces 

van flushing wordt gestuurd door de biogasproductie en de efficiëntie van uitloging van de organische 

polluenten zijnde BOD, COD en ammonium. 

3.3.2.2.3 Vergeleken bodemsaneringsvarianten 

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

gegenereerd en beoordeeld in het bodemsaneringsproject (BSP; zie Bijlage B). Om uiteindelijk te komen tot 

de selectie van een voorkeursvariant die verder in detail wordt uitgewerkt, werd in een eerste 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. In Tabel 3-1 worden de belangrijkste 

kenmerken en kengetallen van de saneringsvarianten 1 tot 4 samengevat. 

Uit bovenstaande haalbaarheidsanalyse 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. De afbakening van de netto-oppervlakte voor variant 3 is weergegeven in Figuur 3-12. 

Tabel 3-1: Eerste stap multicriteria-analyse BSP: belangrijkste kenmerken en kengetallen per saneringsvariant 

Kenmerken Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Afpompen percolaat Ja Ja Neen Neen 

Flushing huisvuilstort Ja Neen Neen Neen 

Oppompen sulfaatrijk water Ja Neen Neen Neen 

Waterzuivering Ja Neen Neen Neen 

Externe verwerking 

concentraat/percolaat 
Ja Ja Neen Neen 

Biogasmanagement 
Tijdens flushing en na 

afpompen percolaat 

Tijdens en na 

afpompen percolaat 

Gasdrainage 

integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 

integreren in 

afdeklaag 

Afdekking asbeststort Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking huisvuilstort Neen Ja (met kleilaag) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking gipsstort Neen Ja (cfr. VLAREM) Ja (met kleilaag)  Ja (cfr. VLAREM) 
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Kenmerken Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Afdekking tussengebied Neen Neen Ja (met kleilaag) Ja (cfr. VLAREM) 

Bebossing/verbossing 

Geen enkele 

bebossing/verbossing 

toegelaten 

Geen enkele 

bebossing/verbossing 

toegelaten 

Geen enkele 

bebossing/verbossing 

toegelaten 

Geen enkele 

bebossing/verbossing 

toegelaten 

Kengetallen     

Nivelleringslaag (m³) 186.000 413.800 551.800 653.400 

Kleilaag (m³) - 88.400 101.600 - 

Eindafdek (m³) 182.800 389.400 570.800 570.800 

Totaal aanvulgronden (m³) 368.800 891.600 1.224.200 1.224.200 

Oppervlakte met afdichtlaag 

uit klei (m²) 
- 88.400 101.600 - 

Oppervlakte met afdichtlaag 

cfr. VLAREM (m²) 
91.400 106.300 183.800 285.400 

Totaal ingenomen 

oppervlakte (m²) (netto, excl. 

tijdelijke werfwegenis en 

werkzones) 

91.400 (zonder 

inname nodig voor 

installatie 

percolaatschachten, 

bemalingsfilters, 

leidingen, 

waterzuivering) 

194.700 285.400 285.400 

Geschatte saneringsduur 

(jaar) 
6,5 5,5 7 7 
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Figuur 3-12: Inname bij afdekking variant 3 

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

terreinaanleg, herbebossing en aanvoer van grotere grondvolumes met vervoer over de Rupel geen afbreuk 

doet aan de gekozen saneringstechniek.  

In de tweede stap van de multicriteria-analyse, wordt de eerder weerhouden BATNEEC-variant 3 vergeleken 

met de varianten 5 t.e.m. 7 die een ruimere landschapsontwikkeling met grotere grondvolumes en aanvoer via 

de waterweg beogen: 

1.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); 

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

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

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

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

4.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   
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Tabel 3-2 worden de belangrijkste kenmerken en kengetallen van de saneringsvarianten 3, 5, 6 en 7 

samengevat. 

De geïntegreerde variant 7 krijgt 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 bekomen 

BATNEEC-saneringsvariant wordt gedetailleerd besproken in paragraaf 3.3.2.3. 
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Tabel 3-2: Tweede stap multicriteria-analyse BSP: belangrijkste kenmerken en kengetallen per saneringsvariant 

Kenmerken Variant 3 Variant 5 Variant 6 Variant 7 

Afpompen percolaat Neen Neen Neen Neen 

Flushing huisvuilstort Neen Neen Neen Neen 

Oppompen sulfaatrijk water Neen Neen Neen Neen 

Waterzuivering Neen Neen Neen Neen 

Externe verwerking 

concentraat/percolaat 
Neen Neen Neen Neen 

Biogasmanagement 

Gasdrainage 

integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 

integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 

integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 

integreren in 

afdeklaag 

Afdekking asbeststort Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking huisvuilstort Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking gipsstort Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) 

Afdekking tussengebied Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) 

Grondaanvoer Weg Water (Rupel) Water (Rupel) Water (Rupel) 

Bebossing/verbossing 

Geen enkele 

bebossing/verbossing 

toegelaten 

Geen enkele 

bebossing/verbossing 

toegelaten 

Partiële bebossing 

mogelijk maar 

volledige 

bebossing/verbossing 

niet toegelaten 

Volledige 

herbebossing is 

mogelijk zonder risico 

op beschadiging van 

de afdichtlaag 

Kengetallen     

Nivelleringslaag (m³) 551.800 551.800 1.196.800 1.196.800 

Kleilaag (m³) 101.600 101.600 123.000 123.000 

Eindafdek (m³) 570.800 570.800 980.000 1.780.000 

Totaal aanvulgronden (m³) 1.224.200 1.224.200 2.299.800 3.099.800 

Totaal ingenomen 

oppervlakte (m²) (netto, excl. 

tijdelijke werfwegenis en 

werkzones) 

285.400 285.400 317.200 317.200 

Geschatte saneringsduur 

(jaar) 
7 3 5 6 
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 BATNEEC-sanering 

3.3.2.3.1 Technische uitwerking 

In deze variant 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; 

• 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 (zie Figuur 3-8)); 

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

het gipsstort door afdekking weggenomen (Figuur 3-10). 

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 3-14 - Figuur 3-20 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 3-13.  

 

 

 

 

3 Kleiputten Terhagen – Ondersteunende nota qua concept BSP. Pollux Consluting. Ref. P051.01.001; 11/06/2020. 
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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 7.1.3.5). 

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 

een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie 

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

 

 

Figuur 3-13: 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 3-15 tot en met Figuur 3-20. Op Figuur 3-14 worden de terreinprofielen op grondplan aangeduid. 

 

Figuur 3-14: Situering terreinprofielen 

 

  

Figuur 3-15: Terreinprofiel 1 (in mTAW) 
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Figuur 3-16: Terreinprofiel 2 (in mTAW) 

 

 

Figuur 3-17: Terreinprofiel 3 (in mTAW) 

 

 

Figuur 3-18: Terreinprofiel 4 (in mTAW) 
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Figuur 3-19: Terreinprofiel 5 (in mTAW) 

 

 

Figuur 3-20: 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 (zie Figuur 3-8) 

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  

 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 3-21. 

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

binnen de saneringsperimeter. 

 

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). 

 Ruimtelijke visie 

3.3.3.2.1 Ontwerp nieuwe morfologie 

In Figuur 3-22 en Figuur 3-23 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) 

https://www.kleiputtenterhagen.be/
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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 

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 centrale vijvers 

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

vijvers. 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 centrale vijvers overgepompt wordt. Door de gravitaire afwatering naar de Molleveldloop zal 
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pompen niet langer vereist zijn. De restanten van een historische laadkade die aanwezig zijn aan de 

oostzijde van de visvijver kan omgevormd worden tot platform of vlonderstructuur aan het water. 

• 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 3-22 is te beschouwen als conceptueel. Een weergave van het ontwerp is opgenomen 

in Figuur 3-25. 

• 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 3-24 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 3-26.  

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 3-27. 
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Figuur 3-21: 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 3-22. Grondplan ontwerpvoorstel nieuwe morfologie van het projectgebied. De nummers op de figuur verwijzen naar de snedes in Figuur 3-23 (Bron: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie, 29/04/2019, Tractebel) 
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Figuur 3-23: Dwarsdoorsnedes ontwerpvoostel nieuwe morfologie van het inrichtingsgebied. De snedes zijn gesitueerd op Figuur 3-22 (Bron: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie, 29/04/2019, Tractebel) 
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Figuur 3-24: 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 3-25. Grondplan ontwerpvoorstel nieuwe visvijver in het inrichtingsgebied, gelegen in de oksel van de Bosstraat/Kapelstraat (Bron: Tractebel) 
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Figuur 3-26: Conceptschets waterafvoer binnen de nieuwe morfologie van het inrichtingsgebied (Bron: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie, 29/04/2019, Tractebel) 
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Figuur 3-27: 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 3-3 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 3-3: 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 3-28).  

 

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 er 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, wat in paragraaf 7.4.4.2 verder toegelicht wordt. 

Deze onderdelen worden hieronder achtereenvolgens kort toegelicht. 
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Figuur 3-28: Grondplan tijdelijke overslaginfrastructuur en tijdelijke werfweg
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 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 3-29. Figuur 3-30 geeft een 3D-visualisatie van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur. 

 

Figuur 3-29: Conceptschets tijdelijke overslaginfrastructuur aan Molleveld en inkokering jaagpad langs de Rupel 
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Figuur 3-30: 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 

3-31. Figuur 3-32 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 3-31. Conceptplan inkokering van het jaagpad langs de Rupel ter hoogte van Molleveld 
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Figuur 3-32: 3D-visualisatie inkokering van het jaagpad langs de Rupel ter hoogte van Molleveld
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 Bouw tunnel onder Kapelstraat 

Het conceptplan van het tunnelontwerp is weergegeven in Figuur 3-34 en een 3D-visualisatie is weergegeven 

in Figuur 3-35. 

 

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 3-33. 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 3-33: Omleidingsplan tijdens de bouw van de tunnel onder de Kapelstraat 
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Figuur 3-34: Conceptplan tunnel onder de Kapelstraat  
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Figuur 3-35: 3D-visualisatie tunnel onder de Kapelstraat
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 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 3-36 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 3-36: Aanduiding buis of koker (diameter 1 m) onder Kapelstraat die kan dienstdoen als faunapassage tijdens de 
werffase 
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 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. 

 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 3-37). 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 3-38 tot en met Figuur 3-40). 

• 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 (zie Figuur 3-41 en Figuur 3-42).  

In dit MER worden enkele maatregelen voorgesteld voor de optimalisatie van deze corridor. 
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Figuur 3-37: Voorontwerp centrale waterloop doorheen ecocorridor Molleveld 
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Figuur 3-38: Voorontwerp gewenste vegetatietypes ecocorridor Molleveld 
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Figuur 3-39: Voorontwerp dwarsprofielen doorheen ecocorridor Molleveld – zuidelijke helft 
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Figuur 3-40: Voorontwerp dwarsprofielen doorheen ecocorridor Molleveld – noordelijke helft 
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Figuur 3-41: Voorontwerp lengteprofielen tijdelijke werfweg met overslaginfrastructuur en eindinrichting 
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Figuur 3-42: Voorontwerp lengteprofielen eindinrichting ecocorridor Molleveld ter hoogte van Rupeldijk: groene en ononderbroken faunaverbinding tussen de Rupel en ecocorridor 
Molleveld
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3.4 Projecttiming & fasering 

3.4.1 Vergunningsprocedures 

De MER-procedure werd reeds toegelicht in paragraaf 1.4. 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 de nota in Bijlage I. De 

samenvatting wordt weergegeven in paragraaf 4.3. 

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 3-43. 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) 
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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 3-43: 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
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4 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT 

4.1 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Tabel 4-1: Overzicht van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

 Toelichting Relevantie Verwijzing 

Ruimtelijke ordening  

Ruimtelijk ordeningsrecht 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (van kracht 

sinds 1/09/2009) 

De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening geeft aan voor welke 

ingrepen een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen noodzakelijk is. Onder andere reliëfwijzigingen en het 

ontbossen zijn stedenbouwkundig vergunningsplichtig. Uiteraard is 

ook de bouw van constructies (kaai, tunnel, ..) stedenbouwkundig 

vergunningsplichtig. 

Ja - 

Decreet betreffende de omgevingsvergunning 

(25/04/2014) 

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

en haar uitvoeringsbesluiten vormen samen de basis van het Vlaamse 

omgevingsvergunningenbeleid.  

Een omgevingsvergunning is vereist o.a. voor het uitvoeren van alle 

stedenbouwkundige handelingen, voor de exploitatie van een 

ingedeelde activiteit van eerste of tweede klasse (indeling op basis 

van hinder en/of risico / de aan te vragen rubrieken zijn verderop 

opgenomen) en voor sommige vegetatiewijzigingen. 

Voor de MER-plichtige projecten dient een project-MER aan de 

vergunningsaanvraag toegevoegd te worden. 

Zoals in de vergunningennota in Bijlage I  is aangegeven is het project 

vergunbaar zonder planologische wijziging. 

Ja Paragraaf 4.3 
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 Toelichting Relevantie Verwijzing 

Gewestplan  Het gewestplan legt de bestemming van het grondgebied vast. 

Het merendeel van het inrichtingsgebied is bestemd als ‘golfterrein’, 

waarbinnen de aanleg als groengebied samen met infrastructuur voor 

de golfsport mogelijk is, met als nabestemming ‘groengebied’.  

Op de rand van het inrichtingsgebied zijn echter ook de volgende 

bestemmingen aanwezig: uitbreiding van ontginningsgebied met 

nabestemming groengebied, natuurgebied met bijzondere 

voorschriften voor de kleinijverheid, groengebied en woongebied. Er 

is ook een reservatiestrook voor de omlegging van Kapelstraat en 

Nieuwstraat afgebakend, die het inrichtingsgebied doorkruist. De 

nieuwe overslaginfrastructuur en interne verbindingsroute tussen de 

Rupel en het inrichtingsgebied komen te liggen in een zone bestemd 

als buffergebied / groengebied. 

Ja - 

PRUP Afbakening ‘Kleinstedelijk gebied Boom-

Rumst’ 

 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een 

bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (RUP’s) of Bijzondere Plannen van Aanleg 

(BPA’s) vervangen de gewestplannen. 

Het te saneren gebied ligt volledig binnen de afbakeningslijn van het 

PRUP ‘Kleinstedelijk gebied Boom-Rumst’ (definitief vastgesteld op 

28 november 2018). Dit PRUP omvat geen bestemmingswijzigingen 

maar legt enkel de grens tussen het stedelijk gebied en buitengebied 

juridisch vast. Binnen deze lijn wordt het beleid waargemaakt dat de 

stedelijke ambities voor Boom – Rumst ondersteunt. 

De memorie van toelichting bij het PRUP stelt m.b.t. het te saneren 

gebied o.a.: Deze zone is de overgangszone tussen De Schorre en 

het natuurkerngebied. In deze zone wordt de nadruk gelegd op het 

realiseren van een overgangsgebied tussen de intensievere recreatie 

Nee - 
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 Toelichting Relevantie Verwijzing 

in de Schorre en de natuurkerngebieden. Op natuurlijk vlak vormt 

deze zone de verbinding tussen het natuurkerngebied en de Rupel.  

Dit gebied wordt opgenomen in het kleinstedelijk gebied omwille van 

de rol als overgangsgebied tussen een hoogdynamische en 

laagdynamische invulling op bovenlokaal niveau. 

In de visiebeschrijving staat ook nog: 

• Er zijn verschillende infrastructuren die een barrière vormen voor 

mens en natuur. Ook omwille van de hoogteverschillen en 

ontoegankelijkheid van bepaalde terreinen is er weinig samenhang 

tussen de verschillende woonwijken onderling en de omliggende 

ontginningsgebieden. Er moet worden ingezet op een betere 

samenhang; 

De openruimte en de kleiputten hebben potenties als toegankelijk 

natuurgebied (recreatiegebied) maar ook voor natuurwaarden. 

PRUP ‘Kleiputten Terhagen in Boom en Rumst’ De stedenbouwkundige handelingen voor de realisatie van het project 

zijn mogelijk binnen het huidige planologische kader, i.c. het 

gewestplan.  

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 immers ook planologisch vastgelegd en 

wordt aan omwonenden en betrokkenen de planologische garantie 

gegeven dat het gebied geen hoogdynamische ontwikkelingen (bvb 

golfterrein, bvb kampeerterrein, …) zal kennen maar bestendigd 

wordt als groengebied voor wandelen, fietsen, … . 

Ja Zie voor motivatie 

toelichtingsnota 

vergunningsaanpak in 

Bijlage I 
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 Toelichting Relevantie Verwijzing 

Voor de opmaak van dit PRUP werd door Vlaanderen aan het 

Provinciebestuur delegatie verleend door de Vlaams Minister 

bevoegd voor Omgeving. In deze delegatie van planbevoegdheid 

wordt de schrapping van het golfterrein bevestigd.  

De lopende bestemmingswijziging via PRUP is niet vereist voor de 

vergunningverlening op korte termijn en wordt qua timing dan ook 

parallel opgezet aan het MER- en vergunningentraject voor het 

saneringsproject.  

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 voor aanleg van 

een morfologie, afwatering, natuur-en bosgebied op zichzelf 

eveneens in overeenstemming met de huidige bestemmings-

voorschriften. 

Decreet Gemeentewegen Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de 

gemeentewegen in werking (de publicatie in het Belgisch Staatsblad 

is voorzien op 12 augustus 2019). 

Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en 

voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot 

alle gemeentewegen. 

Ja Discipline Mens-

ruimtelijke aspecten 
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 Toelichting Relevantie Verwijzing 

Ruimtelijke structuurplannen 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)  

 

 

De gemeenten Boom en Rumst, waarbinnen het projectgebied is 

gelegen, maken deel uit van de Vlaamse Ruit. De gemeente Rumst is 

een gemeente in het buitengebied. Ook de oostelijke zone van de 

gemeente Boom ter hoogte van het projectgebied kan als 

buitengebied beschouwd worden. 

Het projectgebied behoort tot de deelruimte ‘Schelde en Rupel’. 

Volgende elementen zijn voor de gewenste ruimtelijke structuur in de 

omgeving van het projectgebied van belang: 

• Het projectgebied behoort net zoals het provinciaal domein De 

Schorre tot het stedelijk groengebied (56.4). De actuele 

natuurwaarde is vooral in het gebied van de Oude Kleiputten hoog. 

Er wordt bij voorkeur voorzien in een invulling die de 

toegankelijkheid van het gebied verhoogt en waar mogelijk de 

natuurwaarden respecteert. 

• Ten oosten van het projectgebied bevinden zich de Kleiputten 

Terhagen (50.1). Hier wordt gestreefd naar een behoud en 

versterking van de structuurbepalende natuurcomplexen, in 

samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke context. 

De natuurcomplexen worden recreatief gezoneerd, gericht op het 

vrijwaren van de kwetsbare natuurkernen en het ontsluiten van het 

gebied voor zacht recreatief medegebruik. 

• Ten zuiden van het projectgebied ligt de Rupel (49.1). Ter hoogte 

van de industriezones zijn de natuurwaarden hier beperkt tot het 

gebied aan de waterzijde van de dijk of op sommige plaatsen tot 

de waterloop zelf omdat de oevers ingericht zijn als kade of 

doorsneden zijn door sluizen. 

• Ten oosten van het projectgebied ligt de Plantenhoek (51.2), een 

klein, multifunctioneel boscomplex dat in samenhang met de 

Ja - 
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 Toelichting Relevantie Verwijzing 

landschappelijke context behouden en versterkt moet worden. Het 

bosfragment wordt gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. 

In deze zone wordt gestreefd naar een kwalitatieve versterking van 

de bosstructuur. 

• Het landbouwgebied Reet – Waarloos – Aartselaar – Edegem 

(32.10) (zie deelruimte ‘Land van Kontich en Ranst) ligt net ten 

noorden van het projectgebied. Deze agrarische zone dient 

maximaal te worden gevrijwaard voor de beroepslandbouw. 

Binnen het gebied wordt een landschapsecologische 

basiskwaliteit gegarandeerd. De glastuinbouw in dit gebied is van 

belang op Vlaams niveau. 

• Het projectgebied ligt ter hoogte van het Cuestafront van de klei 

van Boom (59.1). De zichtbaarheid van deze markante 

terreinovergang moet behouden blijven. 

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 

(RSPA)  

Volgens het RSPA is het projectgebied van Rumst gelegen in de 

hoofdruimte ‘Antwerpse fragmenten’, dat deel uitmaakt van de 

‘Vlaamse Ruit’. De onderdelen van deze hoofdruimte hebben een min 

of meer stedelijk karakter. Binnen deze hoofdruimte zijn 7 deelruimten 

te onderscheiden. Het projectgebied behoort tot de deelruimte 

‘Antwerpse Gordel’. De Antwerpse gordel is een groenstructuur van 

grootstedelijk niveau, verweven met de Antwerpse fragmenten. Hij 

verbindt verschillende soorten natuurlijke, landschappelijke en open 

ruimte elementen. De gordel biedt ademruimte aan het grootstedelijk 

gebied en aan de Antwerpse fragmenten door het aanbod van niet 

bebouwde ruimte en door het mogelijk maken van (grootstedelijke) 

recreatie en (hoofdzakelijk grondgebonden) landbouw. De gordel 

begrenst het grootstedelijk gebied en remt de suburbanisatiedruk af. 

Het gebied is gemengd natuur en cultuur met openheid als 

belangrijkste karakteristiek. In het zuiden van de gordel (o.a. 

omgeving van Boom en Rumst) bevinden zich ingesloten open 

Ja - 
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 Toelichting Relevantie Verwijzing 

ruimten tussen lijninfrastructuren (zoals E19 en A12), dorpen, 

gehuchten en linten. Grote natuurlijke gebieden rond 

samenvloeiingen van rivieren (zoals Schelde – Rupel en Rupel – 

Zenne – Dijle – Nete) zijn ook onderdelen van de Antwerpse gordel. 

  

Het RSPA selecteert het gebied tussen de E19 en A12 tussen Rumst 

en Edegem (met de vallei van de Struisbeek, ten noorden van het 

projectgebied, en eindigend in fort 6 en het Nachtegalenpark) als 

groene vinger met een aaneenschakeling van ingesloten open 

ruimten en kasteelparken tussen bebouwing. Het vrijwaren van de 

groene vingers van het verstedelijkt gebied Antwerpen is een 

provinciale beleidsdoelstelling. In de groene vingers, zoals deze 

tussen de A12 en E19, heeft de landbouw een functie als buffer voor 

de verstedelijking. De nadruk ligt vooral op grondgebonden 

landbouwactiviteiten, maar ook glastuinbouw is mogelijk.   

De Rupelcuesta, waarlangs het projectgebied is gelegen, is een 

structurerend reliëfelement dat deel uitmaakt van het systeem van de 

Schelde en is een belangrijke overgang naar Klein-Brabant. Het 

RSPA voorziet het maximaal vrijwaren van bebouwing en 

herwaardering als natuurlijk element voor onder andere dit 

reliëfelement. Op provinciaal niveau wordt de verbinding tussen het 

gebied van de samenvloeiing Schelde – Rupel en het Zennegat 

(samenvloeiing Nete – Zenne – Dijle) aangeduid als natuurverbinding. 

Deze natuurverbinding moeten worden opgevat als een ruim gebied 

waarbinnen wordt gestreefd naar een ‘parklandschap’. Het landschap 

langs de Rupel is een samenhangende mozaïek van riviergebonden 

ruimten, elk op zich te klein of van een te geringe natuurkwaliteit om 

zelfstandig te kunnen bestaan, maar wel gezamenlijk groot genoeg 

om te ontwikkelen als een functioneel geheel. 
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 Toelichting Relevantie Verwijzing 

Landschapszorg 

Onroerenderfgoeddecreet (12/07/2013) Dit decreet omvat één overkoepelende regelgeving voor 

monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en 

archeologie. 

Er bevindt zich geen beschermd erfgoed en geen aangeduide 

ankerplaats of erfgoedlandschap in of in de nabijheid van het 

projectgebied. 

• Gezien de bodems binnen het projectgebied recent verstoord zijn, 

kan het volledige projectgebied beschouwd worden als een gebied 

waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Het is om 

deze reden ook opgenomen op de GGA-kaart met gebieden waar 

geen archeologie te verwachten valt. 

Nee - 

Landschapsatlas In de landschapsatlas worden gebieden aangeduid met een hoge 

waarde aan gaafheid (ankerplaatsen) of grote concentratie aan 

relicten (relictzones). Deze zones genieten geen wettelijke 

bescherming, maar op termijn worden beheersplannen opgesteld. 

Daarnaast worden ook lijn- en puntrelicten aangeduid.  

• Ankerplaatsen zijn niet aanwezig ter hoogte van het projectgebied. 

Het projectgebied bevindt zich centraal in de relictzone 

‘Kleiontginningsgebied Niel, Boom en Rumst’. Aan de overzijde 

van de Rupel bevindt zich de relictzone ‘Zennevallei met haar 

beemden ten noorden van het Brussels Gewest’. De Rupel ten 

zuiden van het projectgebied is aangeduid als lijnrelict. Aanwezige 

puntrelicten zijn de St. Catharinakerk in de woonwijk ten 

noordwesten van het projectgebied en het Kasteel De Bocht ten 

zuiden van de Rupel. 

Ja Discipline Landschap, 

bouwkundig erfgoed en 

archeologie 
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Besluit van de administrateur-generaal van 28 

november 2014 houdende vaststelling van de 

inventaris van het bouwkundig erfgoed en 

vastgestelde lijst. (B.S. 17/11/2011) 

De Vlaamse Regering stelt een inventaris van het bouwkundig 

erfgoed vast onder de vorm van een systematische oplijsting per 

gemeente, waarbij per opgenomen constructie of gezicht een 

beknopte wetenschappelijke beschrijving wordt gevoegd.  

Bouwwerken in de omgeving van het projectgebied gelegen, zijn 

(enkel de 3 eerste aangeduid met * kunnen een zicht hebben op het 

inrichtingsgebied) : 

• Steenbakkerij Anverreeth, Hoek zonder nummer, Boom (deels 

gesloopt)* 

• Rij arbeiderswoningen, Kapelstraat 179, 183-189, 197, Boom* 

• Beluik Terhagenlei, Kapelstraat 104-112, Rumst* 

• Gemeentehuis van Terhagen, Kardinaal Cardijnstraat 37, Rumst  

• Klooster van de zusters van Vorselaar, Kardinaal Cardijnstraat 35, 

Rumst  

• Steenbakkerij Swenden, Nieuwstraat zonder nummer, Rumst 

• Binnen het projectgebied zijn wel enkele kleinere industriële 

erfgoedwaarden aanwezig die niet zijn vastgesteld in de inventaris. 

Deze zullen wel besproken worden in de discipline Landschap. 

Ja Discipline Landschap, 

bouwkundig erfgoed en 

archeologie 
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Natuurbehoud 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu (21/10/1997 met wijziging 

19/07/2002) 

Het standstill-principe en de zorgplicht vormen belangrijke elementen 

in het natuurdecreet (artikel 16 van het natuurdecreet). Indien uit de 

effectbespreking zou blijken dat ten gevolge van de uitvoering van het 

project natuurelementen in de onmiddellijke omgeving kunnen 

vernietigd of ernstig beschadigd worden, moeten maatregelen 

genomen worden om deze vernietiging of beschadiging te 

voorkomen, te beperken of te herstellen.  

• De vermelde principes zijn algemeen van toepassing. 

Ja Discipline Biodiversiteit 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) In uitvoering van het natuurdecreet wordt een Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN) afgebakend, bestaande uit Grote Eenheden Natuur 

(GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). 

• Het projectgebied maakt geen deel uit van het VEN. Het 

projectgebied bevindt zich wel op ca. 440 m van enkele zones 

langs de Rupel die als Grote Eenheid Natuur zijn afgebakend 

binnen het VEN, namelijk ‘De samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’. 

Nee Discipline Biodiversiteit 

Speciale beschermingszones (SBZ) • Europa wenst een Europees netwerk van gebieden (het 

zogenaamde Natura2000-netwerk) te realiseren waar de 

bescherming van de Europees meest kwetsbare dier- en 

plantensoorten en hun leefgebieden centraal staat. Er werden 

vogel- en habitatrichtlijngebieden afgebakend. Het te saneren en 

te verondiepen gebied is zelf niet gelegen in Natura 2000 gebied. 

De nieuwe overslaginfrastructuur komt wel te liggen in het 

Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent’. Delen van de vallei van Schelde en 

Durme zijn ook aangeduid als Vogelrichtlijngebied ‘Durme en 

Ja Discipline Biodiversiteit 
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middenloop van de Schelde’ (op 6,4 km ten noordwesten van het 

projectgebied).  

Ramsar Conventie ter bescherming van voor 

watervogels belangrijke gebieden (1971) 

De Conventie van Ramsar betreft de bescherming van watervogels. 

• Er komen in de nabije omgeving van het projectgebied geen 

Ramsargebieden voor. 

Nee - 

Vlaamse en erkende natuur- en bosreservaten Vlaamse of erkende reservaten zijn terreinen die van belang zijn voor 

het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu. Deze 

gebieden zijn aangewezen of erkend door de Vlaamse regering. 

Het projectgebied is niet beschermd als natuurreservaat. Ten zuiden 

van de Rupel bevindt zich op ca. 555 m van het project het erkend 

natuurreservaat ‘Biezenweiden’. In zuidoostelijke richting is op ca. 1,5 

km het erkend natuurreservaat ‘Zennegat’ ten zuiden van de Rupel 

gelegen. 

Het dichtstbijzijnde Vlaams natuurreservaat is het ‘Arkenbos’ op ca. 

1,9 km ten zuiden van het projectgebied. 

• Gelet op de grote afstand verdient dit geen verdere aandacht. 

Nee Discipline Biodiversiteit 

Integratie natuurvergunning in de 

omgevingsvergunning (25/04/2014) 

Vanaf 1 augustus 2018 werd de vroegere 

'natuurvergunning' geïntegreerd in het omgevingsloket onder de 

naam 'omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen'. Wijzigingen 

aan vegetaties of kleine landschapselementen zijn verboden of aan 

voorwaarden verbonden. Dit laatste betekent dat voor de werken een 

omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetaties of kleine 

landschapselementen moet worden aangevraagd.  

• Er zal nagegaan worden of verboden te wijzigen vegetaties of 

kleine landschapselementen beïnvloed worden door het project. 

Ja Discipline Biodiversiteit 
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Bosdecreet (13/06/1990 met wijziging 17/07/2002) Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen wordt 

geregeld in het bosdecreet evenals de kappingen, 

vergunningsvoorwaarden en eventuele boscompensaties.  

• Voor de realisatie van het project zal er bos gerooid moeten 

worden.  

Ja Discipline Biodiversiteit 

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 

met betrekking tot soortenbescherming en 

soortenbeheer (13/08/2009) (“het Soortenbesluit”) 

Dit besluit is van toepassing op alle inheemse soorten en uitheemse 

soorten die vallen onder toepassingsgebied van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn en het verdrag van Bern, en alle andere uitheemse 

soorten voor zover het gaat over de introductie ervan of 

populatiebeheer. 

• Er wordt nagegaan of deze soorten aanwezig zijn binnen het 

projectgebied en er wordt een toets aan de bepalingen van het 

Soortenbesluit uitgevoerd. Daarnaast worden ook enkele 

afwijkingen aangevraagd in het kader van de verbodsbepalingen 

van het Soortenbesluit. De afwijkingsaanvragen zelf maken geen 

deel uit van het MER. In het MER zit wel de nodige informatie om 

een beslissing te nemen over de afwijkingsaanvragen. 

Ja Discipline Biodiversiteit 

Natuurinrichting • De natuurinrichting als toegankelijk natuurreservaat van het 

vijvergebied ten oosten van zone 1 in Figuur 1-1, in eigendom van 

Natuurpunt vzw, zal niet worden opgenomen in deze omgevings-

vergunning, maar als afzonderlijk deelproject aan de 

vergunningsprocedures worden onderworpen. Het betreft een op 

zich staande locatie, van een andere eigenaar, met een in omvang 

beperkte grondaanvulling en in functie van een zuiver ecologische 

doelstelling (i.c. de ombouw van diepe vijvers naar ondiepe 

waterpartijen en rietmoerassen). Het project vereist ook geen 

ontbossing en heeft geen enkele link met de sanering. Dit project 

maakt dan ook geen deel uit van dit MER. Het gebruik van de kade 

Ja Discipline Biodiversiteit 
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voor aanvoer van gronden ten belope van 4,5 miljoen m3 wordt in 

dit MER wel bestudeerd. Onder de discipline Biodiversiteit worden 

de mogelijke cumulatieve effecten met het project besproken. 
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Milieuhygiëne  

Algemeen 

Decreet houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (05/04/1995) en het besluit van de 

Vlaamse regering houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II - 

01/06/1995) 

Het milieubeleidsdecreet en VLAREM II, vormen samen de basis van 

het Vlaamse milieubeleid.  

VLAREM II legt in een indelingslijst vast voor welke activiteiten een 

omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde 

inrichting of activiteit vereist is en bevat de milieukwaliteitsnormen 

waarop de overheid haar vergunningenbeleid moet afstemmen alsook 

een overzicht van overgangsbepalingen voor het toepassen van 

nieuwe milieuvoorwaarden op bestaande bedrijven, algemene en 

sectorale milieuvoorwaarden en milieuvoorwaarden voor niet in 

VLAREM II opgenomen inrichtingen en activiteiten. 

De definitieve berging (DOP) en (eventuele) tussentijdse berging 

(TOP) van grondoverschotten is ingedeeld als rubrieken 60 en 61 in 

het VLAREM en is dus vergunningsplichtig. 

• De grondwaterbemaling nodig voor de inkokering van het jaagpad 

en de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat en de drainage van 

grondwater in de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat nodig voor 

de duur van de grondaanvoer zijn ingedeeld als rubriek 53 in het 

VLAREM en zijn dus vergunningsplichtig.  

Ja - 
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Geluid 

Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder 

(18/07/1973), Richtlijn 2002/49/EG van het 

Europese Parlement en de Raad van 25/6/2002 en 

VLAREM II Hoofdstuk 2.2 Milieukwaliteitsnormen 

voor geluid en beleidstaken ter zake 

• Hoofdstuk 2.2 van VLAREM II bevat de milieukwaliteitsnormen 

voor geluid en beleidstaken ter zake, in uitvoering van de wet van 

18 juli 1973 op de geluidshinder. VLAREM II werd verder 

aangepast voor omzetting van de richtlijn 2002/49/EG in Vlaamse 

wetgeving. 

Ja Discipline Geluid 

Bodem en Water 

Bodemdecreet (27/10/2006) en VLAREBO 

(14/12/2007) 

Het bodemdecreet en VLAREBO regelen de bodemwetgeving in 

Vlaanderen. Het decreet voorziet in normen voor de beoordeling van 

bodemverontreiniging en in het vaststellen van 

saneringsdoelstellingen.  

Het uitvoeringsbesluit VLAREBO bevat de bepalingen die van 

toepassing zijn op grondverzet en het (her)gebruik van uitgegraven 

bodems.  

Het project beoogt de sanering van de aanwezige 

bodemverontreinigingen via afdekking met grondoverschotten. 

Hiervoor wordt een bodemsaneringsproject (BSP) opgemaakt. Een 

eerste gedeelte van dit BSP werd, vooruitlopend op dit MER en het 

participatieproces, reeds opgemaakt en kort besproken onder de 

projectbeschrijving aangezien het de keuze van een BATNEEC-

saneringsvariant inhoudt. Dit deel werd ook toegevoegd aan dit MER 

in Bijlage B. Het tweede gedeelte van dit BSP wordt afgerond na 

voltooiing van voorliggend MER. 

• Voor de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zullen 

gronden aangevoerd moeten worden. Via het wettelijk kader rond 

grondverzet en bodemverontreiniging in VLAREBO wordt 

Ja Discipline Bodem en 

Water 
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verspreiding van bestaande verontreinigingen (zowel vanuit het 

inrichtingsgebied naar de omgeving als bij de opvulling van het 

inrichtingsgebied) via grondverzet vermeden. 

Europese Kaderrichtlijn Water (22/12/2000) Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese 

kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van 

kracht en tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie. 

Het doel van de kaderrichtlijn Water is de watervoorraden en de 

waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van 

overstromingen en perioden van droogte afzwakken. De kaderrichtlijn 

Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. 

Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied. 

• Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 zet de 

kaderrichtlijn Water om naar Vlaamse wetgeving.  

Ja Discipline Water 

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 

waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 

(“Waterwetboek”) en Besluit tot vaststelling van 

nadere regels voor de toepassing van de watertoets 

(20/07/2006) 

Dit decreet regelt het integraal waterbeleid. Enkele van de 

doelstellingen van dit decreet zijn: 

• De bescherming, de verbetering of het herstel van 

oppervlaktewater- en grondwaterlichamen op zo’n wijze dat 

uiterlijk tegen 22/12/2015 een goede toestand van de 

watersystemen wordt bereikt; 

• Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren 

dat overtollig hemelwater bij voorkeur op een vertraagde wijze via 

het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd en dat verdroging wordt 

voorkomen. 

• Een van de instrumenten om deze doelstellingen te bereiken is de 

‘watertoets’, waarin moet nagegaan worden of een plan of activiteit 

een schadelijk effect heeft op watersystemen. Voor MER-plichtige 

activiteiten dienen in het MER de nodige elementen aangereikt te 

worden voor de uitvoering van de watertoets. Het in werking 

Ja Discipline Water 
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getreden uitvoeringsbesluit geeft de lokale, provinciale en 

gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, 

richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. 

Wezer-arrest (01/07/2015) Wanneer een overheid een project of een lozing wil vergunnen, dan 

moet de aanvraag ook getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen 

van de kaderrichtlijn Water. Dat heeft het Europese Hof van Justitie 

bepaald in zijn uitspraak van 1 juli 2015, het zogenoemde Wezer-

arrest. 

Bij werken aan en rond water (projecten die hydromorfologische 

wijzigingen omvatten), lozingen of wijzigingen aan het 

grondwater moet wel aandacht besteed worden aan de effecten op 

de toestand van waterlichamen. Dit wil evenwel niet zeggen dat elk 

van deze projecten of activiteiten aan een uitgebreid en diepgaand 

onderzoek moet onderworpen worden. 

Een uitgebreid onderzoek naar de effecten is enkel 

nodig indien effecten verwacht worden op het hele waterlichaam (of 

stroomafwaarts of stroomopwaarts gelegen waterlichamen). Hoewel 

een kleine ingreep ook verstrekkende gevolgen kan hebben, zullen 

vooral projecten of activiteiten waarvoor een project-MER opgemaakt 

wordt of een ontheffing van de m.e.r.-plicht gevraagd wordt aan een 

uitgebreid onderzoek onderworpen worden. 

Ja Discipline Water 

VLAREM II Hoofdstuk 2.3 Milieukwaliteitsnormen 

voor oppervlaktewateren en beleidstaken ter zake 

De bepalingen van hoofdstuk 2.3 van VLAREM II worden vastgesteld 

ter uitvoering van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 

de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en ter uitvoering van het 

voormalige decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 

waterbeleid. 

Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 

2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 

Ja Discipline Water 
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2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 

betreffende het waterbeleid en richtlijn 2007/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en 

beheer van overstromingsrisico’s. 

Ten oosten van de centrale vijvers ontspringt volgens de VHA de 

Molleveldloop, een waterloop van 3de categorie. In de praktijk is dit 

een (door de mens aangelegde) gracht die vooral dient voor de afvoer 

van het hemelwater dat uit de veel lagergelegen centrale vijvers 

overgepompt wordt. Op de zuidgrens van het projectgebied 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 basiskwaliteit geldt. 

Grondwaterdecreet (24/01/1984) en het besluit van 

de Vlaamse regering houdende de wijze van 

aanduiding van de afgebakende waterwingebieden 

en beschermingszones (10/2/1993) 

Het gecoördineerd decreet betreffende het integraal waterbeleid 

(15/06/2018) heeft heel wat bepalingen gecoördineerd uit: het 

Grondwaterdecreet (24/01/1984), de Wet oppervlaktewater 

(26/03/1971), het Drinkwaterdecreet (24/05/2002), en het voormalige 

decreet integraal waterbeleid. Het Grondwaterdecreet (24/01/1984) 

bevat wel nog een aantal bepalingen die niet in de coördinatie werden 

opgenomen, in het bijzonder de bepalingen m.b.t. de bescherming 

van het grondwater en het gebruik van grondwater. Daar horen drie 

afzonderlijke uitvoeringsbesluiten, elk van 27/03/1985 bij: 

• Besluit Vlaamse Regering houdende nadere regels voor de 

afbakening van waterwingebieden en beschermingszones 

• Besluit Vlaamse Regering houdende reglementering van de 

handelingen binnen de waterwingebieden en de 

beschermingszones 

• Besluit Vlaamse Regering houdende reglementering van de 

handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen. 

Nee Discipline Water 
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Daarnaast is er ook het besluit van de Vlaamse regering houdende 

de wijze van aanduiding van de afgebakende waterwingebieden en 

beschermingszones (10/2/1993). 

Het Grondwaterdecreet vormt de basis voor zowel de kwalitatieve 

bescherming van het grondwater als voor het grondwatergebruik en 

voorziet in de afbakening van waterwingebieden en 

beschermingszones rond drinkwaterwinningsgebieden. De 

waterwingebieden zijn zones aangeduid in het gewestplan, waar ten 

aanzien van de uitvoering van handelingen en werken beperkingen 

kunnen worden opgelegd met het doel de waterwinning te 

beschermen (drinkwater, industriewater, bronwater). 

In de omgeving van het projectgebied zijn geen waterwingebieden of 

beschermingszones aanwezig.  

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor 

hemelwaterputten, infiltratie- en 

buffervoorzieningen (05/07/2013) 

Volgende bepalingen zijn vastgelegd in de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- 

en buffervoorzieningen: 

• Elke constructie of verharding groter dan 40 m² zal aan de 

verordening moeten voldoen.  

• Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100 

m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten 

voorzien.  

• De meeste nieuwe constructies zullen over een 

infiltratievoorziening moeten beschikken.  

• Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.  

• Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen 

collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden.  

Voor de bijkomende verhardingen ter hoogte van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur, de tijdelijke werfwegenis en de permanente 

wegenis van de recreatieve paden in het projectgebied zijn er geen 

Nee - 
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straatkolken voorzien met afvoer naar riolering/oppervlaktewater. Het 

hemelwater zal hier dus vrij uitlopen naar de zijkanten van de weg 

waar het zal kunnen infiltreren. Ter hoogte van de her aan te leggen 

tunnel onder de Kapelstraat is een drainage vereist gedurende ca. 7 

à 8 jaar om deze droog te houden tijdens de aanvoer van gronden. Er 

zal een (permanente) drainage voorzien worden door middel van 

horizontale drains. Er zal een pompput geplaatst worden om het 

geaccumuleerde oppervlakte- en grondwater op te pompen en te 

lozen bij retour naar de bestaande plassen in de voormalige groeve 

ten noorden van de Kapelstraat. Dit wordt niet aangesloten op de 

riolering naar de Rupel. Het project valt aldus niet onder de 

bepalingen van de gewestelijke hemelwaterverordening. 

Klimaat 

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams 

Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed. In het 

klimaatbeleidsplan worden de krijtlijnen uitgezet voor het 

klimaatbeleid in de periode 2021-2030. Het plan legt, in lijn met de 

door de EU voor België opgelegde doelstelling, het objectief vast om 

de broeikasgasemissies in Vlaanderen tegen 2030 met 35% te 

reduceren ten opzichte van 2005. Per sector wordt de vereiste 

inspanning in kaart gebracht en waar nodig wordt de 

broeikasgasdoelstelling omgezet in subdoelstellingen. Daarnaast 

bevat het plan ook de voornaamste maatregelen die nodig zijn om 

deze doelstelling te behalen en Vlaanderen op weg te zetten naar een 

koolstofarme toekomst. 

Ja Klimaattoets 
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4.2 Andere ondersteunende studies relevant voor het 
projectgebied 

4.2.1 Kaderplan ‘open ruimtevinger’ (provincie Antwerpen, 2004) 

Het kaderplan ‘open ruimtevinger’ geeft een concretere invulling voor de groene ruimte die in het RSPA werd 

geselecteerd in de bindende bepalingen. Deze open ruimtevinger omvat het gebied tussen de E19 en A12 ten 

zuiden van Antwerpen tot aan de Rupel. Het projectgebied bevindt zich in de zuidelijke zone van deze open 

ruimtevinger, meer bepaald landschapskamer 8: ‘recreatief en natuurlijk verwevingsgebied’, onderdeel van de 

‘multifunctionele open ruimteverweving’ in de open ruimtevinger.  

Ten noorden van het projectgebied wordt een landschappelijke uitbouw onder vorm van multifunctionele 

landbouw voorgesteld. In de zuidelijke strook langsheen de Rupel (t.h.v. de verlaten en actieve 

ontginningsgebieden) wordt een natuurlijke en recreatieve uitbouw voorgesteld.  

De uitbouw van aanwezige en nieuwe natuurwaarden wordt onder andere voorgesteld langsheen de 

Molenbeek (natuurverbinding met beekbegeleidende vegetatie) ten noorden van het projectgebied. Nabij de 

Molenbeek wordt een mogelijke retentiezone weerhouden. Deze zoekzone bevindt zich stroomafwaarts het 

projectgebied. 

Voor de nog actieve ontginningsgebieden ten noorden van Rumst wordt een agrarische of natuurlijke 

nabestemming vooropgesteld. Voor de reeds verlaten ontginningsgebieden wordt de uitbouw als 

natuurgebieden met zacht recreatief medegebruik voorgesteld. Onder andere doorheen de verlaten 

ontginningsgebieden wordt een recreatieve route voorgesteld in het kader van de uitbouw van een onderling 

verbonden recreatief fiets- en wandelpadennetwerk.  

In het actieplan is als mogelijke actie de ‘nabestemming van ontginningsgebieden’ opgenomen met als 

kerntaak ‘natuur in verweving met zachte recreatie’, waarvoor een natuurontwikkelingsplan en/of RUP het 

instrument vormen. 

De nabestemming van het projectgebied als publiek toegankelijk groen gebied met laagdynamisch recreatief 

medegebruik ligt aldus in lijn met de visie uit het kaderplan ‘open ruimtevinger’. 
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Figuur 4-1: Kaderplan ‘open ruimtevinger’ (Bron: Provincie Antwerpen, 2004) 

4.2.2 Natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied Boom 
– Rumst 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) (Laurijssens & De Blust, 2011) heeft een 

natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied Boom - Rumst opgesteld4. In het plan zijn diverse 

ontwikkelingsperspectieven gegeven voor de ontwikkeling van specifieke biotopen in verschillende 

deelgebieden. 

De belangrijkste doelen voor het kleiontginningsgebied Boom-Rumst zijn: 

• de ontwikkeling van een voldoende groot natuurkerngebied waar wordt ingezet op hoogwaardige, 

kwetsbare natuurwaarden; 

• de ontwikkeling van permanente natuurverbindingen en stapstenen binnen bedrijventerreinen; 

 

 

 

 

4 Deze studie heeft niet het statuut van goedgekeurd beleid maar de inhoud ervan heeft als input gediend voor de invulling van het 
kaderplan besproken in par. 4.2.4 op vlak van natuur.  De studie hield geen rekening met de te saneren stortplaatsen in het 
inrichtingsgebied.  De saneringsplicht van deze stortplaatsen stond in 2012 ook nog niet vast. 
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• de realisatie van tijdelijke natuur als geschikt leefgebied voor doelsoorten in het actief ontginningsgebied 

en in nog niet ontwikkelde bedrijventerreinen; 

• de uitbouw van een functioneel netwerk van doelbiotopen en leefgebied voor soorten in recreatie- en 

landbouwgebied rondom en ter versterking van het natuurkerngebied; 

• de verweving van functies op landschapsniveau waarbij recreatie, natuur, landbouw en industrie ruimtelijk 

op elkaar worden afgestemd. 

Er wordt maximaal ingezet op de ontwikkeling van hoogwaardige, kwetsbare natuur in functie van de realisatie 

van geschikte omstandigheden voor de beoogde doelbiotopen en doelsoorten. Om te komen tot duurzame 

populaties moet er voldoende kwalitatief leefgebied worden gecreëerd. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling 

van plassen met riet- en moerasontwikkeling, een bebost landschap met een mozaïek van natte en droge 

ruigtes, struweel en moerasbosjes en een permanente aanwezigheid van pioniersbiotopen. Het huidig 

landschapsbeeld kan hierbij (deels) worden verlaten. Voor het kleiontginningsgebied werden doelsoorten en 

kapstoksoorten opgelijst, waaraan de inrichting en het beheer kunnen worden opgehangen (Tabel 4-2). 

Tabel 4-3 geeft een overzicht van de populatiedoelstellingen voor de geselecteerde kapstoksoorten in het 

kleinontginningsgebied, en het hieraan gekoppelde minimum areaal geschikt leefgebied (indien gegevens 

beschikbaar op basis van literatuur). Het betreft typische soorten, waarvan de ecologie goed gekend is en 

waarvoor het mogelijk is om de noodzakelijke condities voor de aanwezigheid van deze soorten, te vertalen 

naar praktische doelen en maatregelen. Het gaat vooral om zeldzamere en/of bedreigde soorten op Vlaams 

niveau (Rode Lijst) of van internationaal belang (Habitat/Vogelrichtlijn), die veelal ook naar voor worden 

geschoven als doelsoort binnen de speciale beschermingszones van het Schelde-estuarium en de Nete 

(instandhoudingsdoelstellingen). Er wordt van uitgegaan dat deze soorten model kunnen staan voor de 

ecologische eisen van soorten met een gelijkaardige biotoopvoorkeur en dat maatregelen in functie van deze 

soorten een groot aantal andere soorten ten goede zal komen. 

Tabel 4-4 geeft een overzicht van de minimum oppervlakte voor een duurzame instandhouding van de 

verschillende doelbiotopen op basis van de beschikbare literatuur. 

Tabel 4-2: Doelsoorten voor het kleiontginningsgebied Boom – Rumst voor de nagestreefde doelbiotopen. In vet 
‘kapstoksoorten’, waarvan de ecologie goed gekend is en waarvan de habitateisen kunnen vertaald worden naar 
oppervlaktedoelen en inrichtingsmaatregelen * Provinciale Prioritaire Soorten (PPS) provincie Antwerpen (Uit: Laurijssens 
& De Blust, 2011) 
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Tabel 4-3: Overzicht minimum populatiedoelstellingen en minimum oppervlakte leefgebied voor de geselecteerde 
kapstoksoorten in het kleiontginningsgebied Boom-Rumst (Uit: Laurrijssens & De Blust, 2011) 

 

 

Tabel 4-4: Overzicht minimum oppervlakte voor een duurzame instandhouding van de verschillende doelbiotopen in het 
kleiontginningsgebied Boom-Rumst (Uit: Laurijjsens & De Blust, 2011) 

 

 

In het plan zijn 2 ontwikkelingsperspectieven geschetst voor het projectgebied: één waarin het golfterrein 

wordt gerealiseerd ter hoogte van het projectgebied (zie Figuur 4-2) en één waarin het golfterrein niet wordt 

gerealiseerd ter hoogte van het projectgebied (zie Figuur 4-3).  

Bij de ontwikkeling van een golfterrein wordt aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing in het 

omliggende ontginningslandschap. Daarbij wordt voorzien in een invulling die de toegankelijkheid verhoogt en 

waarbij de aanwezige natte natuurwaarden (moerasbiotopen, voortplantingsbiotopen Kamsalamander, 

alluviaal bos, pionierhabitat voor Rugstreeppad) maximaal worden behouden en geïntegreerd: 

• 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). 
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Indien de realisatie van het golfterrein na onderzoek niet haalbaar zou zijn, is het vanuit natuurbehoudsoogpunt 

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. 

De visie-uitspraken van het natuurontwikkelingsplan zijn verwerkt in het kaderplan, beschreven onder 

paragraaf 4.2.4. Bij de uitwerking van deelgebieden is rekening gehouden met de functie zoals vooropgesteld 

in het natuurontwikkelingsplan. Ook de benodigde oppervlakten (in functie van de diverse doelsoorten en -

biotopen) zijn gerespecteerd.  

In voorliggend project wordt de nabestemming van het projectgebied als publiek toegankelijk groen gebied 

met laagdynamisch recreatief medegebruik beoogd, wat in lijn ligt met het alternatief scenario zonder ecogolf 

uit het natuurontwikkelingsplan. In voorliggend MER worden binnen de discipline Biodiversiteit maatregelen 

geformuleerd in functie van de diverse specifieke doelsoorten en -biotopen, cf. de visie van het 

natuurontwikkelingsplan. 

 

 

 

Figuur 4-2: Natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom – Rumst (Bron: INBO, 2012) 

 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

130 

 

 

Figuur 4-3: Natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom – Rumst – alternatief scenario zonder ecogolf 
(Bron: INBO, 2012) 

 

In het natuurontwikkelingsplan worden een aantal permanente natuurverbindingen vooropgesteld voor het 

kleiontginningsgebied Boom-Rumst, weergegeven in Figuur 4-4. 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. 
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Figuur 4-4: Gewenste natuurverbindingen in het kleiontginningsgebied Boom-Rumst (groen: permanente groenblauwe 
natuurverbindingen tussen kleiputtengebied en de Rupel; geel: natuurverbinding a.h.v. kleine landschapselementen in 
landbouwgebied; blauw: natuurontwikkeling binnen geïsoleerd bos- en natuurgebied als ecologische ‘stapsteen’) (Bron: 
Laurijssens & De Blust, 2011) 

4.2.3 Strategisch project ‘Naar een evenwichtige ontwikkeling van 
een nieuwe landschapsvorm in relatie tot ontginning, 
recreatie, natuur, landbouw en bos in de Rupelstreek’  

Het open ruimtegebied van de gemeenten Boom en Rumst is een complex gebied waarover verschillende 

beleidsinstanties, sectoren, maar ook private terreineigenaars verschillende ontwikkelingsvisies 

(geformuleerd) hebben. Opdat niet al deze projecten zonder enige samenhang naast elkaar worden ontwikkeld 

is het wenselijk dat er een projectstructuur wordt opgezet die alle verschillende actoren en elementen 

samenbrengt en één integrale visie ontwikkelt voor het projectgebied. Daarom is voor het gebied gelegen 

tussen de A12 in het westen, Reet in het noorden, de E19 in het oosten en de Rupel in het zuiden, een 

aanvraag ingediend bij het Departement Ruimtelijke Ordening voor goedkeuring van een Strategisch Project 

in het kader van de ruimtelijke structuurplanning. Het ingediende project ‘Naar een evenwichtige ontwikkeling 

van een nieuwe landschapsvorm in relatie tot ontginning, recreatie, natuur, landbouw en bos in de Rupelstreek’ 

vertrekt vanuit de economische doelstellingen (ontginning, recreatie, landbouw) en maatschappelijke 

behoeften (natuur, landschap, recreatie). Door een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak wordt een 

verdere versnippering van dit landschap vermeden. Het strategisch project werd goedgekeurd op 22/12/2009 

door de Vlaamse Regering. Het werd één keer verlengd en is afgelopen op 31/08/2018. 

In het kader van strategisch project Rupelstreek zijn ter hoogte van het projectgebied inmiddels al een aantal 

concrete acties ondernomen:  

• Tussen Terhagen en Reet is een trage weg geopend die recreanten langs het panoramapunt in de 

kleiputten leidt. Deze route wordt opgenomen in het recreatief netwerk. 
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• Onder de Kapelstraat is er een voormalige steenbakkerstunnel heropend en er zijn nog potenties voor 

andere doorsteken. 

• De firma Wienerberger voert projecten uit rond landschapsherstel, natuurinrichting, evenementen in kader 

van nabuurschap en optimalisatie van haar watergebonden activiteiten via haar loskade aan de Rupel ten 

zuiden van de steenbakkerijen iom lokale, provinciale en gewestelijke overheden. 

Voorliggend project houdt bij de heraanleg van het landschap bij de creatie van de nieuwe morfologie rekening 

met de integratie van zowel recreatieve als natuurlijke verbindingen, in lijn met het strategisch project 

Rupelstreek. 

4.2.4 Kaderplan ‘kleinstedelijk gebied en ontginningsgebied Boom-
Rumst’  

Het projectgebied maakt deel uit van het strategische project gebiedsprogramma Rupelstreek dat de 5 

Rupelgemeenten omvat. In het kader van het strategisch project Rupel (periode 2010-2013) is een Kaderplan5 

opgesteld dat enerzijds de ruimtelijke visie over het ontginningsgebied Boom-Rumst en het kleinstedelijk 

gebied Boom bepaalt en anderzijds de lijnen uitzet voor de realisatie van de visie op het terrein in een 

actieplan. Het Kaderplan werd goedgekeurd op 18/12/2014 door de deputatie van de provincie Antwerpen. 

Het kaderplan geeft een ruimtelijke visie voor de gemeente Boom en Rumst mee en in het bijzonder ruimtelijke 

uitgangspunten voor de ontwikkeling van het ontginningsgebied. Het kaderplan maakt de afstemming tussen 

recreatie, ontginning, wonen en landbouw met als doel om het ontginningsgebied toegankelijk te maken en op 

een duurzame manier te ontwikkelen.  

Het kaderplan tracht verschillende lopende initiatieven op elkaar uit te lijnen en vormt een belangrijke 

voorbereiding voor andere planningsprocessen. Zo wordt het daadwerkelijk afbakeningsproces van het 

kleinstedelijk gebied gevoerd op basis van het kaderplan. Ook andere planningsprocessen, waaronder een 

vervolg van het strategisch project Rupelstreek, kunnen worden geënt op het kaderplan. Het heeft niet als 

ambitie om de concrete inrichting van een gebied vast te leggen. Het in het kaderplan opgenomen ontwerpend 

onderzoek en de inrichtingsconcepten dienen louter ter illustratie van de visie en zijn niet bedoeld als afspraak 

over de gedetailleerde invulling.  

Voor de zone in de voormalige kleiputten tussen Terhagen en Bosstraat bestaan 2 mogelijkheden: de 

daadwerkelijke realisatie van de ecorecreatiezone (laagdynamische recreatie in groen kader) of de realisatie 

van het golfterrein. 

• In het geval van de ecorecreatiezone worden de bestaande bestemmingen ‘golfterrein’, ‘bufferzone’ en 

‘groengebieden’ (gedeeltelijk) vervangen door de bestemming ‘ecorecreatiezone’ en ‘natuurgebied’. Het 

tracé van de omleidingsweg ten noorden van Terhagen kan worden geschrapt nadat de problematiek van 

het doorgaand verkeer in Boom - Rumst verholpen is. In dat geval kan de ecorecreatiezone zuidwaarts 

worden uitgebreid. 

• In het geval van het golfterrein moet die keuze stroken met het kader dat de provincie wil opmaken voor 

golfterreinen (en meer bepaald met de recente golfterreinontwikkelingen in het zuiden van de provincie 

Antwerpen).  

Voor de realisatie van het golfterrein is geen ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Voor eventuele andere 

bestemmingswijzigingen mogelijk wel.  

 

 

 

 

5 Het kaderplan is een beleidsdocument zonder juridisch statuut.  Het kaderplan hield geen rekening met de te saneren stortplaatsen in 

het inrichtingsgebied.  De saneringsplicht van deze stortplaatsen stond in de periode van totstandkoming van het kaderplan ook nog niet 

vast. 
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Binnen het kaderplan wordt voor het projectgebied ook het volgende voorgesteld:  

• Bezoekers genererende activiteiten moeten zoveel mogelijk plaatsvinden in en aansluitend bij het stedelijk 

gebied.  

• De zone kan worden beschouwd als (gethematiseerde) uitbreiding van De Schorre, waardoor het 

aangewezen is om de zone tot het kleinstedelijk gebied te rekenen. Uit overige planningsprocessen blijkt 

dat provinciale recreatiedomeinen normaliter worden opgenomen in de afbakening van kleinstedelijke 

gebieden.  

 

Figuur 4-5: Overzichtsplan ecorecreatiezone/golfzone  

 

In voorliggend project wordt de nabestemming van het projectgebied als publiek toegankelijk groen gebied 

met laagdynamisch recreatief medegebruik beoogd, wat in lijn ligt met het eerste alternatief scenario van de 

realisatie van de ecorecreatiezone uit het kaderplan ‘kleinstedelijk gebied en ontginningsgebied Boom-Rumst’. 

In voorliggend project wordt de huidige visvijver 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 om bezoekers genererende activiteiten zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij 

het stedelijk gebied. Het voorliggend project geeft ook volledig invulling aan de natte natuurverbinding vanaf 

de Rupel, via de ecologische corridor Molleveld, de zuidelijk van het huisvuilstort gelegen vijvers, het nieuwe 

rietmoeras (gedempte centraal vijvercomplex) over de noordelijk plas naar het plassengebied van Natuurpunt. 

Het voorliggend project is dus in overeenstemming met het kaderplan. 
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4.2.5 Landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek 
(VLM, 2018) 

Het projectgebied kadert binnen het landinrichtingsplan (LIP) Openruimteverbindingen voor de Rupelstreek 

van VLM (2018). 

De maatregelen beschreven in het LIP verbinden, beschermen, ontsluiten en valoriseren geselecteerde 

openruimtegebieden en corridors zowel in de publieke als in de private ruimte. Inrichtingen realiseren volgende 

doelstellingen: 

• De inrichtingen passen binnen een (toekomstig) netwerk van kwaliteitsvolle natuurlijke verbindingen tussen 

de Rupel- en de Scheldeboorden en de achterliggende openruimtevingers tussen de zuidrand van 

Antwerpen en Rupelstreek. De maatregelen initiëren een ruimtelijke visie die bepalend zal zijn voor 

toekomstige planningsprocessen van lokale en bovenlokale overheden; 

• De inrichtingen zorgen voor een verbeterde recreatieve toegankelijkheid door het verbinden van natuur en 

erfgoed. Parallel aan de groenblauwe verbindingen wordt een recreatief netwerk opgebouwd dat fietsers 

en wandelaars de gelegenheid biedt om deze open ruimte en het verhaal dat erbij hoort te ontdekken;  

• Een landschapsinrichting die zowel lokaal als bovenlokaal herkenbaar is en waarbij mogelijkheden 

gecreëerd worden op het ontdekken, het verbinden en het herstellen van het kleien watergebonden erfgoed 

in de Rupelstreek; 

• Het verbinden van mensen, organisaties en locaties resulteert in een samenwerking op niveau Rupelstreek. 

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. De heropenlegging van de Kil wordt in voorliggend MER als aanbeveling voorgesteld, 

om de natuurverbindingswaarde van zone Molleveld te versterken in functie van doelsoorten als 

Kamsalamander, Rugstreeppad, Bever en Otter. 

4.3 Concrete aanpak vergunningentraject in voorliggend dossier 

Bijlage I bevat de gedetailleerde toelichtingsnota over de aanpak van het vergunningentraject van dit dossier. 

Hieronder wordt het vergunningentraject samenvattend beschreven. 

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 tussen beide 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 omgevingsvergunningsaanvraag 

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 

tegemoet gekomen 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 
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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 conformiteitsverklaring. 

De omgevingsvergunningsaanvraag zal worden ingediend en behandeld op Vlaams niveau aangezien het 

provinciebestuur Antwerpen en De Vlaamse Waterweg initiatiefnemers en aanvragers zijn, het project 

onderdelen bevat die zijn ingedeeld in klasse 1 (VLAREM) en een project-MER wordt opgesteld (art. 15/1 

Omgevingsvergunningsdecreet). 

Het project-MER wordt opgemaakt omwille van de bouw van de kade langs de Rupel en omwille van de 

voorziene ontbossing. Het rapport zal, op basis van de overgangsbepalingen van het Omgevingsvergunnings-

decreet, als afgewerkt en goedgekeurd rapport worden gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Het 

bodemsaneringsproject omvat geen bijkomende handelingen die aanleiding geven tot m.e.r.-plicht. 

De handelingen zijn vergunbaar binnen dit gebied: 

• De werken ter uitvoering van het bodemsaneringsproject zijn vergunbaar ongeacht de stedenbouwkundige 

voorschriften, op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met de goede plaatselijke aanleg en voorzien 

in een gelijkwaardige bescherming van mens en milieu. 

• De handelingen zijn eveneens in overeenstemming met de voorschriften van de gewestplanbestemming 

‘golfterrein’, waarin wordt voorzien in de nevengeschikte functie groengebied en een nabestemming als 

groengebied. De doelstellingen van het project zijn bij uitstek gericht op het behoud, de bescherming en 

het herstel van het natuurlijk milieu. Bijkomend dient vastgesteld te worden dat de nabestemming 

groengebied in werking is getreden.  Het gebruik als golf is komen te vervallen zowel bij gebreke aan enig 

initiatief als door de beleidsmatige beslissingen (delegatie planbevoegdheid aan de provincie, 

startbeslissing PRUP door de provincie) 

• Het project vereist een ontbossing. Wat vergunbaar is voor welbepaalde werken van algemeen belang (art. 

90bis, §1 Bosdecreet). Het onvermijdelijk karakter van deze ontbossing vloeit in de eerste plaats voort uit 

de enige geschikte saneringstechniek, naar omvang in overeenstemming met de BATNEEC-afweging, 

maar daarnaast eveneens uit de milieutechnische en ruimtelijke wens om de voormalige stortplaatsen op 

een goede, duurzame manier af te werken in functie van de bodem-, water- en luchtkwaliteit en de 

duurzame natuurlijke ontwikkeling van het gebied (cf. art. 14 en 16 Natuurbehoudsdecreet). 

• De verplaatste visvijver en de bijhorende parkeergelegenheid zijn niet rechtstreeks vergunbaar binnen de 

toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften, doch kunnen worden vergund via de afwijkingsregeling 

van art. 4.4.7, §2 VCRO - als handelingen van algemeen belang met een beperkte ruimtelijke impact – mits 

het organiseren van een projectvergadering op basis waarvan een gemotiveerde beslissing over de 

afwijking genomen moet worden. Die beslissing moet bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden. 

• Het kantinegebouw wordt niet opgenomen in de vergunningsaanvraag. Dit kan binnen dit kader niet 

vergund worden en vergt een aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften. In het planningsproces 

voor de opmaak van een PRUP Kleiput Terhagen wordt deze ruimtevraag meegenomen, waarna een 

omgevingsvergunning voor deze infrastructuur kan worden aangevraagd. 

 

De bouw en afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur worden in één omgevingsvergunning van beperkte 

duur aangevraagd, met uitzondering van de 2 meest stroomopwaarts gelegen wachtpalen die behouden 

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

De bemalingen bij de inkokering van het jaagpad en de aanleg van de tunnel onder de Kapelstraat bevinden 

zich in een groengebied. Het maximale dagdebiet bedraagt ca. 425 m³/dag en het totale volume bedraagt iets 

meer dan ca. 42.000 m³ waardoor de bemalingswerken in klasse 2 vallen. Hierdoor zijn de werken 

vergunningsplichtig. De permanente drainage van de tunnel onder de Kapelstraat, voor de duur van de werken 

van ca. 7 à 8 jaar, zal een maximaal debiet hebben van 120 m³/dag of 43.800 m³/jaar. 
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Naast de bronbemaling zelf, kan ook het lozen van het opgepompte grondwater vergunningsplichtig zijn. Dit 

is het geval wanneer het opgepompte grondwater gevaarlijke stoffen bevat met concentraties boven het 

indelingscriterium.  

 

 

Figuur 4-6. Planologische en vergunningstechnische aanpak 

 

Het voorgaande leidt tot volgende fasering voor de vergunningverlening (Figuur 4-6): 

Fase 1 - Voorbereiding 

• Afwerking en goedkeuring project-MER voor het totaalproject (sanering en landschapsherstel) 

• Afwerking van en administratieve afstemming over het bodemsaneringsproject 

• Opmaak boscompensatiedossier, afgestemd op het landschapsontwerp 

 
Fase 2 – Projectvergadering 

• Met oog op vergunbaarheid visvijver vooruitlopend op PRUP 

• Met oog op bespreken vergunningsaanpak 

 
Fase 3 - Omgevingsvergunning 

• Opmaak en indiening omgevingsvergunningsaanvraag voor alle projectonderdelen 

• Het goedgekeurde project-MER wordt gevoegd bij de vergunningsaanvraag  

• De BATNEEC-analyse van de sanering en technische omschrijving van de sanering worden als 

verantwoordingsbijlage toegevoegd aan de aanvraag en geadviseerd door OVAM 

• De compenserende bebossing maakt een uitdrukkelijk onderdeel uit van het voorwerp van de 

omgevingsvergunning 

• Het later in te dienen bodemsaneringsproject wordt informatief toegevoegd 
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Fase 4 - Bodemsaneringsproject 

• Indiening bodemsaneringsproject na het bekomen van een uitvoerbare omgevingsvergunning  

• Het project-MER en het boscompensatiedossier zijn geen vereiste onderdelen van het 

bodemsaneringsproject; de MER-plichtige ingrepen worden vergund via de omgevingsvergunning die geldt 

als randvoorwaarde / uitgangspunt in het bodemsaneringsproject 

• De omgevingsvergunning wordt toegevoegd aan het bodemsaneringsproject 

 

Parallel aan deze fasering: 

• PRUP voor verankering van de nieuwe functies/bestemmingen van het gebied 
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5 INGREEP-EFFECTSCHEMA 

5.1 Plan van aanpak 

Dit project-MER is opgesteld in functie van het bekomen van de nodige omgevingsvergunning voor de 

ontbossing, sanering en creatie van een nieuwe morfologie binnen de voormalige kleigroeve en voor de bouw 

van een tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel. Effecten die hierbij kunnen optreden zijn onderzocht. 

De volgende projectingrepen zijn beoordeeld: 

• 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. 

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

• 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. 

• 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.  

• Bouw en exploitatie van een tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel en van een tijdelijke werfweg 

tussen de overslaginfrastructuur en het inrichtingsgebied doorheen een te bouwen tunnel onder de 

Kapelstraat. 

• Afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur, met uitzondering van de 2 meest stroomopwaartse 

wachtpalen en de lokale steenbestorting errond, en afbraak van de tijdelijke werfweg en ombouw tot 

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

5.2 Scoping van de effecten 

De volgende disciplines worden relevant geacht voor het voorliggend project: 

• Bodem 

• Water 

• Geluid en trillingen 

• Biodiversiteit 

• Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

• Mens – ruimtelijke aspecten 

• Mens – gezondheid 

 

Lucht 

De invloed van het project op de luchtkwaliteit is voornamelijk mogelijk door: 

• Verplaatsingen van de ca. 18 voltijdse equivalenten die tewerkgesteld zullen worden voor de uitvoering van 

de werkzaamheden → ca. 2 x 18 autobewegingen per werkdag; 

• Aanvoer van folie, drainagematten en kleimatten over de weg (hoeveelheden en laadvermogens zijn 

overgenomen uit het BSP):  

• Folie: aanvoer van ca. 194.000 m² en een laadvermogen van ca. 9.720 m²/vrachtwagen → ca. 2 x 20 

vrachtwagenbewegingen; 

• Drainagematten: aanvoer van ca. 317.200 m² en een laadvermogen van ca. 6.000 m²/vrachtwagen → 

ca. 2 x 53 vrachtwagenbewegingen; 

• Kleimatten: aanvoer van ca. 194.000 m² en een laadvermogen van ca. 3.800 m²/vrachtwagen → ca. 2 

x 51 vrachtwagenbewegingen. 

• Scheepstransport op de Rupel voor aanvoer van de gronden en aan- en afmeren van de schepen: per 

schip kunnen er aanzienlijk grotere volumes grond aangevoerd worden dan per vrachtwagen. De Rupel is 

een bevaarbare waterloop met CEMT-klasse Va. In voorliggend project zal gebruik gemaakt worden van 

duwbakken van het type Europa I. Deze hebben een laadvermogen van ca. 1.450 ton. In totaal zullen er, 
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gespreid over de 7 jaren van grondaanvoer, dus ca. 9.310 scheepsbewegingen nodig zijn voor de aanvoer 

van gronden van de Oosterweelwerf naar het inrichtingsgebied en terug. De emissiefactoren in g/tonkm 

voor CO2, NOx en fijn stof voor het vervoer van bulkgoederen liggen voor binnenvaartschepen aanzienlijk 

lager dan voor vrachtwagens6. De aanvoer van de gronden per schip over de Rupel levert dus globaal 

gezien aanzienlijk minder emissies van verontreinigende stoffen en uitstoot van broeikasgassen op ten 

opzichte van de aanvoer van de gronden per vrachtwagen. 

• Verlading van gronden van schip naar dumpers, dumpertransport van de kade naar het inrichtingsgebied 

(ten belope van 3,1 miljoen m3) of verder naar het kleiputtengebied (sites Natuurpunt, Wienerberger, …) 

(ca. 40 ton/dumper) en verdeling van de gronden in het inrichtingsgebied: er worden 2 vaste kranen 

voorzien die 1 duwbak tegelijk kunnen verladen. Uitgemiddeld over de volledige uitvoeringstermijn kan voor 

de 6.750.000 ton aan te voeren grond aangenomen worden dat er over een volledige dag met 12 werkuren 

gemiddeld ca. 16 dumperbewegingen per uur kunnen plaatsvinden, gedurende 7 à 8 jaar met ca. 250 

werkdagen per jaar. In werkelijkheid kan het aantal dumperbewegingen per uur hoger liggen, nl. tot 32 

dumperbewegingen per uur, rekening houden met de maximale loscapaciteit voor de kade, zoals 

weergegeven in Tabel  in paragraaf 3.3.4. 

• Aanvoer van bosplantsoen over de weg in functie van de actieve bebossing van het gebied: er zal ca. 30 

ha actieve bebossing plaatsvinden. Gerekend aan ca. 2.500 stuks bosplantsoen/ha is dit 75.000 stuks. Dat 

is wat transport betreft hooguit enkele vrachtwagens en volstrekt verwaarloosbaar. 

 

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). Op die manier 

wordt afvoer van hout over de weg vermeden. Er zijn in de ruime omgeving geen (in bedrijf zijnde) 

biomassacentrales langsheen waterwegen gelegen, waardoor houtafvoer over de waterweg niet wordt 

beschouwd. Rekening houdend met ca. 77,4 m³ hout per ha (begroot in de studie van De Vos et al., 2020) en 

een totaal benodigde ontbossing van ca. 37,2 ha (binnen het inrichtingsgebied en corridor Molleveld) zal hier 

ca. 2.900 m³ hout afgevoerd moeten worden. Rekening houdend met ca. 40 stères hout per vrachtwagen (1 

stère = 0,66 m³) betekent dit 2 x 110 vrachtwagenbewegingen in totaal die worden vermeden door de gekozen 

toepassing van BCCS. 

De aanvoer van de gronden per schip over de Rupel zal globaal gezien aanzienlijk minder emissies van 

verontreinigende stoffen en uitstoot van broeikasgassen betekenen ten opzichte van de aanvoer van de 

gronden per vrachtwagen. 

De aanvoer van folie, drainage- en kleimatten en de aanvoer van bosplantsoen over de weg zullen voor 

beperkte luchtemissies zorgen. Echter zal deze al bij al beperkte af- en aanvoer gefaseerd verlopen in functie 

van de werken waardoor deze emissies eerder als incidenteel te beschouwen zijn. 

Gezien het beperkte aantal werknemers in het projectgebied worden de dagelijkse verkeersbewegingen naar 

en van het projectgebied als verwaarloosbaar ten opzichte van de emissies van het algemene wegverkeer in 

de omgeving beschouwd. 

 

De verlading van gronden van schip naar dumpers, het dumpertransport van de kade naar het 

inrichtingsgebied en terug en de verdeling van de gronden in het inrichtingsgebied zullen lokaal wel voor de 

duur van de werkzaamheden voor de uitstoot van verontreinigende emissies naar lucht zorgen. 

De huidige luchtkwaliteit langs de geplande tijdelijke werfweg voor de aanvoer van gronden doorheen corridor 

Molleveld, de tunnel onder de Kapelstraat en het inrichtingsgebied zelf kan worden afgeleid uit de 

 

 

 

 

6 Centrale Commissie voor de Rijnvaart, Jaarverslag 2017. Europese binnenvaart – marktobservatie, (https://www.inland-navigation-

market.org/nl). 
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jaargemiddelde luchtkwaliteitskaarten op de website van VMM. Momenteel is 2019 het meest recente jaar. In 

Bijlage H (Figuur 13-1 - Figuur 13-3) worden deze luchtkwaliteitskaarten weergegeven: 

• NO2: 

• Langs de geplande tijdelijke werfweg doorheen corridor Molleveld varieert de bestaande jaargemiddelde 

NO2-concentratie tussen 16 en 20 µg/m³; 

• Ter hoogte van de geplande tijdelijke werfweg doorheen de tunnel onder de Kapelstraat varieert de 

bestaande jaargemiddelde NO2-concentratie tussen 21 en 25 µg/m³; 

• Langs de geplande tijdelijke werfweg doorheen het inrichtingsgebied varieert de bestaande 

jaargemiddelde NO2-concentratie tussen 21 en 25 µg/m³ aan de zijde van de Kapelstraat, tussen 16 en 

20 µg/m³ dieper in het inrichtingsgebied en in het noordelijke deel van het inrichtingsgebied tussen 11 

en 15 µg/m³. 

• PM10: 

• Langs de geplande tijdelijke werfweg doorheen corridor Molleveld en in het inrichtingsgebied zelf 

varieert de bestaande jaargemiddelde PM10-concentratie tussen 16 en 20 µg/m³; 

• Ter hoogte van de geplande tijdelijke werfweg doorheen de tunnel onder de Kapelstraat varieert de 

bestaande jaargemiddelde PM10-concentratie tussen 21 en 25 µg/m³; 

• PM2,5:  

• Langs de geplande tijdelijke werfweg doorheen corridor Molleveld en in het inrichtingsgebied zelf 

varieert de bestaande jaargemiddelde PM2,5-concentratie tussen 11 en 12 µg/m³; 

• Ter hoogte van de geplande tijdelijke werfweg doorheen de tunnel onder de Kapelstraat varieert de 

bestaande jaargemiddelde PM2,5-concentratie tussen 13 en 15 µg/m³; 

• EC (zwarte koolstof): 

• Langs de geplande tijdelijke werfweg doorheen corridor Molleveld, ter hoogte van de tunnel onder de 

Kapelstraat en in het inrichtingsgebied zelf varieert de bestaande jaargemiddelde EC-concentratie 

tussen 0,51 en 1 µg/m³; 

Samenvattend blijven de bestaande jaargemiddelde concentraties langs de geplande tijdelijke werfweg onder 

de jaargrenswaarden van 40 µg/m³ voor NO2 en PM10 en onder de jaargrenswaarde van 20 µg/m³ voor PM2,5. 

Ook wordt nergens meer dan 80% van de norm overschreden in de bestaande toestand. Voor EC zijn er 

vooralsnog geen luchtkwaliteitsnormen beschikbaar. Op de Kapelstraat zelf, waarlangs er geen gronden 

worden aangevoerd in voorliggend project, treden er lokaal hogere NO2, fijnstof en EC-concentraties op in de 

bestaande toestand omwille van het zg. ‘street canyon’ effect. 

Er wordt echter geen relevante invloed verwacht van de lokale luchtemissies ten gevolge van voorliggend 

project gezien de korte rijafstand van de vrachtwagens (ca. 860 m tussen de overslaginfrastructuur en het 

zwaartepunt van het inrichtingsgebied), de afwezigheid van receptoren en kwetsbare functies in de 

onmiddellijke nabijheid van de werfweg en het inrichtingsgebied. Dit werd bevestigd met een eenvoudige 

berekening in het dispersiemodel CAR Vlaanderen v3.0. Hierbij werd rekening gehouden met de verwachte 

verkeersintensiteiten van 384 motorvoertuigen per etmaal (op basis van 32 verkeersbewegingen per uur (i.c. 

de worst case bij volledige benutting van de overslagcapaciteit) en 12 werkuren per etmaal) en het feit dat de 

verkeersgeneratie t.g.v. de aanvoer van gronden louter bestaat uit zwaar verkeer over de werfweg. De invoer- 

en uitvoergegevens van het model CAR Vlaanderen worden weergegeven in Bijlage H. De berekende 

immissieconcentraties en de evaluatie van de impact van de aanvoer van gronden over de tijdelijke werfweg 

volgens het significatiekader van het Richtlijnenboek Lucht zijn opgenomen in Tabel 5-1. Met deze berekening 

wordt de volgende immissiebijdrage in voorliggend project ten gevolge van de aanvoer van gronden over de 

nieuwe tijdelijke werfweg bekomen: 

• PM10: de bijdrage bedraagt ≤1% van de norm (40 μg/m³). Dit betekent een verwaarloosbare bijdrage.  

• PM2,5: de bijdrage bedraagt ≤1% van de norm (20 μg/m³). Dit betekent een verwaarloosbare bijdrage.  

• NO2: de bijdrage bedraagt ≤1% van de norm (40 μg/m³). Dit betekent een verwaarloosbare bijdrage. 

• EC: De verwachte immissiebijdrage ten gevolge van de aanvoer van gronden voor zwarte koolstof (EC) ter 

hoogte van de tijdelijke werfweg is verwaarloosbaar. Voor EC is er geen norm beschikbaar. Momenteel is 

ook nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor een pseudo gezondheidskundige 

advieswaarde. 
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Op basis van deze berekening wordt ervanuit gegaan dat de bijdrage van de vrachtwagenbewegingen, voor 

de aanvoer van gronden over de geplande tijdelijke werfweg in voorliggend project, op de luchtkwaliteit in de 

omgeving op jaarbasis verwaarloosbaar is ten opzichte van de bestaande immissies in de omgeving. Dit effect 

wordt daarom niet verder geëvalueerd in dit MER. 

Tabel 5-1: Immissiebijdrage aanvoer van gronden in voorliggend project (worst case) over de tijdelijke werfweg en evaluatie 
van de impact t.a.v. lucht 
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Achtergrondconcentratie huidige situatie (zonder verkeersstromen) 

Aanvoerroute gronden tussen kade 
Molleveld en Kapelstraat (corridor 
Molleveld)     18,6     17,9     11,5   0,6 

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van Kapelstraat     18,6     17,9     11,5   0,6 

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van zwaartepunt inrichtingsgebied     18,6     17,9     11,5   0,6 

Jaargemiddelde concentratie geplande situatie t.g.v. aanvoer gronden 

Aanvoerroute gronden tussen kade 
Molleveld en Kapelstraat (corridor 
Molleveld) 384 19   0 18   10 11,5   0,6   

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van Kapelstraat 384 19  0 18   10 11,5   0,6   

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van zwaartepunt inrichtingsgebied 384 19   0 18   10 11,5   0,6   

Aandeel t.g.v. aanvoer gronden 

Aanvoerroute gronden tussen kade 
Molleveld en Kapelstraat (corridor 
Molleveld) 384 0,4 

  

  0,1 

  

  0,0 

  

0,0 

  

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van Kapelstraat 384 0,4 

  

  0,1 
  

  0,0 
  

0,0 
  

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van zwaartepunt inrichtingsgebied 384 0,4 

  

  0,1 
  

  0,0 
  

0,0 
  

Bijdrage van het aandeel t.g.v. aanvoer gronden t.o.v. de norm (%) 

Aanvoerroute gronden tussen kade 
Molleveld en Kapelstraat (corridor 
Molleveld) 

  1,00
% 

    0,25%     0,00%   -   

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van Kapelstraat 

  1,00
% 

    0,25%     0,00%   -   

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van zwaartepunt inrichtingsgebied 

  1,00
% 

    0,25%     0,00%   -   

Evaluatie volgens significantiekader richtlijnenboek Lucht 

Aanvoerroute gronden tussen kade 
Molleveld en Kapelstraat (corridor 
Molleveld) 

- Verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar - 

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van Kapelstraat 

- Verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar - 

Aanvoerroute gronden ter hoogte 
van zwaartepunt inrichtingsgebied 

- Verwaarloosbaar verwaarloosbaar verwaarloosbaar - 

Uitgangspunten voor modellering in CAR Vlaanderen: Emissiefactoren 2020 

* Er is geen norm beschikbaar voor EC. Momenteel is ook nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor een pseudo 
gezondheidskundige advieswaarde 

 

  



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

143 

Stof 

Voor het verladen van gronden van schepen naar vrachtwagens en het rijden over de tijdelijke werfwegen zal 

worden geëvalueerd in hoeverre er stofhinder en/of invloed van stofemissies op de luchtkwaliteit moet worden 

verwacht. 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. Stofhinder zal behandeld worden onder de discipline Mens – 

gezondheid onder de ‘wijziging leefkwaliteit’. Er zal gefocust worden op het beperken van de emissies en de 

hinder door het treffen van haalbare maatregelen voor het gebruik van de tijdelijke werfwegen en de 

verladingsactiviteiten conform codes van goede praktijk.  

 

Mobiliteit 

Zoals aangegeven onder paragraaf 3.2.6 zal de aanvoer van grond uitsluitend gebeuren via de Rupel om de 

mobiliteitseffecten van het project zo gering mogelijk te houden. Tussen de tijdelijke overslaginfrastructuur 

langs de Rupel ter hoogte van Molleveld en het inrichtingsgebied zal de aanvoer met dumpers gebeuren, via 

een tijdelijke werfweg met een tunnel onder de Kapelstraat. De kruising met de Kapelstraat is ongelijkvloers. 

Er is met andere woorden voor de aanvoer van grondoverschotten geen enkel gebruik van de openbare weg. 

Dit is een projectrandvoorwaarde. 

Hout zal niet afgevoerd worden maar wordt in situ geborgen. Voor andere projectonderdelen (bv. aan- en 

afvoer van machines en werknemers, aanvoer folie voor sanering, …) is wel aan- en afvoer over de openbare 

weg mogelijk maar dit wordt zeer beperkt geacht. Er worden alleszins geen significante mobiliteitseffecten op 

de openbare weg verwacht. De discipline Mens – mobiliteit wordt daarom niet behandeld in dit MER. 

Onder de discipline Mens – ruimtelijke aspecten wordt wel nagegaan of er hindereffecten kunnen optreden 

ten gevolge van het bijkomend verkeer. Hierbij wordt de aanvoerroute vanaf de overslaginfrastructuur aan het 

Molleveld besproken en beoordeeld. 

 

In Tabel 5-2 wordt voor de relevante MER-disciplines een overzicht gegeven van wat mogelijk te verwachten 

effecten zijn in de verschillende fases van het project. 
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Tabel 5-2: Ingreep-effectmatrix 

Effect Ontbossing Sanering 
Creatie nieuwe 

morfologie 

Tijdelijke overslaginfrastructuur, tijdelijke werfweg 

en aanvoer van gronden 

Bodem 

• Wijziging bodemgebruik 

• Erosie, grondverschuiving en wijziging 

bodemstabiliteit 

• Wijziging bodemkwaliteit 

• Profielwijziging, structuurwijziging en wijziging 

bodemgeschiktheid 

 

X 

X 

 

X 

- 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

- 

 

X 

X 

Water 

• Wijziging evapotranspiratie, infiltratie en 

afstroming 

• Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 

• Wijziging grondwaterkwaliteit 

 

X 

 

- 

- 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

Geluid 

• Wijziging geluidsklimaat 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Biodiversiteit 

• Ecotoopverlies 

• Ecotoopherstel / ecotoopwinst 

• Barrièrewerking, versnippering, ontsnippering 

• Geluidsverstoring 

• Lichtverstoring 

• Wijziging waterkwaliteit 

• Wijzigingen waterkwantiteit 

 

X 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

 

X 

- 

X 

X 

X 

X 

- 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

• Verlies erfgoedwaarden 

• Structuur- en relatiewijzigingen 

• Wijziging perceptieve kenmerken en 

belevingswaarde 

 

- 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 
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Effect Ontbossing Sanering 
Creatie nieuwe 

morfologie 

Tijdelijke overslaginfrastructuur, tijdelijke werfweg 

en aanvoer van gronden 

Mens – ruimtelijke aspecten 

• Wijziging gebruiksfuncties 

• Verkeershinder 

• Wijziging geschiktheid nabestemming 

 

X 

X 

- 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

Mens – gezondheid 

• Wijziging leefkwaliteit 

 

- 

 

X 

 

- 

 

X 

“X” : verwacht effect bij betreffende projectfase 

“-“ : geen verwacht effect bij betreffende projectfase 
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6 METHODOLOGIE BESCHRIJVING 
REFERENTIESITUATIE, EFFECTVOORSPELLING EN -
BEOORDELING 

6.1 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.  

6.2 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. 

6.3 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.  

6.4 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. 

6.5 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, 
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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 7.8.  

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-

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. 

• De concrete aanpak en fasering van de vergunningentrajecten van het totaalproject (beoordeeld in 

voorliggend MER) en het bodemsaneringsproject (opgenomen als ontwikkelingsscenario in dit MER) 

wordt verder gedetailleerd beschreven in paragraaf 4.3 en in de toelichtingsnota in Bijlage I. 
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• 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 7.7.3.2). 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 7.4.4.2). 

• 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 (zie 

paragraaf 4.2.5). 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 

7.4.4.2). 

• 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 

7.5.3.2. 

6.6 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 in Bijlage F.  
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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. 

6.7 Leemten in de kennis 

Leemten die in het onderzoek naar de effecten naar boven komen, zullen opgelijst worden. 
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7 BESCHRIJVING REFERENTIESITUATIE, 
EFFECTVOORSPELLING EN -BEOORDELING 

7.1 Bodem 

7.1.1 Afbakening van het studiegebied 

Het projectgebied bestaat uit het inrichtingsgebied en de zone voor de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de 

Rupel ter hoogte van Molleveld en de interne verbindingsroute ertussen. Het studiegebied omvat de zone 

binnen dewelke effecten zich kunnen voordoen. 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. 

 

Figuur 7-1: Studiegebied discipline Bodem 

7.1.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

 Methodiek 

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van: 

• de topografie: hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Hoogtemodel II (DHM II); 

• de pedologie: dit wordt behandeld op basis van de Bodemkaart van België; 

• de geologie: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), van het 

hydrogeologisch onderzoek van de kleigroeve Boom-Terhagen (Rijksuniversiteit Gent, 1991), van de 

sonderingen en boringen die uitgevoerd werden i.k.v. het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 

(OBBO) (Tractebel, 2014) en i.k.v. een aanvullende studie naar de geologie ter hoogte van het huisvuilstort 

(Tractebel, 2019); 
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• de bodemkwaliteit: bespreking op basis van het OBBO (Tractebel, 2014) dat in het projectgebied werd 

uitgevoerd; 

• het bodemgebruik: bespreking op basis van terreinbezoeken en fotomateriaal. 

 Topografie 

Kaart 8: Watertoets - Erosiegevoelige gebieden 

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 2.2). 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. Voor het digitaal hoogtemodel (DHM) wordt verwezen naar 

Figuur 7-2 en Figuur 7-3. Het hoogste en laagste punt zijn respectievelijk ca. +30 mTAW en ca. +3,6 mTAW. 

In Figuur 7-4 en Figuur 7-5 worden dwarsdoorsneden van het reliëf voorgesteld. Deze geven een goed zicht 

op het geaccidenteerd karakter van het reliëf. Volgens de watertoetskaart zijn de hellingen van meer dan 10% 

aangeduid als erosiegevoelig. 

Meest opvallend binnen Figuur 7-2 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. Deze laag gelegen centrale vijvers zijn ook goed weergegeven 

in profielen Figuur 7-4 en Figuur 7-5. 

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. 

 

 

Figuur 7-2: Digitaal Hoogtemodel II (DHM II) van studiegebied in bestaande toestand 
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Figuur 7-3: Digitaal Hoogtemodel II (DHM II) - multidirectionale hillshade 0,25 m van studiegebied in bestaande toestand
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Figuur 7-4: Dwarsdoorsnede van noord naar zuid 

 

 

 

Figuur 7-5: Dwarsdoorsnede van west naar oost 
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 Pedologie 

Kaart 5: Bodemkaart 

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 afgegraven 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 lagen die onder of in de omgeving van het inrichtingsgebied voorkomen (tot op een diepte van 

ca. 80 m-mv) worden geïllustreerd aan de hand van 2 (hydro)geologische doorsneden (de ligging is 

aangegeven op Figuur 7-6): 

• A-A’ lopend van Willebroek naar Niel-Hellegat (deze doorsnede loopt ca. 2 km ten westen van het 

inrichtingsgebied);  

• B-B’ lopend van de Bosstraat over het inrichtingsgebied naar de Hoogstraat. 

De (hydro)geologische doorsneden A-A’ en B-B’ worden voorgesteld op Figuur 7-7 en Figuur 7-8, 

respectievelijk (Bron: Hydrogeologisch onderzoek van de kleigroeve Boom-Terhagen, Laboratorium voor 

toegepaste geologie en hydrogelogie, Rijksuniversiteit Gent, 1991). 

 

Figuur 7-6: Ligging van (hydro)geologische doorsneden (Rijksuniversiteit Gent, 1991) 
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Figuur 7-7: (Hydro)geologische doorsnede A-A’ (Rijksuniversiteit Gent, 1991) 
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Figuur 7-8: (Hydro)geologische doorsnede B-B’ (Rijksuniversiteit Gent, 1991) 

 

De lagen die aangeduid zijn op de (hydro)geologische doorsneden worden hieronder beschreven van boven 

naar onder: 

• Aangevulde en vergraven gronden (A): Deze gronden zijn door de mens ter plaatse gebracht. Ze zijn 

heterogeen van samenstelling, maar in het algemeen zandig en vermengd 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.  

• KH: Deze slecht doorlatende laag is van alluviale oorsprong en bestaat uit klei, kleihoudend fijn zand en 

veen. Deze alluviale gronden komen voor in de laaggelegen gebieden nabij de Rupel.  
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• Kwartaire zanden (KZ): Deze laag is van Quartaire ouderdom en in hoofdzaak opgebouwd uit zand en 

leem- of kleihoudend zand en daardoor doorlatend. De Quartaire zanden kwamen voor de kleiontginning 

voor als een dunne deklaag in het studiegebied. De dikte bedroeg over het algemeen 2 tot 3 m. Ten zuiden 

van de Rupel kan de laag ca. 8 m dik zijn. Plaatselijk is KZ vervangen door vergraven gronden.  

• Formatie van Berchem (FVB): Deze doorlatende laag bestaat uit groen glauconiethoudend fijn zand en 

kleihoudend fijn zand. Deze laag is gekend als "Antwerpiaan". De laag kwam voor de klei-ontginning voor 

als een dunne deklaag, voornamelijk in het noorden van het studiegebied. De dikte was zelden meer dan 

2 m. Net boven de Boomse klei is het zand meer kleihoudend en minder doorlatend. 

• Boomse klei (BK): behorend tot het Lid van Terhagen binnen de Formatie van Boom: Deze zeer slecht 

doorlatende laag bestaat uit een tertiaire grijze stijve, gescheurde klei. Septaria en pyrietconcreties komen 

erin voor. Ter hoogte van het studiegebied varieerde de dikte van ca. 10 m in het zuiden tot ca. 35 m in het 

noorden. In de voormalige kleigroeve is de resterende dikte van de laag BK echter afhankelijk van het 

ontginningspeil. 

• BKx,1 + s4 + a4: s4 behorend tot het Lid van Ruisbroek en a4 behorend tot het Lid van Watervliet binnen 

de Formatie van Zelzate: Een afwisseling van slecht doorlatende grijze silt- en zandhoudende kleien (BKx,1 

en a4) en doorlatende groene sterk kleihoudende zanden (s4) komt voor onder de Boomse klei. De dikte 

van dit complex bedraagt ca. ca. 25 m onder de kleiput.  

• s3, behorend tot het Lid van Bassevelde binnen de Formatie van Zelzate: Deze doorlatende laag bestaat 

uit groen glauconiethoudend fijn zand en kleihoudend fijn zand. De dikte van de laag bedraagt ca. 8 m. 

• a3, s2, a2, s1, a1: a3 behorend tot het Lid van Onderdijke-Adegem, s2 behorend tot het Lid van Buisputten, 

a2 behorend tot het Lid van Watervliet, s1 behorend tot het Lid van Onderdale, a1 behorend tot de Leden 

van Asse en Ursel binnen de Formatie van Maldegem: Een pakket afzettingen opgebouwd uit afwisselend 

grijze kleien (a3, a2, a1) en groene zandhoudende kleien of kleihoudende zanden (s2, s1) ligt onder de 

laag s3. Het complex, dat als geheel zeer slecht doorlatend is, is ca. 35 m dik en bedekt het "Ledo-

Paniseliaan". 

• Ledo-Paniseliaan (LeP): Het "Ledo-Paniseliaan" bestaat vooral uit groene kleihoudende zanden. De dikte 

is groter dan 30 m. 

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. Het sonderings- en boorverslag is opgenomen in 

Bijlage C. De uitgevoerde sonderingen worden gesitueerd op Figuur 7-9 en de resultaten worden weergeven 

in Tabel 7-1. 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. 

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 (9) en boringen (2) (Tractebel, 2019). Deze studie incl. het sonderings- en 

boorverslag is opgenomen in Bijlage D. Op basis van deze sonderingen en boringen ter hoogte van het 

huisvuilstort konden 3 (hydro)geologische profielen ter hoogte van het huisvuilstort worden opgesteld. De 

ligging van de profielen is weergegeven op Figuur 7-10 en de profielen zelf zijn voorgesteld op Figuur 7-11 tot 

Figuur 7-13. 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. 
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Figuur 7-9: Situering van de uitgevoerde sonderingen i.k.v. OBBO (Tractebel, 2014) 

 

Tabel 7-1: Resultaten van de uitgevoerde sonderingen i.k.v. OBBO (Tractebel, 2014) 

Sondering 

Diepte 

sondering 

(m) 

Maaiveld 

(mTAW) 

Opvulling Formatie van Boom 

Onderzijde 

(mTAW) 
Dikte (m) 

Bovenzijde 

(mTAW) 

Onderzijde 

(mTAW) 
Dikte (m) 

S01b 25,7 +10,10 -1,10 11,0 -1,10 -2,04 1,0 

S02 25,0 +10,38 +1,58 8,8 +1,58 -1,22 2,8 

S03 25,7 +11,07 +4,87 6,2 +4,87 -2,13 7,0 

S04 22,7 +14,35 +9,95 4,4 +9,95 -4,14 14,1 

S05 23,6 +8,53 +1,83 6,7 +1,83 +1,03 0,8 

S06b 24,2 +6,10 +1,10 5,0 +1,10 0 1,1 

S07 23,1 +5,72 +0,22 5,5 +0,22 -0,78 1,0 
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Figuur 7-10: Ligging van geologische doorsneden t.h.v. het huisvuilstort (Tractebel, 2019)
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Figuur 7-11: Geologisch profiel 1 t.h.v. het huisvuilstort (Tractebel, 2019) 
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Figuur 7-12: Geologisch profiel 2 t.h.v. het huisvuilstort (Tractebel, 2019) 
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Figuur 7-13: Geologisch profiel 3 t.h.v. het huisvuilstort (Tractebel, 2019)
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 Bodemkwaliteit 

In opdracht van de provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv werd door het studiebureau Tractebel 

een 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 2-9 in paragraaf 2.2):  

• 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 humaan-

toxicologisch risico. Er is een ernstige bedreiging die uitgaat van de bodemverontreiniging en een sanering 

is noodzakelijk. De sanering is urgent. Aan de hand van de organoleptische waarnemingen en historisch 

onderzoek kan het verontreinigd volume geschat worden op 88.094 m³. 

• verontreiniging aan zware metalen in het vaste deel van de aarde in zone 1: De afdichtlaag ter hoogte van 

het Eternit-stort is op één locatie, namelijk t.h.v. boring B200, sterk verontreinigd. Ter hoogte van dit 

boorpunt werd de bodemsaneringsnorm voor lood overschreden. Het betreft een puntverontreiniging. De 

sterke verontreiniging is hoogstwaarschijnlijk in relatie te brengen met het aanwezige puin. De 

aangebrachte ophogingen en afdeklagen kunnen lokaal sterk verontreinigd zijn met zware metalen. Deze 

sterke verontreinigingen kunnen, rekening houdend met de actuele functie van het terrein, een humaan-

toxicologisch risico vormen. Er is een ernstige bedreiging die uitgaat van de bodemverontreiniging en een 

sanering is noodzakelijk. De sanering is urgent. De afdichtlaag werd vóór 1995 aangebracht. De aanwezige 

verontreiniging is bijgevolg historisch van aard. Het verontreinigd volume wordt geschat op 931 m³. 

• verontreiniging aan zware metalen in het vaste deel van de aarde in zone 3: De sterke verontreiniging aan 

zink, B19, kan in relatie gebracht worden met de gestorte gipshoudende gronden. Deze verontreiniging 

blijkt eveneens lokaal verspreid te zijn. De gipshoudende gronden werden in 1991 aangevoerd. De 

aanwezige verontreiniging is bijgevolg historisch van aard. Er is geen ernstige bedreiging die uitgaat van 

de bodemverontreiniging en een sanering is niet noodzakelijk. Het verontreinigd volume wordt geschat op 

14.494 m³. 

• 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. 

De sterk verontreinigde zone wordt begrensd door het ontginningsfront in het noorden, de Hoogstraat, 

waaronder het kleimassief nog aanwezig is in het oosten, en door de centrale vijvers. In westelijke richting 

valt de maximale verspreiding eveneens samen met het ontginningsfront. Buiten het brongebied vormt 

arseen de voornaamste sterke verontreiniging aan zware metalen in het grondwater. Een tweede zone met 

zware metalen sterk verontreinigd grondwater valt samen met het zuidelijk deel van zone 4. 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. Het verontreinigd volume wordt geschat op 

350.529 m³. 

• 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 

samenvalt met het stort met huishoudelijk afval, gedraagt zich min of meer als brongebied. In het 

brongebied werden eveneens sterk verhoogde concentraties aan aluminium, chloride en aan 

ammoniumstikstof gemeten. Verder zijn parameters zoals chemische zuurstofvraag, de fenolindex en 

Kjeldahl-stikstof sterk verhoogd. Als gidsstoffen werden sulfaat en chloride weerhouden. 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. Het 

verontreinigd volume aan anionen en kationen wordt geschat op 601.121 m³. 
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Figuur 7-14: Situering van verontreinigingspluim met zware metalen in vaste deel van de bodem 

 

 

Figuur 7-15: Situering van verontreinigingspluim met zware metalen in het grondwater 
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Figuur 7-16: Situering van verontreinigingspluim met anionen in het grondwater 

 

In 2015 werden door De Vlaamse Waterweg i.s.m. Tractebel voorzorgsmaatregelen genomen om contact met 

niet-hechtgebonden asbest, aanwezig t.h.v. de vroegere werfweg tussen de Kapelstraat en het voormalig 

Eternit-stort, te verhinderen. De voorzorgsmaatregelen bestonden uit het aanbrengen van geotextiel met 

daarboven een laag van 0,5 m propere grond over een breedte van ongeveer 15 m en een lengte van ongeveer 

200 m in zones 1 en 3 (voor de aanduiding van de verschillende zones in het inrichtingsgebied wordt verwezen 

naar Figuur 2-9 in paragraaf 2.2). 

Naar aanleiding van de voorzorgsmaatregelen die werden uitgevoerd in 2015 t.h.v. de vroegere werfweg 

vertrekkende vanaf de Kapelstraat naar het voormalige Eternit-stort langs de Bosstraat te Boom ontving de 

OVAM op 21 maart 2019 het verslag getiteld ‘Onderzoeksverslag voorzorgsmaatregelen verbindingspad 

Kapelstraat en de Bosstraat 2850 Boom’, opgemaakt door Talboom op 20/03/2019. Talboom komt in het 

onderzoeksverslag voorzorgsmaatregelen tot de conclusie dat de voorzorgsmaatregelen zo correct en zo 

volledig mogelijk zijn uitgevoerd. Op het omliggende terrein werd evenwel nog asbest waargenomen. Er dient 

te worden geadviseerd om voor deze terreinen remediërende maatregelen te nemen of de toegang te 

beperken. 

O.b.v. het besluit van Talboom meldt de OVAM in haar brief dd. 08/05/2019 met referentie BB-LB2-

AVG20190274771 (dossiernummer: 64785) dat ze van oordeel is dat de volgende voorzorgsmaatregelen 

noodzakelijk zijn: 

• In afwachting van de bodemsaneringswerken moet jaarlijks een terreininspectie gebeuren om het risico op 

verspreiding van en blootstelling aan dagzomende verontreiniging met asbest op te volgen;  

• Op de locaties waar de aanwezigheid van asbest bevestigd werd en waar deze een actueel risico vormt 

moeten remediërende maatregelen genomen worden of moet de toegang beperkt worden; 

• Indien nodig het herhalen van de vorige werkzaamheden in afwachting van de uitvoering van de 

bodemsanering. 

 

Op 26/04/2019 heeft De Vlaamse Waterweg Tractebel opdracht gegeven voor een terreinbezoek en 

inventarisatie van de zones met dagzomend asbestverdacht materiaal, staalname en analyse van het 
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asbestverdacht materiaal, interpretatie van de analyseresultaten en risico-evaluatie. Op 30/04/2019 werd een 

terreininspectie uitgevoerd door Tractebel en De Vlaamse Waterweg. Op 2 plaatsen werd een staalname van 

asbestverdacht materiaal uitgevoerd. Op de stuurgroep van 22/05/2019 werd beslist om het volledige 

asbeststort ontoegankelijk te maken d.m.v. het plaatsen van een afsluiting en de locaties die een risico vormen 

af te dekken. De asbestanalyses van de staalname van 30/04 zijn dan nog lopende. Deze beslissing werd 

door de Vlaamse Waterweg per brief aan de OVAM overgemaakt. 

De OVAM legde in haar brief dd. 05/06/2019 met referentie BB-LB2-AVG-20190332768 o.b.v. het 

voorgestelde actieplan van de Vlaamse Waterweg i.s.m. Tractebel volgende voorzorgsmaatregelen op voor 

het voormalige Eternit-stort: 

• In afwachting van de bodemsaneringswerken moet minstens jaarlijks een terreininspectie gebeuren om het 

risico op verspreiding van en blootstelling aan dagzomende verontreiniging met asbest op te volgen; 

• Op de locaties waar de aanwezigheid van asbest bevestigd werd moet de toegang beperkt worden, door 

het plaatsen van hekwerk of ursusdraad over de benodigde lengte; 

• Op de locaties waar de aanwezigheid van asbest bevestigd werd en waar deze een actueel risico vormt 

moeten remediërende maatregelen genomen worden, middels de afdek met grond (0,5 m); 

• Indien nodig het herhalen van de vorige werkzaamheden in afwachting van de uitvoering van de 

bodemsanering. 

 

In de periode juli-november 2019 werden de door OVAM gestelde maatregelen uitgevoerd door De Vlaamse 

Waterweg i.s.m. Tractebel. Deze maatregelen worden gedetailleerd beschreven in het eindverslag van 

Tractebel (Verslag voorzorgsmaatregelen asbeststort langs Bosstraat te Boom. In opdracht van De Vlaamse 

Waterweg, dd. 07/02/20207). Het rapport geeft zowel een opsomming van de uitgevoerde werken en 

benodigde opvolgingsmaatregelen, als een risico-evaluatie van het terrein:  

• Opsomming uitgevoerde werken (gesitueerd op Figuur 7-17): 

• Na het beëindigen van de voorzorgsmaatregelen in opdracht van De Vlaamse Waterweg i.s.m. 

Tractebel, is de volledige open zone van het asbeststort (vroegere werfweg, wandelpad en met gras 

begroeide zone bovenop het asbeststort) alsook de vrijgegraven zone in en beneden het talud langs de 

Bosstraat afgedekt met geotextiel en een laag grond van 0,5 m. Omdat op het steile gedeelte van de 

talud geen geotextiel kon aangebracht worden, werd hier afgedekt met gestabiliseerd zand. 

• Tijdens de luchtmetingen door VITO uitgevoerd t.h.v. de Bosstraat en in de werfzone tijdens de werken 

werd geen asbest gemeten. Ondertussen loopt tot eind juni 2020 een tweede meetcampagne, eveneens 

uitgevoerd door VITO. 

• Het wandelpad waar o.b.v. het onderzoek van Tractebel een laag humaan risico en verspreidingsrisico 

(wegens niet-hechtgebonden asbest en ontbreken van begroeiing) bestond, werd ondertussen 

afgedekt. De plaatsen waar hechtgebonden asbest in de begroeide zones werd waargenomen vormen 

geen actueel humaan risico of verspreidingsrisico. 

• Op een steile helling naar de Bosstraat werd niet-hechtgebonden asbest waargenomen. Ondanks de 

aanwezigheid van begroeiing zou hier gezien de steilte van de helling run-off voor verspreiding van 

asbest kunnen zorgen. Hier werden 2 zones ingekapseld d.m.v. fixatie, aanbrengen van geotextiel en 

vervolgens polyesterdoeken met epoxyhars. 

• Het asbeststort en de oostelijke zone is zo goed als volledig omheind. Aan alle vroegere toegangswegen 

en verspreid langsheen de omheining zijn waarschuwingsborden aangebracht. 

• In afwachting van de definitieve sanering kan m.b.t. het risico voor de volksgezondheid het volgende 

geconcludeerd worden: 

 

 

 

 

7 Tractebel. Verslag voorzorgsmaatregelen asbeststort langs Bosstraat te Boom. In opdracht van De Vlaamse Waterweg, dd. 07/02/2020. 

Beschikbaar op www.kleiputtenterhagen.be. 

http://www.kleiputtenterhagen.be/


 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

168 

• Alle locaties waar op basis van de risico-analyse een laag actueel humaan risico (AHR), hoog AHR of 

een verspreidingsrisico (VR) is vastgesteld, zijn in de periode juli-november 2019 afgedekt. Sedert de 

uitvoering van de voorzorgsmaatregelen geldt voor deze locaties enkel nog een potentieel humaan 

risico (PHR); 

• Alle locaties met een PHR zijn ontoegankelijk gemaakt d.m.v. een omheining; 

• Het asbeststort vormt op dit ogenblik geen gevaar voor de volksgezondheid op voorwaarde dat men de 

voorzorgsmaatregelen respecteert. 

• Halfjaarlijks wordt door een erkend bodemsaneringsdeskundige een inspectie gedaan van het terrein met 

speciale aandacht voor: 

• Eventuele erosie van de eindafdek; 

• Locaties waar asbest bloot aan het oppervlak ligt (zonder vegetatie); 

• Controle van afdek t.h.v. de locatie. 

 

 

Figuur 7-17: Situering afgedekte locaties en geplaatste afsluiting t.h.v. het voormalige Eternit-stort: voorlopige 
voorzorgsmaatregelen genomen in 2019 in afwachting van de definitieve sanering 
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 Bodemgebruik 

Kaart 2: Luchtfoto 

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 (Figuur 7-17 in paragraaf 7.1.2.5). 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. 

7.1.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 

 Methodiek 

De effectbeschrijving is als volgt gebeurd voor: 

• wijziging bodemgebruik: op basis van GIS analyse en terreinbezoek met de link naar ontbossing en de 

geplande nabestemming;  

• erosie, grondverschuiving en wijziging bodemstabiliteit: kwalitatief met aandacht voor aanbevelingen 

inzake inrichting en maatregelen tegen erosie; 

• wijziging bodemkwaliteit: kwalitatief op basis van de beschikbare onderzoeken inzake bodemsanering; 

• profielwijziging, structuurwijziging en bodemgeschiktheid: kwalitatief op basis van de geplande 

bodemingrepen met aandacht voor maatregelen inzake de milieukwaliteit van de aan te vullen geolagen 

binnen het projectgebied op basis van de studie van 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’. 

 

De effectbeoordeling is als volgt gebeurd voor: 

• wijziging bodemgebruik: Deze effectgroep wordt kwalitatief beschreven maar niet beoordeeld. 

• erosie, grondverschuiving en wijziging bodemstabiliteit:  

• aanzienlijk negatief: Verhoogd risico op erosie, grondverschuiving en bodeminstabiliteit waarbij het 

project een impact kan hebben op een ruimere omgeving of op gebieden verder (stroomafwaarts) van 

het projectgebied  

• negatief: Verhoogd risico op erosie, grondverschuiving en bodeminstabiliteit waarbij het effect beperkt 

blijft tot de directe omgeving van het projectgebied  

• beperkt negatief: Verhoogd risico op erosie, grondverschuiving en bodeminstabiliteit en de impact ervan 

speelt enkel binnen het projectgebied  

• verwaarloosbaar: Geen wijziging van erosiegevoeligheid, grondverschuiving en bodeminstabiliteit te 

verwachten 

• beperkt tot aanzienlijk positief: Het project zorgt voor het wegwerken van erosie- en 

stabiliteitsknelpunten  
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• wijziging bodemkwaliteit: 

• aanzienlijk negatief: Het project resulteert in een verslechtering van de bodemkwaliteit, waarbij 

(mogelijk) gezondheids- of ecotoxicologische risico’s ontstaan.  

• negatief: Het project resulteert in een verslechtering van de bodemkwaliteit, waarbij saneringsnormen 

(mogelijk) overschreden worden.  

• beperkt negatief: Het project resulteert in een verslechtering van de bodemkwaliteit, zonder dat er 

gezondheids- of ecotoxicologische risico’s ont-staan en zonder dat saneringsnormen overschreden 

worden.  

• verwaarloosbaar: Het project resulteert niet in wijzigingen van de bodemkwaliteit.  

• beperkt positief: De bodemkwaliteit na realisatie verbetert. Bestaande verontreiniging waar geen risico 

vanuit gaat, blijft aanwezig.  

• positief: De bodemkwaliteit na realisatie verbetert. Bestaande verontreiniging waarvan geen 

gezondheids- of ecotoxicologische risico’s uitgaan, worden gesaneerd.  

• aanzienlijk positief: De bodemkwaliteit na realisatie verbetert. Bestaande verontreiniging met humaan 

of ecotoxicologisch risico wordt gesaneerd.  

• profielwijziging, structuurwijziging en wijziging bodemgeschiktheid:  

• aanzienlijk negatief: Verstoring van waardevolle bodems8. 

• negatief: Verstoring van bodems in natuurlijk bodemgebruik/landbouwkundig bodemgebruik of 

verstoring van gevoelige bodems. 

• beperkt negatief: Verstoring van (recent) verstoorde bodems of verstoring van weinig gevoelige 

bodems.  

• verwaarloosbaar: Verstoring van verharde bodems of niet gevoelige bodems.  

• beperkt positief: herstel (herstructurering) naar landbouwgebruik.  

• positief: herstel (herstructurering) naar natuurlijk bodemgebruik. 

• aanzienlijk positief: Het richtlijnenboek haalt aan dat aanzienlijk positieve effecten gezien het feit dat 

bodemvorming een zeer langdurig proces is, in bovengenoemd kader niet worden toegewezen. 

 

 

 

 

 

8 Abstractie gemaakt van de gebruiksfunctie kan een bodem als waardevol beschouwd worden vanuit een wetenschappelijk of 
maatschappelijk oogpunt. Een eerste verkennende studie van de KULeuven en UGent en de Bodemkundige Dienst van België in 
opdracht van de Dienst Land en Bodembescherming (Project Waardevolle bodems in Vlaanderen, 2004) is uitgevoerd. De studie heeft 
een aanzet gevormd tot de opmaak van een databank waarin een eerste reeks van waardevolle bodems zijn opgenomen. De kaart van 
het bodemkundig erfgoed is beschikbaar op DOV.Vlaanderen.be.  
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 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. De inname van de 

vegetaties in het inrichtingsgebied wordt begroot in paragraaf 7.4.3.2 van de discipline Biodiversiteit.  

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. 

 

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. 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

172 

 Erosie, grondverschuiving en wijziging bodemstabiliteit 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Het inrichtingsgebied kent vandaag een sterk uitgesproken reliëf. Volgens de watertoetskaart zijn de hellingen 

van meer dan 10% aangeduid als erosiegevoelig. De Hoogstraat is sterk onderhevig aan verzakking en erosie 

en is aan het afkalven.  

 

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. Het ontwerp voorziet variatie in het reliëf, met hellingen van meer dan 10% (5,71°). 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 kunnen de volgende milderende maatregelen geformuleerd worden om de impact van 

erosie, afspoeling en grondverschuiving maximaal te reduceren tijdens de sanering en aanleg nieuwe 

morfologie van het inrichtingsgebied:  

• het voorzien van een kleine grondberm afwaarts de helling om eventueel afspoelend en afschuivend 

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). 

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 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 

Bodemstabiliteit kan opgedeeld worden in 2 deeleffectgroepen, m.b. bodemzetting en taludinstabiliteit.  

 

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: 

• de aanvulling moet zo homogeen als mogelijk en laagsgewijs verlopen; 

• de aanvulling moet gelijkmatig verdicht worden zonder evenwel de eindafdek te compacteren (deze wordt 

m.a.w. niet verdicht).  

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 
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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-saneringsvariant9, worden in acht genomen. 

Tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase van de BATNEEC-saneringsvariant zullen deze oplossingen in 

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. Het ontwerp voorziet variatie in het reliëf, met hellingen van meer dan 10% (5,71°). Deze 

aanvulling kan gepaard gaan met taludinstabiliteit tijdens de aanvullingswerken (negatief effect). De 

taludstabiliteit is afhankelijk van de textuur van de aangevoerde gronden. Leemgronden vertonen een betere 

stabiliteit dan zandgronden. De volgende sectorale voorwaarden uit het VLAREM (artikel 5.60.5) zijn van 

toepassing, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning, bij: 

• aanvullingen in den droge: 

• de voet van de hellingen wordt aangezet op ongeroerde of voldoende stabiele gronden; 

• de opvulling wordt zo uitgevoerd dat er geen stagnerend water kan voorkomen op de definitieve 

hellingen; 

• de definitieve hellingen en opvulling worden voldoende verdicht zodat de stabiliteit ervan verzekerd is; 

• de definitieve hellingen worden binnen 3 maanden na de realisatie ervan ingezaaid of aangeplant. 

• aanvullingen van plassen (voor onder meer de centrale vijvers): 

• de delen van de definitieve hellingen en opvulling die boven het waterpeil komen, worden voldoende 

verdicht zodat de stabiliteit ervan verzekerd is; 

• de delen van de definitieve hellingen die boven het waterpeil komen, worden binnen 3 maanden na de 

realisatie ervan ingezaaid of aangeplant; 

• als er wordt opgevuld vanaf de kruin van de te realiseren helling tot op een bestaande berm onder water, 

wordt er voor het bepalen van de breedte van deze berm rekening gehouden met het bresprofiel10. Deze 

berekende breedte wordt vermeerderd met een veiligheidszone die minstens even breed is als de diepte 

van de plas onder de berm, met een minimum van 10 m. 

Door te voldoen aan deze sectorale voorwaarden wordt het risico op taludinstabiliteit beperkt. In geval er toch 

instabiliteit met een volume van meer dan 500 m³ optreedt waarbij een definitieve helling of de perceelgrens 

werd aangetast, dient er voldaan te worden aan de sectorale voorwaarden gesteld in artikel 5.60.7 van 

VLAREM (waaronder opmeten van de geometrie van de hellingen en opmaak van een instabiliteitsrapport). 

Bijkomend wordt als maatregel gesteld om tijdens sanering en de aanleg van een nieuwe morfologie: 

• een doorlopende periodieke visuele monitoring van de taluds te voorzien, in het bijzonder langs de 

buitenranden van de ophogingen. 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, 

…). 

 

 

 

 

9 Kleiputten Terhagen – Ondersteunende nota qua concept BSP. Pollux Consluting. Ref. P051.01.001; 11/06/2020. 

10 Een profiel met de volgende hellingsgraden: (a) van 0 tot 5 meter diepte : hellingsgraad 1:2, (b) van 5 tot 10 meter diepte : 
hellingsgraad 1:3, (c) van 10 tot 20 meter diepte : hellingsgraad 1:4, (d) van 20 tot 30 meter diepte : hellingsgraad 1:8, (e) van 30 tot 40 
meter diepte : hellingsgraad 1:15, (f) van 40 tot 50 meter diepte : hellingsgraad 1:25 
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Technische analyse door Tractebel van de aanvulgronden11 (i.c. herkomst Oosterweel) heeft uitgewezen dat 

voor stabiele hellingen gewerkt kan worden met een hoek tot maximaal 22,5° voor niet gecompacteerde 

gronden en tot maximaal 30° voor gecompacteerde gronden. 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 hierboven 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). 

 Wijziging bodemkwaliteit 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Met het project wordt een sanering van 2 historische stortplaatsen, het tussenliggende gebied en van de 

verontreinigingen van het grondwater over de volledige site beoogd. In de geselecteerde 

bodemsaneringsvariant wordt het gebied tussen beide stortplaatsen opgevuld met een kleihoudende laag met 

beperkte doorlatendheid. Deze laag sluit aan op de drainagemat boven het asbeststort en de HDPE-folie en 

drainagemat van het huisvuilstort. De sanering van het inrichtingsgebied wordt gedetailleerd beschreven in 

paragraaf 3.3.2.  

 

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.  

 

 

 

 

11 Berekening stabiele hellingen o.b.v. grondkarakteristieken aanvulmateriaal – kleiputten Terhagen te Boom en Rumst. Tractebel 

Engineering N.V. Dossiernr. P.013036; 11/12/2018. 
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Artikel 5.60.2.van VLAREM bepaalt dat gronden die aangewend worden voor de opvulling van de groeve voor 

wat de chemische samenstelling betreft, moeten voldoen aan de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven 

bodem, vermeld in bijlage V van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende 

vaststelling van het VLAREBO. Deze gronden worden als niet verontreinigd beschouwd. Het gehalte aan 

verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem laat toe dat de bodem al zijn functies kan vervullen 

zonder dat enige beperking moet worden opgelegd. Uitgegraven bodem die aan de vrij gebruikswaarde 

voldoet mag zonder beperkingen overal gebruikt worden. De opvulling kan in principe ook gebeuren met 

uitgegraven gronden die concentraties bevatten die lager zijn dan of gelijk aan 80% van de 

bodemsaneringsnormen zoals bepaald in Bijlage IV van het VLAREBO voor geldende bestemmingstype. 

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 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. 

 

De grondafdekking op het asbeststort zal ervoor zorgen 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 

waterafsluitende functie (k-waarde die kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s is, 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)). 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 afdichtlaag 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.  

Bij de sanering worden er ter hoogte van de beide 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 centrale 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 - kan voordoen. De drainagegracht vanuit het noordelijk 

gelegen landbouwplateau zal afstromen naar het rietmoeras en het rietmoeras zelf 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 
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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. 

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 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. 

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. 

 

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. 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 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. Eventuele incidenten worden ten aanzien van 

de bodemkwaliteit daarom als verwaarloosbaar beoordeeld. 
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 Profielwijziging, structuurwijziging en wijziging bodemgeschiktheid 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Profielwijziging en wijziging bodemgeschiktheid 

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 

Boomse klei meer kleihoudend en minder doorlatend werd. Door de historische kleiontginning is in het 

volledige inrichtingsgebied de oorspronkelijke profielopbouw van de aanwezige bodems verdwenen. In het 

zuidelijk deel van het inrichtingsgebied is de resterende Boomse kleilaag soms beperkt tot 1 m dik (zie Tabel 

7-1). Uit de reliëfkaart van de bestaande situatie (Figuur 7-2) blijkt het noord(west)en en het zuidoosten van 

het projectgebied opmerkelijk hoger te zijn dan de rest van het projectgebied. Ook hier werd klei ontgonnen, 

maar minder diep. Er wordt hier een resterende Boomse kleilaag vastgesteld met een dikte tot ca. 14 m 

(sondering S04 in Tabel 7-1). Er wordt geen aantasting van bodemprofielen in het inrichtingsgebied verwacht 

aangezien er geen originele bodems meer aanwezig zijn (geen effect). 

Vandaag kent het inrichtingsgebied, door het geaccidenteerd reliëf en lage ligging en de ondoorlatende laag 

Boomse klei, een ondiepe maar sterk wisselende grondwatertafel. Ook kent het gebied een rijke bodem 

waardoor vooral wilgenbossen tot ontwikkeling kunnen komen. 

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. 

Het deel dat kan aangevoerd en aangevuld worden in voorliggend projectgebied moet voldoen aan de 

grondverzetcodes 211, 311NA en 411NA en het betreft hoofdzakelijk Tertiaire bodemmaterialen die aangevuld 

kunnen worden.  

De aanvulgronden voor de creatie van de nieuwe morfologie in voorliggend project betreft uitgravingen van 

het Oosterweel-knooppunt en de Oosterweeltunnels (zone Kanaaltunnel en Den Dam zijn het meest 

representatief). De geschatte hoeveelheden aan te ontgraven bodemmaterialen werden geraamd door Lantis. 

De hoeveelheden per geologische laag zijn afhankelijk van het Oosterweel traject/deelfase van de 

ontgravingen. De Tertiaire formaties die hierbij vrijkomen en afgevoerd zullen worden naar voorliggend 

projectgebied betreffen de Formatie van Lillo, de Formatie van Kattendijk, de Formatie van Berchem en de 

Formatie van Boom. De aan te voeren geolagen kunnen opgeplitst worden in drie bestemmingscategorieën, 

die elk dienen te voldoen aan specifieke fysicochemische kwaliteitseisen: 

1. geolagen voor gebruik als bodem (bovenste 1,5 m inclusief substraat, in casu bodem tussen 0 en 1 m en 

substraat tussen 1 en 1,5 m) 

2. geolagen voor gebruik als onderwaterbodem (1-1,5 m bodem van plassen/rietvijver) 

3. geolagen voor gebruik als ondergrond (> 1,5 m diep) 

De profielopbouw van de ondergrond is vooral belangrijk vanuit civieltechnisch perspectief. Dit laatste is 

voorwerp van de Tractebel studie ‘ontvangende groeve’.  

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, …) 

en worden uitvoerig besproken in paragraaf 7.4.3.3.3 van de discipline Biodiversiteit, gebaseerd op de studie 

van INBO (De Vos et al., 2020). In de studie van De Vos et al. (2020) werden ca. 87 stalen uit 12 boringen 

(dd. 2019 en 2020) langsheen het betreffende Oosterweeltransect gebruikt voor verdere screening van de 

geolagen als bodemvormende materialen voor de beoogde bos- en natuurinrichting in voorliggend project. De 

stalen werden gebruikt om de gemiddelde volumemassa van de geolagen te bepalen. Ook werden de stalen 

geanalyseerd op glauconietgehalte, werden de bodemkundige eigenschappen (textuurklasse: klei-, leem- en 

zandfractie) bepaald en werden de pH, elektrische geleidbaarheid (EC), organische stofgehalte, totale C-

gehalte, en gehalte aan C, N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Al, Fe, Mn en de zware metalen As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, 
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Se en Co bepaald. De belangrijkste bevindingen van de De Vos et al. (2020) inzake het gebruik van de 

geolagen als bodems en onderwaterbodems worden hieronder samengevat:  

• Voor bodemontwikkeling in de bovenste meter (0 - 1 m) wordt best een combinatie van de Formaties van 

Lillo en Kattendijk gebruikt. Dit zal zorgen voor voldoende bodemvariatie naar textuur (van zand tot lichte 

klei) en waterbergend vermogen. Deze geolagen bevatten milieuveilige concentraties aan zware metalen 

en zijn voor het bekeken Oosterweeltransect wellicht niet belast met problematische concentraties aan 

chloriden en sulfaten (EC < 500 µS/cm). Wel is hun pH hoog (pH > 8) zodat mogelijk gebreksverschijnselen 

aan nutriënten kunnen optreden, maar anderzijds is hun kalkbuffer remediërend voor de 

sulfaatproblematiek veroorzaakt door de pyriethoudende Boomse klei in het gebied. De kalkrijkdom is 

positief voor het ontwikkelen van kalkrijke bosecotypes, die zeer zeldzaam zijn in Vlaanderen (uitzondering  

Voerstreek), waar we vooral bossen op verzuurde en sterk verweerde bodems kennen.  Dit biedt 

mogelijkheden voor kalkminnende plant- en diersoorten.  

• De Vos et al. (2020) raden gebruik van de geolagen Formatie van Berchem en Boomse klei af als 

bodemmateriaal (0 – 1 m). De eerste omwille van een vrij hoog (natuurlijk) gehalte aan chroom, de tweede 

omwille van vorming van sulfaten wanneer die pyriethoudend is. De Formatie van Berchem wordt wel 

geschikt geacht als substraat (1 - 1,5 m). Wanneer die rijk is aan glauconiet kan die waterstuwende 

eigenschappen hebben en tevens een bron van kalium en andere voedingselementen zijn.  Als substraat 

worden eventuele verhoogde concentraties aan chroom gereduceerd gehouden zodat geen toxisch 

hexavalent chroom (Cr6+) kan ontstaan. 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; 

• 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. 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; 

• De geolagen zullen pas ‘bodems’ kunnen worden indien voldoende organisch materiaal wordt ingebracht 

(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. 

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: 

• het gehalte aan stenen die niet van nature aanwezig zijn, bedraagt maximaal 5 massaprocent;  

• de afmeting van de stenen die niet van nature aanwezig zijn, is niet groter dan 50 mm. Voor de opvulling 

van een groeve kunnen (behalve voor de bovenste laag van 150 cm) stenen die niet van nature aanwezig 

zijn, een afmeting van maximaal 200 mm hebben, op voorwaarde dat het gehalte aan die grotere stenen 

maximaal 1 massaprocent bedraagt; 

• het gehalte aan ander bodemvreemd materiaal bedraagt maximaal 1 massa- en volumeprocent. 

Wanneer de opvulgrond deze normen overschrijdt, moet een fysische scheiding volgens de Best Beschikbare 

Techniek (BBT) worden uitgevoerd. 
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Structuurwijziging 

Een bodem met een goede structuur heeft grote poriën en hierdoor een lage dichtheid. Dit bevordert de 

beluchting, waterdoorlatendheid en worteldoordringbaarheid van de bodem. Als gevolg van betreding en 

bewerking kan de bodemstructuur gedeeltelijk of volledig vernietigd worden, waardoor het poriënvolume 

afneemt en de dichtheid toeneemt. Dit effect zal voornamelijk relevant zijn bij het aanbrengen van de 

eindafdekking en kan een invloed hebben op de toekomstige vegetatieontwikkeling (negatief effect). 

Het vermijden van bodemverdichting wordt dus vooral relevant geacht bij het aanbrengen van de 

eindafdekking. Gezien de bodemtextuur van de bovenste 30 cm bepalend is voor de gevoeligheid van de 

bodem voor verdichting, zal de gevoeligheid voor het effect afhankelijk zijn van de textuur van de aangevoerde 

gronden.  

Om bodemverdichting te vermijden moeten de volgende maatregelen genomen worden tijdens de 

opvulwerkzaamheden:  

• 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. 

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). 

7.1.4 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. 

7.1.5 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. 

7.1.6 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:  

• maximale aanvoer via tijdelijke interne werfpistes in puin/steenslag of over rijplaten;  
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• 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. 
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7.2 Water 

7.2.1 Afbakening van het studiegebied 

Het projectgebied bestaat uit het inrichtingsgebied en de zone voor de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de 

Rupel ter hoogte van Molleveld en de interne verbindingsroute ertussen. Het studiegebied omvat de zone 

binnen dewelke effecten zich kunnen voordoen. 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. 

 

Figuur 7-18: Studiegebied discipline Water 

7.2.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

 Methodiek 

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van: 

• de hydrogeologie: dit wordt besproken op basis van informatie uit de DOV-databank en omvat: 

• de hydraulische parameters: op basis van hydraulische eigenschappen van de watervoerende en 

weerstandsbiedende lagen in de ondergrond (Bron: OBBO (Tractebel, 2014) en literatuurgegevens); 

• grondwaterstijghoogtes: op basis van topografische opmetingen en metingen uitgevoerd in het OBBO 

(Tractebel, 2014); 

• grondwaterwinningen: op basis van informatie uit de DOV-databank; 

• de grondwaterkwetsbaarheid: deze wordt besproken op basis van de Kwetsbaarheidskaart van het 

grondwater; 
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• de grondwaterwaterkwaliteit: voor de bespreking van de grondwaterkwaliteit wordt beroep gedaan op de 

resultaten van het OBBO (Tractebel, 2014); 

• de oppervlaktewaterkwaliteit: Voor de bespreking van de oppervlaktewaterkwaliteit van de oude kleiputten 

wordt beroep gedaan op:  

• een beoordeling van de ecologische kwaliteit van de plassen en vijvers in het projectgebied in de studie 

van De Vos et al. (2020): op een veldbezoek op 18/02/2020, werden 10 waterplassen in het 

projectgebied bemonsterd voor fysisch‐chemische analyse van de waterkwaliteit; 

• een studie van Natuurpunt (2018) in kader van de inschatting van de ecologische potenties van de 

plassen ‘Natuurpunt-Terhagen’: beoordeling van de kwaliteit van de noordelijke plas en de 

noordoostelijke poel, aangrezend maar buiten het projectgebied gelegen; 

• voor de bespreking van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Rupel wordt beroep gedaan op de 

beoordeling door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) in het kader van het 3de 

stroomgebiedbeheerplan (SGBP) voor de Schelde 2016-2021 voor het bekkenspecifiek deel Beneden-

Scheldebekken. 

• de hydrografie: deze wordt besproken op basis van de topografische kaart en Vlaamse Hydrografische 

Atlas (VHA) en de studie over de waterhuishouding door IMDC (2019); 

• het overstromingsrisico: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kaarten beschikbaar via www.geopunt.be.  

 Hydrogeologie  

Voor de beschrijving van de hydrogeologie wordt verwezen naar paragraaf 7.1.2.4. 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. Een overzicht van de 

hydrogeologische codering van de hydraulische lagen in het studiegebied wordt weergegeven in Tabel 7-2. 

 Hydraulische parameters 

Voor de doorlatendheid van de verschillende geologische lagen wordt verwezen naar de onderstaande tabel. 

Tabel 7-2: Overzicht hydraulische parameters ter hoogte van het studiegebied 

Lithostratigrafie Hydrogeologie 

Formatie Lid Lithologie HCOV-codering Doorlatendheid Appreciatie 

Berchem  

Donkergroene tot 

zwarte sterk 

glauconiethoudende 

zanden 

0100 Quartaire 

Aquifersystemen 
 Goed doorlatend 

Boom 

Terhagen Grijze massieve klei 

0300 Boom 

Aquitard 

Kv=8.10-7 tot 8.10-6 

m/dag 

Slecht tot zeer 

slecht doorlatend 

Belsele-Waas 

Grijze silthoudende 

klei, zandig, 

septaria 

Kv=2.10-5m/dag  

Zelzate 

Ruisbroek 

Grijs tot bruin zwak 

kleihoudend fijn 

zand 

0400 Oligoceen 

Aquifersysteem 

 Goed doorlatend 

Watervliet 

Grijze tot bruine sterk 

zandhoudende 

klei tot kleihoudend 

zand 

 
Matig tot slecht 

doorlatend 

http://www.geopunt.be/
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Lithostratigrafie Hydrogeologie 

Bassevelde 

Grijs silthoudend en 

kleihoudend fijn 

zand 

Kh=1 tot 3 m/dag Goed doorlatend 

 

De peilbuizen zijn gesitueerd op Figuur 7-19. Peilbuizen P300, P301A, P302 en P303 hebben de filter net 

onder de afsluitende kleilaag in de Formatie van Zelzate (Lid van Ruisbroek). Alle overige peilbuizen zijn 

gesitueerd ter hoogte van de watertafel (freatisch oppervlak) (zie Tabel 7-3). In mei 2011 gebeurde in het 

kader van het oriënterend bodemonderzoek een eerste meetcampagne van de peilbuizen in het 

inrichtingsgebied. In februari 2014 gebeurde in het kader van het beschrijvend bodemonderzoek een tweede 

meetcampagne van de peilbuizen. In april 2017 werd de grondwaterstand opgemeten, zoals voorgeschreven 

in het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek ter hoogte van een beperkte selectie van peilbuizen. 

Vervolgens werden de grondwaterstanden omgezet naar mTAW om de grondwaterstromingsrichting te 

bepalen. Voor de overige peilbuizen in het inrichtingsgebied gebeurden er geen nieuwe metingen sinds 2014 

en ook geen nivellering naar mTAW. Enkele peilbuizen werden niet teruggevonden bij de meetcampagne in 

2014, waardoor hiervoor nog de metingen van 2011 worden weergegeven in Tabel 7-3.  

Tabel 7-3: Overzicht grondwaterstanden 

Datum meting Peilbuis Filterdiepte (m-mv) Grondwaterstand (m-mv) Grondwaterstand (m TAW) 

28/04/2017 P1 9,50 - 11,50 2,884 8,266 

28/04/2017 P2 1,00 - 4,00 4,312 10,668 

28/04/2017 P3 6,00 - 8,00 1,081 9,629 

28/04/2017 P4 3,00 - 5,00 9,23 10,46 

28/04/2017 P5 5,00 - 7,00 0,723 7,537 

03/02/2014 P6 5,00 - 7,00 0,6 - 

06/02/2014 P8 2,90 - 5,00 0,1 - 

16/05/2011 (niet 

teruggevonden in 

meetcampagne 2014) 

P9 1,50 - 3,50 1,06 - 

04/02/2014 P10 2,00 - 4,00 0,35 - 

04/02/2014 P11 2,00 - 4,00 0,45 - 

19/05/2011 (niet 

teruggevonden in 

meetcampagne 2014) 

P13 5,50 - 7,50 1,51 - 

30/01/2014 P14 10,00 - 12,00 0,16 - 

28/04/2017 P15 4,50 - 6,50 - 12,946 

09/05/2011 

(beschadigd 

teruggevonden in 

meetcampagne 2014) 

P16 7,00 - 9,00 - - 
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Datum meting Peilbuis Filterdiepte (m-mv) Grondwaterstand (m-mv) Grondwaterstand (m TAW) 

06/02/2014 P17 10,00 - 12,00 0,25 - 

06/02/2014 P18 4,00 - 6,00 0,15 - 

04/02/2014 P101 5,20 – 7,20 4,75 - 

28/04/2017 P102 10,00 - 12,00 3,393 10,987 

28/04/2017 P103 9,50 - 11,50 3,887 8,033 

28/04/2017 P300 18,00 - 20,00 8,56 2,69 

31/01/2014 P301a 23,00 - 25,00 8,13 -1,86 

28/04/2017 P302 6,50 - 8,50 3,598 2,672 

28/04/2017 P303 14,80 - 16,80 1,805 7,345 

16/05/2017 P301b 2,00 - 4,50 - 10,801 

28/04/2017 P401 1,70 - 3,70 5,345 4,575 

28/04/2017 P402 2,80 - 4,80 9,632 4,278 
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Figuur 7-19: Situering van peilbuizen (Bron: OBBO, Tractebel 2014)
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In het OBBO werd gesteld dat het niet mogelijk is om de grondwaterstroming te reconstrueren op basis van 

peilmetingen. Uit historisch onderzoek en talrijke terreinbezoeken blijkt immers dat het inrichtingsgebied sterk 

gecompartimenteerd is door een aantal dijken. Deze dijken vallen samen met zones waar de klei minder diep 

ontgonnen werd of werden opgetrokken tijdens het aanleggen van de storten. Het stort voor huishoudelijk 

afval en de zones met opspuitingen met infrastructuurspecie naar aanleiding van kanaalwerken door de NV 

Zeekanaal worden in het zuiden begrensd door dijken. Door de geringe tot slechte doorlatendheid van deze 

dijklichamen kan lokaal wateraccumulatie optreden waardoor zeer sterk ontwikkelde stijghoogtegradiënten 

kunnen ontstaan over de dijken.  

Op basis van een aantal peilbuisgegevens genivelleerd naar mTAW werd de positie van de watertafel uitgezet 

ten opzichte van de grondwaterstijghoogte onder de Boomse klei (in het Lid van Ruisbroek), dit ter hoogte van 

het huisvuilstort. Dit wordt gevisualiseerd op Figuur 7-11 tot Figuur 7-13 in paragraaf 7.1.2.4. De coupes 

worden gesitueerd op Figuur 7-10 in diezelfde paragraaf. Het doel is om een beeld te krijgen van de 

stromingsrichting van het freatische en het diepe grondwater - onder de Boomse klei - in het inrichtingsgebied. 

Uit deze coupes kan worden 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 grondwaterstijghoogte 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 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 

huisvuilstort is door de dijken immers te beschouwen als een badkuip waarbij regenwater én de afwezigheid 

van een afdekking leiden tot het overlopen (met verspreiding van de verontreiniging tot gevolg). Deze aanname 

spoort ook met het Hydrogeologish onderzoek van de kleigroeve Boom-Terhagen (Prof W. De Breuck et al., 

1991). In dat onderzoek wordt centraal in het gebied “een zone met drijvend huisvuil” vermeld. (pg 36) 

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 

vertoonden 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 Ruisbroek (zie Figuur 7-20).  

Verhoogde watertafelstanden en oppervlaktewaterafvoer vanuit het inrichtingsgebied zijn gerelateerd aan de 

Boomse klei en worden wel gedraineerd in zuidelijke richting door de Rupel.  
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Figuur 7-20: Tertiair geologische kaart (Bron: Geopunt)
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 Grondwaterwinningen 

Kaart 6: Vlaamse Hydrografische Atlas met vergunde 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 (zie Tabel 7-4). 

Deze winningen onttrekken grondwater uit het Brulandkrijtsysteem.  

 

Tabel 7-4: Overzicht vergunde grondwaterwinningen 

Installatie Exploitant 
Adres 

exploitant 

Diepte 

(m-

mv) 

Aquifer 

Vergund 

aantal 

putten 

Periode 

Vergund 

dagdebiet 

(m³/dag) 

Vergund jaardebiet 

(m³/jaar) 

2019-

087216 

Stuyvencaten 

nv 

Doelhaagstraat 

77, Rumst 
36 

HCOV 0431 

Zand van Berg 
2 

14/05/2018 

– 

14/05/2025 

8,20 2550 

2019-

087599 

Stuyvencaten 

nv 

Doelhaagstraat 

77, Rumst 
35 

HCOV 0400 

Oligoceen 

Aquifersysteem 

1 
5/05/2011 -

5/05/2021 
35 3000 

2019-

070186 

Rumst 

Recycling 

Onze-Lieve-

Vrouwstraat 5, 

Ramsel 

40 

HCOV 0450 

Onder-

Oligoceen 

Aquifersysteem 

1 

23/04/2012 

-

23/04/2032 

80 1800 

 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. 

 Grondwaterkwaliteit 

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. 
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 Oppervlaktewaterkwaliteit 

7.2.2.7.1 Waterplassen projectgebied (De Vos et al., 2020) 

In de studie van De Vos et al. (2020), werden op een veldbezoek op 18/02/2020, 10 waterplassen in het 

projectgebied bemonsterd voor fysisch‐chemische analyse van de waterkwaliteit. De locaties van de 

bemonsterde plassen zijn aangeduid op Figuur 7-21. 

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. 
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Figuur 7-21: Overzicht van de plassen in het projectgebied (rood) volgens Watervlakken 1.0 (links) en situering van de 
staalnamepunten voor oppervlaktewater op 18/02/2020 (rechts) (De Vos et al., 2020) 

7.2.2.7.2 Noordelijke plas en noordoostelijke poel (Van Damme & Vergauwe, 2019) 

In een studie van Van Damme & Vergauwe (2019), over de inschatting van de ecologische potenties van de 

plassen ‘Natuurpunt-Terhagen’, werd de waterkwaliteit van 8 waterlichamen bemonsterd, weergegeven op 

Figuur 7-22. De noordelijke plas en de noordoostelijke poel, in de studie aangeduid als nr. 8 Baggertuigplas 

en nr. 7 Kamsalamanderpoel, respectievelijk, liggen aansluitend ten noorden van het inrichtingsgebied. De 

overige waterlichamen behoren tot het eigendom van Natuurpunt. De plassen hebben door de 

ondoordringbare klei, die ook bij kleiwinning onderaan behouden bleef, geen contact met grondwater en ze 

laten dus ook geen infiltratie toe. Het aangevoerde water loopt bijgevolg uiteindelijk over via een beekje naar 

de Rupel, via soms sterke cascades langsheen een vrij sterke verticale gradiënt in het reliëf. Potentiële 

ecologische druk op deze plassen is als volgt:  

• 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. 

In totaal werden twee meetcampagnes van het oppervlaktewater in de plassen uitgevoerd, tijdens de lente 

van 2018 en de zomer van 2018. De parameters temperatuur, zuurstofgehalte, ph, alkaliniteit, elektrische 

geleidbaarheid, nutriënten N en P, doorzicht, chlorofyl a, sulfaat en ionen werden hierbij bemonsterd. De 2de 

campagne werd aangevuld met onder meer een bepaling van de bodemkarakteristieken van de 

compartimenten oever, ondiep water en diep water in en om de noordelijke plas (~nr. 8 Baggertuigplas).  
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Figuur 7-22: Overzicht van de bemonsterde waterlichamen in studie Natuurpunt (Van Damme & Vergauwe, 2019)  

 

De noordelijke plas (~Baggertuigplas) en de noordoostelijke poel (~Kamsalamanderpoel) vertonen een goede 

waterkwaliteit. Deze plas en poel worden in voorliggend project, zoals blijkt uit het ontwerp van Tractebel in 

paragraaf 3.3.3.2.1, ongemoeid gelaten, ze worden dus niet opgevuld. 

Het oppervlaktewater van de noordelijke plas (Baggertuigplas) is sterk gebufferd. De noordelijke plas 

toonde in weerwil van de lage concentraties van de opgeloste nutriënten, waarden boven de detectielimiet 

voor totaal stikstof, echter niet zo voor totaal fosfor. Dit wijst op een (geringe) invloed van organisch materiaal 

in deze ondiepe plas. De noordelijke plas is helder te noemen. De chlorofyl a concentratie is laag te noemen. 

De concentraties van de ionen in de plassen is over het algemeen laag te noemen. Echter bevat de waterkolom 

van alle plassen in het gebied een sulfaataanrijking. De noordelijke plas is in mindere mate aangerijkt met 

ijzer, mogelijk door instroom van ijzerhoudend kwelwater. 

De bodem van de noordelijke plas is zandig. Maar er was zowel litoraal als sublitoraal een grotere fractie silt, 

en in mindere mate klei aanwezig. De sublitorale stalen bevatten gemiddeld genomen meer zwavel en ijzer, 

hadden een hoger fosforbindend vermogen en bevatten iets minder droge stof dan de stalen van de oevers. 

Voor de andere parameters waren de verschillen tussen oever en diepte minder uitgesproken. Het 

fosforgehalte was relatief laag te noemen. Dit wijst voor stilstaande wateren op een relatief geringe 

accumulatiegraad. De fosfaatverzadigingsgraad was hiermee in overeenstemming zeer laag. Zwavel 

daarentegen was, net zoals in de waterkolom, ruimschoots voorradig in het sediment van de noordelijke plas.  

De noordoostelijke poel (Kamsalamanderpoel) is (licht) zuur en minder sterk gebufferd dan de noordelijke 

plas. De nutriëntenconcentraties zijn heel er laag, evenals de chlorofyl a concentraties. Ook deze waterkolom 

is aangerijkt met sulfaat. In deze poel is een sterk verhoogde concentratie van ijzer vastgesteld, mogelijk door 

de zure omstandigheden aldaar die ijzer in oplossing hebben kunnen doen komen.  

Op basis van de 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. De algenbloei was weliswaar laag, maar dat kan evengoed aan limitatie van nutriënten te wijten zijn 

dan aan intoxicatie door zwavel. In de ondiepe noordelijke plas werd een goede bedekking door macrofyten 

vastgesteld, en ook Kranswieren zijn in het hele gebied goed vertegenwoordigd. Amfibieën kunnen zich 

voortplanten in het sulfaatrijke water van de noordoostelijke poel. Zolang het systeem zuurstofrijk is, wordt de 
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vorming van giftige sulfiden geremd. Ook interne eutrofiëring ten gevolge van zwavel blijkt niet door te gaan. 

Fosfor was in het sediment aanwezig maar blijft daar zitten, gezien de quasi afwezigheid van fosfaat in het 

water. Of hiermee uitgesloten is dat zwavel ook in de toekomst geen risico zal vormen, is geen uitgemaakte 

zaak. De dieptestalen van sediment toonden aan dat daar meer aanrijking van zwavel en ijzer was t.o.v. de 

ondiepe stalen. Dit suggereert de aanwezigheid van pyriet. In aanwezigheid van zuurstof kan pyriet ontbinden 

waarbij zwavelzuur ontstaat. Voor vegetaties kan dit zwavelzuur nefast zijn. Het ganse complex is goed van 

zuurstof voorzien, ook in de diepte. Voorlopig lijkt dit geen problemen te geven (Van Damme & Vergauwe, 

2019). 

7.2.2.7.3 Rupel 

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 

J. 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 

Kaart 6: Vlaamse Hydrografische Atlas met vergunde grondwaterwinningen 

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 centrale vijvers 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 bevaarbare waterloop de Rupel. De Rupel ondergaat 

de getijden. Het waterpeil ligt op een gemiddelde hoogte van +3 mTAW. 

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. 

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. 
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Door het opvullen van de groeve met stortmassieven en gronden ging het afwateringssysteem, dat ten tijde 

van de ontginning de waterhuishouding regelde in de groeve, grotendeels verloren. Door IMDC werd een 

studie gemaakt naar de waterhuishouding van het inrichtingsgebied ter voorbereiding van de sanering en de 

creatie van de nieuwe morfologie (IMDC, 2019). In de studie werden de volgende onderzoekstaken gesteld:  

• In een hydrografisch luik worden alle gekende in- en uitstromen van water in het gebied in kaart gebracht; 

• Uitvoeren van een meetcampagne voor de (gedeeltelijke) bepaling van het afstroomgedrag. De 

meetcampagne ving aan in juni 2018 en liep tot eind 2018; 

• Op basis van de resultaten van de meetcampagne en inventarisatie werd een waterbalansmodel 

opgemaakt voor de begroting van de verschillende deelstromen. In de studie werd een onderverdeling 

gemaakt in deelstroomgebieden, op basis van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen versie II en een 

terreininventarisatie. 

 

Binnen het studiegebied worden 2 hoofdtakken van de afwatering naar de Rupel onderscheiden, weergegeven 

op Figuur 7-23. De oppervlakte en aangesloten afwaartse deelstroomgebieden worden weergegeven in Tabel 

7-5:  

• De oostelijk gelegen deelstroomgebieden van de Molleveldloop, niet-geklasseerde waterloop met VHAG 

nummer 40220:  

• De Molleveldloop draineert rechtstreeks een oppervlakte van 6 ha. Het gebied van de centrale vijvers 

met oppervlakte 6,7 ha (zone 120) wordt opgepompt naar de 10 m hoger gelegen Molleveldloop. 

Stroomopwaarts van de Kapelstraat mondt een ontwateringgracht Nieuwbosloop (zone 110, gekend als 

Bos van Terhagen) via een overlaat uit in de Molleveldloop. Ten zuiden van de Kapelstraat ontvangt de 

Molleveldloop ook de regenwaterafvoer (RWA). De afvoer van de Molleveldloop wordt overwelfd naar 

de Rupel geleid. De ligging van de overwelving komt niet overeen met de ligging vastgelegd op basis 

van de Vlaamse Hydrologische Atlas (VHA). 

• Westelijk gelegen deelstroomgebieden die afwateren naar het mondingsgebied van de voormalige 

Potgatbeek/Kil Landuyt-Van Der Planken op de grens van Rumst en Boom. In deze zone wordt in de 

Vlaamse Hydrografische Atlas versie 2017 ook een niet-geklasseerde, naamloze waterloop weergegeven 

met VHAG nummer 40329:  

• Voor de afwatering van zone 310, Vijvers Ceuppens, is geen kunstwerk zichtbaar. Overtollig water 

stroomt via een bestaande tunnel onder de wandelweg ‘Terhagenlei’ in de gracht van zone 300. 

Stroomafwaarts in de gracht van zone 300 ter hoogte van de bestaande tunnel onder de Kapelstraat ter 

hoogte van corridor Molleveld wordt een uitwatering aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk leidt naar de 

overwelfde Potgatbeek.  

• De afwatering van zone 200, vallei Potgatbeek, gebeurt als volgt: 

• Zone 250: In het noordwesten wordt oppervlakkige afvoer en grondwaterstroming naar de huidige 

kleiwinningen afgevangen door een drainagegracht die afwatert naar de vallei van de voormalige 

waterloop Potgatbeek. Na 2 km over een beperkt verval mondt de gracht uit in zone 240. Het 

maaiveld in Zone 241 heeft een beperkt verval in noordelijke richting en kan vrij stromen richting 

zone 240 door een verlaging van de noordelijke kleitalud. Een analoge helling en uitwatering wordt 

aangetroffen voor zones 240 en 230. Door de zwakke helling en het ontbreken van een 

uitwateringsconstructie in zone 243 kan vooralsnog geen afstromingsrichting worden aangeduid. 

• Zone 220: De gronden van deze zone werden via hydraulisch transport opgespoten met sedimenten. 

Door de toevoeging van een overmaat water moest de opspuiting gedecanteerd worden door middel 

van overlaten. Hiervoor werden rechthoekige monniken geplaatst met afwaarts aansluiting op 

metalen buizen die uitwateren naar zone 210. Hoe de afwatering verloopt tijdens periodes van hoge 

neerslagintensiteit is niet duidelijk. Opwaarts van de kokers worden geen erosiegeulen noch 

aanslibbing van erosiemateriaal waargenomen die kunnen wijzen op oppervlakkige afstroming naar 

de inlaten van de kokers. De vele scheuren in het maaiveld met dieptes tot meer dan 1,5 m onder 

maaiveld kunnen dan weer wijzen op een afvoer via grondwater. 

• Zones 210-200: Zone 210 bestaat uit een vijver die afwatert naar de ringgracht van zone 200. Zone 

200 bestaat uit 2 vijvers die onderling verbonden zijn door middel van buizen. Het afwaartse, 

oostelijke compartiment ontvangt de afvoer van zone 210. Ter hoogte van de uitwatering van zone 
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200 wordt een stalen koker aangetroffen van hetzelfde type als de monniken, aangewend voor de 

afwatering van zone 220. 

• De afwatering van zones 200-300, kil Landuyt-Van Der Planken, gebeurt als volgt: De kaart 

Vandermaelen (1846 - 1854) en atlas der waterlopen anno 1877 vermelden de voormalige kil Landuyt-

Van Der Planken als monding van de voormalige Potgatbeek in de Rupel. Deze beek vormde destijds 

de scheiding tussen de gemeenten Boom en Rumst. Met het dempen van de kil werd ook het tracé van 

de Potgatbeek ondergronds gelegd in de bedding van de kil. Ten zuiden van de Bosstraat wordt op de 

Vlaamse Hydrografische Atlas de naamloze gracht met VHAG nummer 40329 weergegeven. De 

bovenloop met lengte 180 m staat in voor de lokale afwatering van het gebied tussen Kapelstraat en 

Kil. Ter hoogte van de Kil sluit de afwatering aan op de uitwatering van het stroomafwaarts traject van 

de kil.  

 

 

Figuur 7-23: Onderverdeling van de deelstroomgebieden van het studiegebied (IMDC, 2019) 

 

Tabel 7-5: Oppervlakte deelstroomgebieden en aangesloten afwaarts deelstroomgebied (IMDC, 2019) 

Deelstroomgebied Afwaartse zone Oppervlakte (ha) 

Stroomgebied Molleveldloop 

120 100 6,7 

110 100 12,1 

100 Rupel 5,9 
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Deelstroomgebied Afwaartse zone Oppervlakte (ha) 

Totaal Molleveldloop 24,7 ha 

Zones 300 - Vijvers Ceuppens 

320 310 3,9 

310 300 11,7 

300 200 2,0 

Totaal 300 17,6 ha 

Vallei Potgatbeek 

250 240 13,6 

242 240 3,2 

241 240 5,3 

240 230 5,8 

230 220 5,8 

220 210 11,5 

211 200 3,1 

210 200 0,8 

200 Gedempte Kyl Landuyt-VD Planken 2,6 

Totaal Vallei Potgatbeek 51,7 ha 

Onbestemd 

201 3,11 

243 2,89 

 Overstromingsrisico 

Kaart 7: Watertoets - Overstromingsgevoelige gebieden (2017) 

Kaart 9: Risicokaart voor overstromingen (2017) 

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. 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

198 

7.2.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 

 Methodiek 

De effectbeschrijving is als volgt gebeurd voor: 

• wijziging evapotranspiratie, infiltratie en afstroming: kwalitatieve inschatting van effecten op onderliggende 

watervoerende laag; 

• wijziging oppervlaktewaterkwaliteit: kwalitatief op basis van de beschikbare onderzoeken waaronder 

onderzoeken inzake bodemsanering; 

• wijziging grondwaterkwaliteit: kwalitatieve inschatting van effecten (inclusief onderliggende watervoerende 

laag) op basis van de beschikbare onderzoeken inzake bodemsanering. Om effecten op het diepe 

grondwater in te schatten werd een topografische opmeting van de peilputten uitgevoerd om de watertafel 

en de diepe grondwaterniveaus (onder de Boomse klei) ten opzichte van het TAW-peil te weer te geven. 

Hieruit kan – bij afdoende kennis over de lokale geologische opbouw - afgeleid worden in hoeverre het 

ondiepe grondwater percoleert naar de diepere grondwaterlagen.  

• beoordeling van effecten op de toestand van waterlichamen i.k.v. Wezer-arrest (Kaderrichtlijn Water): De 

beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de tussentijdse richtlijnen voor de beoordeling van effecten op 

de toestand van waterlichamen (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2019). 

 

De effectbeoordeling is als volgt gebeurd voor: 

• wijziging evapotranspiratie, infiltratie en afstroming: 

• aanzienlijk negatief: Belangrijke wijziging waterhuishouding met negatieve secundaire effecten (bvb. 

frequentie en omvang overstromingen) tot gevolg; 

• negatief: Beperkte wijziging waterhuishouding met beperkte negatieve secundaire effecten tot gevolg; 

• beperkt negatief: Beperkte wijziging waterhuishouding zonder negatieve secundaire effecten tot gevolg; 

• verwaarloosbaar: Geen wijziging waterhuishouding te verwachten; 

• beperkt positief: Beperkte wijziging waterhuishouding zonder positieve secundaire effecten tot gevolg; 

• positief: Beperkte wijziging waterhuishouding met beperkte positieve secundaire effecten tot gevolg; 

• aanzienlijk positief: Belangrijke wijziging waterhuishouding met positieve secundaire effecten tot gevolg.  

• wijziging oppervlaktewaterkwaliteit:  

• aanzienlijk negatief: Het project houdt een risico in op een verslechtering van de 

oppervlaktewaterkwaliteit in een oppervlaktewaterwingebied.  

• negatief: Het project houdt een risico in op een verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit buiten 

een oppervlaktewaterwingebied. 

• beperkt negatief: Het project houdt een beperkt risico in op een verslechtering van de 

oppervlaktewaterkwaliteit buiten een oppervlaktewaterwingebied. 

• verwaarloosbaar: Het project wijzigt de oppervlaktewaterkwaliteit niet of het risico hiertoe is 

verwaarloosbaar. 

• beperkt positief: Het project houdt een beperkte verbetering in van de oppervlaktewaterkwaliteit buiten 

een oppervlaktewaterwingebied. 

• positief: Het project houdt een verbetering in van de oppervlaktewaterkwaliteit buiten een 

oppervlaktewaterwingebied. 

• aanzienlijk positief: Het project houdt een verbetering in van de oppervlaktewaterkwaliteit in een 

oppervlaktewaterwingebied. 

• wijziging grondwaterkwaliteit:  

• aanzienlijk negatief: Het project houdt een risico in op een verslechtering van de grondwaterkwaliteit in 

een beschermingszone of op een aantasting van een drinkwaterwinning.  

• negatief: Het project houdt een risico in op een verslechtering van de grondwaterkwaliteit buiten een 

beschermingszone. 

• beperkt negatief: Het project houdt een beperkt risico in op een verslechtering van de 

grondwaterkwaliteit buiten een beschermingszone. 

• verwaarloosbaar: Het project wijzigt de grondwaterkwaliteit niet of het risico hiertoe is verwaarloosbaar. 
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• beperkt positief: Het project vermindert de grondwaterkwetsbaarheid. 

• positief: Het project zorgt voor een verbetering van de grondwaterkwaliteit of voor het wegnemen van 

vervuilingsbronnen of risico’s buiten beschermingszones of risicogebieden voor drinkwaterwinning. 

• aanzienlijk positief: Het project zorgt voor een verbetering van de grondwaterkwaliteit of voor het 

wegnemen van vervuilingsbronnen of risico’s in een beschermingszone of ten aanzien van een 

drinkwaterwinning. 

 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).  

De ontbossingswerkzaamheden en het verwijderen van de vegetatie zullen resulteren in een gewijzigde 

evapotranspiratie van het projectgebied gedurende de werkzaamheden. 

Bossen, bomen en vegetaties beïnvloeden de grondwaterhuishouding door evapotranspiratie, de som van 

evaporatie en transpiratie. Evaporatie is het proces waarbij neerslag die door het bladerdek wordt onderschept 

of op de bodem valt, weer verdampt. De interceptie van neerslag wordt bepaald door de grootte en dichtheid 

van het bladerdek. Daarnaast zijn er verschillen tussen loof- en naaldverliezende en –behoudende soorten. 

Transpiratie is het proces waarbij water dat door planten is opgenomen, verdampt via de huidmondjes van de 

bladeren of naalden. Er zijn aanzienlijke verschillen in transpiratie tussen de verschillende boomsoorten. 

Naaldbomen kennen een aanzienlijk hogere transpiratie dan loofbomen maar komen in het projectgebied niet 

voor. 

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. 

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 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

200 

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 7.2.3.4). 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. Voor het deelstroomgebied van de 

Potgatbeek wordt een doorvoerdebiet van 5 L/s/ha toegestaan of 1/4de van het maximaal toegestane 

ledigingsdebiet van buffer voor verharde oppervlaktes volgens de Gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening hemelwater. Voor de afvoer van het deelstroomgebied van de Molleveldloop wordt gestreefd naar 

een hogere buffering en een beperkt doorvoerdebiet (berekeningen werden uitgevoerd voor de 

doorvoerdebieten 1,5 L/s/ha en 3 L/s/ha).  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 ontwerp van de nieuwe waterhuishouding wordt toegelicht in paragraaf 

3.3.3.2.2. 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). 

 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 (zie paragraaf 7.2.2.3). 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 (zie paragraaf 7.2.2.3). 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. In de stationaire 

toestand zal het debiet ca. 30 m³/dag bedragen. De stationaire invloedstraal (0 cm grondwaterverlaging) 

bedraagt ca. 132 m. Voor de bouw van de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat is er een bemaling nodig 

gedurende ca. 1 jaar. In de stationaire toestand zal het debiet ca. 104 m³/dag bedragen en zal de invloedstraal 

(0 cm grondwaterverlaging) ca. 236 m bedragen. Er is tevens een drainage van de tunnel vereist op deze 

droog te houden, tot op een niveau van + 1,0 mTAW. 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. 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). Figuur 7-24 geeft weer op welke 

OVAM-dossiers de bemaling invloed kan uitoefenen. Het gaat over de volgende dossiers die gelegen zijn 

binnen ca. 290 m, dit is de maximale invloedsfeer van de bemalingen:  

• Oriënterend bodemonderzoek: 23789, 3703, 75488, 1724, 14422 en 6678; 

• Beschrijvend bodemonderzoek: 64785; 

• Eindevaluatieonderzoek: 3764, 454 en 3203. 

In het kader van de bemalingsnota, gebeurde er ook een bemonstering van het freatische grondwater in enkele 

peilbuizen: PB104, PB105, PB08, PB10. De peilbuien worden gesitueerd op Figuur 7-25. 
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Figuur 7-24: Gekende OVAM-dossiers binnen de invloedsfeer van de tijdelijke bemaling van de inkokering van het jaagpad 
langs de Rupel en de tijdelijke bemaling en permanente drainage van de tunnel onder de Kapelstraat 
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Figuur 7-25: Locatie peilbuizen i.k.v. grondwateronderzoek bemalingen 

Op basis van de uitgevoerde desktopstudie en het grondwateronderzoek van RoTS (2020) werden de 

volgende conclusies getrokken: 

• Binnen de OVAM-dossiers 3703, 75488 en 3764 werden verhoogde waardes (boven het indelingscriterium 

gevaarlijke stoffen (IC)) vastgesteld van de parameter arseen; 

• Binnen het OVAM-dossier 64785 werden er overschrijdingen vastgesteld van de milieukwaliteitsnorm 

(MKN) voor totaal fosfor, Kjeldahl-N, CZV en pH; 

• In de overige gescreende OVAM-dossiers werden verder geen overschrijdingen van het IC of de MKN 

vastgesteld; 

• Bij het grondwateronderzoek ter hoogte van de 4 bemonsterde peilbuizen werd er een overschrijding 

vastgesteld van het IC voor arseen en de MKN voor Kjeldahl-N en orthofosfaat. 

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. 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 
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(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. 

 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 (zie ook Figuur 7-11 tot Figuur 7-13). 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 
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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. 

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 vigerende 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. 
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 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).  

7.2.3.5.1 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 

weergegeven in paragrafen 7.2.2.7.3 en 7.2.2.6, respectievelijk. 

7.2.3.5.2 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. 

7.2.3.5.2.1 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’. 
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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. 

7.2.3.5.2.2 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 

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. 
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7.2.4 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.  

 

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 
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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. 

7.2.5 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. 

7.2.6 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. 

Tijdens de werken van ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie wordt de volgende 

milderende maatregel nodig geacht: 

• 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). 

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 
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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. 

7.3 Geluid en trillingen 

7.3.1 Afbakening van het studiegebied 

Het projectgebied bestaat uit het inrichtingsgebied en de zone voor de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de 

Rupel ter hoogte van Molleveld en de interne verbindingsroute ertussen. Het studiegebied omvat de zone 

binnen dewelke effecten zich kunnen voordoen. In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan de effecten 

naar de meest nabijgelegen woningen en ook naar de nabijgelegen natuurgebieden. In het bijzonder zijn dit 

de 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.  

 

Figuur 7-26: Studiegebied discipline Geluid en trillingen 

7.3.2 Juridische en beleidsmatige context 

Het wettelijk toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het VLAREM. Voor nieuwe inrichtingen 

worden grenswaarden afgeleid op basis van de ligging van de immissiepunten volgens het gewestplan en het 

huidige omgevingsgeluid. Volgens de voorschriften van VLAREM II ‘Bijlage 2.2.1 milieukwaliteitsnormen voor 

geluid in openlucht’ gelden volgende milieukwaliteitsnormen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk 

omgevingsgeluid. 
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Tabel 7-6: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht 
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Tabel 7-7 geeft de richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open 

lucht weer van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen. 

 

Tabel 7-7: Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht 

 Richtwaarden uitgedrukt als LAeq,1s in dB(A) 

Aard van het geluid Overdag ‘s Avonds ’s Nachts 

Fluctuerend 

Incidenteel 
Toepasselijke waarde + 15 Toepasselijke waarde + 10 Toepasselijke waarde + 10 

Impulsachtig 

Intermitterend 
Toepasselijke waarde + 20 Toepasselijke waarde + 15 Toepasselijke waarde + 15 

 

Toepasselijke waarde voor nieuwe inrichtingen: richtwaarde in bijlage 4.5.4. bij VLAREM II verminderd met 5. 

Deze richtwaarden zijn niet van toepassing op het in- en uitgaande verkeer.  

7.3.3 Beschrijving van de referentiesituatie/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.  

Voor de continue meting werden de opgemeten niveaus telkens statistisch gemiddeld over één uur ter bepaling 

van het LAeq,1h, LA05,1h, LA50,1h en LA95,1h.  

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 en volgens de bestemming volgens het gewestplan.  

De metingen werden uitgevoerd met een geluidsmeter (real time frequentie analysator) van het type Larson 

Davis of Sinus Tango. Deze meetinstrumenten voldoen aan de wettelijke bepalingen in VLAREM II. Vóór en 

na de meting werd de meetketen met behulp van een ijkbron van Larson Davis gekalibreerd zoals 

voorgeschreven in het kwaliteitshandboek van dBA-Plan bvba. Ook de geluidsmetingen zelf worden 

uitgevoerd zoals voorgeschreven in het kwaliteitshandboek. De meetfout op de gemeten geluidsniveaus 

bedraagt +/- 1 dB(A).  

 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

214 

 

Figuur 7-27: Ligging van de vaste en ambulante meetpunten volgens luchtfoto  

 

 

Figuur 7-28: Ligging van de meetpunten volgens gewestplan 
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Hierna worden de coördinaten van de meetpunten weergegeven.  

 

Tabel 7-8: Coördinaten geluidsmeetpunten 

Meetpunt  Vast of ambulant Adres Ligging volgens gewestplan 

1 Vast Bosstraat 214, Boom 
Woongebied op < 500m van 

ontginningsgebied 

2 Vast Boonhof 5, Rumst 
Woongebied op < 500m van 

industriegebied 

3 Ambulant Bosstraat 2, Boom Woongebied op < 500m van KMO-gebied  

4 Ambulant ’s Herenbaan 16, Rumst 
Woongebied op < 500m van 

ontginningsgebied 

5 Ambulant Nieuwstraat 48, Rumst Industriegebied 

 

De meest nabijgelegen woningen in de Bosstraat zijn gelegen op minder dan 500 m van een 

ontginningsgebied of KMO-zone. De milieukwaliteitsnormen bedraagt hier overdag 50 dB(A), ’s avonds 45 

dB(A) en ’s nachts 40 dB(A). De woningen in de Kapelstraat/Molleveld zijn gelegen in een woongebied op 

minder dan 500 m van een industriegebied. De milieukwaliteitsnorm bedraagt hier overdag 50 dB(A), ’s avonds 

45 dB(A) en ’s nachts 45 dB(A). De woningen in de Nieuwstraat bevinden zich in een industriegebied. 

 

Hierna worden de meetresultaten voor de vaste meetpunten en daarna de ambulante meetpunten besproken.  

 Vast meetpunt 1 – Bosstraat 214, Boom 

In de achtertuin werd er gemeten van woensdag 21/6/17 tot en met zondag 25/6/17. De tuin is goed 

afgeschermd van het plaatselijk verkeer in de Bosstraat. Het meetpunt heeft een goed zicht op het 

projectgebied. Er zijn geen activiteiten in het projectgebied zodat het omgevingsgeluid zeer laag is. Dit blijkt 

ook duidelijk uit het verloop van de statistische parameters. Hierna worden de meetresultaten weergegeven 

van de 2 weekdagen, donderdag en vrijdag.  

Het LAeq,1h-niveau blijft overdag schommelen rond de 45 dB(A). Overdag is het LA95,1h ook nog zeer laag te 

noemen met regelmatig geluidsniveaus onder de 40 dB(A). ’s Nachts duikt het omgevingsgeluid uitgedrukt in 

LA95,1h onder de 35 dB(A).  

Kortom, de milieukwaliteitsnormen voor alle beoordelingsperioden worden ruimschoots gerespecteerd. De 

milieukwaliteitsnormen bedragen hier immers overdag 50 dB(A), ’s avonds 45 dB(A) en ’s nachts 40 dB(A).  
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Figuur 7-29: Resultaten meetpunt 1 
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 Vast meetpunt 2 – Boonhof 5, Rumst 

In de achtertuin werd er gemeten van maandag 26/6/17 tot en met dinsdag 27/6/17. De tuin is goed 

afgeschermd van het plaatselijk verkeer in de Kapelstraat. Het meetpunt heeft een goed zicht op het 

projectgebied. Er zijn geen activiteiten in het projectgebied zodat het omgevingsgeluid zeer laag is. Dit blijkt 

ook duidelijk uit het verloop van de statistische parameters. Hierna worden de meetresultaten weergegeven 

van de 2 weekdagen, maandag en dinsdag.  

Het LAeq,1h-niveau blijft overdag schommelen rond de 42 à 43 dB(A). Overdag is het LA95,1h ook nog zeer laag 

te noemen met regelmatig geluidsniveaus onder de 40 dB(A). ’s Nachts duikt het omgevingsgeluid uitgedrukt 

in LA95,1h onder de 35 dB(A).  

Kortom, de milieukwaliteitsnormen voor alle beoordelingsperioden worden ruimschoots gerespecteerd. De 

milieukwaliteitsnormen bedragen hier immers overdag 50 dB(A), ’s avonds 45 dB(A) en ’s nachts 45 dB(A).  

 

 

 

 

Figuur 7-30: Resultaten meetpunt 2 
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 Ambulante meetpunten 

Hierna zijn de meetresultaten voor de ambulante meetpunten weergegeven. Telkens werd er 15 minuten (T) 

gemeten op een meethoogte van 4 m boven het lokale maaiveld en op 5 m van de rijweg.  

 

Tabel 7-9: Resultaten ambulante meetpunten 

Meetpunt  Locatie LAeq,T LA05,T LA50,T LA95,T 

3 
Bosstraat 2, 

Boom 
50 57,2 47,5 42,5 

4 
’s Herenbaan 16, 

Rumst 
54,4 60 52 43,1 

5 
Nieuwstraat 48, 

Rumst 
67,7 72,5 64,1 48,6 

 

Lokaal verkeer in de Bosstraat veroorzaakt een tijdelijke verhoging van het omgevingsgeluid. Het LA95,T is net 

zoals op de vaste meetpunten laag te noemen. Langs de woningen in de Nieuwstraat zorgt het drukke verkeer 

overdag voor een hoog LAeq,T-niveau. Indien er op een moment geen wagens passeren zakt het 

omgevingsgeluid tot het continu geluid dat vooral bepaald wordt door industrie.  

 

Hierna worden de meetresultaten nog eens 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.  

 

Tabel 7-10: 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) 
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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).  

7.3.4 Effectvoorspelling en -beoordeling 

 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 van de 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 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. 

Volgende geluidsemissie LWA wordt gehanteerd voor de volgende geluidsbronnen:  

• Rupskraan/wiellader – vol vermogen: 103 à 106 dB(A) 

• Rupskraan/wiellader – normale werking tijdens opvulling: 96 dB(A) 

• Dumper stationair draaiend: 97 dB(A) 

• Dumper rijdend: 107 dB(A) 

 

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. 
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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. 

 Overdrachtsberekeningen 

Teneinde de impact van de geplande opvulactiviteiten te kennen, wordt met behulp van 

overdrachtsberekeningen het specifieke geluidsniveau in de omgeving bepaald. De geluidsemissies zoals 

hierboven weergegeven, worden daarbij gehanteerd samen met een realistische aanname over mogelijke 

gelijktijdigheid van deze activiteiten. Volgende situaties worden doorgerekend:  

• Het storten van gronden door de dumpers (transport door dumpers); 

• Het egaliseren met (rups)graafmachine van het toekomstig maaiveld; 

• Het werfverkeer op de werfweg vanaf de kade naar het inrichtingsgebied. 

De overdrachtsberekeningen zijn gebeurd met het computersimulatiemodel Geomilieu dat steunt op ISO9613. 

Bij de berekeningen wordt o.a. rekening gehouden met de geometrische afname van het geluid, luchtabsorptie, 

het bodemeffect, de glooiing van het landschap, de afscherming of verstrooiing door vegetatie of gebouwen,…  

Voor afstanden tussen bron en ontvanger tussen 100 m en 1000 m geeft ISO 9613 (waarop het rekenmodel 

is gebaseerd) een nauwkeurigheid van ± 3 dB(A). Op korte afstand tot de bronnen (minder dan 50 m) is de 

foutenmarge kleiner dan 2 dB(A). De overdrachtsberekeningen worden uitgevoerd in de 

octaafbandfrequenties van 63 Hz tot 8 kHz. Er wordt steeds een berekening uitgevoerd voor de meest 

ongunstige situatie (worst case) zoals een wind van bron naar ontvanger.  

 Beoordelingskader 

Daar de activiteiten die onderwerp zijn van dit MER VLAREM-plichtig zijn, wordt het significantiekader 

toegepast dat wordt toegepast voor industrielawaai. Dit omvat enerzijds een beoordeling van het effect op het 

oorspronkelijk omgevingsgeluid en anderzijds een toetsing aan de wettelijke bepalingen van VLAREM II.  

Dit significantiekader is weergegeven in Tabel 7-11.  

 

Tabel 7-11: Beoordelingskader discipline Geluid 

Invloed op omgeving Eindscore na corrective 

  Voldoet aan het VLAREM ? 

Lna-Lvoor* tussenscore Nieuw of verandering Bestaand 

ΔLAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10 

ΔLAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<ΔLAX,T≤+

6 
-2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<ΔLAX,T≤+

3 
-1 -1 -3 -1 -1 -3 

-1≤ΔLAX,T≤+1 0 0 -1/-2 ** 0 -1 -3 

-3≤ΔLAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤ΔLAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

ΔLAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 - 

ΔLAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd 

Met T = duur in seconden 

Met X:  

“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in VLAREM wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de 

milieukwaliteitsnorm 
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ofwel 

“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid. 

GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van VLAREM II 

RW : richtwaarde 

Lsp : specifiek geluid 

*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van 

een inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de nieuwe 

bronnen, het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking. 

** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het 

betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie). 

 

Voor wat betreft de lege vakjes kan gesteld worden dat de mogelijkheid om in dergelijk vakje terecht te komen 

zich in uitzonderlijke gevallen zal voordoen. De deskundige zal hier zelf een score aan geven die vergezeld 

gaat van een degelijke motivatie. Voor niet VLAREM punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen 

eindscore. De parameter mag door de deskundige gekozen en gemotiveerd worden. De uiteindelijke negatieve 

scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen.  

 

-1 (beperkt negatief) 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder 

dwingend, maar indien de juridische en beleidsmatige 

randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan 

stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen 

van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient 

dit gemotiveerd te worden. 

-2 (negatief) 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar 

milderende maatregelen, eventueel te koppelen aan de 

langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd 

te worden. 

-3 (aanzienlijk negatief) 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar 

milderende maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij 

het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

 

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, beperkt positief, positief en 

aanzienlijk positief. 

 Effectbepaling 

Hierna wordt het effect van de opvulling beschreven. 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. 

De maximale aanvoercapaciteit zal 8 volle dumpers/uur zijn en 8 lege dumpers/uur per kraan. Dus in totaal 

zijn dit 16 dumpers/uur voor beide kranen samen per rijrichting of 32 dumperbewegingen/uur voor éénzelfde 

locatie. Dit over een periode van ca. 7 à 8 jaar, enkel op weekdagen en 12 werkuren per dag, tussen 7u en 

19u, dus enkel overdag cf. de VLAREM-dag. (In afwijking hiervan kan het lossen gebeuren tussen 6u en 18u 

indien tussen 7u en 19u niet voldoende uren beschikbaar zijn wegens de getijden). De snelheid van de 

dumpers bedraagt 30 km/h over een werfweg in fijne steenslag. De gronden worden in het opvulgebied gestort 

en door één kraan of wiellader geëgaliseerd. De activiteiten ter hoogte van de kade en op het einde van de 

werfweg zijn op dezelfde manier gemodelleerd. In Figuur 7-31 worden voor de werfroute, de activiteiten aan 

de kade en in het inrichtingsgebied de geluidscontouren weergegeven van een momentopname. 
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Figuur 7-31: Geluidscontouren 

 

Aan de overkant (oever) van de Rupel wordt tijdens het laden een LAeq,1h van +/- 45 dB(A) verwacht.  

Er worden voor de woningen in de Bosstraat/Nachtegaalstraat geen overschrijdingen verwacht wanneer de 

aanvulactiviteiten zich op meer dan 200 m van de woningen bevinden. De effectbeoordeling voor de situatie 

dat er gewerkt wordt op meer dan 200 m is dan verwaarloosbaar (0) tot beperkt negatief (-1). Een beperkt 

negatief effect kan voorkomen omdat het omgevingsgeluid er kan stijgen tijdens de werken, maar er toch nog 

voldaan is aan de bepalingen conform VLAREM II.  

Wanneer er voor het storten/egaliseren of de werfweg dichter dan 200 m wordt gewerkt is de effectbeoordeling 

negatief (-2) tot aanzienlijk negatief (-3). Echter zal er enkel voor de creatie van het Bosstraat-Balkon dichter 

dan 200 m moeten gewerkt worden bij de woningen aan de Bosstraat/Nachtegaalstraat. Hier wordt grond 

aangevuld langs de Bosstraat/Nachtegaalstraat in een brede zone, tot ca. +28 mTAW in het zuiden tot ca. +34 

mTAW in het noorden, en gemiddeld 5 m hoger dan de overige opvullingen in het gebied, welke vervolgens 

de Bosstraat/Nachtegaalstraat zal afschermen van geluidsverstoring ten gevolge van de werkzaamheden in 

het gebied. Belangrijk is dan ook dat dit balkon meteen aangelegd wordt naar aanleiding van de sanering van 

het asbeststort dat als eerste fase wordt aangepakt.  

Als milderende maatregel wordt gesteld om de hoofdaanvoerroute op min. 200 m afstand van de woningen in 

de Bosstraat/Nachtegaalstraat te houden. De effectbeoordeling voor de situatie dat er aangevuld zal worden 

op minder dan 200 m langs de Bosstraat/Nachtegaalstraat, wordt op die manier gemilderd tot minstens beperkt 

negatief (-1). 

 

Door de aanvoer van gronden over de tijdelijke werfweg zal er echter een beduidende toename zijn van het 

omgevingsgeluid ter hoogte van de woningen aan Molleveld/Kapelstraat. De werfweg zal hier een specifieke 

bijdrage van 48 à 52 dB(A) ter hoogte van deze woningen veroorzaken zodat de grenswaarde van 50 – 5 = 

45 dB(A) voor de dagperiode ter hoogte van de woningen aan Molleveld/Kapelstraat niet gerespecteerd zal 
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worden. De effectbeoordeling bedraagt dan aanzienlijk negatief (–3) vermits de stijging meer dan 3 dB(A) zal 

zijn en tevens de grenswaarde niet wordt gerespecteerd. 

  

Om het effect van “negatief (–2) tot 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 en die 

aansluit zo dicht mogelijk bij de werfweg zelf. 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 7-32. De gronddam moet gedimensioneerd worden aan de hand van een controlemeting.  
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Figuur 7-32: 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. 

7.3.5 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. 

7.3.6 Leemtes in de kennis 

De geluidsemissie van de werktuigen blijft een aanname. In grootteorde konden de effecten besproken 

worden. 

7.3.7 Conclusie 

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 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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7.4 Biodiversiteit 

7.4.1 Afbakening van het studiegebied 

Het projectgebied bestaat uit het inrichtingsgebied en de zone voor de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de 

Rupel ter hoogte van Molleveld en de interne verbindingsroute ertussen. Het studiegebied omvat de zone 

binnen dewelke effecten zich kunnen voordoen. 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.  

 

Figuur 7-33: Studiegebied discipline Biodiversiteit 

7.4.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

 Methodiek 

De ecologische waarde van het projectgebied en omgeving wordt beschreven op basis van kennis uit: 

• de Biologische Waarderingskaart en de Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2018: de kartering ter hoogte 

van het projectgebied is gebeurd op basis van een terreinbezoek uit 1998. Bij de beschrijving van de 

referentiesituatie in het projectgebied en voor de beoordeling van het ruimtebeslag wordt daarom 

aanvullend gebruik gemaakt van de biotoopkartering van het INBO uit 2011 (Laurijssens & De Blust, 2011), 

de inventarisatiestudie van Feys (2017), de terreinbeschrijving in het kader van de boscompensatie-

analyse door Intoe bvba (2017 en actualisatie 2019) en de verkennende terreinstudie van het INBO in 2020 

(De Vos et al., 2020). Deze studies worden hieronder verder beschreven; 

• de ecotoopkaarten van het Schelde-estuarium (Van Ryckegem et al., 2016); 
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• literatuurgegevens aangaande het Vlaams Ecologisch Netwerk, het Habitatrichtlijngebied en 

natuurreservaten; 

• het natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom – Rumst (Rupelstreek), inclusief 

biotoopkartering, opgesteld door INBO (Laurijssens & De Blust, 2011): met de biotoopkartering van 

Laurijssens & De Blust werden de natuurwaarden in het studiegebied in 2011 geïnventariseerd en in kaart 

gebracht. De beschrijving van de biotopen en landschapselementen gebeurde op basis van de BWK-

typologie, aangevuld met enkele aanvullende karteringseenheden op maat van het gebied; 

• het veldbezoek in het kader van de opmaak van voorliggende MER-studie (09/08/2017);  

• de inventarisatiestudie voor de beschrijving van de natuurwaarden binnen het projectgebied en 

onmiddellijke omgeving van Feys in 2017 (Natuurpunt VZW). Deze studie is gebaseerd op een tweedaagse 

veldinventarisatie in juni 2017 (14/06/2017 en 17/06/2017) en gegevens uit waarnemingen.be voor de 

periode 2008 tot juni 2017; 

• de terreininventarisatie uitgevoerd door Intoe bvba in 2017 op basis van uitvoering veldwerk zomer 2017; 

• de studie van Van Damme & Vergauwe (2019) in kader van de inschatting van de ecologische potenties 

van de plassen ‘Natuurpunt-Terhagen’: in totaal werden twee meetcampagnes van het oppervlaktewater 

in de plassen ‘Natuurpunt-Terhagen’ uitgevoerd, tijdens de lente van 2018 en de zomer van 2018; 

• de inventarisatie van de werkgroep Bryologie en Lichenologie (De Beer & Van den Broeck, 2020) voor een 

beoordeling van de diversiteit aan mossen en korstmossen: deze studie baseert zich op veldwaarnemingen 

van de werkgroep tijdens excursies op 22/02/2020 en 12/03/2020, en is ook gebaseerd op 

veldwaarnemingen van excursies van de werkgroep in het projectgebied gedurende de laatste 10 jaar; 

• de studie van INBO (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’. In het eerste luik van de 

studie wordt een kennisbasis opgebouwd met een synthese van de beschikbare gegevens over: 

• de bodem‐, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit van het projectgebied: gebaseerd op het indicatief 

bodemonderzoek van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in 2008, het OBBO (Tractebel, 2014) en 

het ontwerp bodemsaneringsproject (Tractebel, versie sept 2019); 

• aangetroffen soorten: gebaseerd op recente gegevens tot uit waarnemingen.be (INBODATAVR‐

237, 2020) en de recente inventarisatie van de werkgroep Bryologie en Lichenologie (De Beer & Van 

den Broeck, 2020). 

• aangetroffen biotopen en landschapselementen op basis van de Biologische Waarderingskaart en 

Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2018. 

De beschikbare gegevens werden aangevuld met een verkennende terreinstudie door INBO voor: 

• een beknopte vegetatiebeschrijving en gerichte staalnames van bodem en strooisel in de actuele 

bosbestanden: op 30/01/2020 en 12/02/2020 werden twee bos‐ en bodemsurveys uitgevoerd in het 

projectgebied:  

• Binnen het projectgebied werden op 14 locaties proefvlakken afgebakend, hierbinnen werden in 

totaal  38 profielboringen genomen en bemonsterd. 

• De basiskenmerken van de bodemstalen uit de profielboringen werden bepaald: bulk densiteit, 

textuurfracties, zuurtegraad en elektrische conductiviteit. Ook werden de bodemstalen uit de 

profielboringen geanalyseerd op gehalte aan organisch materiaal, totale koolstof (TOC), microbiële 

koolstof (HWC), totale stikstof (TN) en C:N verhouding. De bodemstalen uit de profielboringen 

werden verder geanalyseerd op aqua‐regia extraheerbare gehalten aan macro‐elementen P, K, Ca, 

Mg, S, Na, Al, Fe en Mn. Tot slot werden de bodemstalen uit de proefboringen geanalyseerd op 

concentraties aan zware metalen. 

• Op de initiële verkenning met de milieuambtenaren (10/05/2019) werden reeds op 4 locaties 

strooiselstalen genomen die ook werden geanalyseerd en in het rapport verwerkt.  

• een beoordeling van de ecologische kwaliteit van de plassen en vijvers in het projectgebied: op een 

veldbezoek op 18/02/2020, werden 10 waterplassen in het projectgebied bemonsterd voor fysisch‐

chemische analyse van de waterkwaliteit; 

• de eDNA-screening naar aanwezigheid Kamsalamander in het projectgebied door INBO (Brys et al., 2020): 

de staalname van de geselecteerde waterlichamen werd uitgevoerd op 26 mei 2020. Hierbij werden 14 

poelen, slootjes en vijvers in en rond het projectgebied, gescreend op de aanwezigheid van 

Kamsalamander. 
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 Algemene beschrijving studiegebied 

Het studiegebied 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.  

Door de nabijheid van grote rivieren zoals de Schelde, de Rupel, de Nete en de Dijle, wordt het studiegebied 

vaak bezocht door trekvogels. Sommige schaarse en zeldzame trekvogels vinden er een rustpunt. 

Waarnemingen van soorten zoals Krooneend, Zomertaling, Grote zilverreiger, Ooievaar, Zwarte wouw, Bokje, 

Houtsnip, Draaihals, Beflijster en Europese kanarie illustreren dit. Onder de broedvogels zijn binnen het 

studiegebied volgende interessante soorten zeker vermeldenswaardig: Dodaars, Boomvalk, Bruine kiekendief, 

Waterral, Steenuil, IJsvogel, Sprinkhaanzanger. IJsvogel, Blauwborst, Wielewaal, Gekraagde roodstaart en 

Nachtegaal zijn opgenomen in de lijst van Prioritaire Soorten in de provincie Antwerpen (Provinciaal 

Natuurontwikkelingsplan) en genieten internationale en/of regionale bescherming (Habitat- en Vogelrichtlijn, 

Vlaamse Rode Lijst). Bovendien bezit het studiegebied ook een interessante en diverse libellenfauna met 

soorten zoals Vuurlibel, Kanaaljuffer, Plasrombout en Bruine korenbout. 

Het projectgebied zelf 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 vijvers 

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.  

 Vlaams Ecologisch Netwerk  

Kaart 13: VEN-gebieden 

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’.  
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 Speciale beschermingszones (Natura 2000) 

Kaart 14: Natura 2000-gebieden 

Het inrichtingsgebied, waarin werkzaamheden (ontbossing, sanering, creatie van de 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). 

 Natuurreservaten 

Kaart 15: Erkende en Vlaamse 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 plassengebied 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.  

 Biotoopkarteringen inrichtingsgebied 

In Figuur 7-34 wordt het projectgebied getoond samen met enkele plaatsverwijzingen die veelvuldig 

voorkomen binnen de beschrijving van de referentiesituatie.
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Figuur 7-34: Belangrijke plaatsverwijzingen binnen het projectgebied

Noordelijke plas 

Noordoostelijke poel 

Corridor 

Molleveld Putten Ceuppens 

Bos van 

Terhagen 

Plassengebied 

van Natuurpunt 

3 centrale vijvers waarvan de 

meest zuidelijke vijver de 

visvijver betreft 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

231 

7.4.2.6.1 Biologische waarderingskaart en Habitatkaart 

Kaart 10: Biologische waarderingskaart (Toestand 2018) 

Figuur 7-35 en Tabel 7-12 geven een overzicht van de ecotopen die volgens de biologische waarderingskaart 

toestand 2018 aanwezig zijn in het inrichtingsgebied en hun biologische waarde.  

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 en een aanzienlijke oppervlakte in het centrale 

deel van het projectgebied wordt omschreven als een ruigte of pioniervegetatie met beperkte opslag van 

struiken en bomen (biologisch waardevol). Aan de zuidelijke rand zijn op het tijdstip van de kartering, natte 

wilgenstruwelen en rietruigtes aanwezig, die gekarteerd worden als biologisch zeer waardevol. Verder is een 

complex aanwezig van zeer waardevolle elementen (rietland, open water) met waardevolle elementen 

(pioniervegetatie, ruigte en vochtig grasland). 

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). Deze worden opgelijst in Tabel 7-13.
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Figuur 7-35: Biologische waarderingskaart (BWK, toestand 2018)
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Tabel 7-12: Overzicht vegetaties en biologische waarde van het inrichtingsgebied (BWK, toestand 2018) 

Evaluatie BWK code BWK omschrijving 

m ua minder dichte bebouwing 

ui Industrie 

ui+ua industrie + minder dichte bebouwing 

mw aer- recent gegraven of vergraven eutroof water 

kc+ui+ku+k(mr) 

groeve + industrie + ruigte of pioniersvegetatie + bermen, perceelsranden, ... 

met rietland en andere vegetaties van het rietverbond 

ku+sz+kz ruigte of pioniersvegetatie + opslag van allerlei aard + opgehoogd terrein 

w aer recent gegraven of vergraven eutroof water 

aer- recent gegraven of vergraven eutroof water 

ku ruigte of pioniersvegetatie 

kz+ku opgehoogd terrein + ruigte of pioniersvegetatie 

sz+ku+bet opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie + berk (Betula sp.) 

sz+ku+bet+sal 

opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie + berk (Betula sp.) + wilg 

(Salix sp.) 

sz+kub+bet 

opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie met beperkte opslag van 

struiken en bomen + berk (Betula sp.) 

wz ku+mr ruigte of pioniersvegetatie + rietland en andere vegetaties van het rietverbond  

ku++hj+mr+ae+sf- 

ruigte of pioniersvegetatie + vochtig grasland gedomineerd door russen + 

rietland en andere vegetaties van het rietverbond + eutroof water +  

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

sz+ku+k(ha)+bet 

opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie +  

bermen, perceelsranden, … met struisgrasvegetatie + berk (Betula sp.) 

sz+ku*+bet+sf- 

opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie + berk (Betula sp.) + 

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

z sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

sf+mr+ae 

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem + rietland en andere vegetaties 

van het rietverbond + eutroof water 

m: biologisch minder waardevol 

mw: complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

mz: complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

w: biologisch waardevol 

wz: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

z: biologisch zeer waardevol 
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Tabel 7-13: Overzicht Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen in het inrichtingsgebied (BWK, toestand 2018) 

Evaluatie BWK code 

Europese habitats/rbb 

code 

Europese habitats/rbb 

omschrijving 

wz 

 

 

ku+mr gh (70%) + rbbmr (30%) geen habitattype (70%) + rietland en 

andere vegetaties van het rietverbond 

(30%) 

ku*+hj+mr+ae+sf- gh (90%) + rbbmr (10%) geen habitattype (90%) + rietland en 

andere vegetaties van het rietverbond 

(10%) 

z sf rbbsf (100%) vochtig wilgenstruweel op voedselrijke 

bodem (100%) 

sf+mr+ae rbbsf (60%) + rbbmr (20%) 

+ gh (20%) 

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke 

bodem (60%) + 

rietland en andere vegetaties van het 

rietverbond (20%) + eutrofe plas zonder 

habitattype (20%) 

m: biologisch minder waardevol 

mw: complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

mz: complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

w: biologisch waardevol 

wz: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

z: biologisch zeer waardevol 

gh: geen Natura 2000 habitat 

rbb: regionaal belangrijke biotoop 

rbbmr: rietland en andere vegetaties van het rietverbond (indien niet vervat onder habitattype 6430) 

rbbsf: vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (indien niet vervat in habitattype 91E0) 

7.4.2.6.2 Biotoopkartering i.k.v. natuurontwikkelingsplan INBO (Laurijssens & De Blust, 
2011) 

De biotoopkartering in 2011 (Laurijssens & De Blust, 2011) werd in het studiegebied uitgevoerd in het kader 

van het natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom – Rumst (Rupelstreek), weergegeven 

op Figuur 7-36. Volgens deze biotoopkartering is binnen het projectgebied in hoofdzaak pionierbos en mozaïek 

pionierbos – struweel aanwezig. Daarnaast zijn ook ruigte (met boomopslag), rietmoeras (met boomopslag), 

wilgenstruweel, struweel/opslag en ondiepe eutrofe plassen aanwezig. De zone rondom de vijvers centraal in 

het projectgebied is aangeduid als terrein met recreatie-infrastructuur. In het noordoosten is volgens deze 

kartering een kleine oppervlakte aangeplant met loofhout. Ter hoogte van corridor Molleveld komt er 

struweel/opslag voor. 
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Figuur 7-36: Biotoopkartering in kader van natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom – Rumst (Rupelstreek) (Bron: Laurijssens & De Blust, 2011) 
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7.4.2.6.3 Terreininventarisatie i.k.v. dit MER (Intoe bvba, 2017) 

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 7-38. De bossen werden daarbij ook naar samenstelling en ouderdom getypeerd i.k.v. de 

boscompensatie-analyse; deze oefening werd geactualiseerd in 2019. Voor een gedetailleerde bespreking 

van de voorkomende vegetaties en voor een visualisatie van de terreininventarisatie op perceelsniveau wordt 

verder verwezen naar Bijlage G. 

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, en komt vrij goed overeen met de biotoopkartering i.k.v. het natuurontwikkelingsplan van 

INBO (Laurijssens & De Blust, 2011). 

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 

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 

centrale vijvers 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 vijver van het centraal vijvercomplex 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 het centraal vijvercomplex. 

In enkele vochtige bosbestanden worden de verboden te wijzigen vegetaties Riet en zegges aangetroffen. Het 

betreft de bestanden:  

• 8: vochtig wilgenbos met op de natte plekken Riet en zegges 

• 11: gemengd loofbos met op de natste plekken onder meer Riet  

• 17: wilgenbos met op de natste plekken onder meer Riet 

• 23: gemengd loofbos met op de lagergelegen delen onder meer Gewoon struisriet in de ondergroei 
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• 24: berkenbos met een kruidvegetatie bestaande uit zegges 

• 27: berkenbos met op de nattere plekken Riet 

• 29: wilgenbos met een kruidlaag bestaande uit onder meer Riet 

• 30: wilgenbos met de natte delen gedomineerd door Riet 

• 32: gemengd loofbos met een kruidlaag gedomineerd door zegges 

• 33: recente verbossing met Berk rondom een vochtige zone met Riet. De kruidlaag wordt gedomineerd 

door zegges 

Perceel 20 betreft een open kruidenrijk grasland met onder meer Gewoon struisriet. 

De foto’s in onderstaande Figuur 7-37 geven een aantal beelden van de terreininventarisatie door Intoe bvba 

(2017) 

  

  

  



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

238 

  

 

 

Figuur 7-37: 1) Wilgenbos t.h.v. perceel 7 2) Berkenbos t.h.v. perceel 24 3) Gemengd loofbos t.h.v. perceel 25 4) Centrale 
vijvers 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 7-38: Biotoopkartering van het projectgebied (Naar: Intoe bvba, 2017)
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 Biotoopkartering tijdelijke overslaginfrastructuur en interne verbindingsroute 
Molleveld 

7.4.2.7.1 Biologische waarderingskaart en Habitatkaart 

Kaart 10: Biologische waarderingskaart (Toestand 2018) 

Corridor Molleveld bevindt zich in de bestaande toestand in een suboptimale staat (in casu volledig droge 

corridor, volledig verbost, smalle tunnel mét recreatief medegebruik). 

Tabel 7-14 geeft een overzicht van de ecotopen die volgens de biologische waarderingskaart toestand 2018 

aanwezig zijn ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur en de interne verbindingsroute aan Molleveld 

en hun biologische waarde. 

Ter hoogte van de tijdelijke werfweg (incl. de tijdelijke omlegging van de Kapelstraat) aan Molleveld bevindt 

zich spontaan opgeschoten bos. De bossen zijn ouder dan 22 jaar en bestaan uit struweel en opslag van 

allerlei aard, grotendeels (voor meer dan 80%) bestaande uit inheemse loofboomsoorten.  

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, weergegeven in  

Tabel 7-15. 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.  

Voor een verdere bespreking van de Europese habitats ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur wordt 

verwezen naar de passende beoordeling in Bijlage F. 

Tabel 7-14: Overzicht vegetaties en biologische waarde voorkomen ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur en 
interne verbindingsroute aan Molleveld (BWK, toestand 2018) 

Evaluatie 

BWK 

code BWK omschrijving 

Tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

Molleveld (m²) 

Tijdelijke werfweg 

corridor Molleveld 

(incl. tijdelijke 

omlegging 

Kapelstraat) (m²) 

M Wat waterloop X  

Z 

 

kd + hu dijk + mesofiel hooiland  X 

Z mr + mrb 

+ sal 

rietland en andere vegetatie van het 

rietverbond met beperkte opslag van 

struiken en bomen + wilg (Salix sp.) 

 X 

M ui industrie  X 

M ui + ua industrie + minder dichte bebouwing  X 

W sz + ku opslag van allerlei aard + ruigte of 

pioniersvegatie 

 X 

W sz + ku + 

bet + sal 

opslag van allerlei aard + ruigte of 

pioniersvegatie + berk (Betula sp.) + 

wilg (Salix sp.) 

 X 

W sz + ku + 

sal 

opslag van allerlei aard + ruigte of 

pioniersvegatie + wilg (Salix sp.) 

 X 
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Evaluatie 

BWK 

code BWK omschrijving 

Tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

Molleveld (m²) 

Tijdelijke werfweg 

corridor Molleveld 

(incl. tijdelijke 

omlegging 

Kapelstraat) (m²) 

Wz ku* + hj + 

mr + ae + 

sf 

ruigte of pioniersvegetatie + vochtig 

grasland gedomineerd door russen + 

rietland en andere vegetaties van het 

rietverbond + eutroof water + vochtig 

wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

 X 

m: biologisch minder waardevol 

mw: complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

mz: complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

w: biologisch waardevol 

wz: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

z: biologisch zeer waardevol 

 

Tabel 7-15: Overzicht Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen ter hoogte van de tijdelijke 
overslaginfrastructuur aan Molleveld (BWK, toestand 2018) 

Evaluatie 

BWK 

code 

Europese 

habitat/rbb code Europese habitat/rbb omschrijving 

m wat 1130_vg (100%) De vaargeul in estuarium (100%) 

z 

 

kd + hu 6510_hu (100%) Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond (100%) 

z mr + mrb + 

sal 

1130 (100%) + rbbmr 

(100%) 

Estuaria (100%) + regionaal belangrijk biotoop rietland en andere 

Phragmition-vegetaties (100%) 

m: biologisch minder waardevol 

mw: complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

mz: complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

w: biologisch waardevol 

wz: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

z: biologisch zeer waardevol 

gh: geen Natura 2000 habitat 

rbb: regionaal belangrijke biotoop 

rbbmr: rietland en andere vegetaties van het rietverbond (indien niet vervat onder habitattype 6430) 

rbbsf: vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (indien niet vervat in habitattype 91E0) 

7.4.2.7.2 Ecotopenkaart 

Kaart 12: Ecotopenkaart Zeeschelde 

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). Deze kaarten geven een ecotoopafbakening weer 

en vormen een weerspiegeling van de relatie tussen de hydro- en morfodynamiek en de ecotopen. Ecotopen 

zijn ruimtelijke eenheden die homogeen zijn wat de levensgemeenschappen, (vegetatie-)structuur en 
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voornaamste abiotische factoren betreffen. Jaarlijks worden ze binnen het MONEOS-kader12 voor de 

Beneden-Zeeschelde gemonitord. Hiervoor worden zowel hoogtemetingen van op de boot (via multibeam) als 

vanuit het vliegtuig (LIDAR data) verzameld. 

De ecotopenkaart wordt opgebouwd op basis van twee basisinformatielagen: een fysiotopenkaart en een 

geomorfologische kaart, waarvan Figuur 7-39 een schematische weergave geeft. Voor een verdere 

uiteenzetting van deze kaarten wordt verwezen naar het rapport. Door het combineren van de fysiotopenkaart 

en geomorfologische kaart wordt de ecotopenkaart verkregen. 

De ecotopenkaart van de Rupel ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur is terug te vinden in Kaart 

12. De ecotopenkaart kan worden gebruikt als een verfijning van de biologische waarderingskaart in het kader 

van de bespreking van de referentiesituatie en de effectinschatting. 

In wat volgt wordt de ecotoopkartering ter hoogte van de inplantingsplaats van de tijdelijke kade incl. 

wachtpalen aan de Rupel nader bekeken. Aan de oever bevindt zich een relatief smalle strook schor met 

aangrenzend middelhoog slik met hard antropogeen en zacht substraat en vervolgens laag slik met hard 

antropogeen en zacht substraat. De exacte ecotoopoppervlaktes worden weergegeven in Tabel 7-16. Ter 

hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur is er dus een overgang van open water naar slik en schor met 

hard antropogeen aanwezig vnl. ter hoogte van het schor. De dijkversterkingen en de steenbestorting aan de 

oever van de Rupel ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur dateren initieel van 1978 

(mailcommunicatie De Vlaamse Waterweg, 31/01/2020). 

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 (zie Foto 

7-1). De zone tussen de Rupel en de oude kademuur werd volgestort met steenbestorting omwille van 

veiligheidsredenen, een 6 à 7-tal jaar geleden. De oude kade bevindt zich aan de ondiepe subtidale zone in 

de Rupel, aangrenzend aan een laag slik hard antropogeen met weinig natuurwaarde (de steenbestorting 

waarvan sprake). Van een natuurlijke oever is er hier geen sprake. De 2 meest stroomopwaartse wachtpalen 

komen ongeveer tot aan deze 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). 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 permanente ruimtebeslag voor deze 2 buispalen met de steenbestorting 

errond bedraagt ca. 450 m². De wachtpalen bevinden zich beide ter hoogte van het matig diep subtidaal in de 

Rupel. De steenbestorting bevindt zich vnl. ter hoogte van het matig diep subtidaal en het ondiep subtidaal. 

Er is ook overlap met een strook laag slik zacht substraat. 

 
Tabel 7-16: Ecotoopkartering op de ecotopenkaart van Van Ryckegem et al. (2016) ten gevolge van de aanleg van de 
tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld 

Ecotoop Tijdelijke overslaginfrastructuur (m²) 

Laag slik hard antropogeen 341 

Laag slik zacht substraat 635 

Matig diep subtidaal 4.666 

 

 

 

 

12 MONEOS (MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets 2010) toont de variatie van jaar tot jaar van de verschillende trofische groepen 
in de Zeeschelde. 
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Ecotoop Tijdelijke overslaginfrastructuur (m²) 

Middelhoog slik hard antropogeen 294 

Middelhoog slik zacht substraat 5 

Ondiep subtidaal 3.376 

Hoog supralitoraal 17 

Schor 357 

Totaal 9.691 m² 

 

 

Figuur 7-39: Schematische weergave van de opbouw van a) fysiotopen & b) geomorfologische kaarten (Van Ryckegem 
et. al, 2016). 

 

Foto 7-1: Zicht op de oorspronkelijke kademuur en oever van de Rupel op ca. 250 m opwaarts van de tijdelijke 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 situatie op de foto die dateert van 2011 is dus niet meer actueel. In de bestaande toestand bevindt 
er zich op de oever van de Rupel een laag slik met hard antropogeen substraat (de steenbestorting waarvan sprake). De 
natuurlijke oever is hier dus reeds verstoord 
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 Waterplassen 

Voor de bespreking van de fysico-chemische kwaliteit van de waterplassen in het projectgebied wordt integraal 

verwezen naar paragrafen 7.2.2.7.1 en 7.2.2.7.2 van de discipline Water:  

• Paragraaf 7.2.2.7.1 van de discipline Water: Voor de bespreking van de fysico-chemische kwaliteit van de 

waterplassen in het projectgebied wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de bemonstering van 10 

waterplassen in het projectgebied in de studie van INBO (De Vos et al., 2020). 

• Paragraaf 7.2.2.7.2 van de discipline Water: De fysico-chemische kwaliteit van de noordelijke plas en de 

noordoostelijke poel, die buiten het projectgebied maar wel aangrenzend gelegen zijn, wordt besproken 

aan de hand van de bemonsteringsresultaten in de studie van Van Damme & Vergauwe (2019). 

 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). 

De gegevens die hieruit resulteren, geven een gedetailleerde kijk op de belangrijkste aanwezige soorten in 

het projectgebied.  

Deze informatie werd aangevuld met de karakteristieke soorten aanwezig in de Rupelstreek, dus ruimer 

beschouwd dan het projectgebied. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het natuurontwikkelingsplan voor het 

kleiontginningsgebied te Boom – Rumst (Rupelstreek) (Bron: Laurijssens & De Blust, 2011).  

7.4.2.9.1 Vogels 

Rupelstreek 

De aanwezigheid van de rivier en de vele waterrijke biotopen maken dat in de Rupelstreek een grote 

vogelrijkdom aanwezig is. Kenmerkend voor het rivierlandschap zijn de vele soorten gebonden aan moeras- 

en rietbiotopen zoals Woudaapje, Kleine karekiet, Rietzanger, Waterral, Rietgors, Blauwborst, Porseleinhoen, 

Sprinkhaanzanger, enz. (Laurijssens & De Blust, 2011). 

Studiegebied 

Bij de screening van de faunagegevens uit waarnemingen.be door het INBO voor het studiegebied (De Vos 

et al., 2020), valt in de eerste plaats het groot aantal vogelsoorten op van waterrijke gebieden: watervogels 

zoals Dodaars, Bergeend, Fuut, Krakeend, Kuifeend, Slobeend, Smient, Tafeleend, Zomertaling, Wintertaling, 

Visdief; riet‐ en moerasvogels zoals Roerdomp, Woudaap, Porseleinhoen, Waterral, Watersnip, Rietzanger, 

Blauwborst, Bosrietzanger, Bruine Kiekendief, Kleine Karekiet, Rietgors, Cetti's Zanger en Sprinkhaanzanger; 

steltlopers: Groenpootruiter, Tureluur, Oeverloper, Witgat. 

In de steile flanken langs het kleiputtencomplex van Terhagen broeden IJsvogel en Oeverzwaluw. Deze 

soorten van waterrijke gebieden zijn vooral te vinden in en langs de plassen ten noorden en oosten van het 

projectgebied, waarvan het merendeel beheerd wordt door Natuurpunt. Het projectgebied is minder open dan 

de omgeving van de kleiputten die door Natuurpunt worden beheerd, en bestaat vooral uit struweel en 

opgaand bos. Deze afwisseling is een geschikte habitat voor Gekraagde Roodstaart, Houtsnip, Nachtegaal, 

Zomertortel, Wielewaal en Wespendief (De Vos et al., 2020). 

Projectgebied 

In de studie van Feys (2017) werden er sinds 2008 124 vogelsoorten waargenomen in het projectgebied. Een 

groot aantal hiervan zijn trekvogels. Een volledig overzicht van de waargenomen soorten in het projectgebied 

is te vinden in Bijlage E. 
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De soorten waarvoor er aanwijzingen zijn dat ze binnen het projectgebied broeden worden weergegeven 

in Tabel 7-17 en getoond op Figuur 7-40. 

De broedvogelwaarnemingen binnen het projectgebied die voorkomen op de Rode Lijst en/of vastgelegd zijn 

als Provinciaal Prioritaire soort voor Antwerpen worden hieronder besproken: 

• Blauwborst: Deze soort van moerassige gebieden en vochtige ruigten vindt in de vochtige delen van het 

projectgebied geschikt broedgebied, en wordt dan ook regelmatig waargenomen. Deze Provinciale 

Prioritaire Soort nam in tegenstelling tot vele andere broedvogels de afgelopen decennia in Vlaanderen 

sterk toe. 

• Boomvalk: wordt regelmatig waargenomen, zowel boven het natuurgebied van Natuurpunt als boven het 

projectgebied zelf. Door de aanwezigheid van libellen zijn de plassen een ideaal foerageergebied voor de 

soort, waardoor de omgeving ervan mogelijke broedplaatsen zijn. 

• Cett’is zanger: gaat in verschillende regio’s achteruit, zowel in Vlaanderen als in Europa. Cetti's zanger 

komt voor in de buurt van water in dicht struikgewas en werd waargenomen in het zuiden van het 

projectgebied aan de vijvers van Ceuppens. 

• Fitis: Fitis is kenmerkend voor droge tot vochtige halfopen landschappen: heide, bos en agrarisch gebied. 

Fitis wordt frequent waargenomen in het projectgebied en ter hoogte van de noordelijke plas. 

• Gekraagde roodstaart: Van deze Provinciale Prioritaire Soort is er 1 melding binnen het onderzochte 

gebied, op 16 mei 2016. Gezien het ontbreken van verdere waarnemingen ging het hier wellicht om een 

late doortrekker. De soort heeft een voorkeur voor open tot halfopen bossen, zowel in loof- als gemengd 

en naaldhout, bosranden en kapvlakten (Vermeersch 2004d). In de ruime omgeving komt de soort wel voor 

als broedvogel, het is niet uit te sluiten dat de soort af en toe tot broeden komt in het projectgebied. 

• Grote lijster: Grote lijster komt nog verspreid over heel Vlaanderen voor, maar de populatie lijkt wel 

achteruit te gaan. De soort komt vooral voor in cultuurlandschappen met verspreide (hoge) bomen en 

bosjes, parken en populierenbossen (Vermeersch, 2004c). Er is 1 waarneming binnen het projectgebied. 

Het is dus mogelijk dat de soort hier af en toe tot broeden komt. 

• IJsvogel: Door de aanwezigheid van verschillende grote en kleine waterpartijen is de IJsvogel een vrij 

algemene soort binnen het projectgebied. Strenge winters spelen deze soort parten, maar na enkele 

zachtere winters kunnen de populaties zich vaak snel weer herstellen. 

• Matkop: gaat in verschillende regio’s achteruit, zowel in Vlaanderen als in Europa. De soort komt voor in 

allerlei bostypes, met in het noorden van het verspreidingsgebied een voorkeur voor jonge wilgen, berken- 

en elzenbossen met voldoende dood hout (Vermeersch, 2004a). Binnen het projectgebied zijn sinds 2008 

9 waarnemingen van Matkop, gezien de aanwezigheid van geschikt habitat is het zeer waarschijnlijk dat 

de soort hier broedt. 

• Nachtegaal: Nog een soort die het niet zo goed doet de laatste jaren, vandaar de opname op de Rode Lijst 

in de categorie ‘Kwetsbaar’ (Devos et al., 2016). Binnen en net buiten het projectgebied lijkt de soort het 

nog vrij goed te doen, met elk voorjaar nog verschillende zangposten. 

• Oeverzwaluw: kan tot broeden komen in de steile flanken van de centrale vijvers en langs de noordelijke 

plas 

• Rietgors: Ook deze laatste Rode Lijstsoort is nog vrij algemeen in Vlaanderen, en in het projectgebied 

worden zowel binnen als buiten het broedseizoen regelmatig Rietgorzen waargenomen. 

• Spotvogel: Spotvogel leeft voornamelijk in halfopen landschappen en loofopslag aan de rand van vochtige 

gebieden en werd reeds waargenomen in het projectgebied. 

• Staartmees: Deze nog steeds algemene soort is op de meest recente Rode Lijst opgenomen in de 

categorie ‘kwetsbaar’ (Devos et al., 2016). Er zijn verschillende waarnemingen verspreid over het 

projectgebied, het is dus zeer aannemelijk dat de soort hier broedt. 

• Tuinfluiter: Ook deze nog vrij algemene soort is inmiddels opgenomen op de Rode Lijst, in de categorie 

‘Bijna in gevaar’ (Devos et al., 2016). Als broedbiotoop geeft deze soort de voorkeur aan plaatsen met 

voldoende loofhout en struweel, afgewisseld met zonnige open plekken en veel onderbegroeiing 

(Vermeersch, 2004b). Van deze soort zijn er verschillende waarnemingen, en dit zowel binnen als buiten 

het projectgebied, er kan dus van uit worden gegaan dat de soort hier broedt. 

• Zomertortel: is de afgelopen jaren in heel Vlaanderen (en bij uitbreiding in heel West-Europa) sterk 

achteruitgegaan, waardoor deze vroeger algemene soort nu als “ernstig bedreigd” op de Rode Lijst is 
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opgenomen (Devos et al., 2016). Zowel binnen het projectgebied als in het aangrenzende natuurgebied 

was de typische zang van de Zomertortel de afgelopen jaren nog op verschillende plaatsen te horen. 

 

Tabel 7-17: Broedvogelwaarnemingen in het projectgebied (2008-2017) (Bron: Feys (2017)) 

Wetenschapp
elijke naam 

Nederlands
e naam 

Bijlage 1 Cat 2 
Soorten-besluit 

Provinciaal Prioritaire Soort 
(PPS) provincie Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Aantal 
waarnemi
ngen 
baltsend/b
roedend 
2008-2017 

Luscinia 
svecica 

Blauwborst x PPS  17 

Certhia 
brachydactyla 

Boomkruiper x   2 

Acrocephalus 
palustris 

Bosrietzang
er 

x   2 

Falco subbuteo Boomvalk x  
Bijna in 
gevaar 

Geen XY-
data 

Sylvia curruca 
Braamsluipe
r 

x   1 

Cettia cetti 
Cetti's 
zanger 

x  Bijna in 
gevaar 

4 

Phylloscopus 
trochilus 

Fitis x  Kwetsbaar 73 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Gekraagde 
roodstaart 

x PPS  1 

Turdus 
viscivorus 

Grote lijster x  Bijna in 
gevaar 

1 

Prunella 
modularis 

Heggenmus x   1 

Columba oenas Holenduif x   1 

Columba 
palumbus 

Houtduif x   1 

Alcedo atthis IJsvogel x PPS Kwetsbaar 
Geen XY-
data 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Kleine 
Karekiet 

x   33 

Cuculus 
canorus 

Koekoek x   10 

Fulica atra Meerkoet x   6 

Turdus merula Merel x   2 

Parus 
montanus 

Matkop x PPS Bedreigd 
9, geen XY-
data 
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Wetenschapp
elijke naam 

Nederlands
e naam 

Bijlage 1 Cat 2 
Soorten-besluit 

Provinciaal Prioritaire Soort 
(PPS) provincie Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Aantal 
waarnemi
ngen 
baltsend/b
roedend 
2008-2017 

Luscinia 
megarhynchos 

Nachtegaal x PPS Kwetsbaar 59 

Riparia riparia 
Oeverzwalu
w 

x  
Bijna in 
gevaar 

Geen XY-
data 

Emberiza 
schoeniclus 

Rietgors x  Bijna in 
gevaar 

1 

Erithacus 
rubecula 

Roodborst x   2 

Hippolais 
icterina 

Spotvogel x  Bijna in 
gevaar 

1 

Aegithalos 
caudatus 

Staartmees x  Kwetsbaar 
Geen XY-
data 

Phylloscopus 
collybita 

Tjiftjaf x   32 

Sylvia borin Tuinfluiter x  Bijna in 
gevaar 

25 

Fringilla 
coelebs 

Vink x   3 

Troglodytes 
troglodytes 

Winter-
koning 

x   4 

Turdus 
philomelos 

Zanglijster x   7 

Streptopelia 
turtur 

Zomertortel x  Ernstig 
bedreigd 

2 

Sylvia 
atricapilla 

Zwartkop x   27 

 

Noordelijke plas en plassengebied Natuurpunt 

In Tabel 7-18 worden de soorten weergegeven die niet voorkomen in het projectgebied maar waarvoor er 

aanwijzingen zijn dat ze in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied broeden (meer bepaald ter 

hoogte van de noordelijke plas of in het aanliggende plassengebied van Natuurpunt). Enkel de soorten die 

voorkomen op de Rode Lijst en/of vastgelegd zijn als Provinciaal Prioritaire soort worden hier benoemd: 

• Porseleinhoen: is een Provinciale Prioritaire Soort die in 2009 éénmaal werd waargenomen.  

• Tafeleend: wordt frequent waargenomen aan de noordelijke plas. 

• Visdief: broeden op nestvlotjes voor deze soort in het nabijgelegen natuurgebied, en gebruiken de plassen 

van het projectgebied om te foerageren. Tijdens de terreinbezoeken in 2017 werden foeragerende 

Visdieven waargenomen op zowel de meest noordelijke plas, als op de grootste (noordelijke) vijver van het 

centraal vijvercomplex. 

• Woudaap: werd in 2014 zingend waargenomen aan de noordelijke plas. De Woudaap is zeer zeldzaam, 

maar lijkt op goede weg te zijn in Vlaanderen. 

Deze soorten worden ook weergegeven op Figuur 7-40. 
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Tabel 7-18: Broedvogelwaarnemingen die niet voorkomen in het projectgebied maar wel ter hoogte van de noordelijke 
plas en het plassengebied van Natuurpunt - Rode Lijst soorten en/of Provinciaal Prioritaire Soorten provincie Antwerpen 
(2008-2017) (Bron: Feys (2017)) 

Wetenschapp
elijke naam 

Nederland
se naam 

Bijlage 1 Cat 2 
Soortenbesluit 

Provinciaal Prioritaire Soort 
(PPS) provincie Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Aantal 
waarnemin
gen 
baltsend/b
roedend 
2008-2017 

Porzana 
porzana 

Porseleinho
en 

x PPS 
Ernstig 
bedreigd 

1, geen XY-
data 

Aythya ferina Tafeleend x  
Bijna in 
gevaar 

28 

Sterna hirundo Visdief x  Kwetsbaar 7 

Ixobrychus 
minutus 

Woudaap x  Bedreigd 7 

 

 

Figuur 7-40: Broedvogelwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (2008-2017) (Feys et al, 2017)
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7.4.2.9.2 Zoogdieren 

Rupelstreek 

Van de meeste zoogdiersoorten zijn weinig verspreidingsgegevens bekend voor de Rupelstreek. Wel 

gekend is de aanwezigheid van Bever en Otter in de Rupelvallei. Door de aanwezigheid van vele waterrijke 

biotopen en (vochtige) bossen is de streek wellicht ook waardevol voor tal van vleermuissoorten; 

inventarisatiegegevens zijn hier echter beperkt. 

De Europese bever is aanwezig in Vlaanderen sinds 2000 via kolonisatie uit Wallonië en Nederland en via 

herintroductie in de Dijlevallei. Sindsdien koloniseert de soort waterrijke gebieden in het rivierengebied en 

ook in de Rupelvallei en de Netevallei is de soort ondertussen aanwezig (o.a. Viersels Gebroekt, Broek De 

Naeyer). Ook het kleiputtengebied te Boom-Rumst vormt een potentieel geschikt leefgebied voor de Bever, 

ten minste als een aangepaste ecologische verbinding met de Rupel kan gerealiseerd worden (zodat de 

soort het gebied kan bereiken). De Bever is tevens opgenomen als doelsoort in de 

instandhoudingsdoelstellingen van de gehele Nete- en Scheldevallei. 

De Europese otter werd voor het eerst waargenomen in het gebied Broek de Naeyer aan de overzijde van 

het projectgebied aan de Rupel in 2012. Dit na jarenlange afwezigheid in Vlaanderen. Intussen blijkt dat 

de soort zich opnieuw voortplant in de vallei van de Schelde. Ook het kleiputtengebied te Boom-Rumst 

vormt een potentieel geschikt leefgebied voor de Otter, ten minste als een aangepaste ecologische 

verbinding met de Rupel kan gerealiseerd worden (zodat de soort het gebied kan bereiken zonder de 

Kapelstraat te moeten kruisen). 

De vele waterrijke biotopen in de Rupelstreek vormen een geliefkoosd jachtterrein voor veel vleermuizen. 

De aanwezige (moeras)bossen kunnen schuilgelegenheid en voortplantingsplaatsen bieden indien 

voldoende oude en dode bomen aanwezig zijn. Ook de aanwezigheid van enkele oude (kasteel)parken in 

de regio is wellicht interessant voor vleermuizen (Laurijssens & De Blust, 2011). 

Projectgebied en onmiddellijke omgeving 

De lijst met waarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving voor wat zoogdieren betreft is 

beperkt en is weergegeven in Tabel 7-19. Ook tijdens de veldinventarisatie van Feys (2017) lag de focus 

minder op deze dierengroep. Op  
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Figuur 7-41 worden de zoogdierwaarnemingen getoond waarvan XY-data beschikbaar zijn. 

De vleermuizen zijn als groep opgenomen als Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen 

(Beckers et al., 2009). Binnen het projectgebied zijn er in de studie van Feys (2017) waarnemingen van 3 

soorten vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. De Vos et al. (2020) 

meldt dat er aan de noordkant van de centrale vijver in het projectgebied in 2018 volgende soorten werden 

waargenomen, met behulp van een automatische batdetector: Gewone dwergvleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, Grootoorvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Bosvleermuis. Deze 

soorten zijn Europees beschermd via de Habitatrichtlijn (Bijlage IV). 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 (De Vos et al., 

2020). 

Tabel 7-19: Zoogdierwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (Bron: Feys (2017) en De Vos et 
al. (2020)) 

Wetenscha
ppelijke 
naam 

Nederland
se naam 

Bijlage 1 Cat 
1 
Soortenbeslui
t 

Bijlage 1 Cat 
3 
Soortenbeslui
t 

Provinciaal Prioritaire 
Soort (PPS) provincie 
Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaandere
n 

Aantal 
waarn
eming
en 
2008-
2017 

Vulpes 
vulpes 

Vos 
    

10 

Erinaceus 
europaeus 

Egel x 
   

Geen 
XY-
data 
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Wetenscha
ppelijke 
naam 

Nederland
se naam 

Bijlage 1 Cat 
1 
Soortenbeslui
t 

Bijlage 1 Cat 
3 
Soortenbeslui
t 

Provinciaal Prioritaire 
Soort (PPS) provincie 
Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaandere
n 

Aantal 
waarn
eming
en 
2008-
2017 

Crocidura 
russula 

Huisspitsm
uis 

x 
   

Geen 
XY-
data 

Lepus 
europaeus 

Haas 
    

Geen 
XY-
data 

Oryctolagus 
cuniculus 

Konijn 
    

16 

Sciurus 
vulgaris 

Rode 
eekhoorn 

x 
   

Geen 
XY-
data 

Apodemus 
sylvaticus 

Gewone 
bosmuis 

    

2 

Micromys 
minutus 

Dwergmuis 
    

Geen 
XY-
data 

Rattus 
norvegicus 

Bruine rat 
    

Geen 
XY-
data 

Talpa 
europaea 

Mol 
    

1 

Eptesicus 
serotinus 

Laatvlieger 
 

x PPS 
 

2 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Gewone 
dwergvleer
muis 

 
x PPS 

 

91 

Pipistrellus 
nathusii 

Ruige 
dwergvleer
muis 

 
x PPS 

 

1 

Plecotus 
auritus 

Grootoorvle
ermuis 

 
x PPS Bijna in 

gevaar 
Geen 
XY-
data 

Nyctalus 
noctula 

Rosse 
vleermuis 

 
x PPS Kwetsbaar Geen 

XY-
data 

Myotis 
daubentonii 

Watervleer
muis 

 
x PPS Bijna in 

gevaar 
Geen 
XY-
data 

Nyctalus 
leisleri 

Bosvleermu
is 

 
x PPS Bedreigd Geen 

XY-
data 
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Figuur 7-41: Zoogdierwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (2008-2017) (Feys, 2017) 

7.4.2.9.3 Dagvlinders 

Van dagvlinders komt een gevarieerde soortensamenstelling voor in de Rupelstreek en in het 

projectgebied, met het Bruin blauwtje als karakteristieke soort. Het Bruin blauwtje leeft in droogschrale 

graslanden met korte vegetatie of in opgespoten terreinen met pionierssituatie. Sinds 2008 werden er 20 

soorten waargenomen binnen het projectgebied en de onmiddellijke omgeving (Feys, 2017), weergegeven 

in Tabel 7-20 en op Figuur 7-42. Drie soorten verdienen door hun positie op de Rode Lijst specifieke 

vermelding: 

• Zwartsprietdikkopje (‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst): werd éénmaal waargenomen in 2011, net buiten 

het projectgebied en daarom niet weergegeven op de figuur. Zwartsprietdikkopjes komen vooral voor in 

graslanden met vrij hoge en ruige vegetatie, zoals wegbermen en bospaden. Als waardplant worden 

allerlei grassen gebruikt (Maes et al., 2013). Het is te verwachten dat deze soort ook binnen het 

projectgebied voorkomt, de terreinbezoeken in 2017 vielen net voor de voornaamste vliegperiode van 

deze soort. 

• Citroenvlinder (‘Bijna in gevaar’ op de Rode Lijst): is nog zeer algemeen in Vlaanderen, maar sinds 

1990 gaat ze achteruit. Er zijn 54 waarnemingen van de soort uit het projectgebied en onmiddellijke 

omgeving. Citroenvlinders komen voor in struwelen, open bossen en bosranden. Als waardplant 

gebruikt de Citroenvlinder Sporkehout (Rhamnus frangula) (Maes et al., 2013). 

• Kleine vos (‘Bijna in gevaar’ op de Rode Lijst): soort die vrijwel overal kan worden waargenomen, eitjes 

worden afgezet op Grote brandnetel Urtica dioica (Maes et al., 2013). De laatste jaren lijkt de soort weer 

toe te nemen. Binnen het projectgebied en onmiddellijke omgeving zijn er sinds 2008 3 meldingen van 

de Kleine vos. 
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Tabel 7-20: Dagvlinderwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (2008-2017) (Bron: Feys (2017)) 

Wetenschapp
elijke naam 

Nederland
se naam 

Bijlage 1 Cat 1 
Soortenbesluit 

Provinciaal Prioritaire Soort 
(PPS) provincie Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Aantal 
waarneming
en 2008-
2017 

Vanessa 
atalanta 

Atalanta    14 

Pararge 
aegeria 

Bont 
zandoogje 

   60 

Celastrina 
argiolus 

Boomblauw
tje 

   Geen XY-
data 

Aricia agestis 
Bruin 
blauwtje 

   4 

Maniola jurtina 
Bruin 
zandoogje 

   354 

Gonepteryx 
rhamni 

Citroenvlind
er 

  Bijna in 
gevaar 

54 

Aglais io 
Dagpauwoo
g 

   22 

Vanessa 
cardui 

Distelvlinde
r 

   245 

Polygonia c-
album 

Gehakkelde 
aurelia 

   12 

Ochlodes 
sylvanus 

Groot 
dikkopje 

   44 

Pieris 
brassicae 

Groot 
koolwitje 

   2 

Polyommatus 
icarus 

Icarusblauw
tje 

   129 

Pieris napi 
Klein 
geaderd 
witje 

   Geen XY-
data 

Pieris rapae 
Klein 
koolwitje 

   14 

Aglais urticae Kleine vos   Bijna in 
gevaar 

3 

Lycaena 
phlaeas 

Kleine 
vuurvlinder 

   17 

Araschnia 
levana 

Landkaartje    5 

Colias croceus 
Oranje 
luzernevlind
er 

   Geen XY-
data 

Anthocharis 
cardamines 

Oranjetipje    Geen XY-
data 
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Thymelicus 
lineola 

Zwartspriet
dikkopje 

x  Kwetsbaar 1 

 

 

Figuur 7-42: Dagvlinderwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (2008-2017) (Bron: Feys (2017)) 

7.4.2.9.4 Sprinkhanen 

Er werden ook een 7-tal sprinkhaansoorten waargenomen binnen het projectgebied en onmiddellijke 

omgeving (Feys, 2017). De waarnemingen worden weergegeven in Tabel 7-21 en de waarnemingen 

waarvoor XY-data beschikbaar zijn worden gesitueerd op Figuur 7-43.  

Veenmol is een Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen. Op de Rode Lijst uit 2000 was 

deze soort nog als ‘Bedreigd’ opgenomen, maar op de meest recente versie is de status veranderd naar 

‘Momenteel niet in gevaar’ (Maes et al., 2017). Het is een soort met een ondergrondse levenswijze in 

graslanden en moestuinen, met een voorkeur voor vochtige en humusrijke bodems. De vrouwtjes maken 

een nest in ondergrondse gangen en doen aan broedzorg. Het zwaartepunt van de recente verspreiding in 

Vlaanderen ligt op de grens van de provincies Antwerpen (Bornem en Schelle langs de Rupel, langs de 

Zenne en de Dijle in Mechelen en omstreken en langs de Grote Nete in Herselt en Heist-op-den Berg) en 

Vlaams-Brabant in de zogenaamde “Vlaamse vallei” (Beckers et al., 2009). Net buiten het projectgebied, 

tegen de noordkant van het aangrenzende natuurgebied zijn er 2 waarnemingen van deze soort, uit 2010 

en 2014. Daarnaast zijn er ook enkele recente waarnemingen van deze soort ten noorden hiervan, hier 

werden ook in 2017 nog Veenmollen waargenomen. Het is zeker mogelijk dat de soort ook binnen het 

projectgebied voorkomt, gezien de ondergrondse levenswijze en de nachtelijke zangactiviteit kan deze 

soort immers gemakkelijk over het hoofd worden gezien. 

De Grote groene sabelsprinkhaan is algemeen in Vlaanderen. De soort komt in het projectgebied voor 

in de aanwezige dichte ruigtes en struwelen. 
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Tabel 7-21: Sprinkhaanwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (2008-2017) (Bron: Feys (2017)) 

Wetenschappe
lijke naam 

Nederlandse 
naam 

Bijlage 1 Cat 1 
Soortenbesluit 

Provinciaal Prioritaire Soort 
(PPS) provincie Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Aantal 
waarne
mingen 
2008-
2017 

Chorthippus 
brunneus 

Bruine 
sprinkhaan 

   2 

Tettigonia 
viridissima 

Grote groene 
sabelsprinkhaan 

x   3 

Pseudochorthip
pus parallelus 

Krasser    10 

Chorthippus 
biguttulus 

Ratelaar    1 

Phaneroptera 
falcata 

Sikkelsprinkhaan    Geen 
XY-data 

Pholidoptera 
griseoaptera 

Bramensprinkha
an 

   1 

Gryllotalpa 
gryllotalpa 

Veenmol  PPS  Geen 
XY-data 
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Figuur 7-43: Sprinkhaanwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (2008-2017) (Bron: Feys 
(2017)) 

7.4.2.9.5 Libellen 

De vele waterpartijen in de Rupelvallei zijn naast vogels ook voor libellen zeer interessant. Karakteristieke 

soorten voor de regio zijn o.a. Bruine korenbout, Glassnijder, Variabele waterjuffer en Vroege glazenmaker 

(Laurijssens & De Blust, 2011).  

In totaal werden er 27 soorten geregistreerd in het projectgebied sinds 2008 (Feys, 2017), weergegeven 

in Tabel 7-22 en getoond op Figuur 7-44. Tijdens het veldwerk in juni 2017 waren er verschillende 

waarnemingen van Zuidelijke keizerlibel, een zuidelijke soort die de laatste jaren frequenter wordt 

waargenomen in Vlaanderen). De 3 soorten op de Rode Lijst worden hieronder afzonderlijk beschreven 

(De Knijf et al., 2006): 

• Koraaljuffer (‘Zeldzaam’ op de Rode Lijst): in De Knijf et al. (2006) wordt deze soort beschreven als 

‘Zeldzaam’ in Vlaanderen, met enkel in de Kempen populaties. Sindsdien heeft deze soort haar areaal 

echter uitgebreid, en kunnen Koraaljuffers in een groter deel van Vlaanderen worden aangetroffen. Het 

voorkeurshabitat bestaat uit ondiep stilstaand water in heide- en veengebieden. Er zijn 3 waarnemingen 

aan de grote noordelijke plas, aan de meest noordelijke vijver van het centraal vijvercomplex is er een 

melding uit 2012. De waarneming van een vers uitgeslopen exemplaar op 14 juni 2017 wijst erop dat 

de soort zich binnen het projectgebied voortplant. 

• Variabele waterjuffer (‘Bedreigd’ op de Rode Lijst): komt verspreid over Vlaanderen voor, met een 

voorkeur voor mesotrofe of eutrofe laagveenplassen met een goed ontwikkelde en structuurrijke water- 

en oeverplantenvegetatie (De Knijf et al., 2006). Er is 1 waarneming van een vrouwtje, helemaal in het 

zuidwesten van het projectgebied. 

• Bruine korenbout (‘Bedreigd’ op de Rode Lijst): in Vlaanderen een zeer zeldzame soort, met één van 

de grootste populaties in de ruime regio van Klein Brabant, waarbinnen ook het projectgebied zich 

situeert. Bruine korenbouten komen zowel aan stilstaande plassen als aan stromend water voor. Voor 

het projectgebied en onmiddellijke omgeving zijn er 8 waarnemingen sinds 2008, de meeste aan de 
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noordelijke plas. In 2017 werd de soort ook waargenomen aan de grootste (noordelijke) vijver van het 

centraal vijvercomplex.  

 

Tabel 7-22: Libelwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (2008-2017) (Bron: Feys (2017)) 

Wetenschappel
ijke naam 

Nederlandse 
naam 

Bijlage 1 
Soorten
besluit 

Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) 
provincie Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Aantal 
waarne
mingen 
2008-
2017 

Coenagrion 
puella Azuurwaterjuffer    

157 

Platycnemis 
pennipes 

Blauwe 
breedscheenjuff
er    

45 

Aeshna cyanea 
Blauwe 
glazenmaker    

1 

Sympetrum 
sanguineum 

Bloedrode 
heidelibel    

73 

Aeshna grandis 
Bruine 
glazenmaker    

3 

Libellula fulva 
Bruine 
korenbout  PPS Bedreigd 

6 

Sympecma 
fusca 

Bruine 
winterjuffer    

12 

Sympetrum 
striolatum 

Bruinrode 
heidelibel    

21 

Orthetrum 
cancellatum 

Gewone 
oeverlibel    

66 

Lestes sponsa 
Gewone 
pantserjuffer    

Geen XY-
data 

Anax imperator Grote keizerlibel    
25 

Erythromma 
najas 

Grote 
roodoogjuffer    

24 

Chalcolestes 
viridis 

Houtpantserjuffe
r    

18 

Erythromma 
viridulum 

Kleine 
roodoogjuffer    

2 

Ceriagrion 
tenellum Koraaljuffer   Zeldzaam 

3 

Ischnura elegans Lantaarntje    
102 

Aeshna mixta Paardenbijter    70 

Gomphus 
pulchellus Plasrombout    

24 
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Wetenschappel
ijke naam 

Nederlandse 
naam 

Bijlage 1 
Soorten
besluit 

Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) 
provincie Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Aantal 
waarne
mingen 
2008-
2017 

Libellula 
depressa Platbuik    

1 

Cordulia aenea Smaragdlibel    
16 

Sympetrum 
vulgatum 

Steenrode 
heidelibel    

1 

Coenagrion 
pulchellum 

Variabele 
waterjuffer  PPS Bedreigd 

1 

Libellula 
quadrimaculata Viervlek    

118 

Pyrrhosoma 
nymphula Vuurjuffer    

17 

Crocothemis 
erythraea Vuurlibel    

15 

Enallagma 
cyathigerum Watersnuffel    

116 

Anax parthenope 
Zuidelijke 
keizerlibel    

Geen XY-
data 
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Figuur 7-44: Libelwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (2008-2017) (Bron: Feys (2017)) 

7.4.2.9.6 Overige ongewervelden 

In het projectgebied zijn ook nog waarnemingen van nachtvlinders (Feys, 2017). Op waarnemingen.be 

werden tot op heden nog maar 29 soorten van deze groep ingevoerd. 1 ervan – de Bruine marmerbladroller 

– wordt beschouwd als ‘zeldzaam’ een andere – Dryadaula heindeli – wordt gezien als ‘zeer zeldzaam’. 

Ook van enkele andere groepen werden als zeldzame soorten gemeld, onder andere Dageraadzandbij, 

Rechte waterzweefvlieg en Wijnrood pissebedje werden reeds waargenomen binnen het projectgebied. 

Deze insectengroepen zijn echter niet in detail geïnventariseerd geweest. Echter de bestaande 

faunagegevens geven een voldoende duidelijk beeld van de voorkomende natuurwaarde voor 

ongewervelden van het projectgebied. 

7.4.2.9.7 Reptielen en amfibieën 

De water- en moerasbiotopen in de Rupelstreek kennen een soortenrijke amfibieëngemeenschap. Naast 

algemenere soorten komen ook enkele zeldzame en bedreigde soorten voor, m.n. Rugstreeppad en 

Kamsalamander (Laurijssens & De Blust, 2011). 

In het projectgebied zelf zijn er 3 amfibiesoorten aangetroffen (Feys, 2017), weergegeven in Tabel 7-23, 

waaronder Kamsalamander die echter slechts marginaal habitat vindt in het projectgebied (zie verder). Ter 

hoogte van de noordelijke plas en de noordoostelijke poel werden 6 amfibiesoorten waargenomen 

(Feys, 2017), weergegeven in Tabel 7-24. 

De amfibiewaarnemingen in het projectgebied en ter hoogte van de noordelijke plas en noordoostelijke 

poel worden getoond op Figuur 7-45. Van de in totaal 7 waargenomen amfibie- en reptielsoorten zijn de 2 

laatstgenoemde soorten als ‘kwetsbaar’ aangeduid op de Rode Lijst (Feys, 2017) (): 

• Rugstreeppad: komt verspreid voor in Vlaanderen, het grootste deel van het areaal van de soort is te 

vinden in Limburg. De natuurlijke leefgebieden van de Rugstreeppad in het Vlaamse Gewest zijn 

gestabiliseerde en zonbeschenen duinen en heidegebieden met een vrij schrale vegetatie. Ook 

antropogene sites zoals klei- en zandgroeven, zandopspuitingen, terrils van oude koolmijnen, 

poldergebieden en bouwterreinen worden door de soort gebruikt (Jooris et al., 2013). Er is 1 

waarneming (2010) van een roepende Rugstreeppad buiten het projectgebied, aan de grote noordelijke 

plas. In de aanpalende actieve kleigroeve van Wienerberger komt een populatie Rugstreeppad voor. 

Deze wordt jaarlijks opgevolgd door Natuurpunt Studie (Lambrechts & Jooris, 2011; Lambrechts, 2012, 

2015, 2017), in 2014 ook door Nature ID (Nature ID, 2014). 

• Kamsalamander: komt verspreid over Vlaanderen voor. Plaatselijk is de soort sterk afgenomen, zoals 

in de Provincie Vlaams-Brabant. Deze salamander komt voornamelijk voor in (half)open landschappen 

met een grote variatie aan landschapselementen. Verder heeft de soort nood aan zonbeschenen, 

visloze waterpartijen met helder water en een structuurrijke onderwatervegetatie (om succesvol voort 

te planten) (Jooris et al., 2013). In de noordelijke plas (buiten projectgebied) zijn er een aantal meldingen 

van Kamsalamander, en ook op de noordoostelijke poel (op de grens van het projectgebied met het 

aanliggende natuurgebied) zijn er een aantal waarnemingen. Tenslotte werd er in 2017 ook een 

Kamsalamander gezien in het projectgebied zelf. 
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Tabel 7-23: Amfibiewaarnemingen in het projectgebied (2008-2017) (Bron: Feys (2017)) 

Wetenscha
ppelijke 
naam 

Nederla
ndse 
naam 

Bijlage 1 Cat 1 
Soortenbeslui

t 

Bijlage 1 Cat 3 
Soortenbeslui

t 

Provinciaal Prioritaire Soort 
(PPS) provincie Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaandere

n 

Aantal 
waarn
eming

en 
2008-
2017 

Pelophylax 
ridibundus 

Meerkikke
r 

x    53 

Rana 
temporaria 

Bruine 
Kikker 

x    1 

Triturus 
cristatus 

Kamsala
mander 

 x  Kwetsbaar 
1, geen 
XY-
data 

 

Tabel 7-24: Amfibiewaarnemingen aan de noordelijke plas en de noordoostelijke poel (2008-2017) (Bron: Feys (2017)) 

Wetenscha
ppelijke 
naam 

Nederland
se naam 

Bijlage 1 Cat 
1 

Soortenbeslui
t 

Bijlage 1 Cat 
3 

Soortenbeslui
t 

Provinciaal Prioritaire 
Soort (PPS) provincie 

Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaandere

n 

Aantal 
waarn
eming

en 
2008-
2017 

Bufo bufo 
Gewone 
pad 

x    1 

Epidalea 
calamita 

Rugstreepp
ad 

 x PPS Kwetsbaar 1 

Lissotriton 
vulgaris 

Kleine 
watersalam
ander 

x    12 

Pelophylax 
ridibundus 

Meerkikker x    15 

Pelophylax 
kl. 
esculentus 

Bastaardkik
ker 

x    11 

Triturus 
cristatus 

Kamsalama
nder 

 x  Kwetsbaar 4 
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Figuur 7-45: Amfibiewaarnemingen in het projectgebied en aan de noordelijke plas en de noordoostelijke poel (2008-
2017) (Bron: Feys (2017)) 

Om uitsluitsel te bekomen over het precieze voorkomen van Kamsalamander in het projectgebied, werden 

er in mei 2020 door het INBO (Brys et al., 2020), 14 poelen, slootjes en vijvers in en rond het projectgebied, 

gescreend op de aanwezigheid van Kamsalamander. Dit met behulp van een eDNA-screening. Door de 

interactie van organismen met het milieu wordt DNA uitgestoten en hoopt het zich daar op. Dit is eDNA of 

environmental DNA. Het INBO legt zich sinds enkele jaren toe op de ontwikkeling en verfijning van 

soortspecifieke detectiemethoden voor onder andere Kamsalamander. De bemonsterde locaties binnen 

het projectgebied zijn weergegeven op Figuur 7-46. 

Op basis van de uitgevoerde analyses kan worden geconcludeerd dat in 4 van de 14 onderzochte vijvers, 

poelen en sloten, Kamsalamander aanwezig is. Het gaat over de noordelijke plas, de noordoostelijke poel, 

een plasje ten oosten van het projectgebied en een plasje in het zuiden van het projectgebied aan de tunnel 

onder de Kapelstraat. De habitatgeschiktheid van de bemonsterde wateren hangt samen met verschillende 

biotische en abiotische factoren. Voor succesvolle reproductie prefereren Kamsalamanders 

zonbeschenen, visvrije (predatie van de larven) (poel)systemen. Brys et al. (2020) stellen dat de 

Kamsalamander in de voormalige groeve in de bestaande toestand slechts marginaal habitat vindt. De 

meeste locaties met permanent water bevatten vis. Daarnaast zijn zonbeschenen poelen slechts beperkt 

aanwezig. Aangezien een groot deel van de verwachtte waterlichamen droog stond tijdens de 

bemonstering, zijn ze bovendien (te) tijdelijk van aard (al kende 2020 een erg droog voorjaar).  

De centrale vijvers (locaties 5, 7, 8 en 9) zijn door de hoge dichtheid aan verschillende vissoorten (Karper, 

Brasem, Zonnebaars,…) niet geschikt door zowel rechtstreekse predatie als het omwoelen van de habitat. 

Daarnaast kunnen Kamsalamanders ook de aanwezigheid van vis chemisch opmerken om indien mogelijk 

visvrije wateren op te zoeken. 

Voor succesvolle larvale ontwikkeling zijn extreme pH-waarden ongeschikt (hoog: locatie 4 en laag: locatie 

10), hoewel adulte dieren wel (tijdelijk) kunnen voorkomen in deze wateren. De temperatuur van het water 

was voor alle wateren buiten de beschaduwde gracht (locatie 1) voldoende om larvale groei toe te laten.   
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Locaties 2 en 3 bevatten permanent water en zijn geschikt als habitat. De Potgatbeek (locatie 13) stond 

over het grootste deel van de loop droog en zal enkel een garantie op voortplantingssucces bieden in 

nattere jaren.  

Ook de aanwezigheid van vis is een struikelblok. In locaties 6 en 10 is visueel geen vis waargenomen, 

hoewel vis vermoed wordt in locatie 10 door de verbinding bij hoge waterstanden met de grote vijver 

(locaties 11, 12 en 14). 

Brys et al. (2020) kwamen tot de conclusie dat er naar habitatgeschiktheid toe, momenteel louter marginaal 

habitat aanwezig is voor Kamsalamanders. Slechts enkele locaties in de voormalige groeve bieden kansen 

voor de soort. De DNA-detectie van de soort geeft aan dat er een (rest)populatie in enkele locaties 

aanwezig is, maar naar een duurzame populatie toe zijn habitatingrepen aangewezen, vooral op het vlak 

van geschikt waterhabitat. 

 

Figuur 7-46: Situering van de poelen, sloten en vijvers met aanduiding (rode cirkels) van de locaties die positief testten 
op de aanwezigheid van kamsalamander. De grootte van de bollen geeft de sterkte van het eDNA signaal weer (Brys 
et al., 2020) 

 Flora projectgebied 

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). 

Voor de beschrijving van de karakteristieke soorten aanwezig in de Rupelstreek, dus ruimer beschouwd 

dan het projectgebied werd gebruik gemaakt van het natuurontwikkelingsplan voor het 

kleiontginningsgebied te Boom – Rumst (Rupelstreek) (Bron: Laurijssens & De Blust, 2011).  

Rupelstreek 
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Naast typische plantensoorten van plassen, moerassen en alluviale bossen zijn ook typische 

pioniersvegetaties kenmerkend voor de Rupelstreek. Ook op opgespoten terreinen is vaak nog een 

pioniersvegetatie aanwezig, gedomineerd door eenjarigen met typische soorten zoals o.a. Zomerbitterling, 

Bleekgele droogbloem en heel wat mossen en korstmossen. Van nature komen pioniersmileus ook voor 

op voedselarme zandige donken in de riviervallei. Typische soorten van open, voedselarme zandgronden 

zijn o.a. Dwergviltkruid, Vroege haver, Zilverhaver en tal van korstmossen en mossen (Laurijssens & De 

Blust, 2011). 

Projectgebied 

Uit de analyse van de data van waarnemingen.be van Feys (2017), de waarnemingen van het INBO (De 

Vos et al., 2020) en de inventarisatie van de werkgroep Bryologie en Lichenologie (De Beer & Van den 

Broeck, 2020), werd een extract genomen van de planten, mossen en korstmossen die vallen onder 

Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of soorten die voorkomen op de Rode Lijst en/of aangeduid zijn als 

Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen. Deze soorten worden opgelijst in Tabel 7-25.  

De plantensoorten zijn weergegeven op Figuur 7-47. 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) vijver van het centraal vijvercomplex 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 (Figuur 7-48) (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 (Figuur 7-48). 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 centrale vijvers 

die worden ingericht als rietmoeras en de talud van de Hoogstraat die gestabiliseerd zal worden (Figuur 

7-48). 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 
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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. Daarom wordt vanuit het voorzorgsprincipe hiervoor toch een afwijking 

op het Soortenbesluit aangevraagd. 

Tabel 7-25: Planten- en korstmossenwaarnemingen binnen het projectgebied – Bijlage 1-soorten van het 
Soortenbesluit, soorten op de Rode Lijst en Provinciaal Prioritaire Soorten (PPS) voor de provincie Antwerpen (Bron: 
Feys (2017) en De Beer & Van den Broeck (2020)) 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam 

Bijlage 1 Cat 
1 

Soortenbesl
uit 

Provinciaal Prioritaire 
Soort (PPS) provincie 

Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Centaurium erythraea 
 
Centaurium spec. 

Echt duizendguldenkruid 
 
Duizendguldenkruid spec. 

x   

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis s.l. x  Kwetsbaar 

Dactylorhiza maculata 
subsp. Fuchsii 
Dactylorhiza fuchsii 

Bosorchis x   

Epipactis helleborine 
subsp. helleborine 

Brede wespenorchis x   

Filago minima Dwergviltkruid   Kwetsbaar 

Nuphar lutea Gele plomp x   

Nymphaea alba Witte waterlelie x   

Nymphoides peltata Watergentiaan   Bedreigd 

Dryopteris affinis Geschubde mannetjesvaren   Bedreigd 

Polypodium interjectum + 
Polypodium vulgare 

Brede eikvaren + Gewone 
eikvaren 

  Bijna in 
gevaar 

Sphagnum fimbriatum Gewimperd veenmos x   

Sphagnum inundatum Amfibisch veenmos x   

Sphagnum palustre Gewoon veenmos x   

Sphagnum squarrosum Haakveenmos x   

Sphagnum subnitens Glanzend veenmos x  Kwetsbaar 

Cephalozia bicuspidata Gewoon maanmos   Kwetsbaar 

Lophocolea bidentata Gewoon kantmos   Kwetsbaar 

Calliergon cordifolium Hartbladig puntmos   Kwetsbaar 

Plagiothecium nemorale Groot platmos   Kwetsbaar 

Cladonia rangiferina Echt rendiermos x   
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Figuur 7-47: Plantensoorten die voorkomen in Bijlage 1 van het Soortenbesluit, op de Rode Lijst en Provinciaal 
Prioritaire Soorten (PPS) voor de provincie Antwerpen (2008-2017) (Bron: Feys (2017) en De Beer & Van den Broeck 
(2020))
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Figuur 7-48: Vindplaatsen van varens, mossen en epifyten, op basis van waarnemingen.be (INBODATAVR‐237, De Vos et al., 
2020) en een recente inventarisatie door de werkgroep Bryologie en Lichenologie (De Beer & Van den Broeck, 2020) 

Noordoostelijke poel: 

veenmossen 

Varens 

Epifyten 

Veenmossen 
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 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 

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 
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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).  

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 centrale vijvers 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 centrale vijvers 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 
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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. 

 Het bestaande ecologisch netwerk in de omgeving 

Naast de hiervoor reeds aangehaalde aandachtsgebieden (VEN-gebied, Natura 2000 gebied) liggen de 

volgende gebieden met grote natuurwaarden in de omgeving van het projectgebied te Rumst en Boom: 

• De Bosbeek-Molenbeek langs de noordelijke grens van het projectgebied. Deze beekvallei vormt door de 

aanwezigheid van bomenrijen langsheen de waterloop (in hoofdzaak Populier en Wilg) een lintvormig, 

biologisch waardevol element in de agrarische omgeving.  

• Het provinciaal recreatiedomein De Schorre ligt op ca. 100 m ten westen van het projectgebied. In het 

minder drukbezochte oostelijk deel van het domein ligt een zeer waardevol complex van voedselrijke 

plassen, ruigte, struweel en rietkragen (De Saeger e.a., 2000 in PNOP Antwerpen). Ze vormen de overgang 

naar het uitgestrekte geheel van plassen, struwelen en rietkragen ten oosten van De Schorre dat aansluit 

op het kleiputtencomplex van Terhagen. Het gebied bevat mogelijkheden voor natuurontwikkeling en kan 

een verbinding vormen tussen het kleilandschap Terhagen en de oude kleiputten in Walenhoek, gelegen 

ten westen van de A12. 

• Ten oosten van het projectgebied ligt het plassengebied van Natuurpunt, die net als het projectgebied, deel 

uitmaken van het kleiputtencomplex van Terhagen. Dit natuurgebied dankt zijn grote biodiversiteit aan de 

vele verschillende landschappen en hoogteverschillen die het rijk is. We vinden er moerasbos, 

berkenstruweel, graslanden, houtkanten en uiteraard de vele waterpartijen. Dit gebied vormt het leefgebied 

voor zeldzame soorten als Rugstreeppad, Kamsalamander, Oeverzwaluw, Woudaapje en tevens een 

broed- en overwinteringsgebied voor vele water- en rietvogels. Daarnaast is het ook een potentieel 

leefgebied voor de Bever. Het natuurgebied zal in de toekomst verder optimaal ingericht worden om de 

doelsoorten zoveel mogelijk kansen te geven. Voor dit gebied wordt momenteel een natuurbeheerplan type 

4 opgemaakt. 

• Ten noordwesten van het projectgebied ligt het relatief kleinschalig en oorspronkelijk landbouwlandschap 

‘Kleine Steylen’, waarvan de biologische waarde in hoofdzaak bepaald wordt door de aanwezigheid van 

bomenrijen, onder meer langsheen de Bosbeek-Molenbeek. Waarnemingen van vrijwilligers 

(waarnemingen.be) duiden eveneens op het belang van de akkers en graslanden in dit gebied als rust- en 

foerageergebied voor vogels (o.a. Ekster, Steenuil, Zwarte kraai, Zanglijster, Buizerd, Graspieper, 

Holenduif, Houtduif, Kievit) en als leefgebied voor vlinders. Dit landschappelijk waardevol landbouwgebied 

sluit in het noorden aan op de akkers en weilanden langsheen de oude spoorweg Boom-Kontich en in het 

zuiden op De Schorre.  

• Oostwaarts van het projectgebied bevindt zich het meer open landbouwlandschap ‘Morenhoek’. Hier 

komen beduidend minder kleine landschapselementen (KLE) voor dan in het kleinschalig landbouwgebied 

‘Kleine Steylen’. De ecologische waarde van deze akkers en weilanden wordt dan ook voorname lijk 

bepaald door de aanwezigheid van weide- en akkervogels (o.a. Steenuil, Buizerd, Houtduif, Kievit, Kauw, 

Zwarte kraai, Sperwer, Graspieper). 

• Het Laarkasteel met kasteelpark, ten noordoosten van het projectgebied, is van landschapsecologisch 

belang als buffer, uitbreiding, deel van de natuurkernstructuur of stapsteen. In het kasteelpark komen 

enkele oude loofbosbestanden voor. In de omgeving van het Laarkasteel situeren zich matig soortenrijke 

graslanden (Echte koekoeksbloem, Pinksterbloem, Reukgras). (naar: PNOP Antwerpen) 

• Het gemeentepark van Boom, waarbinnen oude bosbestanden aanwezig zijn, bevindt zich in vogelvlucht 

op ongeveer 1,5 km ten westen van het projectgebied. Via de Bosbeek die de noordelijke grens van het 

projectgebied vormt en eveneens door het gemeentepark stroomt, worden beide gebieden met elkaar 

verbonden. Het PNOP Antwerpen geeft aan dat, mits sanering van de Bosbeek, de aanwezigheid van de 

Bosbeek in het park de mogelijkheid biedt tot herstel van beekbegeleidende vegetaties.  
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• Aan de overzijde van de Schelde 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 keerden na jarenlange afwezigheid terug. 

 Ecologische visie, doelbiotopen, kapstoksoorten en gewenste 
natuurverbindingen projectgebied 

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. Dit op basis 

van de natuurwaarden, de ruimtelijke bestemmingen en visies vanuit het beleid en de aanwezige potenties 

voor natuurontwikkeling. De doelsoorten en doelbiotopen voor het kleinontginningsgebied te Boom – Rumst 

worden reeds gedetailleerd beschreven onder paragraaf 4.2.2.  

De doelbiotopen voor het kleiontginningsgebied te Boom-Rumst en de hieraan gekoppeld kapstoksoorten zijn 

als volgt:  

• Plassen met riet- en moerasontwikkeling:  

• Woudaapje 

• Porseleinhoen 

• Roerdomp 

• Kamsalamander 

• Bever 

• Vleermuizen 

• Alluviale bossen: 

• Kwak 

• Vleermuizen 

• Overgangsbiotopen: (natte) ruigten en struwelen 

• Blauwborst 

• Pionierbiotopen:  

• Oeverzwaluw 

• Rugstreeppad 

Kapstoksoorten betreffen typische soorten, waarvan de ecologie goed gekend is en waarvoor het mogelijk is 

om de noodzakelijke condities voor de aanwezigheid van deze soorten, te vertalen naar praktische doelen en 

maatregelen. Het gaat vooral om zeldzamere en/of bedreigde soorten op Vlaams niveau (Rode Lijst) of van 

internationaal belang (Habitat/Vogelrichtlijn), die veelal ook naar voor worden geschoven als doelsoort binnen 

de speciale beschermingszones van het Schelde-estuarium en de Nete (instandhoudingsdoelstellingen). Er 

wordt van uitgegaan dat deze soorten model kunnen staan voor de ecologische eisen van soorten met een 

gelijkaardige biotoopvoorkeur en dat maatregelen in functie van deze soorten een groot aantal andere soorten 

ten goede zal komen. 

Hieronder wordt de ecologische visie die specifiek voor het projectgebied werd vooropgesteld in het 

natuurontwikkelingsplan samenvattend beschreven.  

In het plan zijn 2 ontwikkelingsperspectieven geschetst: één waarin het golfterrein wordt gerealiseerd ter 

hoogte van het projectgebied en één waarin het golfterrein niet wordt gerealiseerd ter hoogte van het 

projectgebied. De nabestemming die beschouwd wordt in voorliggend project is de eindafwerking en 

landschapsaanleg van het projectgebied als publiek toegankelijk groen gebied met laagdynamisch recreatief 

medegebruik. De ontwikkeling van een eco-golfzone wordt niet langer beschouwd. De ecologische visie blijft 

echter nog steeds relevant. 

Voor het alternatief scenario waarbij er geen eco-golfzone wordt ontwikkeld, maar een ecorecreatiezone, is 

het vanuit natuurbehoudsoogpunt 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 
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zachte) mogelijk moet blijven. Voor het projectgebied, 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 en de ontwikkeling van nieuwe 

voortplantingspoelen voor de soort; 

• 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. De natte verbinding ter hoogte van corridor Molleveld 

en de natte stapstenen in het projectgebied worden in het kader van dit project ontwikkeld. 

7.4.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 

 Methodiek 

In de effectbeschrijving worden volgende effectgroepen beschreven en beoordeeld: 

• ecotoopverlies:  

• inrichtingsgebied: Het ruimtebeslag wordt in eerste instantie kwantitatief bepaald op basis van de 

biologische waarderingskaart (toestand 2018). De kartering volgens de BWK ter hoogte van het 

projectgebied, is gebeurd op basis van een terreinbezoek uit 1998. Vandaar dat de berekening en 

beoordeling van het ruimtebeslag gebeurt op basis van de recentere terreininventarisatie door Intoe 

bvba (2017). De berekening van het ruimtebeslag wordt gedaan voor zowel de ontwerpcontour van de 

nieuwe morfologie en de contour van de noodzakelijke sanering. 

• tijdelijke overslaginfrastructuur en interne verbindingsroute Molleveld: Het ruimtebeslag wordt 

kwantitatief berekend op basis van de biologische waarderingskaart (toestand 2018). De biologische 

waarderingskaart komt er ter hoogte van Molleveld nog overeen met de huidige toestand. 

• in het MER wordt ook een toetsing uitgevoerd aan de bepalingen van het Soortenbesluit en het 

Vegetatiebesluit. In het MER wordt een beschrijving gegeven van de impact op 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. Waar nodig, worden milderende maatregelen voorzien en 

wordt aangegeven of een afwijking moet worden aangevraagd in het kader van het Soortenbesluit. De 

toetsing aan het Vegetatiebesluit, vertaalt zich in de beschrijving en beoordeling van de aanwezige 

verboden te wijzigen vegetaties en de herstelmaatregelen die voorzien worden in het kader van de 

zorgplicht en het stand-still-principe. Waar nodig, wordt aangegeven of een afwijking moet worden 

aangevraagd in het kader van het Vegetatiebesluit De afwijkingsaanvragen zelf, voor zowel het 

Soortenbesluit als Vegetatiebesluit, maken geen deel uit van het MER. In het MER zit wel de nodige 

informatie om een beslissing te nemen over de afwijkingsaanvragen. 

• ecotoopherstel/ecotoopwinst:  

• het MER geeft een duidelijk beeld van de ontbossing, en de juridisch verplichte boscompensatie. 

• het ecotoopherstel en de ecotoopwinst wordt semi-kwantitatief weergegeven met aandacht voor 

maatregelen inzake de milieukwaliteit van de geolagen, kritische succesfactoren voor bos- en 

natuurontwikkeling en een projectie van de ecotoopontwikkeling binnen het projectgebied op basis van 

de studie van De Vos et al. (2020). Er zal een duidelijk beeld geschetst worden van het ecotoopherstel 

en ecotoopwinst die het project tot gevolg zal hebben. 

• Dit wordt aangevuld met een bespreking van het verlies, herstel en winst aan doelbiotopen en leefgebied 

van kapstoksoorten die vooropgesteld worden in het natuurontwikkelingsplan voor het 

kleiontginningsgebied te Boom – Rumst (Laurijssens & De Blust, 2011). Deze bespreking is gebaseerd 
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op de terreinbeschrijving uitgevoerd door Feys (2017), de inventarisatie van de werkgroep Bryologie en 

Lichenologie (De Beer & Van den Broeck, 2020), de verkennende terreinstudie van INBO (De Vos et 

al., 2020) en de eDNA-screening naar aanwezigheid Kamsalamder in het projectgebied door INBO 

(Brys et al., 2020). 

• barrièrewerking/versnippering/ontsnippering: kwalitatief rekening houdend met voorziene 

ontsnipperingsmaatregelen; 

• effecten t.g.v. wijziging geluidsklimaat: kwantitatief op basis van de contouren binnen discipline Geluid; 

• effecten t.g.v. lichtverstoring: kwalitatief met aandacht voor maatregelen inzake het type, plaatsing en 

beheer van tijdelijke en permanente lichtbronnen 

• effecten t.g.v. wijziging waterkwaliteit: kwalitatief op basis van de beschrijving binnen discipline Water; 

• effecten t.g.v. wijziging waterkwantiteit: kwalitatief op basis van de beschrijving binnen discipline Water en 

op basis van de kwetsbaarheidskaart voor verdroging (Kaart 11). 

 

De effectboordeling (beoordelingskader) wordt als volgt toegepast: 

• ecotoopverlies:  

• aanzienlijk negatief: 

• Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of regionaal belangrijke biotopen; 

• Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen; 

• Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op Vlaams niveau beschermde diersoorten; 

• Het effect is permanent; 

• Het effect is niet beperkt in omvang; 

• negatief:  

• Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of regionaal belangrijke biotopen; 

• Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen; 

• Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op Vlaams niveau beschermde diersoorten; 

• Het effect is tijdelijk of permanent; 

• Het effect is beperkt (permanent) of niet beperkt (tijdelijk) in omvang. 

• beperkt negatief:  

• Ruimtebeslag van biologisch minder waardevolle biotopen; 

• Het effect is tijdelijk of permanent; 

• Het effect is beperkt in omvang; 

• verwaarloosbaar:  

• Geen ruimtebeslag; 

• ecotoopwinst:  

• verwaarloosbaar:  

• Geen ecotoopcreatie; 

• beperkt positief:  

• Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch minder waardevolle biotopen; 

• Creatie van (potentiële) leefgebieden voor diersoorten; 

• positief:  

• Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch (zeer) waardevolle biotopen; 

• Creatie van (potentiële) leefgebieden voor diersoorten; 

• aanzienlijk positief:  

• Ecotoopcreatie (of herstel) van Europees beschermde habitats en/of regionaal belangrijke biotopen; 

• Creatie van (potentiële) leefgebieden voor Europees of op Vlaams niveau beschermde diersoorten; 

• barrièrewerking/versnippering/ontsnippering:  

• aanzienlijk negatief: bijkomende barrièrewerking/versnippering in een gebied dat een belangrijke 

(potentiële) verbindingswaarde heeft; 

• negatief: bijkomende barrièrewerking/versnippering in een gebied dat een zekere potentiële 

verbindingswaarde heeft; 

• beperkt negatief: bijkomende barrièrewerking/versnippering in een gebied dat slechts een beperkte 

verbindingswaarde heeft; 

• verwaarloosbaar: geen wijzigingen op vlak van barrièrewerking en versnippering; 
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• beperkt positief: Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden verbeterd, opgelost of hersteld, 

met geringe meerwaarde vanuit ecologisch oogpunt; 

• positief: Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden verbeterd, opgelost of hersteld, met 

matige meerwaarde vanuit ecologisch oogpunt; 

• aanzienlijk positief: Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden verbeterd, opgelost of 

hersteld, met grote meerwaarde vanuit ecologisch oogpunt; 

• effecten t.g.v. wijziging geluidsklimaat: 

• aanzienlijk negatief: 

• Permanent effect of tijdelijk effect tijdens kwetsbare periodes (broedseizoen, overwintering, … 

afhankelijk van het gebied); 

• Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor rustverstoring; 

• Aanwezigheid van gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor rustverstoring; 

• Een geluidsbijdrage als gevolg van het plan/project tot meer dan 55 dB(A); 

• negatief: 

• Tijdelijk effect buiten de kwetsbare periodes (broedseizoen, overwintering, … afhankelijk van het 

gebied); 

• Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor rustverstoring; 

• Aanwezigheid van gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor rustverstoring; 

• Een geluidsbijdrage als gevolg van het plan/project van 50-55 dB(A); 

• beperkt negatief:  

• Permanent of tijdelijk effect; 

• Gebied is weinig tot niet kwetsbaar of kwetsbaar voor rustverstoring; 

• Aanwezigheid van weinig gevoelige, gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor rustverstoring; 

• Een geluidsbijdrage als gevolg van het plan/project van minder dan 50 dB(A); 

• verwaarloosbaar: 

• Permanent of tijdelijk effect; 

• Gebied is weinig tot niet kwetsbaar voor rustverstoring; 

• Er komen geen gevoelige soorten voor rustverstoring voor; 

• effecten t.g.v. lichtverstoring: 

• aanzienlijk negatief: 

• Permanent effect; 

• De lichtverstoring is niet beperkt in omvang; 

• Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor lichtverstoring; 

• Aanwezigheid van gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor lichtverstoring; 

• negatief: 

• Tijdelijk effect; 

• De lichtverstoring is niet beperkt in omvang; 

• Gebied is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor lichtverstoring; 

• Aanwezigheid van gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor lichtverstoring; 

• beperkt negatief:  

• Permanent of tijdelijk effect; 

• De lichtverstoring is beperkt in omvang; 

• Gebied is weinig tot niet kwetsbaar of kwetsbaar voor lichtverstoring; 

• Aanwezigheid van weinig gevoelige, gevoelige tot zeer gevoelige soorten voor lichtverstoring; 

• verwaarloosbaar: 

• Permanent of tijdelijk effect; 

• Gebied is weinig tot niet kwetsbaar voor lichtverstoring; 

• Er komen geen gevoelige soorten voor lichtverstoring voor; 

• effecten t.g.v. wijziging waterkwaliteit: 

• aanzienlijk negatief: Het project houdt een risico in op een verslechtering van de waterkwaliteit in 

Europese of Vlaamse beschermde gebieden; 

• negatief: Het project houdt een risico in op een verslechtering van de waterkwaliteit buiten Europese of 

Vlaamse beschermde gebieden. 
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• beperkt negatief: Het project houdt een beperkt risico in op een verslechtering van de waterkwaliteit 

buiten Europese of Vlaamse beschermde gebieden. 

• verwaarloosbaar: Het project wijzigt de waterkwaliteit niet of het risico hiertoe is verwaarloosbaar. 

• beperkt positief: Het project houdt een beperkte verbetering in van de waterkwaliteit buiten Europese of 

Vlaamse beschermde gebieden. 

• positief: Het project houdt een verbetering in van de waterkwaliteit buiten Europese of Vlaamse 

beschermde gebieden. 

• aanzienlijk positief: Het project houdt een verbetering in van de waterkwaliteit in Europese of Vlaamse 

beschermde gebieden. 

• effecten t.g.v. wijziging waterkwantiteit:  

• aanzienlijk negatief: Belangrijke wijziging waterhuishouding in waardevolle natte biotopen met sterke 

verdroging tot gevolg; 

• negatief: Beperkte wijziging waterhuishouding in waardevolle biotopen met beperkte verdroging tot 

gevolg; 

• beperkt negatief: Beperkte wijziging waterhuishouding zonder aantasting van aanwezige biotopen; 

• verwaarloosbaar: Geen wijziging waterhuishouding te verwachten; 

• beperkt positief: Beperkte wijziging waterhuishouding zonder verbetering van aanwezige of potentiële 

biotopen; 

• positief: Beperkte wijziging waterhuishouding met beperkte potenties voor de ontwikkeling van natte 

biotopen; 

• aanzienlijk positief: Belangrijke wijziging waterhuishouding met sterke potenties voor de ontwikkeling 

van natte biotopen.  

De effecten op het Habitatrichtlijngebied ter hoogte van de Rupel worden besproken in de passende 

beoordeling (Bijlage F). 

 Ecotoopverlies 

7.4.3.2.1 Ecotoopverlies binnen het inrichtingsgebied 

Ecotoopverlies treedt op ten gevolge van het directe ruimtebeslag binnen het inrichtingsgebied door de 

ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie van het terrein.  

Binnen het inrichtingsgebied zal ontbossing plaatsvinden, uiteraard in de mate dat er bos voorkomt. Naast de 

beboste oppervlaktes, verdwijnen ook andere ecotopen (tijdelijk) ten gevolge van de geplande 

werkzaamheden voor de noodzakelijke sanering en de creatie van de nieuwe morfologie aansluitend op de 

sanering. Het gaat hierbij over aanwezige ruigtes, poelen en eutrofe plassen. 

7.4.3.2.1.1 Ruimtebeslag volgens biologische waarderingskaart 

Het totale ruimtebeslag voor de geplande te saneren oppervlakte en de creatie van de nieuwe morfologie werd 

berekend met de biologische waarderingskaart (toestand 2018) en wordt weergegeven in Tabel 7-26. Er wordt 

tevens aangegeven of het Natura 2000, regionaal belangrijke biotopen, kleine landschapselementen (KLE) 

en/of verboden te wijzigen vegetaties (VTWV) betreft.  

Door de werkzaamheden zal volgens de BWK een omvangrijk gebied met waardevolle tot zeer waardevolle 

biotopen verdwijnen. De ruimte-inname door de noodzakelijke sanering betreft ca. 31,7 ha waarvan ca. 31,6 

ha waardevolle tot zeer waardevolle biotopen betreffen. De bijkomende ruimte-inname van de nieuwe 

morfologie aansluitend op de sanering betreft ca. 12,3 ha waarvan ca. 11,0 ha waardevolle tot zeer 

waardevolle biotopen betreffen. De totale ruimte-inname door de sanering en de creatie van de nieuwe 

morfologie betreft bijgevolg ca. 44,0 ha waarvan ca. 42,6 ha waardevolle tot zeer waardevolle biotopen 

betreffen. 

De kartering volgens de BWK ter hoogte van het inrichtingsgebied, is gebeurd op basis van een terreinbezoek 

uit 1998. Een meer actuele kwantitatieve berekening van het ruimtebeslag gebeurt daarom bijkomend op basis 

van de terreininventarisatie door Intoe bvba (2017) en wordt beschreven in de paragraaf hieronder.
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Tabel 7-26: Ruimtebeslag ten gevolge van de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie volgens de BWK (toestand 2018) 

Evaluatie BWK code BWK omschrijving 
Europese 
habitats/rbb 
code 

Europese 
habitats/rbb 
omschrijving 

KLE VTWV 
Inname 
sanering 
(ha) 

Inname 
nieuwe 
morfologie, 
aansluitend 
op de 
sanering 
(ha) 

Totale 
inname 
sanering en 
creatie 
nieuwe 
morfologie 
(ha) 

M ui + ua industrie + minder dichte bebouwing     0,00 0,02 0,02 

M Ua minder dichte bebouwing     0,01 0,05 0,06 

M Ui Industrie     0,00 0,06 0,06 

Totaal biologisch minder waardevolle elementen (ha) 0,01 0,13 0,14 

Waarvan KLE (ha) 0 0 0 

Waarvan VTVW (ha) 0 0 0 

mw aer° recent gegraven of vergraven eutroof water   X X 0,14 0,41 0,55 

mw kc + ui + ku + k(mr) 
groeve + industrie + ruigte of pioniersvegetatie + bermen, 
perceelsranden, ... met rietland en andere vegetaties van 
het rietverbond 

  X X 0,00 0,76 0,76 

mw ku + sz + kz 
ruigte of pioniersvegetatie + opslag van allerlei aard + 
opgehoogd terrein 

  X  0,00 0,01 0,01 

Totaal complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen (ha) 0,14 1,19 1,32 

Waarvan KLE (ha) 0,14 1,18 1,32 

Waarvan VTVW (ha) 0,14 1,17 1,31 

W Ku ruigte of pioniersvegetatie     0,00 0,49 0,49 

W kz + ku opgehoogd terrein + ruigte of pioniersvegetatie     7,74 0 7,74 
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Evaluatie BWK code BWK omschrijving 
Europese 
habitats/rbb 
code 

Europese 
habitats/rbb 
omschrijving 

KLE VTWV 
Inname 
sanering 
(ha) 

Inname 
nieuwe 
morfologie, 
aansluitend 
op de 
sanering 
(ha) 

Totale 
inname 
sanering en 
creatie 
nieuwe 
morfologie 
(ha) 

W sz + ku + bet + sal 
opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie + 
berk (Betula sp.) + wilg (Salix sp.) 

  X  1,57 0,88 2,45 

W aer° recent gegraven of vergraven eutroof water   X X 0,50 0,66 1,16 

W aer° recent gegraven of vergraven eutroof water   X X 0,31 0,27 0,58 

W aer recent gegraven of vergraven eutroof water   X X 0,14 0,00 0,14 

W sz + kub + bet 
opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie met 
beperkte opslag van struiken en bomen + berk (Betula 
sp.) 

  X  4,64 1,04 5,68 

W sz + kub + bet 
opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie met 
beperkte opslag van struiken en bomen + berk (Betula 
sp.) 

  X  0,00 3,37 3,37 

W sz + ku + bet 
opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie + 
berk (Betula sp.) 

  X  1,17 2,24 3,41 

Totaal biologisch waardevolle elementen (ha) 16,07 8,94 25,01 

Waarvan KLE (ha) 8,33 8,46 16,79 

Waarvan VTVW (ha) 0,95 0,93 1,88 

Wz ku + mr 
ruigte of pioniersvegetatie + rietland en andere vegetaties 
van het rietverbond  

gh (70%) + rbbmr 
(30%) 

geen habitattype 
(70%) + rietland 
en andere 
vegetaties van 
het rietverbond 
(30%) 

 X 5,19 0,38 5,57 

wz sz + ku + k(ha) + bet 
opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie + 
bermen, perceelsranden, … met struisgrasvegetatie + 
berk (Betula sp.) 

  X  0,66 0,08 0,74 
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Evaluatie BWK code BWK omschrijving 
Europese 
habitats/rbb 
code 

Europese 
habitats/rbb 
omschrijving 

KLE VTWV 
Inname 
sanering 
(ha) 

Inname 
nieuwe 
morfologie, 
aansluitend 
op de 
sanering 
(ha) 

Totale 
inname 
sanering en 
creatie 
nieuwe 
morfologie 
(ha) 

wz ku* + hj + mr + ae + sf° 

ruigte of pioniersvegetatie + vochtig grasland 
gedomineerd door russen + rietland en andere vegetaties 
van het rietverbond + eutroof water + vochtig 
wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

gh (90%) + rbbmr 
(10%) 

geen habitattype 
(90%) + rietland 
en andere 
vegetaties van 
het rietverbond 
(10%) 

X X 7,75 0,00 7,75 

wz sz + ku* + bet + sf° 
opslag van allerlei aard + ruigte of pioniersvegetatie + 
berk (Betula sp.) + vochtig wilgenstruweel op voedselrijke 
bodem 

  X  0,00 0,00 0,00 

Totaal complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen (ha) 13,59 0,46 14,05 

Waarvan KLE (ha) 8,41 0,08 8,49 

Waarvan VTVW (ha) 12,94 0,38 13,32 

z sf vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem rbbsf (100%) 

vochtig 
wilgenstruweel 
op voedselrijke 
bodem (100%) 

X  0,33 1,61 1,94 

z sf + mr + ae 
vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem + rietland 
en andere vegetaties van het rietverbond + eutroof water 

rbbsf (60%) + 
rbbmr (20%) + gh 
(20%) 

vochtig 
wilgenstruweel 
op voedselrijke 
bodem (60%) + 
rietland en 
andere 
vegetaties van 
het rietverbond 
(20%) + eutrofe 
plas zonder 
habitattype 
(20%) 

X X 1,57 0,01 1,58 

Totaal biologisch zeer waardevolle elementen (ha) 1,90 1,62 3,52 
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Evaluatie BWK code BWK omschrijving 
Europese 
habitats/rbb 
code 

Europese 
habitats/rbb 
omschrijving 

KLE VTWV 
Inname 
sanering 
(ha) 

Inname 
nieuwe 
morfologie, 
aansluitend 
op de 
sanering 
(ha) 

Totale 
inname 
sanering en 
creatie 
nieuwe 
morfologie 
(ha) 

Waarvan KLE (ha) 1,90 1,62 3,52 

Waarvan VTVW (ha) 1,57 0,01 1,58 

TOTAAL (ha) 31,71 12,34 44,04 

Waarvan KLE (ha) 18,78 11,34 30,12 

Waarvan VTVW (ha) 15,6 2,49 18,09 

m: biologisch minder waardevol 
mw: complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 
w: biologisch waardevol 
wz: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 
z: biologisch zeer waardevol 
gh: geen Natura 2000 habitat 
rbb: regionaal belangrijke biotoop 
rbbmr: regionaal belangrijk biotoop rietland en andere vegetaties van het rietverbond (indien niet vervat onder habitattype 6430) 
rbbsf: regionaal belangrijk biotoop vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (indien niet vervat in habitattype 91E0) 
KLE: klein landschapselement 
VTWV: verboden te wijzigen vegetatie 
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7.4.3.2.1.2 Ruimtebeslag volgens terreininventarisatie Intoe bvba (2017) 

7.4.3.2.1.2.1 Totaal ruimtebeslag 

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) en wordt weergegeven in Tabel 

7-27. Er wordt tevens aangegeven of het Natura 2000 habitats, regionaal belangrijke biotopen, kleine 

landschapselementen (KLE) en/of verboden te wijzigen vegetaties (VTWV) betreffen. 

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 vijvers (eutrofe plassen), een waterplas ten zuiden van 

het asbeststort, grasland en berkenbos ten zuidwesten en zuiden van de centrale vijvers. 

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 vijvers (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 centrale vijvers 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.  

7.4.3.2.1.2.2 Verlies aan verboden te wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 199813 dat nadien gewijzigd werd door het Besluit van 3 juli 

200914 legt o.a. de bepalingen vast voor het wijzigen van een vegetatie of van een klein landschapselement.  

Zo is het overal in Vlaanderen verboden volgende vegetaties of kleine landschapselementen te wijzigen: 

1.Holle wegen; 

2.Graften; 

3.Bronnen; 

4.Historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, indien 

deze gelegen zijn in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de met deze gebieden 

vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke 
 

 

 

 

13 Besluit van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

14 Besluit van 3 juli 2009 van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten 

en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering 

van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu. 
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uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening of indien deze gelegen zijn binnen de perimeter van 

een op grond van het decreet van 16 april 1996 beschermd landschap (…); 

5.Vennen en heiden; 

6.Moerassen en waterrijke gebieden; 

7.Duinvegetaties. 

Daarnaast wordt in een aantal gebieden (zoals groengebieden, parkgebieden, buffergebieden,…) het wijzigen 

van de vegetatie of het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen (zoals bomenrijen, 

houtkanten, poelen,...) of de vegetatie ervan, voor zover de Vlaamse regering die wijzigingen niet verbiedt, 

afhankelijk gemaakt van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen. Het gaat hier 

om zogenaamde vergunningsplichtige vegetatiewijzigingen. 

 

Als verboden te wijzigen vegetaties zijn het de eutrofe plassen (in casu de ondiepe plas ten zuiden van het 

asbeststort en de vijvers 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. Het 

betreft de bestanden:  

• 8: vochtig wilgenbos met op de natte plekken Riet en zegges 

• 11: gemengd loofbos met op de natste plekken onder meer Riet  

• 17: wilgenbos met op de natste plekken onder meer Riet 

• 23: gemengd loofbos met op de lagergelegen delen onder meer Gewoon struisriet in de ondergroei 

• 24: berkenbos met een kruidvegetatie bestaande uit zegges 

• 27: berkenbos met op de nattere plekken Riet 

• 29: wilgenbos met een kruidlaag bestaande uit onder meer Riet 

• 30: wilgenbos met de natte delen gedomineerd door Riet 

• 32: gemengd loofbos met een kruidlaag gedomineerd door zegges 

• 33: recente verbossing met Berk rondom een vochtige zone met Riet. De kruidlaag wordt gedomineerd 

door zegges 

Perceel 20 betreft een open kruidenrijk grasland met onder meer Gewoon struisriet. 

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 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. Gezien dit verlies een weinig realistisch beeld geeft, wordt het 

niet opgenomen in Tabel 7-27. 

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. 

7.4.3.2.1.2.3 Verlies aan Natura 2000 habitats en regionaal belangrijke biotopen 

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. 
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7.4.3.2.1.2.4 Faseringsmaatregelen 

De volgende milderende maatregelen met betrekking tot de fasering van de werken van ontbossing, sanering 

en creatie van de nieuwe morfologie, worden vooropgesteld: 

• 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; 

• 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. 

7.4.3.2.1.2.5 Natuurherstelmaatregelen 

In het kader van het stand-still-principe en de zorgplicht is een herstel van deze vegetaties en kleine 

landschapselementen aanwezen. Het natuurherstel zal als volgt gebeuren (zie verder voor een gedetailleerde 

beschrijving onder paragraaf 7.4.3.3):  

• Het verlies aan de verboden te wijzigen natte biotopen in de bestaande toestand zal minstens 

gecompenseerd worden in oppervlakte binnen het inrichtingsgebied zelf door de creatie van een groter 

aantal nieuwe natte biotopen. 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 worden deze zelf geherlokaliseerd in het zuidwesten van het 

projectgebied. Ook wordt een natte natuurverbinding naar de Rupel gecreëerd door de aanleg van de 

centrale vallei en vooral door de aan te leggen ecocorridor doorheen Molleveld. De ecologische potenties 

en verbindingsfuncties van de nieuw aan te leggen natte biotopen wordt verwacht 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. In paragraaf 7.4.4.2 worden milderende 

maatregelen gesteld om de creatie van voldoende leefgebied en natuurverbindingszones voor de gewenste 

kapstoksoorten (waaronder Bever, Kamsalamander, Rugstreeppad en Woudaap) te realiseren. Deze 

maatregelen waaronder een degelijke begeleiding, opvolging, advisering en monitoring door INBO voor de 

volledige inrichting tijdens de verdere voorbereidings- en vooral uitvoeringsfase zijn van noodzakelijk 

belang in het kader van het herstel en het behoud van de beoogde natuurwaarden.  

• Het verlies aan verboden te wijzigen rietland zal gecompenseerd worden door enerzijds de aanleg van 

een rietmoeras en anderzijds de verwachte spontane ontwikkeling rond de nieuw te creëren natte biotopen 

binnen het inrichtingsgebied. Voor het correct beheer van het nieuwe rietmoeras (toepassen van een 

correct waterpeilbeheer en tegengaan van verlanding en verbossing) worden in paragraaf 7.4.4.2 

milderende maatregelen opgenomen.  

• Het verlies aan bos en struwelen als kleine landschapselementen, wordt verwacht gecompenseerd te 

worden. Het merendeel van het projectgebied wordt na de werken immers terug bebost door een actieve 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

282 

bebossing met inheemse loofboomsoorten en struweelsoorten (ca. 30 ha in totaal). 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 5 m 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. 

7.4.3.2.1.2.6 Beoordeling 

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 (zie bespreking onder paragraaf 7.4.3.2.1.3); 

• 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 centrale vijvers 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. Door het tijdelijke, gefaseerde maar omvangrijke karakter van het ruimtebeslag van 44,01 

ha 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 

ruimtebeslag als negatief beoordeeld. 
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Tabel 7-27: Ruimtebeslag ten gevolge van de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie volgens de terreininventarisatie Intoe bvba (2017) 

Vegetatietype Europese 
habitats/rbb 

KLE VTWV Totale inname sanering (ha) Totale inname nieuwe morfologie, 
aansluitend op de sanering (ha) 

Totale inname sanering en creatie nieuwe morfologie 
(ha) 

Berkenbos  X  1,47 4,13 5,59 

Bos gemengd 
Loofhout 

 X  4,86 5,47 10,34 

Grasland    2,00 0,03 2,03 

Mantelvegetatie  X  2,36 0,01 2,37 

Riet en water Rbbmr - rietland 
en andere 
vegetaties van 
het rietverbond 

X X 1,92 1,65 3,57 

Ruigte    2,01 0,01 2,02 

Wilgenbos Rbbsf - vochtig 
wilgenstruweel 
op voedselrijke 
bodem 

X  17,07 1,01 18,08 

TOTAAL (ha) 31,69 12,31 44,01 

TOTAAL rbb (ha) 
18,99 2,66 21,65 

TOTAAL KLE (ha) 27,68 12,27 39,95 

TOTAAL VTWV (ha) 1,93 1,65 3,57 

rbb: regionaal belangrijk biotoop 
KLE: klein landschapselement 
VTWV: verboden te wijzigen vegetatie: De exacte oppervlaktes van de aanwezige riet- en zeggenvegetaties in de bossen en het grasland in het projectgebied werd niet in kaart gebracht. Worst-case kan 

de oppervlakte van de bestanden waarop deze vegetaties werden aangetroffen genomen 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. Gezien dit verlies een weinig realistisch beeld geeft, wordt het niet opgenomen in bovenstaande Tabel 7-27. 
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7.4.3.2.1.3 Impact op soorten 

In dit hoofdstuk wordt een effectbeschrijving en -beoordeling gedaan van de impact op planten- en diersoorten 

en hun leefgebied en dit voor de soorten die voorkomen in Bijlage 1 van het Soortenbesluit, en/of die 

voorkomen op de Rode Lijst en/of die vastgelegd zijn als Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) voor de 

provincie Antwerpen. 

In dit hoofdstuk worden ook de milderende maatregelen opgelijst die nodig zijn om effecten op de aanwezige 

planten- en diersoorten te voorkomen en te milderen. Dit zowel voorafgaand als tijdens de werken van 

ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009, kortweg Soortenbesluit, regelt de soortbescherming 

in Vlaanderen, dit naast aanvullende regelgeving zoals bepaald in onder meer de jachtregelgeving en de 

regelgeving m.b.t. visserij. Het Soortenbesluit heeft een ruim toepassingsgebied en behelst alle inheemse 

wilde vogelsoorten (categorie 2) en alle soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (categorie 3; waaronder 

ook alle vleermuissoorten). Categorie 1 lijst de planten- en diersoorten op, die eveneens beschermd zijn onder 

het Soortenbesluit. Gegeven het feit dat er binnen het projectgebied enkele soorten voorkomen die op Bijlage 

1 van het Soortenbesluit staan, dient voor deze soorten een afwijking van het Soortenbesluit te worden 

aangevraagd, indien verboden handelingen getroffen worden. De afwijkingsaanvragen zelf maken geen deel 

uit van dit MER. In dit hoofdstuk zit wel de nodige informatie om een beslissing te nemen over de 

afwijkingsaanvragen. 

7.4.3.2.1.3.1 Broedvogels 

In Tabel 7-28 wordt de impact van het project op de broedvogels van Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of 

van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen, besproken. 

Ook worden de nodige milderende maatregelen en de belangrijkste herstelmaatregelen opgelijst. 

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. 

Het heien van buispalen en damwanden tijdens de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur moet in dat 

kader ook 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, wanneer ze niet ingepland kunnen worden buiten het uitgebreide broedseizoen, 

aangevat worden voor het uitgebreide broedseizoen en continu doorlopen. Deze maatregel is noodzakelijk om 

verstoring van broedvogels ter hoogte van de noordelijke plas en het plassengebied van Natuurpunt te 

vermijden. Met het toepassen van deze milderende maatregel, zal er bijgevolg geen opzettelijke verstoring 

plaatsvinden van vogels die buiten het projectgebied broeden aan de noordelijke plas en het aanliggende 

plassengebied van Natuurpunt. 

Voor vogels wordt bijgevolg geen afwijking op het Soortenbesluit aangevraagd, maar gelden wel enkele 

milderende maatregelen inzake periode van werken. Voor Oeverzwaluw gelden enkele specifieke 

maatregelen. 
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Tabel 7-28: Maatregelen voor de broedvogels van Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen 

Wetenschap
pelijke naam 

Nederlandse 
naam 

Bijlage 1 
Cat 2 
Soorten-
besluit 

Provinciaal Prioritaire 
Soort (PPS) provincie 
Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaandere
n 

Aantal waarnemingen baltsend/broedend 2008-2017 in het projectgebied Milderende maatregelen 
voorafgaand aan of tijdens 
werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe 
morfologie 

Verlies leefgebied tijdens werken van 
ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. 
eindafwerking i.f.v. nabestemming 

Soorten van open water, riet- en moerasvegetaties 

Luscinia 
svecica 

Blauwborst x PPS   17 

Deze soort van moerassige gebieden en vochtige ruigten vindt in de vochtige 

delen, vnl. in het noorden van het projectgebied en ter hoogte van de noordelijke 

plas en noordoostelijke poel, buiten het projectgebied, geschikt broedgebied 

(Feys, 2017). 

Ontbossing wordt uitgevoerd buiten 

het uitgebreide broedseizoen – dat 

wil zeggen buiten de periode van 15 

maart tot 30 augustus. 

 

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. 

Het actueel leefgebied van deze water-, riet- 

en moerasgebonden soorten in het 

projectgebied gaat verloren door de werken 

van ontbossing, sanering en de creatie van 

de nieuwe morfologie. De vijvers van 

Ceuppens, de noordelijke plas, de 

noordoostelijke poel en het plassengebied 

van Natuurpunt, alle buiten het projectgebied 

gelegen, zijn echter belangrijke 

uitwijkmogelijkheden voor deze soorten. 

 

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 

in de oksel van Bosstraat/Kapelstraat, waar 

een visvijver wordt voorzien van ca. 0,6 ha, 

de creatie van een rietmoeras van ca. 3 ha, 

vernatting rond de noordelijke plas en de 

creatie van natte stapstenen in het gebied 

waaronder ecocorridor Molleveld en de 

centrale vallei in het projectgebied. 

 

Het verlies aan leefgebied door de werken 

van ontbossing, sanering en de creatie van 

de nieuwe morfologie in het projectgebied, 

kan als tijdelijk beschouwd worden waarbij 

belangrijke uitwijkmogelijkheden zijn ter 

hoogte van de vijvers van Ceuppens, de 

noordelijke plas, de noordoostelijke poel en 

het plassengebied van Natuurpunt (negatief 

effect). 

Falco 
subbuteo 

Boomvalk x   Bijna in 

gevaar 

Regelmatige waarnemingen. Door de aanwezigheid van libellen zijn de plassen 

een ideaal foerageergebied voor de soort, waardoor de omgeving ervan 

mogelijke broedplaatsen zijn (Feys, 2017). 

Acrocephalus 
palustris 

Bosrietzanger x     2 

Bosrietzanger broedt vooral in vochtige ruigtekruiden en verlandingsvegetatie 

met moerasspirea, grote brandnetel, verruigend riet en werd waargenomen in 

het zuiden van het projectgebied grenzend aan de vijvers van Ceuppens (Feys, 

2017). 

Cettia cetti Cetti's zanger x   Bijna in 

gevaar 

4 

Cetti's zanger komt voor in de buurt van water in dicht struikgewas en werd 

waargenomen in het zuiden van het projectgebied grenzend aan de vijvers van 

Ceuppens (Feys, 2017). 

Alcedo atthis IJsvogel x PPS Kwetsbaar Door de aanwezigheid van verschillende grote en kleine waterpartijen is de 

IJsvogel een vrij algemene soort binnen het projectgebied (Feys, 2017). 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Kleine 
Karekiet 

x     33 

Kleine karekiet heeft een voorkeur voor uitgestrekte rietmoerassen en rietkragen 

langs plassen en wordt veelvuldig waargenomen aan de centrale vijvers, de 

vijvers van Ceuppens, de kleine plassen in het projectgebied en langs de 

noordelijke plas (Feys, 2017). 

Fulica atra Meerkoet x     6 

Komt voor in de plassen in het projectgebied en ter hoogte van de noordelijke 

plas (Feys, 2017). 

Emberiza 
schoeniclus 

Rietgors x   Bijna in 

gevaar 

1 

In het projectgebied worden zowel binnen als buiten het broedseizoen regelmatig 

Rietgorzen waargenomen (Feys, 2017). 
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Wetenschap
pelijke naam 

Nederlandse 
naam 

Bijlage 1 
Cat 2 
Soorten-
besluit 

Provinciaal Prioritaire 
Soort (PPS) provincie 
Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaandere
n 

Aantal waarnemingen baltsend/broedend 2008-2017 in het projectgebied Milderende maatregelen 
voorafgaand aan of tijdens 
werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe 
morfologie 

Verlies leefgebied tijdens werken van 
ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. 
eindafwerking i.f.v. nabestemming 

Oeverzwaluw 

Riparia riparia Oeverzwaluw x   Bijna in 

gevaar 

In de steile flanken langs de kleiputten broedt Oeverzwaluw. Deze soort van 

waterrijke gebieden zijn vooral te vinden in en langs de plassen ten noorden en 

oosten van het projectgebied, waarvan het merendeel beheerd wordt door 

Natuurpunt (De Vos et al., 2020). Deze plassen worden niet geraakt i.k.v. het 

project. Mogelijk komt Oeverzwaluw ook tot broeden in de steile flanken langs 

de centrale vijvers in het projectgebied. 

Naast de algemene maatregelen 

hierboven beschreven, geldt 

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. 

Het (potentieel) leefgebied van Oeverzwaluw 

in de steile flanken langs de centrale vijvers 

in het projectgebied gaat verloren door de 

werken van ontbossing, sanering en de 

creatie van de nieuwe morfologie. Het 

plassengebied van Natuurpunt, vormt echter 

een belangrijke uitwijkmogelijkheid voor deze 

soort.  

 

Het verlies aan (potentieel) leefgebied van 

Oeverzwaluw in het projectgebied wordt 

minstens gecompenseerd met de creatie van 

steile hellingen aan de landschapsheuvels 

van de nieuwe morfologie in het 

projectgebied (bvb. de oostelijk gerichte 

helling die grenst aan het voorziene 

rietmoeras) en waarbij er tijdelijk nieuw 

potentieel leefgebied wordt gecreëerd in het 

projectgebied tijdens de werken. 

 

Het verlies aan (potentieel) leefgebied door 

de werken van ontbossing, sanering en de 

creatie van de nieuwe morfologie in het 

projectgebied, kan als tijdelijk beschouwd 

worden waarbij uitwijkmogelijkheden zijn ter 

hoogte van het plassengebied van 

Natuurpunt en waarbij er tijdelijk nieuw 

potentieel leefgebied wordt gecreëerd in het 

projectgebied tijdens de werken (negatief 

effect). 

Soorten van bossen, struwelen en ruigtes 

Certhia 
brachydactyla 

Boomkruiper x     2 

Boomkruiper leeft bij voorkeur in (oude) loofbossen. 

Ontbossing wordt uitgevoerd buiten 

het uitgebreide broedseizoen – dat 

wil zeggen buiten de periode van 15 

maart tot 30 augustus. 

 

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 

Het actueel leefgebied van deze soorten in 

de bossen, struwelen en ruigtes in het 

projectgebied, zal verloren gaan door de 

werken van ontbossing, sanering en creatie 

van de nieuwe morfologie in voorliggend 

project. 

 

Deze soorten hebben tijdens de werken 

voldoende uitwijkmogelijkheden in de bossen 

van het aangrenzende plassengebied van 

Natuurpunt.  

 

Het leefgebied wordt verwacht integraal 

hersteld te worden doordat het merendeel 

van het projectgebied na de werken terug 

actief bebost wordt met inheems loofbos en 

struwelen, met ruimte voor open plekken en 

pionierbiotopen.  

 

Het verlies aan leefgebied door de werken 

van ontbossing, sanering en de creatie van 

Sylvia curruca Braamsluiper x     1 

Braamsluiper heeft de voorkeur voor open gebied omringd door houtwallen, 

vegetatie van onkruiden of struiken en wat bomengroepen. Braamsluiper werd 

éénmalig in het projectgebied waargenomen, in het oosten van het projectgebied 

(Feys, 2017).  

Phylloscopus 
trochilus 

Fitis x   Kwetsbaar 73 

Fitis is kenmerkend voor droge tot vochtige halfopen landschappen. Fitis wordt 

frequent waargenomen in het projectgebied en ter hoogte van de noordelijke plas 

(Feys, 2017). 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Gekraagde 

roodstaart 

x PPS   1 

De soort heeft een voorkeur voor open tot halfopen bossen, zowel in loof- als 

gemengd en naaldhout, bosranden en kapvlakten. In de ruime omgeving komt 

de soort wel voor als broedvogel, het is niet uit te sluiten dat de soort af en toe 

tot broeden komt in het projectgebied (Feys, 2017) 

Turdus 
viscivorus 

Grote lijster x   Bijna in 

gevaar 

1 

De soort komt vooral voor in cultuurlandschappen met verspreide (hoge) bomen 

en bosjes, parken en populierenbossen. Het is dus goed mogelijk dat de soort in 

het projectgebied af en toe tot broeden komt (Feys, 2017). 
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Wetenschap
pelijke naam 

Nederlandse 
naam 

Bijlage 1 
Cat 2 
Soorten-
besluit 

Provinciaal Prioritaire 
Soort (PPS) provincie 
Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaandere
n 

Aantal waarnemingen baltsend/broedend 2008-2017 in het projectgebied Milderende maatregelen 
voorafgaand aan of tijdens 
werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe 
morfologie 

Verlies leefgebied tijdens werken van 
ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. 
eindafwerking i.f.v. nabestemming 

Prunella 
modularis 

Heggenmus x     1 

Heggenmus leeft in struikgewas of kreupelhout en werd waargenomen in het 

projectgebied (Feys, 2017). 

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. 

de nieuwe morfologie in het projectgebied, 

kan als tijdelijk beschouwd worden waarbij 

uitwijkmogelijkheden zijn in het bos van 

Terhagen en de bossen van het 

plassengebied van Natuurpunt (negatief 

effect). 

Columba 
oenas 

Holenduif x     1 

Werd waargenomen in het projectgebied (Feys, 2017). 

Columba 
palumbus 

Houtduif x     1 

Algemene soort in het projectgebied (Feys, 2017). 

Cuculus 
canorus 

Koekoek x     10 

Koekoek komt vooral voor in bossen, heide en moerasgebieden en wordt 

veelvuldig waargenomen in het projectgebied (Feys, 2017). 

Turdus 
merula 

Merel x     2 

Algemene soort in het projectgebied (Feys, 2017). 

Parus 
montanus 

Matkop x PPS Bedreigd 9 
De soort komt voor in allerlei bostypes, met in het noorden van het 
verspreidingsgebied een voorkeur voor jonge wilgen, berken- en elzenbossen 
met voldoende dood hout. Gezien de aanwezigheid van geschikt habitat is het 
zeer waarschijnlijk dat de soort in het projectgebied broedt (Feys, 2017). 

Luscinia 
megarhyncho
s 

Nachtegaal x PPS Kwetsbaar 59 
Binnen en net buiten het projectgebied lijkt de soort het nog vrij goed te doen, 
met elk voorjaar nog verschillende zangposten (Feys, 2017) 

Erithacus 
rubecula 

Roodborst x     2 
Algemene soort in het projectgebied (Feys, 2017). 

Hippolais 
icterina 

Spotvogel x   Bijna in 
gevaar 

1 
Spotvogel leeft voornamelijk in halfopen landschappen en loofopslag aan de 
rand van vochtige gebieden en werd reeds waargenomen in het projectgebied. 

Aegithalos 
caudatus 

Staartmees x   Kwetsbaar Er zijn verschillende waarnemingen verspreid over het projectgebied, het is dus 
zeer aannemelijk dat de soort hier broedt (Feys, 2017) 

Phylloscopus 
collybita 

Tjiftjaf x     32 
 Algemene soort in het projectgebied (Feys, 2017). 

Sylvia borin Tuinfluiter x   Bijna in 
gevaar 

25 
Als broedbiotoop geeft deze soort de voorkeur aan plaatsen met voldoende 
loofhout en struweel, afgewisseld met zonnige open plekken en veel 
onderbegroeiing (Vermeersch, 2004b). Van deze soort zijn er verschillende 
waarnemingen, en dit zowel binnen als buiten het projectgebied, er kan dus van 
uit worden gegaan dat de soort hier broedt (Feys, 2017). 

Fringilla 
coelebs 

Vink x     3 

Troglodytes 
troglodytes 

Winterkoning x     4 

Turdus 
philomelos 

Zanglijster x     7 
Algemene soort in het projectgebied (Feys, 2017). 

Streptopelia 
turtur 

Zomertortel x   Ernstig 
bedreigd 

2 
Zowel binnen het projectgebied als in het aangrenzende natuurgebied was de 
typische zang van de Zomertortel de afgelopen jaren nog op verschillende 
plaatsen te horen (Feys, 2017). 

Sylvia 
atricapilla 

Zwartkop x     27 
Algemene soort in het projectgebied (Feys, 2017).  
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pelijke naam 
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Soorten-
besluit 
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Soort (PPS) provincie 
Antwerpen 

Rode Lijst 
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n 

Aantal waarnemingen baltsend/broedend 2008-2017 in het projectgebied Milderende maatregelen 
voorafgaand aan of tijdens 
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ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. 
eindafwerking i.f.v. nabestemming 

Soorten die niet voorkomen in het projectgebied maar waarvoor er aanwijzingen zijn dat ze in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied broeden 

Porzana 
porzana 

Porseleinhoe
n 

x PPS Ernstig 
bedreigd 

Porseleinhoen werd in 2009 éénmaal waargenomen aan de noordelijke plas, 
buiten het projectgebied (Feys, 2017). 

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. 

Het actueel leefgebied van deze soorten 
t.h.v. de noordelijke plas, buiten het 
projectgebied, wordt integraal behouden 
(geen effect) en uitgebreid met de creatie van 
het rietmoeras van ca. 3 ha in het 
projectgebied. Aythya ferina Tafeleend x   Bijna in 

gevaar 
Wordt frequent waargenomen t.h.v. noordelijke plas, buiten het projectgebied 
(Feys, 2017). De noordelijke plas wordt niet geraakt i.k.v. het project.  

Sterna 
hirundo 

Visdief x   Kwetsbaar Broeden op nestvlotjes voor deze soort in het plassengebied van Natuurpunt, en 
gebruiken de plassen van het projectgebied om te foerageren (Feys, 2017). 

Ixobrychus 
minutus 

Woudaap x   Bedreigd Woudaap werd in 2014 zingend waargenomen aan de noordelijke plas, buiten 
het projectgebied (Feys, 2017). De noordelijke plas wordt niet geraakt i.k.v. het 
project. 
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7.4.3.2.1.3.2 Zoogdieren 

In Tabel 7-29 wordt de impact van het project op de zoogdieren van Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of van 

de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen, besproken. Ook 

worden de nodige milderende maatregelen en de belangrijkste herstelmaatregelen opgelijst. Voor Egel, 

Huisspitsmuis en Rode eekhoorn worden afwijkingen op het Soortenbesluit aangevraagd. 

Binnen het projectgebied zijn vleermuizen waargenomen. Vleermuizen komen voor op Bijlage 1, categorie 3, 

van het Soortenbesluit. De vleermuizensoorten die werden waargenomen in het projectgebied, foerageren in 

de gevarieerde groene omgeving en boven de waterplassen (vnl. noordelijke plas buiten het projectgebied), 

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 (De Vos et al., 2020). Voor 

vleermuizen worden geen afwijkingen op het Soortenbesluit aangevraagd. 
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Tabel 7-29: Maatregelen voor de Bijlage 1 zoogdiersoorten van het Soortenbesluit en/of van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen 

Wetenschappe
lijke naam 

Nederlandse 
naam 

Bijlage 1 Cat 1 
Soortenbesluit 

Bijlage 1 Cat 3 
Soortenbesluit 

Provinciaal Prioritaire Soort 
(PPS) 
provincie Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Aantal waarneming 2008-2017 in het projectgebied 
en onmiddellijke omgeving 

Milderende 
maatregelen 
voorafgaand aan of 
tijdens werken van 
ontbossing, sanering 
en creatie nieuwe 
morfologie 

 
Verlies leefgebied tijdens werken van 
ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. 
eindafwerking i.f.v. nabestemming 

Erinaceus 
europaeus 

Egel x       Vrij algemene soorten aanwezig in het projectgebied. Milderende 
maatregelen worden 
niet nodig geacht. 

Het actueel leefgebied van deze soorten in het 
projectgebied gaat verloren door de werken 
van ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie. Deze soorten zijn 
algemeen voorkomend en kunnen tijdens de 
werken uitwijken naar het bos van Terhagen en 
de bossen van het plassengebied van 
Natuurpunt.  
 
Na de werken zal het projectgebied opnieuw 
bebost worden en opnieuw leefgebied vormen 
voor deze soorten.  
 
Het verlies aan leefgebied door de werken van 
ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het projectgebied, kan als 
tijdelijk beschouwd worden waarbij 
uitwijkmogelijkheden zijn in het bos van 
Terhagen en de bossen van het plassengebied 
van Natuurpunt (negatief effect).  

Crocidura 
russula 

Huisspitsmuis x       

Sciurus vulgaris Rode eekhoorn x       

Eptesicus 
serotinus 

Laatvlieger  x PPS   Binnen het projectgebied zijn er in de studie van Feys 
(2017) waarnemingen van 3 soorten vleermuizen: 
Gewone dwergvleermuis (91), Ruige dwergvleermuis (1) 
en Laatvlieger (2). 
 
De Vos et al. (2020) meldt dat er aan de noordkant van 
de centrale vijvers in het projectgebied in 2018 volgende 
soorten werden waargenomen, met behulp van een 
automatische batdetector: Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Grootoorvleermuis, Laatvlieger, 
Rosse vleermuis, Watervleermuis en Bosvleermuis.  
 
De vleermuizensoorten die werden waargenomen in het 
projectgebied, foerageren in de gevarieerde groene 
omgeving en boven de waterplassen (vnl. noordelijke 
plas buiten het projectgebied), 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 (De Vos et al., 
2020). 

Ontbossing wordt 
georganiseerd buiten 
de periode tussen 15 
maart en 30 augustus. 
Hiermee wordt de 
impact op eventuele 
(maar in het 
projectgebied niet 
verwachte) 
kraamkolonies van 
vleermuizen 
(voornamelijk juli tot 
half augustus) 
voorkomen. 

De impact op vleermuizen zal zich 
voornamelijk voordoen door het tijdelijk verlies 
aan foerageergebied in het projectgebied. Er 
zijn tijdens de werken voldoende 
uitwijkmogelijkheden naar de vijvers van 
Ceuppens, het bos van Terhagen, de 
noordelijke plas, de noordoostelijke poel en het 
plassengebied van Natuurpunt. 
 
Het verlies aan foerageergebied in de 
bestaande toestand zal minstens 
gecompenseerd worden in oppervlakte doordat 
het merendeel van het projectgebied na de 
werken terug actief bebost wordt met inheems 
loofbos en struwelen en doordat er een aantal 
nieuwe natte biotopen worden gecreëerd, 
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 in 
de oksel van Bosstraat/Kapelstraat, waar een 
visvijver wordt voorzien van ca. 0,6 ha, de 
creatie van een rietmoeras van ca. 3 ha, 
vernatting rond de noordelijke plas en de 
creatie van natte stapstenen in het gebied 
waaronder ecocorridor Molleveld en de 
centrale vallei in het projectgebied.  

 
Het verlies aan foerageergebied door de 
werken van ontbossing, sanering en de creatie 
van de nieuwe morfologie in het projectgebied, 
kan als tijdelijk beschouwd worden waarbij 
uitwijkmogelijkheden blijven naar de vijvers van 
Ceuppens, het bos van Terhagen, de 
noordelijke plas, de noordoostelijke poel en het 
plassengebied van Natuurpunt (negatief 
effect). 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Gewone 
dwergvleermuis 

 x PPS   

Pipistrellus 
nathusii 

Ruige 
dwergvleermuis 

 x PPS   

Plecotus 
auritus 

Grootoorvleermuis  x PPS Bijna in gevaar 

Nyctalus 
noctula 

Rosse vleermuis  x PPS Kwetsbaar 

Myotis 
daubentonii 

Watervleermuis  x PPS Bijna in gevaar 

Nyctalus leisleri Bosvleermuis  x PPS Bedreigd 
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7.4.3.2.1.3.3 Dagvlinders 

In Tabel 7-30 wordt de impact van het project op de dagvlinders van Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of 

van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen, besproken. 

Ook worden de nodige milderende maatregelen en de belangrijkste herstelmaatregelen opgelijst. 

Binnen het projectgebied wordt verwacht dat Zwartsprietdikkopje voorkomt. Deze soort komt voor op Bijlage 

1, categorie 1, van het Soortenbesluit, waardoor voor deze soort een afwijking op het Soortenbesluit wordt 

aangevraagd. 
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Tabel 7-30: Maatregelen voor de Bijlage 1 dagvlindersoorten van het Soortenbesluit en/of van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bijlage 1 Cat 1 
Soortenbesluit 

Provinciaal Prioritaire Soort 
(PPS) 
provincie Antwerpen 

Rode Lijst Vlaanderen Aantal waarnemingen 2008-
2017 in het projectgebied en 
onmiddellijke omgeving 

Milderende maatregelen 
voorafgaand aan of tijdens 
werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe 
morfologie 

Verlies leefgebied tijdens 
werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied 
t.g.v. eindafwerking i.f.v. 
nabestemming 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder     Bijna in gevaar Citroenvlinder is nog zeer 
algemeen in Vlaanderen, maar 
sinds 1990 gaat ze achteruit. Er 
zijn 54 waarnemingen van de 
soort uit het projectgebied of 
van net erbuiten (Feys, 2107). 
Citroenvlinders komen voor in 
struwelen, open bossen en 
bosranden. Als waardplant 
gebruikt de Citroenvlinder 
Sporkehout (Rhamnus 
frangula). 

Milderende maatregelen 
worden niet nodig geacht. 
 

Het actueel leefgebied van 
deze soorten in het 
projectgebied gaat verloren 
door de werken van ontbossing, 
sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie. 
 
Deze soorten kunnen tijdens de 
werken uitwijken naar het bos 
van Terhagen en de bossen 
van het plassengebied van 
Natuurpunt. Na de werken zal 
het projectgebied opnieuw 
bebost worden met creatie van 
open plekken en kan het 
opnieuw leefgebied vormen 
voor deze soorten. 
 
Het verlies aan leefgebied door 
de werken van ontbossing, 
sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het 
projectgebied, kan als tijdelijk 
beschouwd worden waarbij 
uitwijkmogelijkheden zijn in het 
bos van Terhagen en de 
bossen van het plassengebied 
van Natuurpunt (negatief 
effect).  

Aglais urticae Kleine vos     Bijna in gevaar Deze soort kan vrijwel overal 
worden waargenomen, eitjes 
worden afgezet op Grote 
brandnetel Urtica dioica. De 
laatste jaren lijkt de soort weer 
toe te nemen. Binnen het 
projectgebied en onmiddellijke 
omgeving zijn er sinds 2008 3 
meldingen van de Kleine vos 
(Feys, 2017). 

Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje x   Kwetsbaar Deze soort werd éénmaal 
waargenomen in 2011, net 
buiten het projectgebied. 
Zwartsprietdikkopjes komen 
vooral voor in graslanden met 
vrij hoge en ruige vegetatie, 
zoals wegbermen en bospaden. 
Als waardplant worden allerlei 
grassen gebruikt. Het is te 
verwachten dat deze soort ook 
binnen het projectgebied 
voorkomt, de terreinbezoeken 
in 2017 vielen net voor de 
voornaamste vliegperiode van 
deze soort (Feys, 2017). 
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7.4.3.2.1.3.4 Sprinkhanen 

In Tabel 7-31 wordt de impact van het project op de sprinkhanen van Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of 

van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen, besproken. 

Ook worden de nodige milderende maatregelen en de belangrijkste herstelmaatregelen opgelijst. 

Op basis van de beschikbare inventarisatiegegevens komt de Grote groene sabelsprinkhaan in het 

projectgebiedvoor. Deze soort komt voor op Bijlage 1, categorie 1, van het Soortenbesluit, waardoor voor deze 

soort een afwijking op het Soortenbesluit wordt aangevraagd.
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Tabel 7-31: Maatregelen voor de Bijlage 1 sprinkhaansoorten van het Soortenbesluit en/of van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen 

Wetenschappelij
ke naam 

Nederlandse naam Bijlage 1 Cat 1 
Soortenbesluit 

Provinciaal 
Prioritaire 
Soort (PPS) 
provincie 
Antwerpen 

Rode 
Lijst 
Vlaande
ren 

Aantal waarnemingen 2008-2017 in het 
projectgebied en onmiddellijke omgeving 

Milderende maatregelen voorafgaand aan of tijdens 
werken van ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 

Verlies leefgebied tijdens werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. eindafwerking i.f.v. 
nabestemming 

Tettigonia 
viridissima 

Grote groene 
sabelsprinkhaan 

x     De Grote groene sabelsprinkhaan is algemeen 
in Vlaanderen. De soort komt in het 
projectgebied voor in de aanwezige dichte 
ruigtes en struwelen en werd sinds 2008 3 keer 
waargenomen. 

Milderende maatregelen worden niet nodig geacht. Het actueel leefgebied van deze soorten in het 
projectgebied gaat verloren door de werken van 
ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe 
morfologie. 
 
Deze soorten kunnen tijdens de werken uitwijken naar het 
bos van Terhagen en de bossen van het plassengebied van 
Natuurpunt. 
 
Na de werken zal het projectgebied opnieuw bebost worden 
en kan het opnieuw leefgebied vormen voor deze soorten. 
 
Het verlies aan leefgebied door de werken van ontbossing, 
sanering en de creatie van de nieuwe morfologie in het 
projectgebied, kan als tijdelijk beschouwd worden waarbij 
uitwijkmogelijkheden zijn in het bos van Terhagen en de 
bossen van het plassengebied van Natuurpunt (negatief 
effect).  

Gryllotalpa 
gryllotalpa 

Veenmol   PPS   Net buiten het projectgebied, tegen de 
noordkant van het aangrenzende natuurgebied 
zijn er 2 waarnemingen van deze soort, uit 2010 
en 2014. Daarnaast zijn er ook enkele recente 
waarnemingen van deze soort ten noorden 
hiervan, hier werden ook in 2017 nog 
Veenmollen waargenomen. Het is zeker 
mogelijk dat de soort ook binnen het 
projectgebied voorkomt, gezien de 
ondergrondse levenswijze en de nachtelijke 
zangactiviteit kan deze soort immers 
gemakkelijk over het hoofd worden gezien 
(Feys, 2017). 
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7.4.3.2.1.3.5 Libellen 

In Tabel 7-32 wordt de impact van het project op de libellen van Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of van de 

Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen, besproken. Ook 

worden de nodige milderende maatregelen en de belangrijkste herstelmaatregelen opgelijst. 

Op basis van de beschikbare inventarisatiegegevens komen er in het projectgebied geen libelsoorten voor in 

Bijlage 1 van het Soortenbesluit.
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Tabel 7-32: Maatregelen voor de Bijlage 1 libelsoorten van het Soortenbesluit en/of van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bijlage 1 Soortenbesluit Provinciaal Prioritaire 
Soort (PPS) provincie 
Antwerpen 

Rode Lijst Vlaanderen Aantal waarnemingen 2008-
2017 in het projectgebied 
en onmiddellijke omgeving 

Milderende maatregelen 
voorafgaand aan of tijdens 
werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe 
morfologie 

Verlies leefgebied tijdens 
werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied 
t.g.v. eindafwerking i.f.v. 
nabestemming 

Libellula fulva Bruine korenbout   PPS Bedreigd Bruine korenbout is in 
Vlaanderen een zeer 
zeldzame soort, met één van 
de grootste populaties in de 
ruime regio van Klein Brabant, 
waarbinnen ook het 
projectgebied zich situeert. 
Bruine korenbouten komen 
zowel aan stilstaande plassen 
als aan stromend water voor. 
Voor het projectgebied en 
onmiddellijke omgeving zijn er 
8 waarnemingen sinds 2008, 
de meeste aan de noordelijke 
plas. In 2017 werd de soort 
ook waargenomen aan de 
grootste centrale vijver (Feys, 
2017). 

 Het actueel leefgebied van 

deze soorten in de natte 

biotopen van het 

projectgebied gaat verloren 

door de werken van 

ontbossing, sanering en de 

creatie van de nieuwe 

morfologie. De vijvers van 

Ceuppens, de noordelijke 

plas, noordoostelijke poel en 

het plassengebied van 

Natuurpunt, vormen echter 

belangrijke 

uitwijkmogelijkheden voor 

deze soorten.  

 
Het actueel leefgebied wordt 
uitgebreid met de creatie van 
het rietmoeras van ca. 3 ha in 
het projectgebied. 
 
Het verlies aan leefgebied 
door de werken van 
ontbossing, sanering en de 
creatie van de nieuwe 
morfologie in het 
projectgebied, kan als tijdelijk 
beschouwd worden waarbij 
uitwijkmogelijkheden zijn aan 
de vijvers van Ceuppens, de 
noordelijke plas, de 
noordoostelijke poel en het 
aangrenzende plassengebied 
van Natuurpunt (negatief 
effect).  

Ceriagrion tenellum Koraaljuffer     Zeldzaam Het voorkeurshabitat bestaat 
uit ondiep stilstaand water in 
heide- en veengebieden. Er 
zijn 3 waarnemingen aan de 
grote noordelijke plas, aan de 
meest noordelijke centrale 
vijver is er een melding uit 
2012. De waarneming van 
een vers uitgeslopen 
exemplaar op 14 juni 2017 
wijst erop dat de soort zich 
binnen het projectgebied 
voortplant (Feys, 2017). 

Coenagrion pulchellum Variabele waterjuffer   PPS Bedreigd Variabele waterjuffer komt 
verspreid over Vlaanderen 
voor, met een voorkeur voor 
mesotrofe of eutrofe 
laagveenplassen met een 
goed ontwikkelde en 
structuurrijke water- en 
oeverplantenvegetatie. Er is 1 
waarneming van een 
vrouwtje, helemaal in het 
zuidwesten van het 
projectgebied (Feys, 2017). 
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7.4.3.2.1.3.6 Amfibieën 

In Tabel 7-33 wordt de impact van het project op de amfibieën van Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of van 

de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen, besproken. Ook 

worden de nodige milderende maatregelen en de belangrijkste herstelmaatregelen opgelijst. 

Binnen het projectgebied komen de Meerkikker en de Bruine kikker voor op Bijlage 1, categorie 1, van het 

Soortenbesluit, waardoor voor deze soorten afwijkingen op het Soortenbesluit worden aangevraagd.  

Binnen het projectgebied komt Kamsalamander marginaal voor.  

Het projectgebied vormt heden geen leefgebied voor Rugstreeppad maar vormt mogelijk leefgebied tijdens de 

werken. Deze soorten komen voor in Bijlage 1, categorie 3, van het Soortenbesluit, waardoor voor deze 

soorten afwijkingen op het Soortenbesluit worden aangevraagd.
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Tabel 7-33: Maatregelen voor de Bijlage 1 amfibiesoorten van het Soortenbesluit en/of van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen 

Wetenscha
ppelijke 
naam 

Nederlands
e naam 

Bijlage 
1 Cat 1 
Soorten
besluit 

Bijlage 1 
Cat 3 
Soortenb
esluit 

Provincia
al 
Prioritaire 
Soort 
(PPS) 
provincie 
Antwerpe
n 

Rode 
Lijst 
Vlaander
en 

Aantal waarnemingen 2008-2017 Milderende maatregelen voorafgaand aan of tijdens werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe morfologie 

Verlies leefgebied tijdens werken van 
ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. 
eindafwerking i.f.v. nabestemming 

Pelophylax 
ridibundus 

Meerkikker x       Meerkikker overwintert onder water 
en de voortplantingsperiode begint 
eind april tot begin juli. 
 
Meerkikker werd 53 keer 
waargenomen ter hoogte van de 
centrale vijvers in het projectgebied 
en 15 keer ter hoogte van de 
noordelijk plas, buiten het 
projectgebied (Feys, 2017). 

Milderende maatregel voor alle 
amfibieën: 
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 
van Natuurpunt ten oosten van het 
projectgebied. 

  
  

Het actueel leefgebied van deze soorten in de 
natte biotopen van het projectgebied gaat 
verloren door de werken van ontbossing, 
sanering en de creatie van de nieuwe morfologie. 
 
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 in de oksel van 
Bosstraat/Kapelstraat, waar een visvijver wordt 
voorzien van ca. 0,6 ha, de creatie van een 
rietmoeras van ca. 3 ha, vernatting rond de 
noordelijke plas en de creatie van natte 
stapstenen in het gebied waaronder ecocorridor 
Molleveld en de centrale vallei in het 
projectgebied. 
 
Het verlies aan leefgebied door de werken van 
ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het projectgebied, kan als 
tijdelijk beschouwd worden waarbij 
uitwijkmogelijkheden zijn aan de noordelijke plas, 
de noordoostelijke poel en het plassengebied 
van Natuurpunt (negatief effect).  

Rana 
temporaria 

Bruine 
Kikker 

x       Bruine kikker overwintert onder 
water of overwintert op het land en 
ontwaakt meestal reeds eind 
februari om naar een poel of vijver 
te trekken om er zich voort te 
planten. De voortplantingsperiode 
loopt van half maart tot eind april. 
 
Bruine kikker werd éénmalig 
waargenomen in het zuiden van het 
projectgebied, aangrenzend aan de 
vijvers van Ceuppens (Feys, 2017) 
. 

Triturus 
cristatus 

Kamsalama
nder 

  x   Kwetsbaar Kamsalamander overwintert op het 
land en trekt eind februari naar de 
paarplaats. De 
voortplantingsperiode loopt van 
april tot juni. 
 
Op basis van de uitgevoerde eDNA 
screening naar de aanwezigheid 
van Kamsalamanders in de 
voormalige groeve (Brys et al. 
(2020), kan worden geconcludeerd 
dat in 4 van de 14 onderzochte 
vijvers, poelen en sloten, 
Kamsalamander aanwezig is. Het 
gaat over de noordelijke plas, de 
noordoostelijke poel, een plasje ten 
oosten en een plasje ten zuiden aan 
de tunnel onder de Kapelstraat.  
 
Het is enkel deze laatste plas die 
geraakt zal worden i.k.v. dit project. 
De andere waterpartijen blijven 
behouden.  
 
Brys et al. (2020) kwamen tot de 
conclusie dat er naar 
habitatgeschiktheid toe, momenteel 
louter marginaal habitat aanwezig 
voor Kamsalamanders in het 
projectgebied. Voor een duurzame 
populatie zijn habitatingrepen 

Milderende maatregel specifiek voor 
Kamsalamander:  
Om de refugiumwaarde van het gebied 
rondom de noordelijke plas en noordoostelijke 
poel te vergroten, wordt voorgesteld om 
voorafgaand aan de werkzaamheden reeds 
enkele poelen voor Kamsalamander 
bijkomend aan te leggen in het gebied rondom 
deze plassen:  

- 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. 

Het actueel ondergeschikt en marginaal habitat 
van Kamsalamander in het plasje in het zuiden 
van het projectgebied aan de tunnel onder de 
Kapelstraat, gaat verloren door de werken van 
ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie. 
 
Het actueel leefgebied van Kamsalamander 
wordt hersteld, geoptimaliseerd en uitgebreid 
met de creatie van het rietmoeras van ca. 3 ha. 
Om aan deze soort tegemoet te komen, zullen in 
het rietmoeras diepere delen voorzien worden 
die permanent water dragen, bij voorkeur aan de 
noordoostzijde die aansluit bij de huidige 
gekende vindplaats. De doorstroming van het 
rietmoeras met relatief voedselrijk water dat in 
het kleiputtengebied insijpelt vanuit het 
ontginningsfront, is voor deze soort waarschijnlijk 
gunstig omdat het de vegetatieontwikkeling 
stimuleert. In voorliggend project wordt er een 
directe natte natuurverbinding voorzien tussen 
het projectgebied en de Rupel door de aanleg 
van ecocorridor Molleveld en de centrale vallei in 
het projectgebied. Bovendien wordt er 
voorafgaand aan de werken reeds nieuw 
leefgebied gecreëerd in het gebied rondom de 
noordelijke poel en de noordoostelijke plas. 
 
Het verlies aan leefgebied door de werken van 
ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het projectgebied, kan als 
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Wetenscha
ppelijke 
naam 

Nederlands
e naam 

Bijlage 
1 Cat 1 
Soorten
besluit 

Bijlage 1 
Cat 3 
Soortenb
esluit 

Provincia
al 
Prioritaire 
Soort 
(PPS) 
provincie 
Antwerpe
n 

Rode 
Lijst 
Vlaander
en 

Aantal waarnemingen 2008-2017 Milderende maatregelen voorafgaand aan of tijdens werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe morfologie 

Verlies leefgebied tijdens werken van 
ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. 
eindafwerking i.f.v. nabestemming 

aangewezen, vooral op het vlak van 
geschikt waterhabitat. 

tijdelijk en beperkt beschouwd worden waarbij 
uitwijkmogelijkheden zijn aan de noordelijke plas, 
de noordoostelijke poel en de nieuw aan te 
leggen poelen hierrond en het aangrenzende 
plassengebied van Natuurpunt (negatief effect). 
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Wetenscha
ppelijke 
naam 

Nederlands
e naam 

Bijlage 
1 Cat 1 
Soorten
besluit 

Bijlage 1 
Cat 3 
Soortenb
esluit 

Provincia
al 
Prioritaire 
Soort 
(PPS) 
provincie 
Antwerpe
n 

Rode 
Lijst 
Vlaander
en 

Aantal waarnemingen 2008-2017 Milderende maatregelen voorafgaand aan of tijdens werken van ontbossing, 
sanering en creatie nieuwe morfologie 

Verlies leefgebied tijdens werken van 
ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. 
eindafwerking i.f.v. nabestemming 

Epidalea 
calamita 

Rugstreepp
ad 

  x PPS Kwetsbaar Rugstreeppad overwintert op het 
land en de voortplantingsperiode 
begint in april-mei en loopt lang 
door en is sterk afhankelijk van 
weersomstandigheden. 
 
Er is 1 waarneming (2010) van een 
roepende Rugstreeppad buiten het 
projectgebied, aan de grote 
noordelijke plas. De noordelijke plas 
wordt niet geraakt i.k.v. het project. 
In de aanpalende actieve kleigroeve 
van Wienerberger komt een 
populatie Rugstreeppad voor (Feys, 
2017). 

Milderende maatregelen specifiek voor 
Rugstreeppad:  
 
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. 
Rugstreeppad gedijt uitstekend in ondiepe 
vegetatieloze poelen (bvb. een bodem uit 
bentoniet komen hiervoor in aanmerking) en 
heeft als landhabitat open, zandig terrein 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. 

 
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. 

Het actueel leefgebied aan de noordelijke plas, 
wordt niet geraakt i.k.v. het project (geen effect). 
Wellicht zal het projectgebied net na de 
landschapsbouw bijzonder geschikt zijn voor 
deze soort, maar neemt de geschiktheid daarna 
terug af naarmate de vegetatie zich verder 
ontwikkelt en het gesloten karakter toeneemt. In 
functie van Rugstreeppad, zal de ontwikkeling 
van het rietmoeras aan de oostzijde gestart 
worden (bij voorbeeld via aanplant van riet) en de 
westkant onbegroeid gelaten, samen met de 
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. 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 projectgebied 
lichtjes te stuwen. Door deze vernatting zullen de 
ecologische waarden hier verder kunnen stijgen. 
Deze vernatting zal een positieve stimulans 
betekenen voor de actueel voorkomende 
populatie van Rugstreeppad. 
In voorliggend project wordt er een directe natte 
natuurverbinding voorzien tussen het 
projectgebied en de Rupel door de aanleg van 
ecocorridor Molleveld en de centrale vallei in het 
projectgebied.  
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7.4.3.2.1.3.7 Planten en korstmossen 

In Tabel 7-34 wordt de impact van het project op de planten- en korstmossoorten van Bijlage 1 van het 

Soortenbesluit besproken en worden de nodige milderende maatregelen en de belangrijkste 

herstelmaatregelen opgelijst. 

In het projectgebied zijn enkele planten- en korstmossoorten waargenomen, die voorkomen op Bijlage 1, 

categorie 1, van het Soortenbesluit. Het Soortenbesluit stelt een verbod in op het opzettelijk plukken en 

verzamelen, afsnijden, ontwortelen, vernielen of verplanten van deze soorten. In het licht van deze 

verbodsbepalingen, wordt voor deze soorten een afwijking aangevraagd. Het gaat om de volgende soorten:  

• Echt duizendguldenkruid 

• Fraai duizendguldenkruid 

• Gevlekte orchis 

• Bosorchis 

• Brede wespenorchis 

• Gele plomp 

• Witte waterlelie 

• Gewimperd veenmos 

• Amfibisch veenmos 

• Gewoon veenmos 

• Haakveenmos 

• Glanzend veenmos 

• Echt rendiermos 
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Tabel 7-34: Maatregelen voor de Bijlage 1 planten- en korstmossoorten van het Soortenbesluit en/of van de Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Bijlage 1 Cat 1 
Soortenbesluit 

Provinciaal 
Prioritaire 
Soort (PPS) 
provincie 
Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Waarneming in het projectgebied Milderende maatregelen voorafgaand aan werken van ontbossing, sanering en creatie 
nieuwe morfologie 
Verlies leefgebied tijdens werken van ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. eindafwerking i.f.v. nabestemming estemming 

Centaurium 
erythraea 
Centaurium spec. 

Echt 
duizendguldenkruid 
Duizenguldenkruid 
spec. 

x     Op verschillende plaatsen op het projectgebied staan Echt duizendguldenkruid en 
Duizendguldenkruid spec.. 
Echt duizendguldenkruid is een vrij algemene soort in Vlaanderen. Echt 
duizendguldenkruid is een pionier op vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke 
bodem. De soort groeit zowel op zwak zure tot basische bodems. Fraai 
duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) is een pionier van open plekken op 
zandige kalkrijke bodem. De soort staat op natte tot vochtige (soms brakke) bodem, 
op voedselarme tot matig voedselrijke standplaatsen. Fraai duizendguldenkruid is 
minder algemeen in Vlaanderen. 

Milderende maatregelen voorafgaand aan de werken worden niet noodzakelijk geacht. 
Na de eindafwerking van het projectgebied in functie van de nabestemming, kan ervan 
uitgegaan worden gegaan dat Echt duizendguldenkruid en Fraai duizendguldenkruid zich als 
pionierplanten in de open stukken spontaan zullen vestigen en verspreiden. Er wordt immers 
ruimte voor open plekken met kalkrijk zand en pionierbiotopen gelaten. 
 
Het verlies aan leefgebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het projectgebied, kan als tijdelijk beschouwd worden (negatief effect). 

Dactylorhiza 
maculata 

Gevlekte orchis s.l. x   Kwetsbaar Gevlekte orchis komt voor op zure en zwak zure bodems, die soms met mineralen 
zijn aangerijkt. Ze groeit in veenmosvegetaties, heischrale graslanden, 
blauwgraslanden, natte hooilanden en vochtige heiden. Op kalkriike gronden wordt 
ze vervangen door bosorchis. Vochtigheid is een belangrijke ecologische factor en 
verdroging leidt tot het verdwijnen van de soort. 
Gevlekte orchis wordt waargenomen in het noorden van het projectgebied en 
rondom de noordelijke plas (Feys, 2017). 

De Gevlekte orchissen die aanwezig zijn in het noorden van het projectgebied, moeten 
voorafgaand aan de werken, tussen november en februari, verplant worden naar de 
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. 
 
Na de eindafwerking van het projectgebied in functie van de nabestemming, worden er slechts 
beperkte groeiplaatsen voor Gevlekte orchis binnen het projectgebied verwacht, gezien de 
aangebrachte tertiaire materialen kalrijk zullen zijn en een hoge pH zullen hebben. 
 
Rekening houdend met de translocatiemaatregel, wordt het verlies aan leefgebied door de 
werken van ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie in het projectgebied 
als negatief beoordeeld. 

Dactylorhiza 
maculata subsp. 
Fuchsii 
Dactylorhiza fuchsii 

Bosorchis x     Bosorchis komt bij voorkeur voor op beschaduwde plaatsen op humusrijke, 
leemachtige of kalkhoudende grond op lichte plekken in het bos, in bosranden of 
onder struweel. Als soort van halfschaduw worden standplaatsen in de volle zon 
meestal gemeden. 
Bosorchis werd éénmaal waargenomen in het zuiden van het projectgebied en 
éénmaal aan de noordoostelijke poel, net buiten het projectgebied (Feys, 2017). 

Milderende maatregelen voorafgaand aan de werken worden niet noodzakelijk geacht. 
 
Na de eindafwerking van het projectgebied in functie van de nabestemming, kan ervan 
uitgegaan worden gegaan dat Bosorchis zich vanuit de aangrenzende noordoostelijke poel zal 
vestigen en verspreiden in het nieuw aangeplante bos in het projectgebied. Dit gezien het 
projectgebied opnieuw bebost wordt en de aangebrachte tertiaire materialen kalrijk zullen zijn.  
 
Het verlies aan leefgebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het projectgebied, kan als tijdelijk beschouwd worden (negatief effect). 

Epipactis 
helleborine subsp. 
helleborine 

Brede 
wespenorchis 

x     Brede wespenorchis groeit onder meer in bossen op zandgronden en komt 
veelvuldig en verspreid voor in het projectgebied, onder meer aan het asbeststort in 
het westen en aan de centrale vijvers in het projectgebied. Deze soort werd ook 
veelvuldig waargenomen rondom de noordelijke plas, buiten het projectgebied (Feys, 
2017). 

Milderende maatregelen voorafgaand aan de werken worden niet noodzakelijk geacht. 
Na de eindafwerking van het projectgebied in functie van de nabestemming, kan ervan 
uitgegaan worden gegaan dat Brede wespenorchis zich vanuit de aangrenzende noordelijke 
plas zal vestigen en verspreiden in het nieuw aangeplante bos in het projectgebied. 
 
Het verlies aan leefgebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het projectgebied, kan als tijdelijk beschouwd worden (negatief effect). 

Dryopteris affinis Geschubde 
mannetjesvaren 

    Bedreigd De geschubde mannetjesvaren verkiest vochtige, matig voedselrijke gronden in de 
schaduw. Het is een typische soort van vochtige loofbossen en oude naaldbossen. 
Er is één waarneming van Geschubde mannetjesvaren in het projectgebied, namelijk 
aan de meest noordelijke centrale vijver (Feys, 2017). 

Als milderende maatregel moet de waargenomen populatie van Geschubde mannetjesvaren 
langs de noordelijke centrale vijver, 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. 
 
Rekening houdend met de translocatiemaatregel, wordt het verlies aan leefgebied door de 
werken van ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie in het projectgebied 
als negatief beoordeeld. 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Bijlage 1 Cat 1 
Soortenbesluit 

Provinciaal 
Prioritaire 
Soort (PPS) 
provincie 
Antwerpen 

Rode Lijst 
Vlaanderen 

Waarneming in het projectgebied Milderende maatregelen voorafgaand aan werken van ontbossing, sanering en creatie 
nieuwe morfologie 
Verlies leefgebied tijdens werken van ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. eindafwerking i.f.v. nabestemming estemming 

Polypodium 
interjectum + 
Polypodium vulgare 

Brede eikvaren + 
Gewone eikvaren 

    Bijna in 
gevaar 

Op de kleihoudende steilranden langs de Hoogstraat komen een groot aantal vrij 
zeldzame varensoorten voor, waaronder Brede en Gewone eikvaren (Feys (2017) 
en De Vos et al. (2020)). De Brede eikvaren komt net als de Gewone eikvaren voor 
op droge, voedselarme, vooral kalkhoudende grond, op zonnige tot 
halfbeschaduwde plaatsen. 

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. 
 
Rekening houdend met de translocatiemaatregel, wordt het verlies aan leefgebied door de 
werken van ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie in het projectgebied 
als negatief beoordeeld. 

Filago minima Dwergviltkruid     Kwetsbaar Dwergviltkruid komt voor op droge, kalkarme zandgrond.  
Er is één waarneming van Dwergviltkruid, langs de talud van de Hoogstraat aan de 
rand van het projectgebied (Feys, 2017).  

Milderende maatregelen voorafgaand aan de werken worden niet noodzakelijk geacht. 
Dwergviltkruid werd waargenomen aan de uiterste rand van het projectgebied en wordt 
verwacht te kunnen uitwijken langs deze rand buiten het projectgebied. Voor Dwergviltkruid 
wordt niet opnieuw een geschikte standplaats verwacht in het projectgebied, gezien de 
aangebrachte tertiaire materialen kalkrijk zullen zijn en een hoge pH zullen hebben. 
 
Gezien de uitwijkmogelijkheid van Dwergviltkruid langs de rand van het projectgebied, wordt 
het verlies aan leefgebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe 
morfologie in het projectgebied als negatief beoordeeld. 

Nuphar lutea Gele plomp x     Gele plomp komt vrij algemeen voor in Vlaanderen. 
Gele plomp werd waargenomen in de centrale vijvers in het projectgebied (Feys, 
2017). 

Milderende maatregelen voorafgaand aan de werken worden niet nodig geacht. 
Gele plomp komt voor in de Vissersplas van het plassengebied van Natuurpunt (situering 
Visserplas zie Figuur 7-22 in de discipline Water). 
 
Gezien het algemeen voorkomen van Gele plomp in Vlaanderen, wordt het verlies aan 
leefgebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie in 
het projectgebied als negatief beoordeeld.  

Nymphaea alba Witte waterlelie x     Witte waterlelie komt vrij algemeen voor in Vlaanderen. 
Witte waterlelie werd waargenomen in de centrale vijvers in het projectgebied (Feys, 
2017). 

Milderende maatregelen voorafgaand aan de werken worden niet nodig geacht, gezien het 
algemeen voorkomen van de soort in Vlaanderen. 
 
Gezien het algemeen voorkomen van Witte waterlelie in Vlaanderen, wordt het verlies aan 
leefgebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie in 
het projectgebied als negatief beoordeeld.  

Nymphoides peltata Watergentiaan     Bedreigd Watergentiaan is een waterplant van heldere, stilstaande tot zwak stromende, 
neutrale tot licht alkalische, ionenrijke, harde wateren, vooral op minerale (kleiige, 
lemige of zandige) bodems met een beperkte hoeveelheid organische stof. 
Veenbodems worden gemeden. De verspreiding vindt plaats via wortelstokken. 
Watergentiaan werd waargenomen op de meest noordelijke vijver van het centraal 
vijvercomplex in het projectgebied (Feys, 2017). 

Voorafgaand aan de demping van de centrale vijvers bij de sanering van het huisvuilstort, 
moeten de planten van de Watergentiaan inclusief wortelstokken van de meest 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. 
 
Rekening houdend met de translocatiemaatregel, wordt het verlies aan leefgebied door de 
werken van ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie in het projectgebied 
als negatief beoordeeld.  

Sphagnum 
fimbriatum 

Gewimperd 
veenmos 

x     Veenmos is een geslacht van mossen dat voorkomt op natte, voedselarme en zure 
standplaatsen.  
Er zijn veenmossen aanwezig tussen het Keibrekerspad, de centrale vijvers en de 
talud van de Hoogstraat (De Beer & Van den Broeck, 2020). Deze groeiplaats zal 
verdwijnen door de ophoging van het Keibrekerspad. Aan de noordoostelijke poel 
buiten het projectgebied komen er ook veenmossen voor (De Beer & Van den 
Broeck, 2020). Deze locatie wordt integraal behouden. 

Translocatie voorafgaand aan de werken wordt niet effectief geacht. 
Na de creatie van de nieuwe morfologie, zal er geen geschikte standplaats meer zijn voor 
veenmossen in het projectgebied. Dit gezien de aangebrachte tertiaire materialen kalrijk zullen 
zijn en een hoge pH zullen hebben. 
 
Het verlies aan leefgebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het projectgebied, is beperkt. Het effect wordt beoordeeld als negatief. 

Sphagnum 
inundatum 

Amfibisch veenmos x     

Sphagnum palustre Gewoon veenmos x     

Sphagnum 
squarrosum 

Haakveenmos x     

Sphagnum 
subnitens 

Glanzend veenmos x   Kwetsbaar 

Cephalozia 
bicuspidata 

Gewoon maanmos     Kwetsbaar In het projectgebied komen de Rode Lijst-soorten Gewoon maanmos, Gewoon 
kantmos, Hartbladig puntmos en Groot platmos voor, naast een groot aantal andere 
mossoorten (De Beert & Van den Broeck, 2020). 

Translocatie voorafgaand aan de werken wordt niet effectief geacht. 
In het projectgebied zullen opnieuw enkele vochtige tot natte standplaatsen worden gecreëerd, 
waardoor opnieuw kansen zullen ontstaan voor mossoorten na de creatie van de nieuwe 
morfologie in het projectgebied. Zo wordt er een centrale vallei in het projectgebied aangelegd 
en worden de lagergelegen zones rond de noordelijke plas vernat. 
Het verlies aan leefgebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het projectgebied, kan als tijdelijk beschouwd worden (negatief effect). 

Lophocolea 
bidentata 

Gewoon kantmos     Kwetsbaar 

Calliergon 
cordifolium 

Hartbladig puntmos     Kwetsbaar 

Plagiothecium 
nemorale 

Groot platmos     Kwetsbaar 
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Provinciaal 
Prioritaire 
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Rode Lijst 
Vlaanderen 

Waarneming in het projectgebied Milderende maatregelen voorafgaand aan werken van ontbossing, sanering en creatie 
nieuwe morfologie 
Verlies leefgebied tijdens werken van ontbossing, sanering en creatie nieuwe 
morfologie 
Herstel / winst leefgebied t.g.v. eindafwerking i.f.v. nabestemming estemming 

Cladonia rangiferina Echt rendiermos x     Op de zandige open plekken werden plaatselijk veel korstmossen uit het geslacht 
Cladonia gevonden (De Beer & Van den Broeck, 2020). 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. 
Daarom wordt vanuit het voorzorgsprincipe hiervoor toch een afwijking op het 
Soortenbesluit aangevraagd. 

Milderende maatregelen voorafgaand aan de werken worden niet noodzakelijk geacht. 
Translocaties hebben weinig effect. 
Er zullen opnieuw mogelijkheden voor Cladonia vegetaties zijn na de creatie van de nieuwe 
morfologie in de beoogde natuurontwikkeling. Er wordt immers ruimte gelaten voor open 
stukken met kalkrijk en voedselarm zand. Er wordt verwacht dat mits een goed beheer (niet 
betreden, open houden van vegetatie) deze korstmosvegetaties in het projectgebied zich 
opnieuw kunnen ontwikkelen. 
 
Het verlies aan leefgebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie van de 
nieuwe morfologie in het projectgebied, kan als tijdelijk beschouwd worden (negatief effect). 
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7.4.3.2.1.4 Conclusie ecotoopverlies 

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 centrale vijvers 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 beschreven in paragraaf 7.4.2.9, 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 

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 7.4.4.1. 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

306 

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. 

7.4.3.2.2 Ecotoopverlies t.h.v. tijdelijke overslaginfrastructuur, interne verbindingsroute 
en ecocorridor Molleveld 

Het ruimtebeslag op basis van de BWK / Habitatkaart (toestand 2018) voor de tijdelijke overslaginfrastructuur 

en interne verbindingsroute ter hoogte van Molleveld (incl. de tijdelijke omlegging van de Kapelstraat) wordt 

weergegeven op Figuur 7-49 en in Tabel 7-35. In deze tabel wordt tevens aangegeven of het Natura 2000, 

regionaal belangrijke biotopen, kleine landschapselementen (KLE) en/of verboden te wijzigen vegetaties 

(VTWV) betreft. 

 

Figuur 7-49: Aanduiding van ruimtebeslag op BWK – tijdelijke overslaginfrastructuur en interne verbindingsroute Molleveld 

 

Voor de inrichting van zone Molleveld tot ecocorridor is een bijkomende ontbossing vereist van ca. 2.400 m². 

Het betreft opslag van allerlei aard (biologisch waardevol, sz). 

Op basis van het veldbezoek en zichtbaar op Foto 7-2 - Foto 7-5 blijkt echter 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, 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. 
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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. 

• 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 in Bijlage F.
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Tabel 7-35: Inname van vegetaties ten gevolge van de tijdelijke overslaginfrastructuur en interne verbindingsroute Molleveld (BWK, toestand 2018) 

Evaluatie BWK 

code 

BWK omschrijving Europese 

habitats/rbb code 

Europese habitats/rbb 

omschrijving 

KLE VTWV Tijdelijke overslaginfrastructuur 

Molleveld (m²) = kade, steenbestorting 

en wachtpalen 

Tijdelijke werfweg 

corridor Molleveld 

(incl. tijdelijke 

omlegging 

Kapelstraat) (m²) 

m wat waterloop 
1130_vg (100%) 

De vaargeul in estuarium 

(100%) 

X  9.600  

m ui industrie       667 

m ui + ua industrie + minder dichte 

bebouwing 
 

    55 

Totaal biologisch minder waardevolle elementen (m²)   9.600 722 

Waarvan KLE (m²)   9.600 0 

Waarvan VTVW (m²)   0 0 

w sz + ku opslag van allerlei aard + 

ruigte of pioniersvegatie 
  

X   3.613 

w sz + ku + 

bet + sal 

opslag van allerlei aard + 

ruigte of pioniersvegatie + 

berk (Betula sp.) + wilg 

(Salix sp.) 

  

X   2.462 

w sz + ku + 

sal 

opslag van allerlei aard + 

ruigte of pioniersvegatie + 

wilg (Salix sp.) 

  

X   1.801 

Totaal biologisch waardevolle elementen (m²)   0 7.876 

Waarvan KLE (m²)   0 7.876 

Waarvan VTVW (m²)   0 0 
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Evaluatie BWK 

code 

BWK omschrijving Europese 

habitats/rbb code 

Europese habitats/rbb 

omschrijving 

KLE VTWV Tijdelijke overslaginfrastructuur 

Molleveld (m²) = kade, steenbestorting 

en wachtpalen 

Tijdelijke werfweg 

corridor Molleveld 

(incl. tijdelijke 

omlegging 

Kapelstraat) (m²) 

wz ku* + hj + 

mr + ae + 

sf 

ruigte of pioniersvegetatie 

+ vochtig grasland 

gedomineerd door russen 

+ rietland en andere 

vegetaties van het 

rietverbond + eutroof water 

+ vochtig wilgenstruweel 

op voedselrijke bodem 

  

X X  39 

Totaal complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen (m²)   0 39 

Waarvan KLE (m²)   0 39 

Waarvan VTVW (m²)   0 39 

z 

 

kd + hu dijk + mesofiel hooiland 

6510_hu (100%) 

Laaggelegen schraal 

hooiland: glanshaververbond 

(100%) 

X X  3.303 

z mr + mrb 

+ sal 

rietland en andere 

vegetatie van het 

rietverbond met beperkte 

opslag van struiken en 

bomen + wilg (Salix sp.) 

1130 (100%) + rbbmr 

(100%) 

Estuaria (100%) + regionaal 

belangrijk biotoop rietland en 

andere Phragmition-

vegetaties (100%) 

 X 251  

Totaal biologisch zeer waardevolle elementen (m²)   251 3.303 

Waarvan KLE (m²)   0 3.303 

Waarvan VTVW (m²)   251 3.303 

Totaal (m²)   9.851 11.940 

Waarvan KLE (m²)   0  11.218 
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Evaluatie BWK 

code 

BWK omschrijving Europese 

habitats/rbb code 

Europese habitats/rbb 

omschrijving 

KLE VTWV Tijdelijke overslaginfrastructuur 

Molleveld (m²) = kade, steenbestorting 

en wachtpalen 

Tijdelijke werfweg 

corridor Molleveld 

(incl. tijdelijke 

omlegging 

Kapelstraat) (m²) 

Waarvan VTVW (m²)   0 3.342 

m: biologisch minder waardevol 

mw: complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

mz: complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

w: biologisch waardevol 

wz: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

z: biologisch zeer waardevol 

KLE: klein landschapselement 

VTWV: verboden te wijzigen vegetatie 
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Foto 7-2: Bestaande situatie ter hoogte van kade Molleveld in westelijke kijkrichting – juni 2018 

 

 

Foto 7-3: Bestaande situatie ter hoogte van kade Molleveld in westelijke kijkrichting – april 2017 
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Foto 7-4: Bestaande situatie ter hoogte van kade Molleveld in zuidwestelijke kijkrichting – april 2017 

 

 

Foto 7-5: Bestaande situatie ter hoogte van kade Molleveld in oostelijke kijkrichting – juni 2018 
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 Ecotoopherstel / ecotoopwinst 

Ecotoopherstel en ecotoopwinst treedt op ten gevolge van de eindafwerking in functie van de nabestemming.  

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. Onder 

ecotoopherstel wordt het herstel of compensatie van ecotopen beschouwd in oppervlakte en in kwaliteit. Onder 

ecotoopwinst wordt beschouwd de uitbreiding van ecotopen in oppervlakte of een verbetering van de ecotopen 

in kwaliteit:  

• Ecotoopherstel: 

• Boscompensatie; 

• Herlokalisatie visclub; 

• Creatie rietmoeras; 

• Ruimte voor open plekken en pionierbiotopen; 

• Ecotoopwinst: 

• Creatie centrale vallei; 

• Vernatting rond noordelijke plas; 

• Inrichting ecocorridor Molleveld (natte verbinding tussen Rupel en projectgebied); 

• Natuurtechnische milieubouw; 

• (Aanzienlijke) positieve effecten voor bodem-, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit door de uit te voeren 

sanering; 

• Gevarieerde en klimaatrobuuste bos- en natuurontwikkeling. 

Deze ecotopen passen binnen de groene invulling (publiek toegankelijk groen gebied met laagdynamisch 

recreatief medegebruik) die voor het projectgebied beoogd wordt. 

 

Aan de hand van de studie van De Vos et al. (2020) worden hieronder de fysische en chemische 

randvoorwaarden voor de aan te vullen geolagen voor gebruik als bodem en onderwaterbodem geformuleerd, 

in functie van de ontwikkeling van duurzame, klimaatrobuuste vegetatietypes en ecosystemen in het 

projectgebied. De beschikbaarheid en geschiktheid van de geolagen voor aanvulling worden in kaart gebracht 

en aan de fysische en chemische randvoorwaarden afgetoetst. Hieronder worden tevens de kritische 

succesfactoren voor bos- en natuurontwikkeling geformuleerd uit de studie van De Vos et al. (2020), rekening 

houdend met de natuurlijke structuur en de potentie van het projectgebied binnen de randvoorwaarden van 

zijn nabestemming. Deze randvoorwaarden en de kritische succesfactoren die volgen uit het rapport van De 

Vos et al. (2020) worden integraal overgenomen als milderende maatregelen in voorliggend MER. Zij zullen 

ook bijdragen tot de ontwikkeling van een ecologisch waardevol gebied met veel potenties voor allerlei soorten 

7.4.3.3.1 Boscompensatie binnen het inrichtingsgebied 

Om het bosareaal in Vlaanderen op peil te houden, gelden volgens Artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 

juni 1990 volgende basisprincipes: 

• Ontbossing is verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet 

• Als ontbossing niet verboden is, dan is een omgevingsvergunning vereist 

• Een omgevingsvergunning voor ontbossen kan niet worden verleend zonder compensatie 

 

Gezien er voor de sanering, de werfweg, de versteviging van de Hoogstraat (tijdelijk) bos verloren gaat, dient 

er binnen het project bos gecompenseerd te worden. Hoeveel er gecompenseerd moet worden, hangt af van 

de bosleeftijd, bossamenstelling en ecologische waarde van de te verwijderen delen bos. Volgens de 

bepalingen van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van regels inzake compensatie van 

ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing’ (huidige versie van 08/11/2014), dient het ontboste 

areaal voor het bekomen van een gelijkwaardige bebossing vermenigvuldigd te worden met een 

compensatiefactor. Deze compensatiefactor is afhankelijk van de boomsoortensamenstelling en de eventuele 

aanwezigheid van één of meerdere Europees te beschermen boshabitats.  
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Met hulp van de milieuambtenaar van de gemeente Rumst voor wat betreft de onderbouwing van de 

historische activiteiten in het gebied werd de boscompensatiefactor per bosbestand ook bepaald. Deze 

bedraagt: 

• 0 voor bossen die jonger zijn dan 22 jaar en spontaan zijn opgeschoten; 

• 1 voor bossen waarvan minder dan 20 % van het grondvlak bestaat uit inheemse loofboomsoorten en die 

zijn aangeplant of meer dan 22 jaar geleden spontaan zijn opgeschoten; 

• 1,5 voor bossen waarvan 20 à 80 % van het grondvlak bestaat uit inheemse loofboomsoorten en die zijn 

aangeplant of meer dan 22 jaar geleden spontaan zijn opgeschoten; 

• 2 voor bossen waarvan meer dan 80 % van het grondvlak bestaat uit inheemse loofboomsoorten en die 

zijn aangeplant of meer dan 22 jaar geleden spontaan zijn opgeschoten; 

• 3 voor habitatwaardige bossen die zijn aangeplant of meer dan 22 jaar geleden spontaan zijn opgeschoten. 

Voor het bepalen van het totale areaal aan te ontbossen en te compenseren bosoppervlakte, werd een 

compensatieanalyse voor het bosgebied uitgevoerd op basis van de bosinventarisatie door Intoe bvba (2017 

en actualisatie 2019). Hierbij werd het volledige gebied ingedeeld in bestanden, waarbij voor elk bestand het 

dominerende vegetatietype, de te ontbossen oppervlakte werd bepaald. Aan de hand van terreininventarisatie 

in 2017 werd per perceel de inschatting gemaakt of de zwaarste bomen ouder of jonger dan 22 jaar zijn. Dit 

aan de hand van expertkennis over dikteontwikkeling van diverse soorten. De luchtfoto van juli 1989 werd 

hierbij aanvullend gebruikt als positief bewijs, in casu als er toen al summier bos zichtbaar was is elke discussie 

uitgesloten. Voor enkele zones baseerde men zich aanvullend op de tijdstippen van aanvulling, opspuiting en 

afwerking van de stortplaatsen in het gebied. Op die manier werd bepaald of een bestand voldoet aan de 

uitzonderingsregel op de boscompensatieplicht voor spontane ontbossing na 1990 en met een leeftijd jonger 

dan 22 jaar. Deze oefening werd in 2019 geactualiseerd. De bosinventarisatie werd nagekeken door de 

milieuambtenaar van de gemeente Rumst. 

Tabel 7-36 geeft de berekening op basis van bovenstaande regels weer. 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). Bijlage G geeft een beschrijving weer per bestand en of er al dan niet 

boscompensatie vereist wordt. 

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. Het ontwerpplan van de herbebossing wordt getoond in Figuur 3-27 van paragraaf 

3.3.3.2.3.
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Tabel 7-36: Berekening van de te compenseren bosoppervlakte per bestand. De bestandsnummers zijn terug te vinden op Figuur 7-38 en de terreinbeschrijving is terug te vinden in 
Bijlage G (Intoe bvba, 2017 en actualisatie in 2019) 

Bestand Vegetatietype Boscompensatiefactor 
Ontobssing 
sanering 
(ha) 

Ontbossing 
nieuwe 
morfologie, 
aansluitend op 
de sanering 
(ha) 

Totale 
ontbossing 
sanering en 
creatie nieuwe 
morfologie (ha) 

Boscompensatie 
sanering (ha) 

Boscompensatie 
creatie nieuwe 
morfologie (ha) 

Totale 
boscompensatie 
sanering en 
creatie nieuwe 
morfologie (ha) 

2 Mantelvegetatie 2 1,28 0,00 1,28 2,57 0,00 2,57 

4 Mantelvegetatie 2 1,08 0,01 1,09 2,16 0,02 2,18 

5 Gemengd Loofhout 2 0,00 0,17 0,17 0,00 0,35 0,35 

6 Gemengd Loofhout 1 0,00 0,71 0,71 0,00 0,71 0,71 

7 Wilg 0 3,40 0,00 3,40 0,00 0,00 0,00 

8 Wilg 0 1,69 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 

9 Wilg 0 0,91 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 

11 Gemengd Loofhout 2 0,17 1,56 1,73 0,34 3,12 3,45 

13 Wilg 2 0,43 0,06 0,49 0,86 0,11 0,97 

14 Gemengd Loofhout 0 1,06 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 

15 Wilg 2 1,02 0,00 1,02 2,03 0,00 2,03 

17 Wilg 0 1,59 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 

18 Gemengd Loofhout 0 0,22 0,06 0,28 0,00 0,00 0,00 
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Bestand Vegetatietype Boscompensatiefactor 
Ontobssing 
sanering 
(ha) 

Ontbossing 
nieuwe 
morfologie, 
aansluitend op 
de sanering 
(ha) 

Totale 
ontbossing 
sanering en 
creatie nieuwe 
morfologie (ha) 

Boscompensatie 
sanering (ha) 

Boscompensatie 
creatie nieuwe 
morfologie (ha) 

Totale 
boscompensatie 
sanering en 
creatie nieuwe 
morfologie (ha) 

19 Wilg 0 6,21 0,00 6,21 0,00 0,00 0,00 

21 Gemengd Loofhout 0 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 

22 Gemengd Loofhout 2 0,63 0,69 1,32 1,25 1,38 2,63 

23 Gemengd Loofhout 0 0,95 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 

24 Berk 0 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 

25 Gemengd Loofhout 0 0,89 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 

26 Berk 0 0,55 0,05 0,60 0,00 0,00 0,00 

27 Berk 2 0,00 1,81 1,81 0,00 3,62 3,62 

28 Gemengd Loofhout 0 0,20 0,88 1,08 0,00 0,00 0,00 

29 Wilg 2 1,44 0,37 1,81 2,87 0,74 3,61 

30 Wilg 2 0,38 0,41 0,79 0,76 0,83 1,59 

31 Gemengd Loofhout 0 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 

32 Gemengd Loofhout 0 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 

33 Berk 0 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 
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Bestand Vegetatietype Boscompensatiefactor 
Ontobssing 
sanering 
(ha) 

Ontbossing 
nieuwe 
morfologie, 
aansluitend op 
de sanering 
(ha) 

Totale 
ontbossing 
sanering en 
creatie nieuwe 
morfologie (ha) 

Boscompensatie 
sanering (ha) 

Boscompensatie 
creatie nieuwe 
morfologie (ha) 

Totale 
boscompensatie 
sanering en 
creatie nieuwe 
morfologie (ha) 

34 Berk 2 0,00 0,21 0,21 0,00 0,43 0,43 

35 Gemengd Loofhout 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Berk 0 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 

38 Wilg 0 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 

39 Berk 2 0,00 0,28 0,28 0,00 0,56 0,56 

40 Gemengd Loofhout 0 0,00 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 

44 Berk 2 0,00 1,18 1,18 0,00 2,36 2,36 

45 Berk 0 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 

46 Gemengd Loofhout 2 0,00 0,14 0,15 0,29 0,00 0,00 

Totaal     25,78 10,61 36,40 13,13 14,32 27,16 
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7.4.3.3.2 Boscompensatie t.h.v. tijdelijke interne verbindingsroute en ecocorridor 
Molleveld 

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 

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, wat in paragraaf 7.4.4.2 verder 

uitgelicht wordt. 

7.4.3.3.3 Milieukwaliteit geolagen i.r.t. (bodem)ecologie (De Vos et al., 2020) 

7.4.3.3.3.1 Beschikbaarheid geolagen 

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 voorliggend projectgebied. Het deel dat kan aangevoerd en aangevuld worden in voorliggend 

projectgebied moet voldoen aan de grondverzetcodes 211, 311NA en 411NA en het betreft hoofdzakelijk 

Tertiaire bodemmaterialen die aangevuld kunnen worden.  

De aanvulgronden voor de creatie van de nieuwe morfologie in voorliggend project betreft uitgravingen van 

het Oosterweel-knooppunt en de Oosterweeltunnels (zone Kanaaltunnel en Den Dam zijn het meest 

representatief). De geschatte hoeveelheden aan te ontgraven bodemmaterialen werden geraamd door Lantis. 

De hoeveelheden per geologische laag zijn afhankelijk van het Oosterweel traject/deelfase van de 

ontgravingen. De Tertiaire formaties die hierbij vrijkomen en afgevoerd zullen worden naar voorliggend 

projectgebied betreffen de Formatie van Lillo, de Formatie van Kattendijk, de Formatie van Berchem en de 

Formatie van Boom. 

De volgorde van landschapsbouw wordt door de bouwheer (Lantis) in samenspraak met de aannemer 

(onbekend) bepaald om zodoende vrijheidsgraden te hebben voor optimalisatie (graduele belasting stort, 

logische werkvolgorde, beschikbaarheid gepaste substraten en bodems, maatschappelijke gevoeligheden (in 

casu asbeststort eerst), ecologische inzichten (bvb. terugschrijdend werken),….Als milderende maatregel 

wordt opgelegd om de fasering/voortschrijding op periodieke basis met ANB te bespreken (via bvb. voor de te 

leggen werkplannen, voortgangsrapporten). 

7.4.3.3.3.2 Fysische en chemische randvoorwaarden geolagen 

De Vos et al. (2020) adviseert om de aan te voeren geolagen op te splitsen in drie bestemmingscategorieën, 

die elk dienen te voldoen aan specifieke fysicochemische kwaliteitseisen: 

1.geolagen voor gebruik als bodem (bovenste 1,5 m inclusief substraat, in casu bodem tussen 0 en 1 m en 

substraat tussen 1 en 1,5 m)  

2.geolagen voor gebruik als onderwaterbodem (1-1,5 m bodem van plassen/rietvijver) 

3.geolagen voor gebruik als ondergrond (> 1,5 m diep) 

Het bodemcompartiment wordt verder opgedeeld in een opperbodem (topsoil, 0-30 cm), een onderbodem 

(subsoil, 30-100 cm) en een substraat (100-150/200 cm). 

De fysico-chemische kwaliteitseisen voor de bodemlaag (terrestrische bodem en onderwaterbodem) worden 

voornamelijk bepaald vanuit een (bodem)ecologisch perspectief, deze van de ondergrond vooral vanuit 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

319 

civieltechnisch perspectief en eventuele milieurisico’s voor de grondwaterkwaliteit. Dit laatste is besproken in 

de discipline Bodem. 

De aan te voeren geolagen voor gebruik als bodem en onderwaterbodem moeten een voldoende fysische 

en chemische bodemkwaliteit hebben waarop zich duurzame, klimaatrobuuste vegetatietypes en 

ecosystemen kunnen ontwikkelen. Hieronder worden de randvoorwaarden gedefinieerd met betrekking tot de 

fysische en chemische milieukwaliteit van de geolagen voor gebruik als bodem en onderwaterbodem in het 

projectgebied, zoals opgelijst in de studie van INBO (De Vos et al., 2020).  

Wat betreft de chemische milieukwaliteit is het elementair dat de bodemsubstraten geen noemenswaardige 

hoge concentraties aan inorganische polluenten (zware metalen) én organische polluenten bevatten. 

Bovendien mogen ze geen extra vracht aan zouten inbrengen. We denken dan vooral aan sulfaten en 

chloriden. Concreet betekent dit voor de creatie van de nieuwe morfologie dat: 

(1)    pyriethoudende Boomse kleilagen beter niet dagzomen om oxidatie en sulfaatuitloging te vermijden 

en blootstelling aan verhoogde chroomconcentraties te beperken; 

(2)    er beter niet gewerkt wordt met vergraven veengronden met een hoog zwavelgehalte en/of een hoog 

arseen gehalte; 

(3)    de geolagen niet belast zijn met een hoge zoutvracht (EC < 1500 µS/cm); 

(4)  de geolagen voor gebruik in het bodemcompartiment, geen verhoogde zware-metaalgehalten 

(verhoogd t.o.v de richtwaarden) mogen bevatten (zoals chroomgehalten in Formatie van Berchem en 

Formatie van Boom);  

(5)    de geolagen een voldoende carbonaatbuffer moeten hebben om de aanwezige verzuring in het gebied 

af te bufferen (Formatie van Lillo heeft hoogste carbonaatgehalte). 

Naast de chemische bodemkwaliteit van de geolagen moeten ze ook (potentieel) goede fysische kwaliteiten 

hebben. Zo is het belangrijk dat: 

(1)    er zich een voldoende diep, niet gecompacteerd bodemprofiel kan ontwikkelen (minstens 1 m diep) 

met plaatselijk een voldoende dik (0,5 - 1 m) onderliggend substraat  voor (tijdelijke) hemelwateropvang 

en nutriëntenvoorziening; 

(2)  de fysische bodemeigenschappen (mineralogie, textuur) goede bodemhydrologische condities 

toelaten (waterretentie, waterbergend vermogen, hydrologische conductiviteit, bodemverluchting);   

(3)    bodemleven zich voldoende kan ontwikkelen (bodem als habitat); 

(4)    op hellingen de geolagen niet (al te) erosiegevoelig zijn of afschuiven op kleilagen (land-slides). 

 

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 in voorliggend MER opgenomen als 

milderende maatregelen. 
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7.4.3.3.3.3 Geschiktheid geolagen 

In de studie van De Vos et al. (2020) werden ca. 87 stalen uit 12 boringen (dd. 2019 en 2020) langsheen het 

betreffende Oosterweeltransect gebruikt voor verdere screening van de geolagen als bodemvormende 

materialen voor de beoogde bos- en natuurinrichting in voorliggend project. De stalen werden gebruikt om de 

gemiddelde volumemassa van de geolagen te bepalen. Ook werden de stalen geanalyseerd op 

glauconietgehalte, werden de bodemkundige eigenschappen (textuurklasse: klei-, leem- en zandfractie) 

bepaald en werden de pH, elektrische geleidbaarheid (EC), organische stofgehalte, totale C-gehalte, en 

gehalte aan C, N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Al, Fe, Mn en de zware metalen As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Se en Co 

bepaald.  

Globaal kan gesteld worden dat voor bodemontwikkeling in de bovenste meter (0 - 1 m) best een combinatie 

van de Formaties van Lillo en Kattendijk kan gebruikt worden. Dit zal zorgen voor voldoende bodemvariatie 

naar textuur (van zand tot lichte klei) en waterbergend vermogen. Deze geolagen bevatten milieuveilige 

concentraties aan zware metalen en zijn voor het bekeken Oosterweeltransect wellicht niet belast met 

problematische concentraties aan chloriden en sulfaten (EC < 500 µS/cm). Wel is hun pH hoog (pH > 8) zodat 

mogelijk gebreksverschijnselen aan nutriënten kunnen optreden, maar anderzijds is hun kalkbuffer 

remediërend voor de sulfaatproblematiek veroorzaakt door de pyriethoudende Boomse klei in het gebied.  

De kalkrijkdom is positief voor het ontwikkelen van kalkrijke bosecotypes, die zeer zeldzaam zijn in Vlaanderen 

(uitzondering  Voerstreek), waar we vooral bossen op verzuurde en sterk verweerde bodems kennen.  Dit 

biedt mogelijkheden voor kalkminnende plant- en diersoorten.  

De geolagen zullen pas ‘bodems’ kunnen worden indien voldoende organisch materiaal wordt ingebracht 

(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. 

De Vos et al. (2020) raden gebruik van de geolagen Formatie van Berchem en Boomse klei af als 

bodemmateriaal (0 – 1 m). De eerste omwille van een vrij hoog (natuurlijk) gehalte aan chroom, de tweede 

omwille van vorming van sulfaten wanneer die pyriethoudend is. De Formatie van Berchem wordt wel geschikt 

geacht als substraat (1 - 1,5 m). Wanneer die rijk is aan glauconiet kan die waterstuwende eigenschappen 

hebben en tevens een bron van kalium en andere voedingselementen zijn.  Als substraat worden eventuele 

verhoogde concentraties aan chroom gereduceerd gehouden zodat geen toxisch hexavalent chroom (Cr6+) 

kan ontstaan. 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.  

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 in 

voorliggend MER opgenomen als milderende maatregelen. 

7.4.3.3.4 Kritische succesfactoren bos- en natuurontwikkeling (De Vos et al., 2020) 

7.4.3.3.4.1 Bosontwikkeling 

Na de creatie van de nieuwe morfologie ontstaat een reliëfrijk landschap, met kalkrijke zanden van Tertiaire 

oorsprong, die arm zijn aan beschikbare fosfor en aan stikstof, zoals volgt uit de analyse van De Vos et al. 

(2020). Dit is een gevolg van de afwezigheid van organisch materiaal en van bemesting en door het van nature 

hoge gehalte aan kalk en ijzer, die beide fosfor binden in aërobe omstandigheden. De Vos et al. (2020) 

veronderstelt op basis van de eigen metingen dat de aangevoerde geolagen uit de betreffende 

Oosterweeltransecten geen sterk verhoogde saliniteit vertonen, waardoor bosontwikkeling vertraagd zou 

worden wat als positief kan beoordeeld worden. De vochtvoorziening van de zandige bodem kan echter een 

knelpunt zijn en wordt bepaald door de geplande hoogte van de nieuwe morfologie in het projectgebied en de 

diepte van het substraat dat zal moeten fungeren als waterstuwende laag. De kalkrijkdom en de geringe 

beschikbaarheid van nutriënten zijn gunstige eigenschappen voor de ontwikkeling van een ecologisch 
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waardevol, soortenrijk bos op middellange tot lange termijn. In eerste instantie kan deze geringe 

beschikbaarheid van stikstof en fosfor een snelle bosontwikkeling afremmen, vooral omdat het samengaat met 

andere factoren, namelijk een hoog risico op erosie langs de steile hellingen en een geringe vochthoudend 

vermogen vooral wanneer de bodems zeer zandig zijn. Dit kan op de hooggelegen delen tot droogtestress 

leiden tijdens droogteperiodes.  

Om deze risico’s op te vangen en de bosontwikkeling snel op gang te brengen, raden De Vos et al. (2020) 

aan 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, 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.  

Bijlage F van het rapport van De Vos et al. (2020) geeft een lijst van een aantal ecologische kenmerken weer 

van houtige soorten – met een onderscheid tussen pioniers en climaxsoorten - die in het projectgebied kunnen 

worden ingezet, rekening houdend met: 

• de ecologische amplitude voor vocht (F getal), bodem pH (R getal) en voedselrijkdom (N getal) van de 

bodem, volgens de indicatorwaarden van Ellenberg et al. (1992) en Hill et al. (1999); 

• het stikstoffixerend vermogen; 

• de vorming van wortelopslag; 

• de beschikbaarheid van autochtone zaadbronnen.  

De pioniers voor bosontwikkeling, zowel houtige soorten (Bijlage F van het rapport van De Vos et al. (2020)) 

als kruiden (Bijlage E van het rapport van De Vos et al. (2020)), beschikken over volgende eigenschappen:  

• Pioniers hebben een geringe behoefte aan nutriënten (in het bijzonder voor N en P), maar zijn aangepast 

aan een kalkrijke bodem. In de lijst van geschikte kruiden die tevens tolerant zijn voor een licht verhoogde 

saliniteit (Bijlage E van het rapport van De Vos et al. (2020))), zijn vooral vlinderbloemen (Fabaceae) aan 

te bevelen omdat ze als ‘groenbemester’ de groeiplaats voor veeleisende soorten geschikt maken.  

• Pioniers kunnen zich vestigen op open, onbeschutte, minerale zandbodem die tijdelijk sterk kan uitdrogen. 

Op de hooggelegen delen en bovenaan de steile flanken wordt best gekozen voor soorten die tolerant zijn 

voor droogte.  

• Pioniers kunnen met hun wortels de bodem vastleggen en erosie voorkomen. Houtige soorten met 

wortelopslag zijn bijzonder geschikt om een helling te fixeren. 

 

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 voor de eindafwerking in 

voorliggend MER:  

1. Hydroseeding van de steilste hellingen (> 30%) – gesitueerd in de vallei op het voormalige traject van 

de Potgatbeek (Figuur 7-51) – en dit zo snel mogelijk na de afronding van de landschapsbouw. Hiervoor wordt 

bij voorkeur gebruik gemaakt van vlinderbloemen (Fabaceae) uit de lijst in Bijlage E van het rapport van De 

Vos et al. (2020). Als drager van de hydroseeding kan gebruik gemaakt worden van stro mulch. Deze mulch 

beschermt tegen de eroderende werking van afstromend neerslagwater en verhoogt tegelijk het organische 

stofgehalte van de bodem, wat gunstig is voor de vegetatieontwikkeling. Het zadenmengsel kan eventueel ook 

houtige soorten bevatten, voor zover deze als zaad verkrijgbaar zijn. Op de minder steile hellingen en plateaus 

kan oppervlakkig groencompost ingebracht worden om de bulk dichtheid van de bodem te verlagen en het 

bodemleven te activeren. Kieming van zaden zal veel gemakkelijker verlopen en de bodems zullen minder 

snel uitdrogen. Bovendien zal bodemvorming worden geïnitieerd en de bodemstructuur verbeteren.  

2. Aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de landschapsheuvels, 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. De Vos et al. 
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(2020) raden een diepte van minstens 1 m aan, om voldoende wortelruimte te bieden aan diep wortelende 

soorten zoals winterlinde (kan meer dan 2 m diep wortelen, cf. Pigott (1991)) en om de waterberging boven 

de weinig doorlatende compacte laag te maximaliseren. 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 (schematisch weergegeven in Figuur 7-51 en Figuur 

7-52). 

3. Aanplant van snelgroeiende pionier boomsoorten in een ruim plantverband (8m x 8 m tot 10m x 

10m). Deze actie richt zich in de eerste plaats op de hooggelegen, droogste groeiplaatsen en op de hellingen. 

De houtige pioniers worden aangeplant in het ideale plantseizoen, namelijk het najaar nadat de 

landschapsbouw is afgerond. De meest geschikte soorten hiervoor zijn Witte en Grauwe abeel (Populus alba 

en Populus x canescens). Eerstgenoemde soort is aangepast aan droge, kalkhoudende,  zandige bodem en 

werd om die reden ook in de kustduinen ingezet. Grauwe abeel stelt wat hogere eisen aan de vochtvoorziening 

en is frequent te vinden in oude bossen op leemhoudende bodem. Beide soorten vormen wortelopslag, een 

gunstige eigenschap om de hellingen te fixeren. Op de laaggelegen vochtige groeiplaatsen zijn Schietwilg 

(Salix alba) en Ratelpopulier (Populus tremula) geschikte soorten (Figuur 7-51). Deze snelgroeiende 

pionierboomsoorten fungeren als ‘nurse trees’ en kunnen de ontwikkeling van een bosecosysteem versnellen. 

De voordelen van deze strategie voor de ontwikkeling van ecologisch hoogwaardig bos worden toegelicht in 

het advies INBO.A.3803 (De Keersmaeker, 2019).  

4. Aanplant van struweelsoorten en soorten uit de onderetage die de erosie kunnen beperken en de 

recreatiestromen kunnen sturen. Deze actie kan tegelijk met vorige actie gerealiseerd worden en de soorten 

uit de onderetage en struweelsoorten worden op gerichte plaatsen tussen de snelgroeiende pioniers geplant, 

die in ruim verband staan en daardoor veel licht doorlaten. Soorten die zeer tolerant zijn voor uitdroging (bij 

voorbeeld Wilde liguster, Wollige sneeuwbal, bepaalde soorten wilde rozen, zie Bijlage E van het rapport van 

De Vos et al. (2020)) zijn geschikt voor de hoogst gelegen plaatsen. Soorten met wortelopslag (Sleedoorn, 

Rode kornoelje) zijn bijzonder geschikt om aan te planten op de hellingen na de hydroseeding. Soorten met 

stekels of doornen kunnen lokaal de meest kwetsbare hellingen beschermen tegen erosie door betreding. 

5. Aanplant van groepen (kloempen) van climaxboomsoorten. Uit Bijlage F van het rapport van De Vos et 

al. (2020) kunnen geschikte boom- en struiksoorten voor het climaxbos geselecteerd worden, rekening 

houdende met de vocht- en kalkbehoefte van de soorten (zie Figuur 46). Deze soorten worden in groepjes 

aangeplant tussen de pionierboomsoorten die in een ruim verband staan en die sneller groeien. Door de 

verschillen in groeisnelheid ontstaat snel een verticaal gestructureerd bos en de open ruimte tussen de 

groepjes biedt ruimte aan natuurlijke verjonging of wortelopslag en zorgt voor horizontale structuurvariatie.  De 

climaxsoorten worden twee jaar na de pioniers en struiken of struweelsoorten aangeplant, omdat het 

microklimaat en de bodem dan gunstiger zijn voor deze soorten. 

6. Introductie van oud bossoorten uit de kruidlaag. Kalkrijke gronden zijn potentieel geschikt voor een 

groot aantal soorten uit de kruidlaag (waaronder heel wat voorjaarsbloeiers), die zich evenwel maar moeizaam 

verspreiden en daarom gebonden zijn aan oud bos. De introductie van deze soorten, bij voorkeur via 

translocatie van bosbodem, is pas te overwegen nadat het bosecosysteem al een zekere rijping heeft 

doorgemaakt. De Vos et al. (2020) vermoeden dat deze actie pas ongeveer 10 jaar na de landschapsbouw 

succesvol kan zijn, als lokaal al kroonsluiting is opgetreden (bij voorbeeld onder schaduw werpende soorten 

zoals hazelaar of linde).  
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Figuur 7-50: (a) Hoogte boven TAW (in meter) van het projectgebied na landschapsbouw; witte lijn: projectgebied; rode 
lijn: perimeter van de afdichtlaag; (b) Hellingenkaart (%) van het projectgebied na creatie van de nieuwe morfologie;  (c) 
Dikte boven de afdichtlaag (m) na landschapsbouw; (d) coupe van het 500 m lange transect doorheen het projectgebied, 
weergegeven door de zwarte lijn in de andere deelfiguren 

 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

324 

 

Figuur 7-51: Ontwikkeling van pionierbos na creatie van de nieuwe morfologie, met aanduiding van de soorten die geschikt 
zijn langsheen de gradiënt in vochtvoorziening. De coupe is ook weergegeven is in Figuur 7-50. De rode lijn geeft het 
maaiveld weer, de zwarte lijn is de afdichtlaag. De stippellijn is het substraat die de infiltratie van neerslagwater gedeeltelijk 
belemmert; 1 ruwe berk en zachte berk kunnen zich spontaan vestigen, of eventueel via hydroseeding ingebracht worden; 
2 duindoorn enkel te gebruiken bij aanzienlijk verhoogde saliniteit 

 

 

Figuur 7-52: Ontwikkeling van een climaxbos na landschapsbouw, met aanduiding van de soorten die geschikt zijn 
langsheen de gradiënt in vochtvoorziening. De coupe is ook weergegeven in Figuur 7-50. De rode lijn geeft het maaiveld 
weer, de zwarte lijn is de afdichtlaag. De stippellijn is het substraat die de infiltratie van neerslagwater gedeeltelijk 
belemmert; 3 meelbes en elsbes enkel te gebruiken bij droogtestress van de andere soorten; 4 es enkel gebruiken van 
zodra plantgoed verkrijgbaar is dat tolerant is voor de essentaksterfte 
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7.4.3.3.4.2 Natuurontwikkeling en specifieke maatregelen voor kapstoksoorten 

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 voor de eindafwerking in voorliggend MER: 

1. Behoud van open plekken met kalkrijk zand. Onbemeste kalkrijke zanden zijn potentieel erg geschikt 

voor waardevolle open vegetatie en belangrijk voor ongewervelden. Uit de directe omgeving zijn meerdere 

soorten orchideeën, Zomerbitterling, e.a. gekend van dergelijke groeiplaatsen, dus kolonisatie van geschikte 

groeiplaatsen na de creatie van de nieuwe morfologie  is niet onwaarschijnlijk. 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. De meest 

steile hellingen zijn minder geschikt, omdat het risico op erosie te groot is. 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 

(soortenpalet: zie Bijlage F van het rapport van De Vos et al. (2020)), maar voldoende ruimte voor spontane 

ontwikkeling van zachte randen en struwelen is aan te bevelen. Deze zijn tevens waardevol voor insecten 

(bijen, vlinders, ...) en avifauna. 

2. Behoud van geschikt habitat voor Rugstreeppad. De Rugstreeppad is in Vlaanderen een zeldzame soort 

die slechts in enkele regio’s voorkomt en het is een prioritaire soort voor de provincie Antwerpen (Dienst 

Duurzaam Milieu- en natuurbeleid 2010). Het is een uitgesproken pionier, die behoefte heeft aan een zandige 

bodem en ondiep, snel opwarmend water zonder sterke begroeiing. Wellicht zal het projectgebied tijdens of 

net na de landschapsbouw bijzonder geschikt zijn voor deze soort, maar neemt de geschiktheid daarna terug 

af naarmate de vegetatie zich verder ontwikkelt en het gesloten karakter toeneemt. Voor deze soort kan 

overwogen worden om de ontwikkeling van het rietmoeras aan de oostzijde te starten (bij voorbeeld via 

aanplant van riet) en de westkant onbegroeid te laten, samen met de 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. Deze inrichting in functie van Rugstreeppad, is ook gunstig voor 

kalkminnende pioniersoorten van vochtige bodem, zoals Zomerbitterling (cf. hierboven) 

3. Behoud van Kamsalamander. De Kamsalamander is een zeldzame, Europees beschermde soort die 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 doorstroming 

van het rietmoeras met relatief voedselrijk water dat in het kleiputtengebied insijpelt vanuit het ontginningsfront, 

is voor deze soort waarschijnlijk gunstig omdat het de vegetatieontwikkeling stimuleert. 

7.4.3.3.4.3 Bestrijding van invasieve (Japanse) duizendknoop 

De opslag van invasieve duizendknoop, die her en der is vastgesteld in en rond het asbeststort, is een 

bedreiging voor de vegetatieontwikkeling na de creatie van de nieuwe morfologie. Invasieve duizendknoop 

verbreidt zich enkel via wortelstokken en kan een breed spectrum van groeiplaatsen koloniseren, van lichtrijk 

tot (half)schaduw. Invasieve duizendknoop is zeer moeilijk te bestrijden als de soort eenmaal aanwezig is. De 

twee bestrijdingsmethodes die voor het projectgebied het meest in aanmerking komen, zijn afgraven en 

aanplant van competitieve inheemse (houtige) soorten. Deze bestrijdingsmethodes worden opgenomen als 

milderende maatregelen voor de eindafwerking in voorliggend MER:  

• Het grondverzet in het kader van de geplande creatie van de nieuwe morfologie houdt het risico in dat de 

soort over het gehele projectgebied verspreid wordt. Het onbegroeide landschap zou dan snel door 

invasieve duizendknoop ingepalmd kunnen worden, alvorens inheemse soorten zich kunnen vestigen. 
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Anderzijds bieden de geplande grondwerken de gelegenheid om invasieve duizendknoop grondig aan te 

pakken, door de groeiplaatsen uit te graven (min. 0,5 - 0,75 m diep) en de grond die met wortelstokken 

“biologisch vervuild” is, diep te begraven.  

• Groeiplaatsen die niet vergraven zullen worden, kunnen eventueel beplant worden met competitieve 

inheemse bomen en struiken. De aanplant van een bomen- of een struikengordel rondom of langsheen 

invasieve duizendknoop helpt om de haard in te dijken. Ook het vlakdekkend beplanten van een terrein 

met bomen en/of struiken maakt een ecosysteem weerbaarder tegen invasieve duizendknopen15. In het 

bijzonder wintergroene soorten en soorten met een zeer hoge schaduwdruk zouden hiervoor in aanmerking 

kunnen komen: Hazelaar, inlandse Vogelkers (loopt zeer vroeg uit én vormt wortelopslag), Haagbeuk, Hulst 

en Taxus. De wintergroene soorten Hulst en Taxus zijn echter trage groeiers. Houtige soorten die relatief 

veel licht doorlaten en voor halfschaduw zorgen, zoals bij voorbeeld Zwarte els, Gelderse roos, Rode 

kornoelje, Meidoorn, kunnen wellicht invasieve duizendknoop niet volledig onderdrukken. 

7.4.3.3.4.4 Specifieke vereisten voor rietmoeras en andere aquatische habitats  

Op de locatie waar zich momenteel de centrale vijvers bevinden, in het oosten van het studiegebied, wordt na 

de creatie van de nieuwe morfologie een complex van rietmoeras en ondiep water voorzien van ongeveer 

3 ha groot. Deze zone moet enerzijds een onderdeel worden van de natte corridor (voor onder meer 

Bever/Otter) in het gebied die aansluit bij de noordoostelijk gelegen plassen en anderzijds typische soorten 

van (riet)moerassen kunnen huisvesten. 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is een vrij gevarieerd moerasgebied nodig, 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. 

De verschillende types rietland komen enkel voor wanneer een vrij geleidelijke overgang van land naar open 

water kan bekomen worden. Hierbij groeit op de oeverzones landriet, eventueel in combinatie met 

wilgenkoepels en grote zeggenvegetatie. In ondiep water kan zich overgangsriet ontwikkelen en verder naar 

het open water toe kan zich waterriet ontwikkelen. Deze drie riettypes zijn van belang voor het bereiken van 

de doelstellingen met betrekking tot het bekomen van een diverse moerasfauna. Er zal ten opzichte van het 

waterpeil, van noord naar zuid, een geleidelijk aflopend bodemprofiel moeten worden gerealiseerd. Het verloop 

kan van noord naar zuid in 3 zones worden ingedeeld:  

• In het noorden wordt circa een kwart van de oppervlakte voorzien voor landriet, grote zeggevegetaties en 

wilgenstruweel. In deze zone staat het waterpeil in de winter net boven of gelijk aan het maaiveld, maar 

staat het in de rest van het jaar er net onder. 

• In een tweede, aansluitende, grotere zone wordt overgangsriet beoogd. In dit deel dient het water in het 

grootste deel van het jaar boven het maaiveld te staan, maar valt in de zomermaanden valt deze zone 

droog. 

• In een derde van het gebied wordt naar voldoende waterriet gestreefd in combinatie met open water (resp. 

ca. 1/3 en 2/3). De open waterzones worden best tot enkele meters diep ingericht,  zodat ze niet volledig 

dicht groeien, met een geleidelijk aflopend profiel richting overgangsriet. Vanuit het overgangsriet tot op 

een diepte van ca. 1 meter kan zich waterriet ontwikkelen. Dit riet staat het jaar rond onder water en is het 

best vrij ijl van structuur.   

 

 

 

 

15 https://www.ecopedia.be/beheermaatregel/inbrengen-bevorderen-van-met-invasieve-duizendknoop-concurrerende-vegetatie 

https://www.ecopedia.be/beheermaatregel/inbrengen-bevorderen-van-met-invasieve-duizendknoop-concurrerende-vegetatie
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Het is van belang om in de zones met moeras- en waterriet een netwerk van diepere greppels te voorzien van 

± 3 meter breed en ± 2 meter diep. Op deze manier wordt de foerageeroppervlakte voor moerasvogels sterk 

uitgebreid en worden delen van het rietland vrijwel onbereikbaar voor predatoren.  

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 ijzerrijk 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). 

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. 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. 

Bovenstaande specifieke vereisten voor de ontwikkeling van het rietmoeras en de andere aquatische habitats 

uit de studie van Vos et al. (2020), worden opgenomen als milderende maatregelen voor de eindafwerking in 

voorliggend MER. 

7.4.3.3.5 Projectie bos- en natuurontwikkeling (De Vos et al., 2020) 

De Vos et al. (2020) stellen dat, wanneer de strategie voor bosontwikkeling uit paragraaf 7.4.3.3.4 wordt 

gevolgd, er 10 jaar na de aanplant een halfopen boslandschap ontstaat. De kruiden die als pionier werden 

ingezaaid met hydro seeding of zich spontaan hebben gevestigd op de humusaangerijkte opperbodem, zijn 

grotendeels verdwenen door lichtgebrek. Lokaal is reeds gesloten bos aanwezig, dat bestaat uit snelgroeiende 

pioniers met een hoogte tussen 5m en 10m, en daartussen trager groeiende climaxboomsoorten (Linde, 

Boskers, Haagbeuk, esdoornsoorten) 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. Door het gesloten 

kronendak is dit bos geschikt voor de introductie van soorten uit de kruidlaag die kenmerkend zijn voor 

kalkrijke, mesofiele tot vochtige bodem. Naast dit jonge bos dat reeds een gevarieerde verticale opbouw heeft, 

is er ook een afwisseling in de horizontale landschapsstructuur. De soortenrijke kalkrijke struwelen (Sleedoorn, 

Rode kornoelje, Wilde kardinaalsmuts, Wollige sneeuwbal, Wilde liguster, rozensoorten) 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. Na 10 jaar kan deze keuze gemaakt worden, omdat de vegetatiemat wellicht 

volledig ontwikkeld zal zijn en de aanwezigheid van bijzondere plantensoorten (orchideeën, Zomerbitterling, 

e.a.) vastgesteld kan worden. De open plekken situeren zich vooral op de hooggelegen, minder steile delen 

van de landschapsheuvels en op de helling aan de oostkant van de laagste die zich ontwikkelt tot rietmoeras.   

De Vos et al. (2020) stellen dat na 30 jaar, 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 is de soortendiversiteit van het nieuwe bos veel groter dan dat van het actueel aanwezige bos, 

waar vrijwel uitsluitend pioniers te vinden zijn. In het bos dat zich na de landschapsbouw heeft ontwikkeld, 

hebben de snelgroeiende pioniers (abelen, wilgen, ratelpopulier) reeds aanzienlijke dimensies bereikt, met 

een hoogte tot ongeveer 20 m. De trager groeiende soorten die er zijn tussen geplant, hebben een hoogte 

bereikt tot 10 - 15 m. Een aantal soorten bloeien reeds (esdoornsoorten, Boskers, lindesoorten, Zomereik…) 

en zaaien zich verder uit vanuit de groepjes, zodat ook niet-beplante delen tussen de pioniers en open plekken 

die spontaan mogen verbossen, gekoloniseerd worden. De kruidlaag die 10 jaar na de landschapsbouw werd 

geïntroduceerd, vormt kleine eilandjes en relatief goed verspreidende soorten (Speenkruid, Robertskruid, 

Gevlekte aronskelk, Heelkruid, Bosviooltjes, Slanke sleutelbloem) zijn talrijk aanwezig in en op de flanken van 
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de vallei centraal in het projectgebied. Het rietmoeras heeft zich verder uitgebreid en de voet van de heuvel 

aan de westelijke grens bereikt.  

7.4.3.3.6 Doelbiotopen en leefgebied kapstoksoorten 

In Tabel 7-37 wordt het herstel en de winst van de doelbiotopen en leefgebied voor kapstoksoorten, zoals 

vooropgesteld in het natuurontwikkelingsplan van Laurijssens & De Blust (2011), beschreven.  Kapstoksoorten 

betreffen typische soorten, waarvan de ecologie goed gekend is en waarvoor het mogelijk is om de 

noodzakelijke condities voor de aanwezigheid van deze soorten, te vertalen naar praktische doelen en 

maatregelen. Het gaat vooral om zeldzamere en/of bedreigde soorten op Vlaams niveau (Rode Lijst) of van 

internationaal belang (Habitat/Vogelrichtlijn), die veelal ook naar voor worden geschoven als doelsoort binnen 

de speciale beschermingszones van het Schelde-estuarium en de Nete (instandhoudingsdoelstellingen). Er 

wordt van uitgegaan dat deze soorten model kunnen staan voor de ecologische eisen van soorten met een 

gelijkaardige biotoopvoorkeur en dat maatregelen in functie van deze soorten een groot aantal andere soorten 

ten goede zal komen.
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Tabel 7-37: Beschrijving herstel en winst aan doelbiotopen en leefgebied voor kapstokstoorten, zoals vooropgesteld in het natuurontwikkelingsplan van Laurijssens & De Blust (2011) 

Doelbiotopen Totaal ecotoopverlies Totaal ecotoopherstel/ecotoopwinst Doelbiotopen als 
leefgebied voor 
kapstoksoorten 

Verlies leefgebied Herstel / winst leefgebied 

Plassen met riet- en 
moerasontwikkeling 

3,57 ha riet en water 
 
Inname van eutrofe plassen met riet (in casu de 
ondiepe plas ten zuiden van het asbeststort, de 
vijvers centraal in het projectgebied en een 
waterplasje in een zuidelijk perceel dicht aan de 
Kapelstraat) en het hieraan gebonden rietland. 
 
De Vos et al. (2020) stelden zeer hoge elektrische 
geleidbaarheden vast, die wezen op hoge 
concentraties aan opgeloste zouten (voornamelijk 
sulfaten en chloriden), een onnatuurlijk hoge 
alkaliniteit (extreem hoge pH’s) en lage 
zuurstofconcentraties van specifieke plassen werd 
vastgesteld, doorgaans te verklaren door uitloging 
uit het asbest- en gipsstort. Bij een aantal plassen 
werd Zn-verontreiniging vastgesteld, maar over het 
algemeen waren de zware metaal-gehalten in 
oppervlakte en grondwater acceptabel. 
Vermoedelijk zijn deze metalen vooral vastgelegd 
in de onderwaterbodem, waar ook precipitaties in 
het sediment werden vastgesteld. De actuele 
kwaliteit van de oppervlaktewateren kan dus sterk 
verbeterd 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 
in de oksel van Bosstraat/Kapelstraat, waar een visvijver wordt 
voorzien van ca. 0,6 ha, de creatie van een rietmoeras van ca. 3 
ha, vernatting rond de noordelijke plas en de creatie van natte 
stapstenen in het gebied waaronder ecocorridor Molleveld en de 
centrale vallei in het projectgebied. 

Woudaap Woudaap werd in 2014 zingend waargenomen aan 
de noordelijke plas (Feys, 2017). De noordelijke 
plas wordt niet geraakt i.k.v. het project. 

Het actueel leefgebied aan de noordelijke plas, 
buiten het projectgebied, wordt integraal behouden 
en uitgebreid met de creatie van het rietmoeras van 
ca. 3 ha in het projectgebied. 

Porseleinhoen Porseleinhoen werd in 2009 éénmaal 
waargenomen aan de noordelijke plas (Feys, 
2017). De noordelijke plas wordt niet geraakt i.k.v. 
het project. 

Het actueel leefgebied aan de noordelijke plas, 
buiten het projectgebied, wordt integraal behouden 
en uitgebreid met de creatie van het rietmoeras van 
ca. 3 ha in het projectgebied. 

Roerdomp Op basis van de beschikbare info zijn er geen 
waarnemingen van Roerdomp bekend in het 
projectgebied. 

Roerdomp heeft actueel geen leefgebied binnen het 
projectgebied. Roerdomp heeft een heel hoge 
oppervlakte-eis per broedpaar (30 tot 50 ha per 
broedpaar). Na de creatie van het rietmoeras in 
voorliggend project en na natuurinrichting van het 
plassengebied van Natuurpunt met ondiep water en 
riet, kan samen met de noordelijke plas, een 
voldoende groot leefgebied voor Roerdomp 
ontstaan. 

Kamsalamander Op basis van de uitgevoerde eDNA screening naar 
de aanwezigheid van Kamsalamanders in de 
voormalige groeve (Brys et al. (2020), kan worden 
geconcludeerd dat in 4 van de 14 onderzochte 
vijvers, poelen en sloten, Kamsalamander 
aanwezig is. Het gaat over de noordelijke plas, de 
noordoostelijke poel, een plasje ten oosten en een 
plasje ten zuiden aan de tunnel onder de 
Kapelstraat.  
 
Het is enkel deze laatste plas die geraakt zal 
worden i.k.v. dit project. De andere waterpartijen 
blijven behouden.  
 
Brys et al. (2020) kwamen tot de conclusie dat er 
naar habitatgeschiktheid toe, momenteel louter 
marginaal habitat aanwezig voor Kamsalamanders 
in het projectgebied. Voor een duurzame populatie 
zijn habitatingrepen aangewezen, vooral op het 
vlak van geschikt waterhabitat. 
 
Het actueel ondergeschikt en marginaal habitat 
van Kamsalamander in het plasje in het zuiden van 
het projectgebied aan de tunnel onder de 
Kapelstraat, gaat verloren door de werken van 
ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe 
morfologie. 

Het actueel leefgebied van Kamsalamander wordt 
hersteld, geoptimaliseerd en uitgebreid met de 
creatie van het rietmoeras van ca. 3 ha. Om aan 
deze soort tegemoet te komen, zullen in het 
rietmoeras diepere delen voorzien worden die 
permanent water dragen, bij voorkeur aan de 
noordoostzijde die aansluit bij de huidige gekende 
vindplaats. De doorstroming van het rietmoeras met 
relatief voedselrijk water dat in het kleiputtengebied 
insijpelt vanuit het ontginningsfront, is voor deze 
soort waarschijnlijk gunstig omdat het de 
vegetatieontwikkeling stimuleert. In voorliggend 
project wordt er een directe natte natuurverbinding 
voorzien tussen het projectgebied en de Rupel door 
de aanleg van ecocorridor Molleveld en de centrale 
vallei in het projectgebied. Bovendien wordt er 
voorafgaand aan de werken reeds nieuw leefgebied 
gecreëerd in het gebied rondom de noordelijke poel 
en de noordoostelijke plas. 

Bever De Europese bever komt niet voor in het 
projectgebied zelf. De Europese bever komt voor 
in het gebied Broek de Naeyer aan de overzijde 
van het projectgebied aan de Rupel. Het 
projectgebied vormt een potentieel geschikt 
leefgebied voor de Bever, ten minste als een 
aangepaste ecologische verbinding met de Rupel 
kan gerealiseerd worden (zodat de soort het 
gebied kan bereiken) (Laurijssens & De Blust, 
2011). 

In voorliggend project wordt er een directe natte 
natuurverbinding voorzien tussen het 
inrichtingsgebied en de Rupel door de aanleg van 
ecocorridor Molleveld en de centrale vallei in het 
projectgebied. 
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Doelbiotopen Totaal ecotoopverlies Totaal ecotoopherstel/ecotoopwinst Doelbiotopen als 
leefgebied voor 
kapstoksoorten 

Verlies leefgebied Herstel / winst leefgebied 

Vleermuizen De vleermuizensoorten die werden waargenomen 
in het projectgebied, foerageren in de gevarieerde 
groene omgeving en boven de waterplassen (vnl. 
noordelijke plas buiten het projectgebied), 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 (De Vos et al., 2020). 
 
De impact op vleermuizen zal zich voornamelijk 
voordoen door het tijdelijk verlies aan 
foerageergebied in het projectgebied. Er zijn 
tijdens de werken voldoende uitwijkmogelijkheden 
naar de vijvers van Ceuppens, het bos van 
Terhagen, de noordelijke plas, de noordoostelijke 
poel en het plassengebied van Natuurpunt. 

Het verlies aan foerageergebied in de bestaande 
toestand zal minstens gecompenseerd worden in 
oppervlakte doordat het merendeel van het 
projectgebied na de werken terug actief bebost 
wordt met inheems loofbos en struwelen en doordat 
er een aantal nieuwe natte biotopen worden 
gecreëerd, 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 in de oksel van 
Bosstraat/Kapelstraat, waar een visvijver wordt 
voorzien van ca. 0,6 ha, de creatie van een 
rietmoeras van ca. 3 ha, vernatting rond de 
noordelijke plas en de creatie van natte stapstenen 
in het gebied waaronder ecocorridor Molleveld en de 
centrale vallei in het projectgebied.   

Overgangsbiotopen: 
(natte) ruigten en 
struwelen 

30,78 ha wilgenbos, bos van gemengd loofhout en 
mantelvegetatie 
 
Vooral pionierssoorten zoals wilg en berk zijn 
dominant. Dit pioniersbos is niet echt duurzaam en 
lokaal werden reeds sterke perturbaties vastgesteld 
door verdroging, insectenaantasting en 
stormschade. De kruidlaag herbergt slechts een 
beperkt aantal soorten die tevens vlot kunnen 
verbreiden. 

Er wordt een boscompensatie voorzien van ca. 30 ha. Hierbij 
wordt de vestiging van een pioniervegetatie actief gestimuleerd, 
via aanplant en bezaaiing. In een tweede fase zullen ook 
climaxsoorten aangeplant worden. Pioniers zijn aangepast aan 
de specifieke omstandigheden van het onbegroeide landschap, 
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. 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. 

Blauwborst Deze soort van moerassige gebieden en vochtige 
ruigten vindt in de vochtige delen, vnl. in het 
noorden van het projectgebied en ter hoogte van 
de noordelijke plas en noordoostelijke poel, 
geschikt broedgebied (Feys, 2017). 
 
Het actueel leefgebied van deze soort in het 
projectgebied gaat verloren door de werken van 
ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe 
morfologie. De vijvers van Ceuppens, de 
noordelijke plas, de noordoostelijke poel en het 
plassengebied van Natuurpunt, alle buiten het 
projectgebied gelegen, zijn echter belangrijke 
uitwijkmogelijkheden voor deze soort. 
 

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 in de oksel van 
Bosstraat/Kapelstraat, waar een visvijver wordt 
voorzien van ca. 0,6 ha, de creatie van een 
rietmoeras van ca. 3 ha, vernatting rond de 
noordelijke plas en de creatie van natte stapstenen 
in het gebied waaronder ecocorridor Molleveld en de 
centrale vallei in het projectgebied. 

Pionierbiotopen 4,06 ha grasland en ruigte 
 
Ter hoogte van het asbeststort komt ruigte voor. 
Ten zuidwesten van de centrale vijvers komt 
grasland voor met een beperkte opslag van bomen 
en struiken. 

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. Deze open plekken kunnen 
aanvankelijk spontaan ontwikkelen en op termijn via een maaib 
eheer open gehouden worden, van zodra de vegetatie 
voldoende ontwikkeld is. 

Oeverzwaluw In de steile flanken langs de kleiputten broedt 
Oeverzwaluw. Deze soort van waterrijke gebieden 
zijn vooral te vinden in en langs de plassen ten 
noorden en oosten van het projectgebied, waarvan 
het merendeel beheerd wordt door Natuurpunt (De 
Vos et al., 2020). Deze plassen worden niet 
geraakt i.k.v. het project. Mogelijk komt 
Oeverzwaluw ook tot broeden in de steile flanken 
langs de centrale vijvers in het projectgebied. 
 
Het (potentieel) leefgebied van Oeverzwaluw in de 
steile flanken langs de centrale vijvers in het 
projectgebied gaat verloren door de werken van 
ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe 
morfologie. Het plassengebied van Natuurpunt, 
vormt echter een belangrijke uitwijkmogelijkheid 
voor deze soort.  
 

Het verlies aan (potentieel) leefgebied van 
Oeverzwaluw in het projectgebied wordt minstens 
gecompenseerd met de creatie van steile hellingen 
aan de landschapsheuvels van de nieuwe 
morfologie in het projectgebied (bvb. de oostelijk 
gerichte helling die grenst aan het voorziene 
rietmoeras). 
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Doelbiotopen Totaal ecotoopverlies Totaal ecotoopherstel/ecotoopwinst Doelbiotopen als 
leefgebied voor 
kapstoksoorten 

Verlies leefgebied Herstel / winst leefgebied 

Rugstreeppad Er is 1 waarneming (2010) van een roepende 
Rugstreeppad buiten het projectgebied, aan de 
grote noordelijke plas. De noordelijke plas wordt 
niet geraakt i.k.v. het project. In de aanpalende 
actieve kleigroeve van Wienerberger komt een 
populatie Rugstreeppad voor (Feys, 2017). 

Het actueel leefgebied aan de noordelijke plas, 
wordt niet geraakt i.k.v. het project. Wellicht zal het 
projectgebied net na de landschapsbouw bijzonder 
geschikt zijn voor deze soort, maar neemt de 
geschiktheid daarna terug af naarmate de vegetatie 
zich verder ontwikkelt en het gesloten karakter 
toeneemt. In functie van Rugstreeppad, zal de 
ontwikkeling van het rietmoeras aan de oostzijde 
gestart worden (bij voorbeeld via aanplant van riet) 
en de westkant onbegroeid gelaten, samen met de 
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. 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 actueel 
voorkomende populatie van Rugstreeppad. 
In voorliggend project wordt er een directe natte 
natuurverbinding voorzien tussen het 
inrichtingsgebied en de Rupel door de aanleg van 
ecocorridor Molleveld en de centrale vallei in het 
projectgebied. 

Alluviale bossen 5,59 ha berkenbos 
 
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 
centrale vijvers en de Hoogstraat, wellicht direct op 
zure Boomse klei) zijn in het broekbos ook 
Koningsvaren en veenmossen (De Beer & Van den 
Broeck, 2020) 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) (De Vos 
et al., 2020). 

Er wordt een boscompensatie voorzien van ca. 30 ha. Hierbij 
wordt de vestiging van een pioniervegetatie actief gestimuleerd, 
via aanplant en bezaaiing. In een tweede fase zullen ook 
climaxsoorten aangeplant worden. Pioniers zijn aangepast aan 
de specifieke omstandigheden van het onbegroeide landschap, 
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. In 
de projectie van de bos en -natuurontwikkeling van De Vos et al. 
(2020) wordt verwacht dat er 10 jaar na de aanplant 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. 

Kwak Op basis van de beschikbare info zijn er geen 
waarnemingen van Kwak bekend in het 
projectgebied. 

Naarmate het alluviaal bos tot ontwikkeling komt, 
zullen de potenties voor leefgebied van Kwak 
toenemen 

Vleermuizen De vleermuizensoorten die werden waargenomen 
in het projectgebied, foerageren in de gevarieerde 
groene omgeving en boven de waterplassen (vnl. 
noordelijke plas buiten het projectgebied), 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 (De Vos et al., 2020). 
 
De impact op vleermuizen zal zich voornamelijk 
voordoen door het tijdelijk verlies aan 
foerageergebied in het projectgebied. Er zijn 
tijdens de werken voldoende uitwijkmogelijkheden 
naar de vijvers van Ceuppens, het bos van 
Terhagen, de noordelijke plas, de noordoostelijke 
poel en het plassengebied van Natuurpunt. 

Naarmate het alluviaal bos tot ontwikkeling komt, 
zullen de potenties voor kraamkolonies van 
vleermuizen toenemen. In voorliggend project wordt 
er een directe natte natuurverbinding voorzien 
tussen het inrichtingsgebied en de Rupel door de 
aanleg van ecocorridor Molleveld en de centrale 
vallei in het projectgebied. 
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7.4.3.3.7 Conclusie 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). Het ontwerpplan van de herbebossing 

wordt getoond in Figuur 3-27 van paragraaf 3.3.3.2.3; 

• 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 7.4.4.2 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. 

 

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 
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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: 

• De varens langs de talud aan de Hoogstraat moeten tijdelijk uitgegraven worden en op dezelfde en 

andere locaties langs de Hoogstraat getransplanteerd worden, nadat de talud is gestabiliseerd. 

• 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 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 
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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 noordoostzijde 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). 

• Voor de eindafwerking van de ecocorridor Molleveld, tussen de Rupel en inrichtingsgebied, wordt 

verwezen naar paragraaf 7.4.4.2. 

 

Naar monitoring toe, worden de volgende milderende maatregelen nodig geacht (concrete uitwerking in 

paragraaf 7.4.4.4):  

• 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. 

• De fasering/voortschrijding moet op periodieke basis met ANB besproken worden via voor de te leggen 

werkplannen en voortgangsrapporten. 

 

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 
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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. 
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 Barrièrewerking/versnippering/ontsnippering 

7.4.3.4.1 Barrièrewerking/versnippering/ontsnippering t.h.v. 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. De reeds hiervoor vermelde principes van fasering die tijdens de 

werkzaamheden moeten gevolgd worden, zullen ook bijdragen tot het minimaliseren van het effect inzake 

versnippering en barrièrewerking ter hoogte van het inrichtingsgebied: 

• 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; 

• 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. 

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: 

• 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: 
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• 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 

7-53). 

• 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 7-53 en beschrijving in onderstaande paragraaf 7.4.3.4.2).  

• 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.  

• 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. 

Op die manier kunnen de effecten inzake versnippering beperkt worden tot een negatief effect. 

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 7.4.4.2 worden 
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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. 

7.4.3.4.2 Barrièrewerking/versnippering/ontsnippering t.h.v. de tijdelijke interne 
verbindingsroute Molleveld 

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. 

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.  

In Figuur 7-53 wordt een conceptschets van deze faunapassages met geleiding getoond. 
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Figuur 7-53: Aanduiding amfibieënschermen en koker onder de tijdelijke werfweg (enkel tijdens de werkzaamheden) 
en buis/koker onder Kapelstraat (permanent)
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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 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 7.4.4.2 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. 

 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 
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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 en 

weergegeven in Figuur 7-54, dat voornamelijk de ligging van de ‘hoofd’werfroute van belang is.  

 

Figuur 7-54: Geluidscontouren 

 

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 
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plassengebied van Natuurpunt te vermijden. Het effect van de geluidsverstoring van de werkzaamheden 

wordt als negatief beoordeeld. 

 Effecten t.g.v. lichtverstoring op fauna 

Lichtverstoring kan verschillende effecten op fauna tot gevolg hebben. Algemeen kan er gesteld worden 

dat lichthinder, afhankelijk van de soort, kan leiden tot: 

• barrièrewerking en versnippering; 

• indirect verlies aan leefgebied door beperking van het ruimtegebruik; 

• kwaliteitsvermindering van de leefgebieden. 

De belangrijkste betrokken diergroepen zijn vleermuizen, roofdiersoorten, vogels en ongewervelden (De 

Molenaar, 2003). 

 

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 7.4.4.1. 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 7.4.4.2 herhaald. Er zal geen permanente lichtverstoring 

zijn in het projectgebied (geen effect). 

 Effecten t.g.v. wijziging waterkwaliteit 

Effecten in het inrichtingsgebied 

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 
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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 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. 
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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.  

 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 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 7.4.4.2. 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.  
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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 (Kaart 11). 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 (Kaart 11). Belangrijke verdrogingseffecten worden aldus niet verwacht 

(beperkt negatief effect).  

7.4.4 Milderende maatregelen 

 Ontbossing, sanering en creatie nieuwe morfologie 

7.4.4.1.1 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; 

• 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. 
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• 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. 

 

7.4.4.1.2 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): 

7.4.4.1.2.1 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. 

7.4.4.1.2.2 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 7-55). 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.  
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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 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 

7-55). 

• 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 7-55).  

• 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. 
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• 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 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 7-55: Aanduiding amfibieënschermen en koker onder de tijdelijke werfweg (enkel tijdens de werkzaamheden) 
en buis/koker onder Kapelstraat (permanent) 
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7.4.4.1.2.3 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. 

7.4.4.1.3 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; 
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• 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. 

• 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 7-56. 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 (Figuur 7-57). 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. 
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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 Sterrenkunde16: 

• Respecteren van de 20°-regel17; 

• Volledig vermijden van een rechtstreekse opwaartse lichtstroom door het principe van de neerwaartse 

lichtstroom18; 

• 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 (zie Foto 7-6). 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 

 

 

 

 

16 http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/principes 

17 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 

 

18 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. 

 Bron figuur: website Vereniging voor Sterrenkunde 
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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 7-56: Links: Onaangepast armatuur dat te veel zijwaartse lichtverstrooiing geeft. Rechts: aangepast armatuur dat 
gericht enkel het fietspad verlicht (Bron: Gyselings & De Bruyn, 2018) 

 

Figuur 7-57: 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) 
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Foto 7-6: Voorbeeld amberkleurige verlichting 

 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. 
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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 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; 
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• 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 7-58 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;  

• 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 7-58 Concepttekening van een ecologische passage ten behoeve van Bever, Otter en Kamsalamander (Bron: 

Laurijssens & De Blust, 2011) 
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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), weergegeven op Figuur 7-59.  

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 7-59: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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 voorliggend 

MER (zie paragraaf 4.2.5). 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 7-59: 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 

 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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 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 7.4.4.3). 

• 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 (paragraaf 7.4.4.1) als voor de maatregelen met betrekking tot de natuurinrichting 

(paragraaf 7.4.4.2).   

• 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 (paragraaf 7.4.4.1) als voor de maatregelen met betrekking tot de 

natuurinrichting (paragraaf 7.4.4.2).   

• 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. 

7.4.5 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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7.4.6 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.  

7.4.7 Nulalternatief 

Ecotoopverlies en ecotoopherstel / ecotoopwinst 

In vergelijking met het basisproject zal het ruimtebeslag beperkter zijn doch nog steeds omvangrijk. Het 

ruimtebeslag ten gevolge van de saneringswerken wordt weergegeven in Tabel 7-39 en gevisualiseerd op 

Figuur 7-60. 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. 

Tabel 7-38: Ruimtebeslag in het nulalternatief ten gevolge van de sanering volgens de terreininventarisatie Intoe bvba 
(2017) 

Vegetatietype Europese 
habitats/rbb 

KLE VTWV Totale inname sanering (ha) 

Berkenbos  X  0,36 

Bos gemengd Loofhout  X  4,86 

Grasland    1,91 

Mantelvegetatie  X  2,36 

Riet en water Rbbmr - rietland en 
andere vegetaties van 
het rietverbond 

X X 1,11 

Ruigte    2,01 

Wilgenbos Rbbsf - vochtig 
wilgenstruweel op 
voedselrijke bodem 

X  16,08 

TOTAAL (ha) 28,51 

TOTAAL rbb (ha) 
17,19 

TOTAAL KLE (ha) 24,59 

TOTAAL VTWV (ha) 1,11 

rbb: regionaal belangrijk biotoop 
KLE: klein landschapselement 
VTWV: verboden te wijzigen vegetatie: De exacte oppervlaktes van de aanwezige riet- en zeggenvegetaties in de bossen en het grasland 

in het projectgebied werd niet in kaart gebracht. Worst-case kan de oppervlakte van de bestanden waarop deze vegetaties werden 

aangetroffen genomen worden om het verlies in kaart te brengen. Het gaat dan om een worst-case verlies van 5,2 ha aan rietvegetaties 

en 2 ha aan zeggenvegetaties in het nulalternatief. Gezien dit verlies een weinig realistisch beeld geeft, wordt het niet opgenomen in 

bovenstaande Tabel 7-38. 
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Figuur 7-60: Aanduiding van ecotoopverlies in het nulalternatief ten gevolge van de sanering volgens de 
terreininventarisatie Intoe bvba (2017) 

 

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. 
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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 

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). 
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7.4.8 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 

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 7.4.4. 
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7.5 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

7.5.1 Afbakening van het studiegebied 

Het projectgebied bestaat uit het inrichtingsgebied en de zone voor de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de 

Rupel ter hoogte van Molleveld en de interne verbindingsroute ertussen. Het studiegebied omvat de zone 

binnen dewelke effecten zich kunnen voordoen. 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). 

 

Figuur 7-61: Studiegebied discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

7.5.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

 Methodiek 

De aanwezige landschapswaarden, voorkomend in het studiegebied, zijn besproken en op kaart voorgesteld 

op basis van een terreinverkenning, de landschapsatlas, de traditionele landschappen in Vlaanderen, 

landschapscomposietkaart, historiek en ontwikkeling van het landschap (o.b.v. historische kaarten). Daarnaast 

is ook gebruik gemaakt van een inventaris van de erfgoedrelicten (deelgebieden I, II en III) opgemaakt voor 

het strategisch project Rupel (2013). 

Deze discipline wordt besproken op 3 niveaus. Op macroniveau wordt een ruimer gebied besproken op niveau 

van de traditionele landschappen en landschapshistoriek. Op mesoniveau worden zowel het monumentaal en 

landschappelijk erfgoed als het archeologisch erfgoed in de omgeving van het studiegebied beschreven. Op 

microniveau wordt de ruimtelijke opbouw van het landschap onderzocht aan de hand van terreinverkenning 
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van het projectgebied en de directe omgeving. Hierbij worden ook visuele karakteristieken en 

landschapsbeeldbepalende elementen die een invloed hebben op de belevingswaarde, beschreven. 

 Landschapskenmerken op macroniveau 

Kaart 16: Traditionele landschappen 

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 cuesta19. Het projectgebied is langsheen deze cuesta 

gelegen. De cuesta van de Klei van Boom vormt de waterscheidingskam tussen de zuidelijk gelegen Demer-

Dijle-Rupelbekkens en de noordelijk gelegen stroombekkens van de Nete en Het Schijn. De hoogte van de 

cuestarug wisselt tussen +25 en +50 mTAW.  

 

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. Van Hemiksem, Schelle, Niel, 

Boom tot Terhagen zijn veelal alleen de bewoonde gebieden tussen de kleigroeven overgebleven. De kammen 

tussen de verschillende groeven compartimenteren het landschap in geïsoleerde gebiedjes. De verschillen 

tussen die verschillende vakjes is afhankelijk van de voorgeschiedenis van elke kleiput. 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 

Kaart 17: Landschapsatlas 

Kaart 18: Beschermd Onroerend Erfgoed 

Kaart 19: Vastgestelde Inventarissen en gebieden geen archeologie 

Kaart 20: Landschapscomposietkaart 

 

7.5.2.3.1 Relictzones, ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten 

Ankerplaatsen zijn niet aanwezig ter hoogte van het studiegebied.  

 

 

 

 

 

19 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 inrichtingsgebied bevindt zich centraal in de relictzone ‘Kleiontginningsgebied Niel, Boom en Rumst’. Dit 

gebied kent een lange en rijke ontginningsgeschiedenis. In 1560 telde Niel al 15 steenbakkerijen. Uit het 

historisch onderzoek (paragraaf 2.1) blijkt dat in het inrichtingsgebied de kleiontginning reeds gestart was vóór 

1895. In de 19de eeuw werden grote kanalen aangelegd, wat de baksteenproductie stimuleerde. Rond 1910 

gaf de mechanisering de ontginningen nog een laatste stimulans. In jaren ‘60 en ‘70 sloten echter heel wat 

steenbakkerijen hun deuren. Enkel de ontginning van Wienerberger ten oosten van het inrichtingsgebied is 

wel nog actief. 

 

Aan de overzijde van de Rupel bevindt zich de relictzone ‘Zennevallei met haar beemden ten noorden van het 

Brussels Gewest’. Het betreft een aaneensluitend en hoofdzakelijk gesloten polderlandschap met mooie 

kasteeldomeinen, maar versnipperd door infrastructuren en andere verstedelijkingselementen. 

De Rupel ten zuiden van het inrichtingsgebied is aangeduid als lijnrelict. 

 

Puntrelicten in de omgeving van het projectgebied zijn de St. Catharinakerk in de woonwijk ten noordwesten 

van het inrichtingsgebied en het Kasteel De Bocht ten zuiden van de Rupel. 

7.5.2.3.2 Beschermde monumenten, landschappen, dorps- en stadsgezichten 

In het studiegebied zijn geen beschermde monumenten, landschappen, dorps- of stadsgezichten aanwezig.  

7.5.2.3.3 Bouwkundig erfgoed 

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. Hieronder worden de 

bouwwerken in de omgeving opgelijst, waarvan de eerste 3 een rechtstreeks zicht kunnen hebben op het 

projectgebied: 

• Steenbakkerij Anverreeth, Hoek zonder nummer, Boom (deels gesloopt): Steenbakkerij gesloten in januari 

1980, aan de Kapelstraat behouden serie droogloodsen, tussen ovens en loodsen woonbuurtje met 

arbeidershuizen en voormalige meesterwoning. Ten noorden van de Kapelstraat (en gelegen binnen het 

projectgebied): bewaarde droogloodsen en machinekamer, laatstgenoemde voorbij tunnel onder de 

Bosstraat; 

• Rij arbeiderswoningen, Kapelstraat 179, 183-189, 197, Boom: In kleiput gebouwde, tegen de Kapelstraat 

aanleunende lintbebouwing, uit de 19de eeuw, in serie opgetrokken arbeidershuizen; 

• Beluik Terhagenlei, Kapelstraat 104-112, Rumst: Steeg Kapelstraat, zogenaamd "Terhagenlei" met vijf 

bakstenen arbeidershuizen uit de 2de helft van de 19de eeuw; 

• Gemeentehuis van Terhagen, Kardinaal Cardijnstraat 37, Rumst: Halfvrijstaand gebouw, twee bouwlagen 

en schilddak geopend met dakkapellen; neo-Vlaamse renaissancestijl naar ontwerp van architect L. 

Janssens; jaartal 1910 in gevelsteen topstuk;  

• Klooster van de zusters van Vorselaar, Kardinaal Cardijnstraat 35, Rumst: Klooster met aanpalende kapel 

ten oosten; voormalige klaslokalen ten westen en ten zuiden. Te dateren in het 4de kwart van de 19de eeuw;  

• Steenbakkerij Swenden, Nieuwstraat zonder nummer, Rumst: Volledig gemoderniseerde steenfabrieken 

met volautomatisch transport; het kneden, vormen, drogen, bakken gebeurt in een enkel gebouw, het 

bakken in tunnelovens; op het grasveld voor de fabriek (naast nummer 46) staat de oudste - circa 1915 - 

strengpersmachine van de Rupelstreek.  

7.5.2.3.4 Landschapscomposietkaart 

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 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/12672
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zuiden situeren zich industriële activiteiten langs de Rupel. Centraal wordt ook melding gemaakt van de 

aanwezigheid van een historisch gehucht. 

7.5.2.3.5 Archeologie 

De Landschapsatlas maakt melding van volgende archeologische vondsten in de relictzone 

‘kleiontginningsgebied Niel, Boom en Rumst’: lithisch materiaal in kleiputten 'Terhagen'; Ijzertijdkuil met veel 

aardewerk in kleigroeve te Rumst - 'Konijnenberg'; Romeins grafveld door kleiontginning vernield op 

'Kattenberg' - 'Kattenveld'.  

 

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 

7.5.2.4.1 Landschapsbeeld  

Figuur 7-62 geeft de locaties weer van de foto’s die binnen het inrichtingsgebied genomen zijn en die hieronder 

worden weergegeven. De foto’s werden genomen vanuit de lucht en geven een beeld van het landschap ter 

hoogte van het inrichtingsgebied. 
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Figuur 7-62: Situering van fotonamepunten - inrichtingsgebied
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Fotonamepunt 1 

 

Fotonamepunt 2 

Fotonamepunt 3 
 

Fotonamepunt 4 

 
Fotonamepunt 5 

 
Fotonamepunt 6 
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Fotonamepunt 7 

 
Fotonamepunt 8 

 
Fotonamepunt 9 

 
Fotonamepunt 10 

 
Fotonamepunt 11 

 
Fotonamepunt 12 

 

Foto 7-7 tot en met Foto 7-10 geven een beeld van het landschap ter hoogte van de geplande nieuwe kade 

langs het Molleveld. Foto 7-11 tot en met Foto 7-14 geven een beeld van het landschap ter hoogte van de 

geplande tijdelijke werfweg in het Molleveld. 
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Foto 7-7: Bestaande situatie ter hoogte van kade Molleveld 
in westelijke kijkrichting 

 

Foto 7-8: Bestaande situatie ter hoogte van kade Molleveld 
in westelijke kijkrichting 

 
Foto 7-9: Bestaande situatie ter hoogte van kade Molleveld 
in zuidwestelijke kijkrichting 

 
Foto 7-10: Bestaande situatie ter hoogte van kade Molleveld 
in oostelijke kijkrichting 
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Foto 7-11: Bestaande situatie ter hoogte van corridor 
Molleveld 

 
Foto 7-12: Bestaande situatie ter hoogte van corridor 
Molleveld met zicht op de bestaande tunnel onder de 
Kapelstraat 

 
Foto 7-13: Bestaande situatie ter hoogte van corridor 
Molleveld 

 
Foto 7-14: Bestaande situatie ter hoogte van corridor 
Molleveld 

 

7.5.2.4.2 Relicten met erfgoedwaarde 

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. Deze nota kaderde in de uitwerking van een masterplan voor het gebied. De 

relicten die vastgesteld werden in het projectgebied worden opgelijst in Tabel 7-39 en indicatief gesitueerd op 

Figuur 7-63. 
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Figuur 7-63: Indicatieve situering landschapsbeeldbepalende elementen in het projectgebied 
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Tabel 7-39: Overzicht landschapsbeeldbepalende elementen in het projectgebied 

Relict Omschrijving 

Relict met spoorlijn (R01) 

 

Locatie: links langs Keibrekerspad; tussen keibrekerspad 

en de vijvers van de "Lustige Vissers" 

Bouwperiode: na 1950 

Historische functie: 

Restanten van een gebouwtje waarover een spoorlijn liep 

die de klei vanuit de putten aanvoerde naar de machinehal. 

Volgens een plaatselijke gids werd vroeger voor het 

weekend de aangevoerde klei in dat gebouwtje gestort 

zodat het er kon blijven rusten tijdens het weekend en 

zodat er op maandag meteen klei was om terug aan de slag 

te gaan. 

Een smalspoor werd gebruikt om de kipwagentjes met klei 

te transporteren van de kleigroeve naar de machinehal. 

De kipwagentjes werden eerst voortgetrokken door een 

paard maar vanaf de jaren ’30 door een kleine locomotief, 

meestal gefabriceerd bij Moës frères of S.A. Moteurs Moës, 

uit Borgworm. 

Historiek : Het smalspoor behoorde zeer waarschijnlijk tot 

de steenbakkerij De Beukelaer 

Hoofdmaterialen: Stalen sporen op metalen dragers; 

rustend op bakstenen muren in geperforeerde 

strengperssteen (29 cm op 14 cm en 9 cm dikte; met 14 

rijen van 6 gaten en 1 rechthoekige uitsparing centraal van 

6,5 op 3,2 cm) 

Korte beschrijving: Het relict bestaat uit twee opstaande 

muren in geperforeerde strengperssteen met op ca. 2 m 

hoogte metalen steunbalken waarop een smalspoor rust 

dat afbuigt naar oostelijke richting. Er is nog ca. 10 m van 

het smalspoor bewaard. De oostelijke muur verlengt tot hij 

helemaal in het talud verdwijnt. 

Afwateringsgreppels (R03) 

 

Locatie: links langs Keibrekerspad; tussen het 

keibrekerspad en de centrale vijvers 

Bouwperiode: - 

Historische functie: Afwateringsgreppel - controle van de 

waterhuishouding van de kleiputten. 

Historiek: De afwateringsgreppel is gelegen op het 

grondgebied van steenbakkerij De Beukelaer, ten 

noordoosten van de restanten van het smalspoor 

Korte beschrijving: Een geul van ca. 60 cm diep en ca. 1 

m breed. 

Pylonen elektriciteit (R04) 

 

Locatie: centraal in de kleiput tussen de Hoogstraat en de 

Bosstraat; gelegen op een talud tussen 2 met water 

gevulde kleiputten. Gelegen op eigendom Ceuppens 

buiten inrichtingsgebied  

Bouwperiode: - 

Historische functie: ijzeren pijler als drager voor het 

elektriciteitsnet 

Historiek: de pijler stond op het grondgebied van de 

steenbakkerij Landuyt 

Hoofdmaterialen: ijzer, geroest 
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Relict Omschrijving 

Korte beschrijving: vierkante ijzeren pijler; de poten zijn 

verankerd in een betonnen sokkel in het talud naast de 

kleiput 

Pylonen elektriciteit (R05) 

 

Locatie: centraal in de kleiput tussen de Hoogstraat en de 

Bosstraat; gelegen in het verlengde van de talud tussen 2 

met water gevulde kleiputten; vlakbij de schoorsteen die 

nog is bewaard. Gelegen op eigendom Ceuppens buiten 

inrichtingsgebied 

Bouwperiode: ? 

Historische functie: ijzeren pijler als drager voor het 

elektriciteitsnet 

Historiek : de pijler stond op het grondgebied van de 

steenbakkerij Landuyt 

Hoofdmaterialen: ijzer, verroest 

Korte beschrijving: Resten van de voet van een vierkante 

pijler. De pijler is gesitueerd aan de overzijde van de 

taludvormige bakstenen muur 

Schoorsteen machineconstructieplaats Landuyt (R06) 

 

Locatie: in het midden van de kleiput tussen 

Keibrekerspad en Bosstraat, zichtbaar vanaf de 

Kapelstraat. Gelegen op eigendom Ceuppens buiten 

inrichtingsgebied 

Bouwperiode: - 

Historische functie: De schoorsteen is gekend als de 

schoorsteen die behoort tot de ateliers Landuyt, de 

fabricagehal waar ze machines en machine-onderdelen 

vervaardigden.  

Historiek : De gebroeders Landuyt hadden zowel een 

steenbakkerij als een atelier waar ze steenbakkerij-

machines vervaardigden: steenpersen, kollergangs enz. 

De schoorsteen diende voor de smidse. 

Hoofdmaterialen: baksteen en stalen ringen 

Korte beschrijving: Ronde schouw op vierkante voet met 

stookgaten, verstevigd met stalen ringen, schouw knikt 

lichtjes bovenaan 

Schuilhutje in kleiput (R07) 

 

Locatie: in het midden van de kleiput tussen 

Keibrekerspad en Bosstraat. Gelegen op eigendom 

Ceuppens buiten inrichtingsgebied 

Bouwperiode: ten vroegste 1950, eerder jaren ‘60 

Historische functie: het bevindt zich in de westelijke 

kleiput naast de talud waarop de pijlers van het 

elektriciteitsnet staan, is mogelijk een schuilhutje voor de 

baggerman en de keibreker waar ze zich konden terug 

trekken bij slecht weer. 

Historiek: het gebouwtje behoort tot steenbakkerij Landuyt 

Hoofdmaterialen: Baksteen en witte bepleistering 

Korte beschrijving: Een vierkant gebouwtje opgetrokken 

in baksteen en binnenin wit bepleisterd, met een 

toegangsopening aan de noordelijke zijde; dak is niet meer 

bewaard. Het gebouwtje is moeilijk toegankelijk want het 

staat gedeeltelijk onder water. 

Restanten bouwwerk (R08) Locatie: in het midden van de kleiput tussen 

Keibrekerspad en Bosstraat; de muur sluit het talud af 
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Relict Omschrijving 

 

tussen twee kleiputten. Gelegen op eigendom Ceuppens 

buiten inrichtingsgebied  

Bouwperiode: ca. 1960-1970 

Historische functie: De muur sluit het talud af; 

ondersteuningsmuur tegen afkalving en mogelijk ook 

afbakening van een doorgang voor het transport 

Historiek : De muur behoort tot steenbakkerij Landuyt 

Hoofdmaterialen: Metselwerk 

Korte beschrijving: Taludvormige gemetste muur in 

baksteen; zijkant van een talud; onderaan is in de 

lengterichting een ondergronds gemetst kanaal zichtbaar. 

 

 Pijlerconstructie en muurconstructie (R09) 

 

Locatie: midden in kleiput tussen keibrekerspad en 

Bosstraat, in de nabijheid van schoorsteen machine-

constructieplaats Landuyt. Gelegen op eigendom 

Ceuppens buiten inrichtingsgebied 

Bouwperiode: 1930? 

Historische functie: De driedelige muurconstructie in de 

buurt van de plaats waar de ateliers Landuyt zich 

bevonden. Exacte functie niet gekend. 

Historiek : De constructie behoorde tot de steenbakkerij 

Landuyt 

Hoofdmaterialen: Metselwerk en ijzer 

Korte beschrijving: Het relict bestaat uit drie parallel aan 

elkaar opstaande muren die stalen leggers dragen; in de 

zijwanden zijn ijzeren dragers aangebracht In de nabijheid 

werd kipwagentje aangetroffen  

Tunnel onder verlengde Terhagenlei (R16) 

 

Locatie: onder de voetweg in het verlengde van de 

Terhagenlei (Rupelkleiroute). Overgang tussen het 

deelgebied 2 en het eigendom Ceuppens. 

Bouwperiode: tweede helft 19de eeuw  

Historische functie: De tunnel werd aangebracht 

onderdoor de voetweg die loopt in het verlengde van de 

Terhagenlei 

Historiek : De tunnel behoort tot steenfabriek Landuyt 

Hoofdmaterialen: Metselwerk: basis is handsteen; enkele 

latere herstellingen in geperforeerde strengperssteen (3 

gaten) 

Korte beschrijving: Boogvormige tunnel met zeer hoge 

muurconstructie bovenop. Bovenaan twee borstweringen 

van ca. 80 cm hoog 

Tunnel onder de Bosstraat (R18) Locatie: tunnel onder de Bosstraat: overgang tussen 

deelzones 2 en 3 

Bouwperiode: tweede helft 19e eeuw 
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Relict Omschrijving 

 

Historische Functie: De tunnel werd aangebracht onder 

de Bosstraat 

Historiek: De tunnel behoort tot steenfabriek Anverreet 

Hoofdmaterialen: Metselwerk: basis is handsteen; enkele 

latere herstellingen in geperforeerde strengperssteen (3 

gaten) 

Korte beschrijving: Hoge boogvormige tunnel met 

bovenaan een borstwering (enkel de westelijke borstwering 

is nog bewaard) 

Bagger kleiput Nachtegaalstraat (R29) 

 

Locatie: in één van de kleiputten van PRD De Schorre. In 

het noorden van deelgebied 2 maar buiten 

inrichtingsgebied. 

Bouwperiode: ten vroegste 1923, vermoedelijk bagger uit 

de jaren ‘60 

Historische Functie: Baggeren van de klei 

Historiek: De bagger behoorde tot steenfabriek De Roeck  

Hoofdmaterialen: ijzer, groen geschilderd 

Korte beschrijving: De bagger staat opgesteld als 

bovenbagger 

Panoramisch punt op het einde van de Hoogstraat Symbolische weg, voert letterlijk terug naar het verleden, 

naar de verdwenen gehuchtjes, zeer zwaar onderhevig aan 

erosie 

Lein van Terhagen 

 

Locatie: langs Kapelstraat van Boom tot Terhagen. Vormt 

plaatselijk de zuidrand van deelgebied 2. 

Bouwperiode: tussen 1898 en 1905  

Historische functie: Omdat voetwegen en hoofdwegen 

bewaard bleven in het landschap terwijl de bodem aan 

weerszijden werd weggegraven, ontstonden er gevaarlijke 

situaties. Tussen het tramspoor over de Kapelstraat en de 

afgrond was soms maar 70 cm. Dit heeft ertoe geleid dat 

tussen 1898 en 1905 de patroons van de steenfabrieken 

met de toenmalige burgemeesters overeenkwamen een 

leuning te plaatsen van Boom tot Terhagen om de 

veiligheid van de burgers te garanderen bij verplaatsingen 

langs de tramsporen en om diefstallen van steen en 

materialen tegen te gaan. De leuning is op heel wat 

plaatsen nog bewaard, hoewel vaak in slechte staat, en 

wordt in de volksmond de lein van Terhagen genoemd. 

Hoofdmaterialen: ijzeren reling, bakstenen muur 

Korte beschrijving: Het betreft een gemetste bakstenen 

muur met reling. De muur wordt doorbroken door 

verschillende tunnels onder de aanpalende straten (o.a. 

tunnel onder Kapelstraat t.h.v. Molleveld). Deze 

steunmuren moesten de hoger gelegen straten (nog op het 

oorspronkelijk niveau) onderstutten tegen de lager gelegen 

uitgegraven kleigronden. Dit is een zeer unieke situatie en 

een zeer typerend beeld met erfgoedwaarde in Terhagen. 
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Relict Omschrijving 

 
 

Tunnel onder Kapelstraat 

 

 

Aanbevelingen die in het Strategisch project Rupel - Erfgoedrelicten in deelgebieden I, II en III’ gemaakt zijn 

voor de relicten binnen het projectgebied zijn: 

• Behoud van het spoorlijnrelict (R01). Is een bijzonder geschikte plaats voor een panoramische picknickplek, 

buiten-BBQ… eventueel uit te bouwen met educatieve functie (presentatiepanelen, duiding…)  

• Behoud van de schoorsteen van machineconstructieplaats Gebrs. Landuyt (R06) als landmark eventueel 

met een bijkomende functie (broedplaats torenvalk? Oriëntatiepunt en ontmoetingsplek? voorzien van 

nachtelijke verlichting met ‘lichtshow’ als attractiepunt voor de streek?... 

• Integreren van muur en pijlerconstructie ramp steenfabriek Gebrs. Landuyts (R09) als landmark, eventueel 

met een bijkomende functie 
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• Onderhoud en behoud van tunnel onder het wandelpad in het verlengde van de Terhagenlei (R16) en 

indien mogelijk minstens enkele tunnels onder de Kapelstraat. Deze kunnen dan perfect functioneren als 

verbinding voor fiets- en wandelpaden maar ook als groene brug tussen de Rupel en het achterliggende 

gebied.  

• Bagger in de kleiput van PRD De Schorre (R29): behouden als ‘trigger’ – restaureren is geen must want 

vrijwel onhaalbaar 

• Panoramisch punt Hoogstraat: grondig nadenken over het behoud: is een weg die zeer symbolisch is; hij 

voert letterlijk terug naar het verleden, naar de verdwenen gehuchtjes, maar hij is zeer zwaar onderhevig 

aan erosie. Optie herstellen en verstevigen? Optie verder laten afkalven maar vervangen door een 

‘zwevend’ wandelpad? … 

• Doortrekking van de lein20 van Terhagen: indien mogelijk, na aanpassingen aan de Kapelstraat, de stukken 

lein die nog in goede staat zijn, groeperen en terugplaatsen 

 

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. 

 

Foto 7-15 

 
Foto 7-16 

 

 

 

 

20 Lein is de leuning die geplaatst werd van Boom tot Terhagen om de veiligheid van de burgers te garanderen bij verplaatsingen langs 
de tramsporen. Tussen het tramspoor over de Kapelstraat en de afgrond was soms maar 70 cm. De leuning diende ook om diefstallen 
van steen en materialen tegen te gaan 
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7.5.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 

 Methodiek 

De effectbeschrijving is als volgt gebeurd voor: 

• verlies erfgoedwaarden: kwalitatieve beschrijving op basis van beschikbare inventarissen en terreinbezoek; 

• structuur- en relatiewijzigingen: kwalitatieve beschrijving; 

• wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde: kwalitatieve beschrijving op basis van fotomateriaal. 

 

De effectbeoordeling is als volgt gebeurd voor: 

• verlies erfgoedwaarden:  

• aanzienlijk negatief: Vernietiging/permanente verdwijning van beschermde landschappelijke, 

bouwkundige of archeologische erfgoedwaarden  

• negatief: Vernietiging/permanente verdwijning van niet-beschermde landschappelijke of bouwkundige 

erfgoedwaarden opgenomen in de landschapsatlas of in de lijst van bouwkundig erfgoed. Vernietiging 

van niet-gedocumenteerd archeologisch erfgoed.  

• beperkt negatief: Tijdelijke wijziging/beperkte aantasting van erfgoedelementen. Aantasting van 

gedocumenteerd archeologisch erfgoed.  

• verwaarloosbaar: Verwaarloosbare effecten. Geen erfgoed aanwezig. Geen indicaties van en kleine 

kans op de aanwezigheid van archeologisch erfgoed.  

• positief: Vrijwaring van erfgoedwaarden, met eventueel een verbetering van de context.  

• structuur- en relatiewijzigingen: 

• aanzienlijk negatief: Vernietiging/sterke aantasting van karakteristieke landschapsstructuren en –

samenhang van bovenlokaal belang. 

• negatief: Vernietiging/sterke aantasting van karakteristieke landschapsstructuren en –samenhang van 

lokaal belang. 

• beperkt negatief: Tijdelijke wijziging/beperkte verdwijning of aantasting van karakteristieke 

landschapsstructuren en –samenhang. 

• verwaarloosbaar: Vrijwaring van landschapsstructuren en –samenhang. 

• beperkt positief: Tijdelijke of beperkte versterking van karakteristieke landschapsstructuren en –

samenhang. 

• positief: Duidelijke versterking van karakteristieke landschapsstructuren en –samenhang van lokaal 

belang. 

• aanzienlijk positief: Duidelijke versterking van karakteristieke landschapsstructuren en –samenhang van 

bovenlokaal belang. 

• wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde: 

• aanzienlijk negatief: Sterke verstoring visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde en 

verstoring van grote omvang (op bovenlokaal niveau). 

• negatief: Tijdelijke sterke verstoring visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde OF 

permanente verstoring met een redelijke omvang (op lokaal niveau). 

• beperkt negatief: Tijdelijke verstoring visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde en 

verstoring van eerder beperkte omvang. 

• verwaarloosbaar: Geen of verwaarloosbare visuele verstoring en beeldkwaliteit  

• beperkt positief: Tijdelijke verbetering van de visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde of 

verbetering van beperkte omvang. 

• positief: Verbetering visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde met een redelijke omvang 

(lokaal niveau). 

• aanzienlijk positief: Permanente verbetering visuele kenmerken en beeldkwaliteit/belevingswaarde van 

grote omvang (bovenlokaal). 
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 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. Het 

betreft een rij arbeiderswoningen in de oksel van de Kapelstraat/Bosstraat, de steenbakkerij Anverreeth ten 

westen van corridor Molleveld en een beluik Terhagenlei langs de Kapelstraat ten oosten van corridor 

Molleveld. 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 (zie Tabel 7-39). Deze verwijzen naar de 

geschiedenis van de 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. Toch kunnen er nog enkele 

relicten bestempeld worden als visueel, landschappelijk en historisch belangrijk. Een permanent verlies van 

deze erfgoedwaarden wordt als negatief beoordeeld omdat ze (ondanks dat ze niet beschermd zijn) een 

belangrijke waarde hebben voor het historisch verleden van de site en omgeving.  

Wanneer het ontwerp van de nieuwe morfologie vergeleken wordt met de erfgoedwaarden die in het 

Strategisch project Rupel – Erfgoedrelicten in deelgebieden I, II en III’ (ELAH Rupel, 2013)’ werden 

vastgesteld, blijkt dat: 

• Het relict met spoorlijn (R01) zal behouden blijven en gevaloriseerd worden als platform of vlonderstructuur 

aan het rietmoeras.  

• de relicten ter hoogte van de vijvers Ceuppens (R04 tot R09) allen behouden blijven.  

• de bakstenen tunnel onder de Bosstraat (R18) zal behouden blijven en verkrijgt, door aantakking van 

nieuwe paden-en dreefstructuren, een verhoogde functionaliteit. 

• de bakstenen tunnel onder het wandelpad in het verlengde van de Terhagenlei (R16) behouden blijft.  

• de noordelijke plas niet aangeroerd zal worden, waardoor bagger in de kleiput Nachtegaalstraat 

(noordelijke plas) (R29) behouden kan blijven en binnen een te versterken natuurgebied landschappelijk 

gevaloriseerd wordt.  

• de Hoogstraat gestabiliseerd zal worden langs de westelijke zijde, i.c. de meest aan erosie onderhevige 

zijde, waardoor het panoramisch punt behouden kan blijven.  

Aangezien precies de aanbevelingen van het Strategisch project Rupel - Erfgoedrelicten in deelgebieden I, II 

en III’ gehanteerd werden bij het ontwerp, wordt het effect ten aanzien van de erfgoedwaarden 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.  
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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. 

 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. 

 

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 
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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. 

 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. 
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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. 

7.5.4 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 
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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 

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. 

7.5.5 Leemtes in de kennis 

Er zijn geen leemtes in de kennis. 
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7.5.6 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. 
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7.6 Mens – ruimtelijke aspecten 

7.6.1 Afbakening van het studiegebied 

Het projectgebied bestaat uit het inrichtingsgebied en de zone voor de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de 

Rupel ter hoogte van Molleveld en de interne verbindingsroute ertussen. Het studiegebied omvat de zone 

binnen dewelke effecten zich kunnen voordoen. 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…. 

 

Figuur 7-64: Studiegebied discipline mens-ruimtelijke aspecten 

7.6.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

 Methodiek 

Om de actuele betekenis van het projectgebied en de nabije omgeving voor de mens te beschrijven, wordt de 

menselijke leefruimte in een aantal functionele delen opgesplitst: wonen, landbouw, industrie, recreatie en 

netwerken.  

De huidige situatie wordt beschreven op basis van onder meer terreinbezoek, bodemgebruik, topografische 

kaart, luchtfoto, stratenatlas, informatie van de betrokken gemeenten en relevante ruimtelijke plannen. Het 

recreatieve netwerk wordt beschreven vanuit bestaand toeristisch-recreatieve informatie (o.a. 

fietsknooppuntennetwerk, wandelrouteplanner,…). 
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 Wonen 

Kaart 2: Luchtfoto 

Kaart 3: Gewestplan 

Kaart 4: Stratenatlas 

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. 

 Landbouw 

In het projectgebied komen geen landbouwfuncties voor. Ten noorden en ten oosten van het huidig 

ontginingsgebied van Wienerberger is wel een landbouwgebied aanwezig. Delen hiervan zijn opgenomen in 

het Herbevestigd Agrarisch Gebied ‘Duffel – Waarloos – Reet’.  

 Industrie 

Kaart 3: Gewestplan 

Kaart 4: Stratenatlas 

Langsheen de Rupel, ten zuiden van het inrichtingsgebied, zijn industriële activiteiten aanwezig. Het gaat om 

de volgende bedrijventerreinen: 

• ten zuidoosten van het inrichtingsgebied: Rumst – Catenberg; 

• ten zuiden van het inrichtingsgebied (ten oosten van corridor Molleveld): Rumst - Molleveld en Hoek 

Bosstraat; 

• ten zuidwesten van het inrichtingsgebied: Boom – Hoek-Bosstraat. 

Ten zuiden van het inrichtingsgebied is er een zone afgebakend op het gewestplan voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, die is ingenomen door het gemeentelijk technisch centrum van 

Rumst. 

 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 (zie Figuur 7-73). Een gekende 

route doorheen het projectgebied is het Keibrekerspad (zie Figuur 7-65). 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 (zie 

paragraaf 7.5.2.4 in de discipline Landschap) 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. 
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Centraal in het projectgebied is de visvijver van de Vereniging KM De Lustige Visser aanwezig (meest 

zuidelijke vijver van het centraal vijvercomplex). 

 

 

Figuur 7-65: 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 (Figuur 7-66). 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). 
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Figuur 7-66: Aanduiding van de voormalige mountainbikeroute binnen het projectgebied 

 Netwerken 

7.6.2.6.1 Wegennet en verkeer 

Kaart 4: Stratenatlas 

Wegennet 

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, Kardinaal Cardijnstraat, Oude Baan, Schransstraat, Nieuwstraat, Tuinwijk, Kerkstraat en 

Tiburstraat ten zuiden (type II, ontsluitend); 

• Bosstraat, Nachtengaelestraat en Kerremansstraat ten westen. 

De Hoogstraat loopt door tot in het inrichtingsgebied. De wegcategorieën zijn weergegeven op de Figuur 7-67. 
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Figuur 7-67: Wegcategorisering (Bron: gemeentelijk mobiliteitsplan Rumst) 

 

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 

7-67 en Figuur 7-68): 

• 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. 
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Figuur 7-68: Ontsluiting vrachtverkeer naar (boven) en van (onder) de bedrijventerreinen in de omgeving van het 
projectgebied 

 

Projectgebied 

Projectgebied 
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Verkeer 

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 synthesekaarten van deze tellingen worden weergegeven in Figuur 7-69, Figuur 7-70 

en Figuur 7-71: 

• 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 van en naar de diverse bedrijventerreinen 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 

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. 
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Figuur 7-69: Synthesekaart tellingen ochtendpiekuur, december 2015 (Bron: Verkennende mobiliteitsstudie Vectris cvba) 
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Figuur 7-70: Synthesekaart tellingen avondpiekuur, december 2015 (Bron: Verkennende mobiliteitsstudie Vectris cvba) 

 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

398 

 

Figuur 7-71: Synthesekaart tellingen gemiddelde werkdag, december 2015 (Bron: Verkennende mobiliteitsstudie Vectris 
cvba) 

7.6.2.6.2 Waterweg 

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. 

7.6.2.6.3 Gemeentewegen 

De Atlas der buurtwegen (ca. 1840), weergegeven op Figuur 7-72, 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. De status van de gemeentewegen in het projectgebied is 

weergegeven in Tabel 7-40. 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.
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Figuur 7-72: Atlas der buurtwegen (ca. 1840) 
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Tabel 7-40: Status van de gemeentewegen in het projectgebied 

Dossiernr 
We
gnr 

Type 
weg 

Type wijziging 
Datum 
goedgekeurd 

Wijzigingsplan Vervolgblad 
Gemeente
naam 

11/00 0 
Buurt
weg 

Nieuwe weg 16/03/1894 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_11
_00.jpg 

  RUMST 

16/00 0 
Buurt
weg 

Gehele of gedeeltelijke 
verplaatsing 

27/08/1897 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_16
_00.jpg 

  RUMST 

GEMBU-
2019-0026 

0 
Buurt
weg 

Afschaffing 16/01/2020 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_G
EMBU-2019-0026.pdf 

  RUMST 

37/00 2 
Buurt
weg 

Afschaffing 26/09/1967 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_37
_00.JPG 

  BOOM 

35/00 2 
Buurt
weg 

Afschaffing 28/05/1969 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_35
_00.JPG 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_
PW_35_00_V.JPG 

BOOM 

40/00 2 
Buurt
weg 

Afschaffing 28/05/1969 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_40
_00.jpg 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_
PW_40_00_V.jpg 

RUMST 

38/00 2 
Buurt
weg 

Afschaffing 13/05/1970 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_38
_00.JPG 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_
PW_38_00_V.JPG 

BOOM 

GEMBU-
2019-0025 

2 
Buurt
weg 

Afschaffing 12/12/2019 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_G
EMBU-2019-0025.pdf  

  BOOM 

GEMBU-
2019-0026 

2 
Buurt
weg 

Afschaffing 16/01/2020 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_G
EMBU-2019-0026.pdf  

  RUMST 

25/01 27 
Buurt
weg 

Gehele of gedeeltelijke 
verplaatsing 

03/09/1928 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25
_01.jpg 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_
PW_25_01_V.jpg 

RUMST 

25/01 27 
Buurt
weg 

Afschaffing 03/09/1928 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25
_01.jpg 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_
PW_25_01_V.jpg 

RUMST 

25/02 27 
Buurt
weg 

Afschaffing 23/09/1931 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25
_02.jpg 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_
PW_25_02_V.jpg 

RUMST 

28/01 27 
Buurt
weg 

Afschaffing 20/01/1937 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_28
_01.jpg 

  RUMST 

27/00 27 
Buurt
weg 

Afschaffing 26/01/1937 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_27
_00.jpg 

  RUMST 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_11_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_11_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_16_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_16_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_37_00.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_37_00.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_35_00.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_35_00.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_35_00_V.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_35_00_V.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_40_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_40_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_40_00_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_40_00_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_38_00.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_38_00.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_38_00_V.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_38_00_V.JPG
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_GEMBU-2019-0025.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_GEMBU-2019-0025.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_01.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_01.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_01_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_01_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_01.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_01.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_01_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_01_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_02.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_02.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_02_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_02_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_28_01.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_28_01.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_27_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_27_00.jpg
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Dossiernr 
We
gnr 

Type 
weg 

Type wijziging 
Datum 
goedgekeurd 

Wijzigingsplan Vervolgblad 
Gemeente
naam 

28/03 27 
Buurt
weg 

Afschaffing 27/01/1942 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_28
_03.jpg 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_
PW_28_03_V.jpg 

RUMST 

GEMBU-
2019-0026 

27 
Buurt
weg 

Afschaffing 16/01/2020 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_G
EMBU-2019-0026.pdf  

  RUMST 

25/02 28 
Buurt
weg 

Afschaffing 23/09/1931 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25
_02.jpg 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_
PW_25_02_V.jpg 

RUMST 

26/00 28 
Buurt
weg 

Afschaffing 30/09/1936 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_26
_00.jpg 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_
PW_26_00_V.jpg 

RUMST 

GEMBU-
2019-0025 

51 
Voetw
eg 

Afschaffing 12/12/2019 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_G
EMBU-2019-0025.pdf  

  BOOM 

11/00 53 
Voetw
eg 

Afschaffing 16/03/1894 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_11
_00.jpg 

  RUMST 

GEMBU-
2019-0026 

53 
Voetw
eg 

Afschaffing 16/01/2020 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_G
EMBU-2019-0026.pdf  

  RUMST 

09/00 61 
Voetw
eg 

Afschaffing 21/07/1882 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_09
_00.jpg 

  RUMST 

GEMBU-
2019-0026 

61 
Voetw
eg 

Afschaffing 16/01/2020 
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_G
EMBU-2019-0026.pdf  

  RUMST 

 

http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_28_03.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_28_03.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_28_03_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_28_03_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_02.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_02.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_02_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_25_02_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_26_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_26_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_26_00_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_26_00_V.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_GEMBU-2019-0025.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/BOO_PW_GEMBU-2019-0025.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_11_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_11_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_09_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_09_00.jpg
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
http://geoloket.provincieantwerpen.be/ABU/RUM_PW_GEMBU-2019-0026.pdf
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7.6.2.6.4 Fiets- en wandelroutes 

Doorheen de omgeving lopen verscheidene routes van het fietsknooppuntennetwerk en wandelroutes.  

• De wandelroutes in het projectgebied zijn onverhard en weergegeven op Figuur 7-73. Dwars op corridor 

Molleveld kruist er een verharde wandelroute (knooppunten 202-276, zie Foto 7-17). 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 (Figuur 7-74).  

• Een functionele fietsroute volgt de Molenstraat, Hollebeekstraat, Rumstsestraat, Nieuwstraat en 

Kapelstraat. Op Figuur 7-75 is aangeduid of de fietsinfrastructuur conform het Vademecum voor 

Fietsvoorzieningen is. 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. Op jaagpaden is het Algemeen Scheepvaartreglement van toepassing. Het verkeer op 

jaagpaden wordt in het bijzonder geregeld in artikel 93 van dit reglement, waaruit kan afgeleid worden dat 

jaagpaden geen fietspaden zijn maar fietsen er ook niet is verboden. 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. Het Vademecum voor Fietsvoorzieningen is niet van 

toepassing op het jaagpad.  

 

Figuur 7-73: Aanwezige wandelroutes volgens wandelknooppuntennetwerk 
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Foto 7-17: Wandelroute ter hoogte van corridor Molleveld 

 

 

Figuur 7-74: Aanwezige fietsroutes van het fietsknooppuntennetwerk 
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Figuur 7-75: Aanwezige functionele fietsroutes  
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7.6.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 

 Methodiek 

De effectbeschrijving is als volgt gebeurd voor: 

• wijziging gebruiksfuncties: kwalitatieve beschrijving waarbij er aangenomen wordt dat het gebied na de 

sanering en creatie van de nieuwe morfologie een laag dynamisch recreatief gebruik zal krijgen.  

• hinder t.g.v. verkeer: kwalitatieve beschrijving van hindereffecten ten gevolge van interne transporten. 

• wijziging geschiktheid nabestemming: kwalitatieve beschrijving. 

 

De effectbeoordeling is als volgt gebeurd voor: 

• wijziging gebruiksfuncties:  

• aanzienlijk negatief: De functie wordt zeer sterk gehinderd en/of verdwijnt nagenoeg volledig uit het 

projectgebied; 

• negatief: De functie ondervindt matige hinder en verdwijnt over delen van het gebied; 

• beperkt negatief: De functie ondervindt hinder door het project maar dit in slechts geringe mate; 

• verwaarloosbaar: Er zijn geen wijzigingen te verwachten voor de functie; 

• beperkt positief: De functie ondervindt een stimulans of verbetering door het project maar dit doet zich 

slechts in beperkte mate voor; 

• positief: De functie ondervindt een duidelijk positief effect en kan zich uitbreiden of verbeteren maar de 

ruimtelijke uitbreiding blijft beperkt; 

• aanzienlijk positief: De functie krijgt een sterke ontwikkeling ten gevolge van het project en neemt grote 

delen van het projectgebied in; 

• hinder t.g.v. verkeer: 

• aanzienlijk negatief: Belangrijke afname bereikbaarheid functies/functionele relaties; 

• negatief: Matige afname bereikbaarheid functies/functionele relaties; 

• beperkt negatief: Beperkte afname bereikbaarheid functies/functionele relaties; 

• verwaarloosbaar: Er zijn geen netwerkeffecten te verwachten; 

• beperkt positief: Beperkte verbetering bereikbaarheid functies/functionele relaties; 

• positief: Matige verbetering bereikbaarheid functies/functionele relaties; 

• aanzienlijk positief: Belangrijke verbetering bereikbaarheid functies/functionele relaties; 
• wijziging geschiktheid nabestemming: 

• aanzienlijk negatief: De nabestemming wordt zeer sterk gehinderd en/of is nagenoeg niet mogelijk in 

het projectgebied; 

• negatief: De nabestemming ondervindt matige hinder en is over delen van het projectgebied niet 

mogelijk; 

• beperkt negatief: De nabestemming ondervindt hinder door het project maar dit in slechts geringe mate; 

• verwaarloosbaar: Er zijn geen wijzigingen te verwachten voor de nabestemming; 

• beperkt positief: De nabestemming ondervindt een stimulans of verbetering door het project maar dit 

doet zich slechts in beperkte mate voor; 

• positief: De nabestemming ondervindt een duidelijk positief effect en kan zich uitbreiden of verbeteren 

maar de ruimtelijke uitbreiding blijft beperkt; 

• aanzienlijk positief: De nabestemming krijgt een sterke ontwikkeling ten gevolge van het project en 

neemt grote delen van het projectgebied in. 
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 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). 

 

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 7-76).  

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 7-76: 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 
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saneringswerken van het huisvuilstort. Op deze toekomstige locatie kan de visclub tijdelijk nog geluidshinder 

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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 Hinder ten gevolge van verkeer 

Effecten in het inrichtingsgebied 

Verkeersstromen over de weg die door het project gegenereerd worden zijn voornamelijk afkomstig van (voor 

een gedetailleerde berekening wordt verwezen naar paragraaf 5.2): 

• verplaatsingen van de ca. 18 voltijdsequivalenten die tewerkgesteld zullen worden voor de uitvoering van 

de werkzaamheden → ca. 2 x 18 autobewegingen per werkdag; 

• de aanvoer van afdekfolie: ca. 194.000 m² → ca. 2 x 20 vrachtwagenbewegingen; 

• de aanvoer van drainagematten: ca. 317.200 m² → ca. 2 x 53 vrachtwagenbewegingen; 

• de aanvoer van kleimatten: ca. 194.000 m² → ca. 2 x 51 vrachtwagenbewegingen; 

• de aanvoer van bosplantsoen i.f.v. herbebossing → verwaarloosbaar aantal vrachtwagenbewegingen 

 

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. Een simulatie van de aanvoercapaciteit van de gronden via de waterweg wordt 

gegeven in paragraaf 3.3.4. Hierbij wordt rekening gehouden met kadecapaciteit, getij Rupel, werktijden, ...  

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 

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. 
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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. 

7.6.4 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 
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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 7-76). 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 

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 
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grondaanvoer ca. 2 x 45.000 vrachtwagenbewegingen nodig zijn doorheen de kernen van Rumst en Terhagen 

naar en van het projectgebied.  

In Tabel 7-41, Tabel 7-42 en Tabel 7-43, 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 (zie Figuur 7-67 en 

Figuur 7-68 in paragraaf 7.6.2.6.1):  

• 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.  

 

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. Een simulatie van de aanvoercapaciteit van de gronden via de waterweg wordt 

gegeven in paragraaf 3.3.4. Hierbij wordt rekening gehouden met kadecapaciteit, getij Rupel, werktijden, ...  
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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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Tabel 7-41: Vrachtverkeer voor grondaanvoer in het nulalternatief - hypothetische duur grondaanvoer 8 jaar (in geel: de wegen met bijkomend vrachtverkeer naar en van het 
projectgebied in het nulalternatief) 

Duur grondaanvoer 8 jaar   

23 vrachtwagens/werkdag 46 vrachtwagenbewegingen/werkdag  

2 vrachtwagens/werkuur 4 vrachtwagens/werkuur  

 Naar projectgebied (westelijke richting) Van projectgebied (oostelijke richting) Beide richtingen 

 Auto's/d
ag 

Vrachtwagens/d
ag 

Vrachtaand
eel 

Auto's/d
ag 

Vrachtwagens/d
ag 

Vrachtaand
eel 

Auto's/d
ag 

Vrachtwagens/d
ag 

Vrachtaand
eel 

% Stijging 
aantal 
vrachtwagens/d
ag 

Referentiesituatie (tellingen 2015, verkennende mobiliteitsstudie Vectris cvba) 

Kapelstraat 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.v.t. 

Kardinaal Cardijnstraat 

Oude Baan 

Schransstraat 

Nieuwstraat 3792 367 8,8% 3877 377 8,9% 7669 744 8,8% 

Tuinwijk 4506 633 12,3% 4135 298 6,7% 8641 931 9,7% 

Tiburstraat 5163 915 15,1% 4436 477 9,7% 9599 1392 12,7% 

Hollebeekstraat 1154 167 12,6% 1514 447 22,8% 2668 614 18,7% 

Hoge Meentochtstraat 0 0 0,0% 1026 363 26,1% 1026 363 26,1% 

Petrus van der 
Taelenstraat/Slijkenhoefstraat 

747 55 6,9% 1508 397 20,8% 2255 452 16,7% 

Nulalternatief 

Kapelstraat  +23 n.d.  +23 n.d.  +46 

n.d. n.d. 
Kardinaal Cardijnstraat  +23 n.d.  +23 n.d.  +46 

Oude Baan     +23 n.d.  +23 

Schransstraat     +23 n.d.  +23 

Nieuwstraat  +23 9,3%  +23 9,4%  +46 9,3% 6% 

Tuinwijk  +23 12,7%   6,7%  +23 9,9% 2% 

Tiburstraat  +23 15,4%   9,7%  +23 12,8% 2% 

Hollebeekstraat   12,6%  +23 23,7%  +23 19,3% 4% 

Hoge Meentochtstraat   0,0%  +23 27,3%  +23 27,3% 6% 

Petrus van der 
Taelenstraat/Slijkenhoefstraat 

  6,9%  +23 21,8%  +23 17,4% 5% 
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Tabel 7-42: Vrachtverkeer voor grondaanvoer in het nulalternatief - hypothetische duur grondaanvoer 10 jaar (in geel: de wegen met bijkomend vrachtverkeer naar en van het 
projectgebied in het nulalternatief) 

Duur grondaanvoer 10 jaar   

18 vrachtwagens/werkdag 36 vrachtwagenbewegingen/werkdag  

2 vrachtwagens/werkuur 4 vrachtwagens/werkuur  

 Naar projectgebied (westelijke richting) Van projectgebied (oostelijke richting) Beide richtingen 

 Auto's/d
ag 

Vrachtwagens/d
ag 

Vrachtaand
eel 

Auto's/d
ag 

Vrachtwagens/d
ag 

Vrachtaand
eel 

Auto's/d
ag 

Vrachtwagens/d
ag 

Vrachtaand
eel 

% Stijging 
aantal 
vrachtwagens/d
ag 

Referentiesituatie (tellingen 2015,  verkennende mobiliteitsstudie Vectris cvba) 

Kapelstraat 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.v.t. 

Kardinaal Cardijnstraat 

Oude Baan 

Schransstraat 

Nieuwstraat 3792 367 8,8% 3877 377 8,9% 7669 744 8,8% 

Tuinwijk 4506 633 12,3% 4135 298 6,7% 8641 931 9,7% 

Tiburstraat 5163 915 15,1% 4436 477 9,7% 9599 1392 12,7% 

Hollebeekstraat 1154 167 12,6% 1514 447 22,8% 2668 614 18,7% 

Hoge Meentochtstraat 0 0 0,0% 1026 363 26,1% 1026 363 26,1% 

Petrus van der 
Taelenstraat/Slijkenhoefstraat 

747 55 6,9% 1508 397 20,8% 2255 452 16,7% 

Nulalternatief 

Kapelstraat  +18 n.d.  +18 n.d.  +36 

n.d. n.d. 
Kardinaal Cardijnstraat  +18 n.d.  +18 n.d.  +36 

Oude Baan     +18 n.d.  +18 

Schransstraat     +18 n.d.  +18 

Nieuwstraat  +18 9,2%  +18 9,2%  +36 9,2% 5% 

Tuinwijk  +18 12,6%   6,7%  +18 9,9% 2% 

Tiburstraat  +18 15,3%   9,7%  +18 12,8% 1% 

Hollebeekstraat   12,6%  +18 23,5%  +18 19,2% 3% 

Hoge Meentochtstraat   0,0%  +18 27,1%  +18 27,1% 5% 

Petrus van der 
Taelenstraat/Slijkenhoefstraat 

  6,9%  +18 21,6%  +18 17,2% 4% 
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Tabel 7-43: Vrachtverkeer voor grondaanvoer in het nulalternatief - hypothetische duur grondaanvoer 12 jaar (in geel: de wegen met bijkomend vrachtverkeer naar en van het 
projectgebied in het nulalternatief) 

Duur grondaanvoer 12 jaar   

15 vrachtwagens/werkdag 30 vrachtwagenbewegingen/werkdag  

2 vrachtwagens/werkuur 4 vrachtwagens/werkuur  

 Naar projectgebied (westelijke richting) Van projectgebied (oostelijke richting) Beide richtingen 

 Auto's/d
ag 

Vrachtwagens/d
ag 

Vrachtaand
eel 

Auto's/d
ag 

Vrachtwagens/d
ag 

Vrachtaand
eel 

Auto's/d
ag 

Vrachtwagens/d
ag 

Vrachtaand
eel 

% Stijging 
aantal 
vrachtwagens/d
ag 

Referentiesituatie (tellingen 2015,  verkennende mobiliteitsstudie Vectris cvba) 

Kapelstraat 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.v.t. 

Kardinaal Cardijnstraat 

Oude Baan 

Schransstraat 

Nieuwstraat 3792 367 8,8% 3877 377 8,9% 7669 744 8,8% 

Tuinwijk 4506 633 12,3% 4135 298 6,7% 8641 931 9,7% 

Tiburstraat 5163 915 15,1% 4436 477 9,7% 9599 1392 12,7% 

Hollebeekstraat 1154 167 12,6% 1514 447 22,8% 2668 614 18,7% 

Hoge Meentochtstraat 0 0 0,0% 1026 363 26,1% 1026 363 26,1% 

Petrus van der 
Taelenstraat/Slijkenhoefstraat 

747 55 6,9% 1508 397 20,8% 2255 452 16,7% 

Nulalternatief 

Kapelstraat  +15 n.d.  +15 n.d.  +.30 

n.d. n.d. 
Kardinaal Cardijnstraat  +15 n.d.  +15 n.d.  +30 

Oude Baan     +15 n.d.  +15 

Schransstraat     +15 n.d.  +15 

Nieuwstraat  +15 9,2%  +15 9,2%  +30 9,2% 4% 

Tuinwijk  +15 12,6%   6,7%  +15 9,9% 2% 

Tiburstraat  +15 15,3%   9,7%  +15 12,8% 1% 

Hollebeekstraat   12,6%  +15 23,4%  +15 19,1% 2% 

Hoge Meentochtstraat   0,0%  +15 26,9%  +15 26,9% 4% 

etrus van der 
Taelenstraat/Slijkenhoefstraat 

  6,9%  +15 21,5%  +15 17,2% 3% 
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7.6.5 Leemtes in de kennis 

Er zijn geen leemtes in de kennis. 

7.6.6 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. 

7.7 Mens – gezondheid 

7.7.1 Afbakening van het studiegebied 

Het projectgebied bestaat uit het inrichtingsgebied en de zone voor de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de 

Rupel ter hoogte van Molleveld en de interne verbindingsroute ertussen. Het studiegebied omvat de zone 

binnen dewelke effecten zich kunnen voordoen. 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 

activiteiten (ten zuiden) en het landbouwgebied (ten noorden) en woongebieden langs de omliggende straten 

waaronder de Kapelstraat, Bosstraat, Nachtegaalstraat, tuinwijk Terhagen…. 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

418 

 

Figuur 7-77: Studiegebied discipline Mens-gezondheid 

7.7.2 Methodologie 

De methodologie voor de evaluatie van gezondheidseffecten bestaat uit 5 complementaire stappen de in 3 

opeenvolgende fasen doorlopen worden: 

 

Figuur 7-78: Opeenvolgende fasen van de methodologie voor evaluatie van gezondheidsaspecten in MER 

 Fase A: Inventarisatie (pre-fase) 

Stap 1. Beschrijving van ruimtegebruik en betrokken populatie 

Deze fase omvat de beschrijving van ruimtegebruik en de betrokken populatie in het studiegebied 

(overzichtstabel en kaart). 
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Stap 2. Identificatie van potentiële relevante milieustressoren 

Vervolgens worden de potentiële relevante milieustressoren bepaald. De deskundige lijst alle potentiële 

(relevante) stressoren afkomstig van de activiteiten op. Potentiële chemische stressoren die relevant zijn en 

binnen het MER besproken worden, zijn opgenomen in een sectorspecifieke lijst. Daarnaast kunnen 

bijkomende chemische stressoren gedefinieerd worden door de abiotische MER-disciplines. 

 Fase B: Milieueffectrapportage (MER-fase) 

Stap 3. Inventarisatie van stressoren  

Potentieel relevante milieustressoren worden geïnventariseerd. De stressoren die potentieel relevant zijn 
worden opgelijst in een tabel (zie Tabel 7-45). De gegevens worden bekomen vanuit de technische disciplines. 
De relevantie wordt afgetoetst aan de selectiecriteria voor verdere gezondheidskundige evaluatie van 

blootstelling (deze verschilt per stressor). 

De blootstellingsgegevens worden geleverd als resultaat van modelleringen, gemeten externe concentraties 

(emissies, immissies), berekende inschattingen of kwalitatieve beoordelingen. 

Te inventariseren aspecten per stressor zijn: 

• Omschrijving van de bronnen (huidige kwaliteit, aard, voorkomen in milieucompartimenten) 

• Intensiteit van de stressor: grootte, intensiteit en afname volgens afstand en profiel (indien informatie 

beschikbaar) 

• Aanwezige klachten of ongerustheid 

 

Stap 4. Beoordeling gezondheidsimpact 

Gezondheidsrisicoanalyse is de studie van fysische, chemische en biologische agentia in de leefomgeving, 

die een (relevante) impact kunnen hebben op de gezondheid. Om de impact van een activiteit/instelling op de 

gezondheid van de betrokken populatie in het studiegebied in het MER te evalueren, wordt rekening gehouden 

met: 

• De ernst van de wijziging in het milieu – indien relevant - afgetoetst aan de mate waarin van 

overschrijding van advieswaarden. 

• De omvang en aard van de bestaande milieudruk en de grootte van de betrokken populatie 

Omwille van de potentiële complexiteit van de emissies, de verschillende blootstellingsroutes, en de complexe 

interacties die mogelijk zijn tussen verschillende stressoren is het onmogelijk om een ‘one-size-fits-all’ 

benadering te hanteren. De verschillende milieufactoren hebben verschillende gezondheidskundige 

eindpunten, zoals kans op gezondheidsschade of kanker bij blootstelling aan chemische agentia en het aantal 

(ernstig) gehinderden bij blootstelling aan geluid. De grote verschillen in gezondheidskundige eindpunten 

maken het strikt gezien onmogelijk de gezondheidsrisico’s in absolute zin met elkaar te vergelijken. Er zal een 

semi-kwantitatieve benadering gevolgd worden. 

De milieugezondheidskwaliteit wordt beschreven aan de hand van de relevante stressoren afkomstig van het 

project (vb. luchtverontreiniging, geluid,… cf. Stap 3). Per milieustressor wordt er een toetsing gedaan aan 

gezondheidskundige advieswaarden (GAW’s). Daarnaast wordt kwalitatief beschreven welke gevoelige 

groepen blootgesteld worden, wat het ruimtegebruik is en wordt de aard van de verschillende mogelijke 

gezondheidseffecten beschreven (voor zover deze informatie beschikbaar is). 

Na de beoordeling per stressor wordt een globale beoordeling gegeven van de impact van de verschillende 

stressoren (o.b.v. bovenvermelde beoordelingskader(s)). De deskundige Mens-Gezondheid geeft in een 

globale synthese welke mogelijke effecten er te verwachten zijn van de verschillende stressoren, hoe deze 

eventueel gemilderd kunnen worden en of er nog specifieke aandachtspunten zijn. 

De bedoeling is geenszins om een “eind-som” van de toegekende scores aan alle relevante stressoren toe te 

kennen om tot een finale uitspraak van (on)aanvaardbaarheid van het project op vlak van volksgezondheid te 

komen. Dit is omwille van de grote verschillen in de aard van de gezondheidseindpunten niet mogelijk en 
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bijgevolg onzinnig. Het is wel de bedoeling om een overzicht te krijgen welke stressoren dusdanig zouden 

wijzigen qua blootstelling dat milderende maatregelen voor die stressor aangewezen zijn. 

Samen met de kwalitatieve eindevaluatie, worden milderende of flankerende maatregelen geformuleerd indien 

de gezondheidsscore van de stressor -3 bedraagt. Bij score -2 en -1 zijn aanbevelingen, t.t.z. eventuele 

maatregelen om de impact de verminderen, aanbevolen. Milderende of flankerende maatregelen, zijn 

maatregelen die potentieel genomen kunnen worden voor reductie van de stressoren of vermindering van de 

blootstellingskans. 

 Fase C: Post-evaluatie 

De initiatiefnemer van het project kan voorstellen formuleren om bepaalde stressoren t.g.v. het project op te 

volgen in de tijd. Dit kunnen voorstellen zijn van het type milieumetingen, gezondheidsregistraties, 

klachtenregistratie –en behandeling, bevraging bij de bevolking, organisatie van (risico-)communicatie, 

opvolging van wetenschappelijke literatuur, samenwerking met overheidsdiensten of lokale 

gezondheidswerkers (bv. medische milieukundigen), of eventuele lokale klankbordgroepen. 

In de vergunningsvoorwaarden kan opgelegd worden om na een aantal jaren een vergelijking te maken tussen 

de volgens het MER verwachte stressor concentraties en/of hinder en de werkelijke, wanneer het project of 

het plan gerealiseerd is. 

7.7.3 Fase A: inventarisatie 

 Ruimtegebruik en betrokken populatie 

Voor een beschrijving van de functies in het studiegebied wordt verwezen naar paragraaf 7.6.2 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 oud21. 

Kwetsbare functies 

Aanwezige kwetsbare functies in het studiegebied zijn opgelijst in   

 

 

 

 

21 Bron: https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Rumst.pdf   

https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Rumst.pdf
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Tabel 7-44 en gesitueerd op Figuur 7-79. 

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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Tabel 7-44: Overzicht kwetsbare functies in het studiegebied 

Type Nummer Naam Adres 

Ouderenvoorziening 1 Hof Van Crequi  
Nieuwstraat 105, 2840 

Rumst 

Gewoon kleuter- en lager 

onderwijs 

 

2 Vrije Basisschool  Stille Weg 2, 2840 Rumst 

3 GO! basisschool Park Boom 
Dirkputstraat 428, 2850 

Boom 

Gewoon kleuteronderwijs 

 
4 

Gemeentelijke Basisschool -

Ter Doelhagen  

Europalaan 1, 2840 Rumst 

 

Deeltijds 

beroepssecundair 

onderwijs 

5 
Provinciale Scholen voor 

Tuinbouw en Techniek 

Hoek 76, 2850 Boom 

 

Kinderopvang 

6 Lydia 
Kardinaal Cardijnstraat 47, 

2840 Rumst 

7 't Eigenwijsje  
Kardinaal Cardijnstraat 32, 

2840 Rumst 

8 Toverbos 
Kamiel Huysmansstraat 3, 

2840 Rumst 

9 Veerle 
Karl Marxstraat 51, 2840 

Rumst 

10 Souad 
Uitbreidingstraat 23, 

2840 Rumst 

11 Najima 
Overwinningstraat 40, 
2840 Rumst 

 

http://www.rumst.be/
http://www.rumst.be/
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Figuur 7-79: Situering kwetsbare functies – nummering zoals in   
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Tabel 7-44 

 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 7-45 worden de potentieel relevante 

milieustressoren overlopen.
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Tabel 7-45: 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 

De impact van de grondaanvoer met dumpers tijdens de werken van sanering en de 

creatie van de nieuw morfologie op de luchtkwaliteit wordt beschreven in paragraaf 5.2. 

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. 

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 paragraaf 7.1.3.4 van de 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 paragraaf 7.1.3.4 van de 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 paragrafen 7.2.3.3 en 7.2.3.4 van de 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 
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Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 

Opgenomen 

in fase B? 
Argumentatie 

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 paragraaf 

7.1.3.4 van de discipline Bodem). 

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 paragrafen 7.2.3.3 en 7.2.3.4 van de 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 

paragraaf 7.2.3.3 van de 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.  
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Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 

Opgenomen 

in fase B? 
Argumentatie 

Asbest 

Blootstelling aan asbest door verspreiding 

tijdens sanering 

Blootstelling aan asbest na sanering 

Neen 

In paragraaf 7.1.2.5 worden de voorlopige voorzorgsmaatregelen beschreven die reeds 

genomen zijn 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 beste 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. 

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 

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. 
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Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 

Opgenomen 

in fase B? 
Argumentatie 

publiek toegankelijk groen gebied met 

recreatief medegebruik 

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.  

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 
N.v.t.  
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Stressor 
Specifieke omschrijving stressor en/of 

bron, gezondheidsimpact 

Opgenomen 

in fase B? 
Argumentatie 

ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe 

morfologie noch i.f.v. de nabestemming als 

publiek toegankelijk groen gebied met 

recreatief medegebruik 

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 publiek 

toegankelijk groen gebied met recreatief 

medegebruik 

N.v.t.  

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 

paragraaf 7.6.3.2 van de discipline Mens-ruimtelijke aspecten. 
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7.7.4 Fase B: Milieueffectrapportage 

 Inventarisatie en beoordeling van relevante stressoren 

Effecten in het inrichtingsgebied en langs de interne verbindingsroute  

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 ‘in den natte’ 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. Bij de aangebrachte en 

geprofileerde gronden kunnen er in periodes van aanhoudende droogte, betreding met zwaar materieel, … 

stofemissies zijn. 

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.  

Er 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): 

• Vergraven (of tijdelijk gestockeerde) gronden vochtig houden en niet begroeide grond na de werken fixeren 

door (het stimuleren van) begroeiing en/of technische maatregelen (geotextiel, hydroseeding …); 

• 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 van werfwegen 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, …). 

Mits deze maatregelen, wordt de impact van 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 
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inrichtingsgebied tijdens de werffase ook toenemen voor de eerstelijnsbebouwing langs de Bosstraat (zie 

Figuur 7-80). 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.  

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. 

 

 

Figuur 7-80: Woningen met zicht op de werkzaamheden 

 

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. 
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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 7-32 in paragraaf 7.3.4.4 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. 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. Deze woonontwikkeling zal normaliter plaatsvinden vanaf de kern Terhagen in 

westelijke richting en zal het nog vele jaren duren vooraleer het volledige project is gerealiseerd. 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 dit gebied is heden nog 

een bedrijf aanwezig. Beide gebieden zijn bovendien afgeschermd van de tijdelijke kade en werfweg door het 

aanliggend bos van het Molleveld dat zoveel mogelijk behouden zal worden. Er worden hier geen relevante 

gezondheidseffecten verwacht (verwaarloosbaar effect).  

7.7.5 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. 
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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. 

 

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. 

7.7.6 Leemtes in de kennis 

Er zijn geen leemtes in de kennis. 

7.7.7 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;  
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• 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. 

7.8 Klimaattoets 

7.8.1 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 7-46. 

 

Tabel 7-46: 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 7-46) 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.    
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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. 

• 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). 

7.8.2 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: 
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• 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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8 ELEMENTEN VOOR DE WATERTOETS 

8.1 Inleiding 

De watertoets vormt één van de algemene instrumenten van het Decreet betreffende het integraal waterbeleid. 

Doel van de watertoets is in hoofdzaak het ontstaan van schadelijke effecten op watersystemen te voorkomen 

of zoveel mogelijk te beperken en als dat niet kan, om de schadelijke effecten te herstellen. 

In art. 3, 17° van het decreet wordt het begrip ‘schadelijk effect als volgt omschreven: ieder betekenisvol 

nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of 

bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede 

effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en 

bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, 

op de fauna, de flora, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de 

samenhang tussen één of meerdere van deze elementen. 

Alle vergunningsplichtige ingrepen met een potentieel schadelijk effect op watersystemen zijn onderworpen 

aan de watertoets. Voor vergunningsplichtige activiteiten, plannen of programma’s die onderworpen zijn aan 

de milieueffectenrapportage geschiedt de analyse van het al dan niet optreden van een schadelijk effect en 

de op te leggen voorwaarden om dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, in dit 

rapport. 

De watertoets moet uitgevoerd worden door de overheid. In dit hoofdstuk worden de nodige elementen 

aangereikt voor de uitvoering van de watertoets. 

8.2 Informatie voor de uitvoering van de watertoets 

Hierna worden de nodige elementen vermeld voor de uitvoering van de watertoets door de overheid. Om deze 

taak voor de overheid te vereenvoudigen wordt dezelfde opeenvolging/terminologie gebruikt als in de bijlagen 

bij het Besluit tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets. 

In Tabel 8-1 wordt aangegeven welke items in het kader van dit project relevant zijn voor de watertoets. 

 

Tabel 8-1: Relevante items in het kader van de watertoets 

Vraagstelling Antwoord  

Wordt in het project een stuk grond 

verkaveld ? 
Nee 

Worden in het project gebouwen 

voorzien ? 
Nee 

Worden in het project ondergrondse 

constructies voorzien ? 

Ja. Het betreft de heraanleg van de tunnel onder de Kapelstraat en de 

inkokering van het jaagpad (zie paragraaf 3.3.5). 

Worden in het project verhardingen 

voorzien 

Ja. Het betreft de bijkomende verhardingen ter hoogte van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur, de tijdelijke werfwegenis en de eventuele permanente 

wegenis van de recreatieve paden in het projectgebied. Voor deze 

verhardingen zijn er geen straatkolken voorzien met afvoer naar 

riolering/oppervlaktewater. Het hemelwater zal hier dus vrij uitlopen naar de 

zijkanten van de weg waar het zal kunnen infiltreren. 

Is de lozing op het rioleringsstelsel, 

oppervlaktewater of grondwater een 

ingedeelde ingreep ? 

Ja, de nodige bemalingen zijn ingedeeld onder rubriek 53 van het VLAREM. 

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 
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Vraagstelling Antwoord  

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. 

Wordt in het project een bijkomende 

buffer- of infiltratievoorziening voor de 

opvang van oppervlakte- en hemelwater 

voorzien ? 

Ja. Het ontwerp van de nieuwe waterhuishouding in het inrichtingsgebied wordt 

beschreven in paragraaf 3.3.3.2.2. 

Wordt in het project bodemvreemd 

materiaal opgeslagen of gestort ? 

Nee. 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). 

Wordt in het project een 

vegetatiewijziging doorgevoerd ? 

Ja. De vegetatiewijzigingen en het vegetatieherstel worden beschreven in de 

discipline Biodiversiteit. 

Wordt in het project het reliëf van het 

terrein gewijzigd (ophoging, uitdieping, 

uitgraving of aanvulling) ? 

Ja. De reliëfwijzigingen ten bate van de sanering en de creatie van de nieuwe 

morfologie wordt getoond op de figuren onder paragraaf 3.3.3.2.  

Is de grondwaterwinning een ingedeelde 

ingreep ? 

Ja , de nodige bemalingen voor de inkokering van het jaagpad en voor de bouw 

van de tunnel onder de Kapelstraat en de drainage van de tunnel onder de 

Kapelstraat is ingedeeld onder rubriek 53 van het VLAREM. 

Wordt door de uitvoering van het project 

een nieuw knelpunt voor vismigratie 

gecreëerd of wordt er een bestaand 

knelpunt in stand gehouden ? 

Nee 

Worden door de uitvoering van het 

project de mogelijkheid voor migratie van 

fauna op de oever, of de mogelijkheid 

voor de fauna om uit het water te 

geraken beperkt ? 

Ja. Tijdelijke beperking van migratie van fauna langs de oever van de Rupel 

door de aanleg van de tijdelijke overslaginfrastructuur. Na de werken wordt de 

overslaginfrastructuur integraal afgebroken (met uitzondering van 2 buispalen 

en de lokale steenbestorting errond). Deze werken zijn beschreven onder 

paragraaf 3.3.5. Na afbraak wordt het slik-schorprofiel hersteld. Na de aanvoer 

van de gronden wordt de corridor Molleveld waarlangs de werfweg zal lopen 

omgebouwd tot ecocorridor en zal de mogelijkheid van migratie van fauna van 

de Rupel naar het inrichtingsgebied toenemen ten opzichte van de huidige 

situatie. Inrichtingsmaatregelen staan beschreven onder paragraaf 7.4.4.2. 

Wordt door de uitvoering van het project 

de structuurkwaliteit van de waterloop 

aangetast ? 

Ja. Tijdelijke aantasting van de structuurkwaliteit door de aanleg van de 

tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel. Na de werken wordt de 

overslaginfrastructuur integraal afgebroken (met uitzondering van 2 

buispalen). Na afbraak wordt het slik-schorprofiel hersteld. 
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Vraagstelling Antwoord  

Bij de eindafwerking van het projectgebied zal een volledig natuurlijke 

gravitaire afstroming worden gecreëerd (daar waar deze vandaag minstens 

deels artificieel via pomp verloopt). De waterhuishouding wordt ontworpen via 

de regels van de natuurtechnische milieubouw met 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. Het ontwerp van de 

nieuwe waterhuishouding in het inrichtingsgebied wordt beschreven in 

paragraaf 3.3.3.2.2. 





 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

441 

9 TEWERKSTELLING, INVESTERING EN GEBRUIKTE 
MATERIALEN 

De tewerkstelling voor de uitvoering van het voorliggend project wordt geraamd op 18 voltijdsequivalenten. 

De investeringskost voor de uitvoering van voorliggend project (incl. bouw tijdelijke overslaginfrastructuur en 

tunnel onder Kapelstraat) wordt geraamd op 13,9 miljoen euro excl. BTW. 

De materialen die in omloop zullen zijn voor de uitvoering van voorliggend project zijn: 

• geoogste hout na de ontbossing: ca. 2.900 m³ (= 37,2 ha te ontbossen jong bos met een gemiddelde 

voorraad van het bos van 77,4 m³/ha); 

• de aanvoer van afdekfolie: ca. 194.000 m²; 

• de aanvoer van drainagematten: ca. 317.200 m²; 

• de aanvoer van kleimatten: ca. 194.000 m²; 

• de aanvoer van gronden: 4,5 miljoen m³. 





 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

443 

10 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. Gewestgrensoverschrijdende effecten worden bijgevolg niet verwacht. 

 





 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

445 

11 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE  

Voorliggend 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 11-1. 

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 11-1: 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 

- - 

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:  

Beperkt negatief 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

• 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 positief effect door 

stabilisatie Hoogstraat 

- - 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Geen effect - - 

Effecten ter hoogte 

van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Verwaarloosbaar effect - - 

Wijziging bodemkwaliteit 
Effecten in het 

projectgebied 

Verwaarloosbaar effect 

door mogelijke accidentele 

verontreiniging 

- - 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

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; 

• 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. 

Verwaarloosbaar 

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 

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 

sanering en creatie van de 

nieuwe morfologie 

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. 

Beperkt positief 

effect 

Wijziging afstroming: 

aanzienlijk positief effect na 

sanering en creatie van de 

nieuwe morfologie 

- - 
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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 

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 

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 
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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  

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 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Verwaarloosbaar effect 

door mogelijke accidentele 

verontreiniging 

- - 

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 

Verwaarloosbaar 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

de resultaten. Wanneer de concentraties in het onttrokken bemalings- en 

drainagewater ver onder de vigerende lozingsnormen liggen (2x bevestigd), 

kan de frequentie worden afgebouwd. 

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 

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 7.4.4.1 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. 

Negatief effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

• 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. 

Ecotoopwinst 

Effecten in het 

inrichtingsgebied, 

langs de interne 

verbindingsroute en 

ter hoogte van de 

tijdelijke 

overslaginfrastructuur 

aan de Rupel 

Positief effect In paragraaf 7.4.4.2 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 7.4.4.3 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 7.4.4.4 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 

Negatief effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

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; 

• 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 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

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: 

• 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. 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

• 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.  

• 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 7.4.4.2 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 7.4.4.2 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 

eindinrichting en het 

beheer van de 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

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 

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. 

Negatief effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

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 7.4.4.1. 

 

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 

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 

Verwaarloosbaar 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

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 7.4.4.2. 

Positief tot 

aanzienlijk positief 

effect, afhankelijk 

van de precieze 

eindinrichting en het 

beheer in functie 

van de 

nabestemming 

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 



 

 

ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM  

461 

Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

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 

- - 

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  

- - 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

Effecten langs de 

interne 

verbindingsroute 

Beperkt negatief effect 

tijdens gebruik tijdelijke 

werfweg 

Verwaarloosbaar effect na 

aanleg van ecocorridor 

Molleveld 

- - 

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 

Na de werken opnieuw mogelijkheden voor mountainbikers realiseren, in 

samenspraak met Sport Vlaanderen, met: 

• een afwisselend reliëf;  

Beperkt positief 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

en creatie van de nieuwe 

morfologie 

• hoogteverschillen, bochten, steile wanden, …  

• een doorlatende ondergrond; 

• een duidelijk bewegwijzering. 

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 - - 
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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; 

• Indien wenselijk een afscherming van de activiteiten voorzien 

(schermen, taluds, …). 

Beperkt negatief tot 

verwaarloosbaar 

effect 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

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 

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 

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 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

transport tijdens de werken 

van ontbossing, sanering 

en creatie nieuwe 

morfologie  

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, 

het vaker voorkomen van 

(zeer) hevige regenbuien 

en anderzijds langdurige 

droogteperioden in onze 

streken. 

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 

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 

Klimaatrobuuster 

bos dan in de 

actuele toestand 
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Discipline / Effectgroep Locatie Effectbeoordeling 

zonder milderende 

maatregelen 

Milderende maatregelen Effectbeoordeling 

met milderende 

maatregelen 

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° 2

BE0116000762 | Situering van het projectgebied op een orthofoto
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Kaart° 3
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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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Kaart° 7

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

w
w
w
.g
eo
pu
nt
.b
e

Inrichtingsgebied

Contour BATNEEC-saneringsvariant

Tijdelijke overslaginfrastructuur en interne
verbindingsroute

Kade

Steenbestorting

Wachtpalen

Werfweg

Jaagpad

VEN/IVON

Grote eenheid natuur

Grote eenheid natuur in ontwikkeling

Natuurverwevingsgebied

o 0 470 940235 m



\\bema1file03\milieu\Projecten\BE0116000750-999\BE0116000762_POM_PMER\04_plannen\3_GIS\maps\BE0116000762_kaarten_aanpassing.aprx

Schelde- en Durmeëstuarium
van de Nederlandse

grens tot Gent

Schelde- en Durmeëstuarium
van de Nederlandse

grens tot Gent

Schelde- en Durmeëstuarium
van de Nederlandse

grens tot Gent

Schelde- en Durmeëstuarium
van de Nederlandse

grens tot Gent

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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1. AANLEIDING VOOR HET BODEMSANERINGSPROJECT 

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. 
Per verontreiniging wordt een figuur getoond die de bronpercelen aanduidt: 

- 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 1: Situering bronpercelen verontreiniging zware metalen in bodem (ref. 1) - geen bodemsanering 
noodzakelijk 

 
 

- 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; 
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Figuur 2: Situering bronpercelen verontreiniging zware metalen in grondwater (ref. 4) - geen bodem-
sanering noodzakelijk 

 
 

- Anionen en kationen in grondwater (ref. 6): in het grondwater werd een historische verontreiniging met  
anionen en kationen vastgesteld. De volledige onderzoekslocatie wordt als bron beschouwd. Naast chloride 
en sulfaat, die als gidsstoffen (stoffen die de totale verontreiniging aan anionen en kationen het best 
omschrijven rekening houdend met de toxiciteit en verspreiding ervan) worden beschouwd, komen 
volgende stoffen in verhoogde concentraties voor: aluminium, ammonium, chemisch zuurstofverbruik 
(CZV), fenolindex en stikstof (Kjeldahl). De hoogste concentraties worden gemeten t.h.v. het huisvuilstort. 
Er bestaat een verspreidingsrisico voor anionen en kationen via het afwateringssysteem naar de Rupel, 
waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beïnvloed worden. Deze verontreiniging vormt een 
ernstige bodemverontreiniging waarvoor bodemsanering noodzakelijk is; 

 
Figuur 3: Situering bronpercelen verontreiniging anionen en kationen in grondwater (ref. 6) - bodem-
sanering noodzakelijk 
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- 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. De asbestverontreiniging vormt een actueel humaan-
toxicologisch risico (inname door inhalatie) en veroorzaakt een ernstige bodemverontreiniging waarvoor 
bodemsanering noodzakelijk is. Naast asbest kunnen de aangebrachte ophogingen en afdeklagen lokaal 
sterk verontreinigd zijn met zware metalen. Ook deze verontreiniging vormt een actueel humaan-
toxicologisch risico (orale inname). 

 

Figuur 4: Situering bronpercelen verontreiniging asbest in bodem (ref. 8) - bodemsanering noodzakelijk 
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2. UITWERKING VAN DE VERSCHILLENDE RELEVANTE BODEM-
SANERINGSVARIANTEN EN BATNEEC-AFWEGING 

Binnen het kader van het BATNEEC-principe dient een gewogen keuze gemaakt te worden tussen 
bodemsaneringsvarianten. Hieruit resulteert de meest geschikte en aldus te verkiezen variant voor het uitvoeren 
van de betreffende bodemsanering. 
 
In eerste instantie dienen er een aantal relevante saneringstechnieken geselecteerd te worden op basis van hun 
haalbaarheid. De haalbaarheid van deze technieken wordt ingeschat op basis van de gegevens uit het beschrijvend 
bodemonderzoek, de literatuur, laboratoriumproeven, pilootproeven en de ervaring van de bodemsanerings-
deskundige.  
 
Een saneringsvariant bestaat uit één saneringstechniek of een combinatie van technieken waarmee de 
saneringsdoelstelling kan worden bereikt. Om uiteindelijk te komen tot de selectie van de finale saneringsvariant 
die verder in detail wordt uitgewerkt, wordt een multicriteria-analyse toegepast.  
 
Bodemsanering is er volgens artikel 21 §1 uit het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 
bij historische verontreiniging op gericht om te vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren 
tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen 
overmatig hoge kosten met zich meebrengen. In geval de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp 
van plan van aanleg of uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt, wordt de bodemsanering erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
binnen deze toekomstige bestemming. 
 
Artikel 21 §2 uit het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming stelt dat als het niet mogelijk 
is de bodemkwaliteit, vermeld in artikel 21 §1, te verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare 
technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen, worden zo nodig gebruiks- of 
bestemmingsbeperkingen opgelegd. 
 

 Relevante bodemsaneringstechnieken en hun beoordeling 

Rekening houdend met de saneringstechnische uitgangspunten en randvoorwaarden worden in dit hoofdstuk de 
technieken besproken die op het eerste zicht relevant kunnen zijn voor verdere evaluatie. Per techniek wordt een 
korte beschrijving gegeven en wordt gemotiveerd of de techniek voldoet aan het BATNEEC-principe. Na deze 
evaluatie worden o.b.v. de weerhouden saneringstechnieken een aantal bodemsaneringsvarianten geformuleerd 
die aan de hand van de multicriteria-analyse verder zullen worden geëvalueerd. 
 

Bij in-situ injectietechnieken wordt grond(water) behandeld met behulp van specifieke injectiemethodes 
(toevoegen van reagentia in bodem/grondwater om precipitatie, biodegradatie of chemische degradatie van de 
verontreiniging te bekomen). O.w.v. volgende redenen wordt de toepassing van injectiemethoden niet haalbaar 
geacht: 

- De methoden vereisen een optimaal contact tussen reagentia en verontreiniging. In slecht doorlatende 
gronden zoals klei zijn deze technieken niet efficiënt; 

- Het injecteren van specifieke reagentia per type verontreiniging is niet toepasbaar en/of uitermate duur 
voor de aanwezige heterogene verontreiniging (diverse parameters: aluminium, ammonium, biologisch en 
chemisch zuurstofverbruik (BZV en CZV), chloride, fenolindex, sulfaat, stikstof (Kjeldahl) en zware metalen; 
over een grote oppervlakte verspreid) met plaatselijk (t.h.v. het huisvuilstort) zeer hoge concentraties. 

 

De technologie voor het aanleggen van reactieve schermen voor het zuiveren van een breed pakket aan met 
anionen en kationen verontreinigd water bestaat niet. Bovendien wordt deze techniek toegepast bij 
pluimverontreinigingen waarbij het scherm loodrecht op de grondwaterstromingsrichting wordt geplaatst. Gezien 
de grondwaterverontreiniging binnen de site een diffuus verspreidingspatroon kent over een grote oppervlakte en 
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er geen eenduidige grondwaterstromingsrichting kan bepaald worden, is het onmogelijk om een nuttige locatie te 
bepalen voor het installeren van een reactief scherm.  

Het huisvuilstort wordt omwille van de geologie (onderliggende afsluitende kleilaag en lateraal afsluitende 
kleidijken), het verschil in grondwaterstand (hoger grondwaterpeil binnen het huisvuilstort dan erbuiten) en 
grondwaterkwaliteit (veel chloriden en zware metalen in het huisvuilstort, in nabij gelegen peilbuizen buiten de 
stortplaats vooral sulfaten) als een apart systeem gezien dat gevoed wordt met hemelwater en periodiek overloopt 
naar de omgeving. De installatie van een reactief scherm rond het huisvuilstort is dus niet zinvol. 

 

Voor een verontreiniging met asbest in de bodem kunnen volgende saneringstechnieken in aanmerking komen: 

- Ontgraving; 
- Fysieke isolatie om contact en verspreiding te voorkomen. 

Wat betreft anionen en kationen in het grond- en oppervlaktewater kunnen volgende technieken toegepast worden: 

- Ontgraving van de verontreinigingsbron; 
- Behandelen van water alvorens het in de Rupel terecht komt; 
- Oppompen en zuiveren percolaat t.h.v. voornaamste bronzones; 
- Fysieke isolatie om uitloging te beperken. 

Deze technieken worden onderstaand verder besproken. 

 

 Ontgraving 

Voor het asbeststort zou ontgraven gepaard gaan met een risico op blootstelling aan asbest tijdens ontgraven en 
transport waarvoor ingrijpende veiligheidsmaatregelen zouden moeten genomen worden. Bovendien zou dit 
asbesthoudend materiaal integraal op een andere locatie moeten gestort worden, waarbij het probleem verplaatst 
wordt. Ontgraving van het asbeststort is daarom geen valabale saneringstechniek. 

 
Landfill mining is een proces waarbij materialen en/of energie worden gewonnen uit afval dat wordt opgegraven 
uit een vuilnisstortplaats. In theorie zou dit toegepast kunnen worden op het huisvuilstort. Het concept van landfill 
mining kent echter verschillende uitdagingen voor uitvoering: 

- Het stortmassief dient droog te zijn voor een efficiënte uitgraving: het leegpompen van het stortmassief 
komt verderop aan bod. De afgraving van het massief kan pas beginnen na het afpompen van het percolaat. 

- In het stortmassief mag geen biogasvorming meer optreden: tijdens het droogtrekken van het stortmassief 
wordt verwacht dat de biogasvorming terug zal opstarten. Dit wordt verklaard doordat door de hoge 
waterstanden in het stort de vertering met biogasproductie tot gevolg is vertraagd of zelfs stilgevallen.  
Hoge waterstanden en hoge ammonium en zoutgehalten zijn immers toxisch voor anaërobe bacteriën. Bij 
het leegtrekken van de deponie zal de biogasproductie opnieuw opstarten. Dit houdt een risico in voor 
zowel geurhinder als explosiegevaar, zeker gezien de initieel beperkte compactie van het afval. Door de 
grote aanwezigheid van poriën, verhoogt ook de bergingscapaciteit van het stortmassief voor biogas en 
eventueel lucht. Een concentratie methaan tussen 5 en 15 % leidt in omgevingslucht tot explosiegevaar. 
Belangrijk is daarom om, tijdens de uitgraving, een goede monitoring op het explosie-risico uit te voeren 
en met aangepast materieel te werken. In geval van onaanvaardbare geurhinder, kan de uit te graven zone 
vooraf actief belucht worden. Bedoeling is om de anaerobe bacteriën te doden en zo de productie van 
geurcomponenten te vermijden. Dit is echter een dure en arbeidsintensieve methode. 

- De uitgraving mag geen instabiliteit van de kleiwanden van de put veroorzaken: het probleem van 
instabiliteit in kleiwanden doet zich vooral voor in geval er een freatische watertafel aanwezig is, die een 
kwel kan veroorzaken in de flank. Deze kwel kan leiden tot een wateroverspanning met uitspoeling van de 
klei en instabiliteit van de flank als gevolg. Belangrijk aspect in dit geheel is de hellingsgraad van de kleiput. 
Deze is vaak 4/4 of 6/4 wat heel vaak tot bovenvermelde problemen leidt. Gezien de beperkte dikte van 
de kleiwand en de aanwezigheid van een naastgelegen freatische watertafel binnen dit project, dienen 
bovenstaande risico’s als relevant te worden beschouwd. Tijdens de uitgraving kan het risico op 
verschillende manieren worden beperkt: 

o Het op korte termijn na afgraving, aansluiten met de aanvulling van de put; 
o Het aanhouden van een veilige helling van afgraven, waardoor een deel van het afval in de put 

blijft; 
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o Het tijdelijk of definitief ballasten van de hellingen met geocellen of schanskorven; 
o Het tijdelijke bemalen van het naastgelegen freatisch grondwater, om de kweldruk weg te nemen 

- De afgraving dient qua arbeidsomstandigheden veilig te zijn: oude stortplaatsen kunnen zeer moeilijk 
worden ingeschat qua aanwezige afvalstoffen. Bepaalde afvalstoffen vereisen echter een specifieke 
benadering bij zowel storten als afgraven. Meer specifiek maakt de aanwezigheid van asbest en medisch 
afval een eventuele uitgraving niet zonder risico. Een ongecontroleerde afgraving van asbest en medisch 
afval kan leiden tot stofverspreiding en inademing van respectievelijk asbestvezels en radioactieve partikels. 

- Het concept van landfill mining impliceert de mogelijkheid van valorisatie van materialen, waardoor 
grondstoffen worden bespaard: 

o Valorisatie van stromen: Landfill mining vindt zijn basis in het ‘mijnen’ van materialen uit de 
stortplaats. Klassiek wordt hierbij bijvoorbeeld gedacht aan bepaalde waardevolle metalen zoals 
koper. Het concept van landfill mining wordt reeds verschillende jaren door OVAM bestudeerd. Op 
basis van ervaring van Pollux Consulting, toonaangevend expert in duurzame stortplaats-
engineering en studies uitgebracht door OVAM, blijkt dat, tot op heden, geen meerwaarde kan 
worden gecreëerd op vlak van de uitgegraven materialen. De recupereerbare materialen zijn vaak 
beperkt in zowel volume als waarde. Bovendien dreigen verschillende materialen, zoals grond of 
zand, een resterende uitloog te hebben van ammonium of zout uit het percolaat. Bovendien dienen 
de niet-recupereerbare materialen verder verwerkt te worden via verbranding of opnieuw storten. 

o Meerwaarde van de gesaneerde grond: vele brownfield en landfill mining projecten genereren 
voornamelijk meerwaarde via de valorisatie van de gesaneerde terreinen. De landfill mining heeft 
dan mede tot doel bebouwbare gronden te vermarkten. In dit project betreft de eindbestemming 
echter een groengebied.  

- Het concept streeft naar een minimale CO2-uitstoot; 
- Het concept dient financieel rendabel te zijn: bovenstaand werd geargumenteerd dat zowel de valorisatie 

van stromen als de gecreëerde meerwaarde van de grond, niet tot een financieel rendabel resultaat zullen 
leiden. Bovendien moet nog rekening gehouden worden met volgende extra kosten: 

o Verwijderen van het percolaat; 
o Stabiliteit van de wand; 
o Beheersen van het vrijkomen van biogas en beheersen van geurhinder; 
o CO2-uitstoot en overlast door afgraving, transport en manipulatie van afvalstoffen. 

Er kan besloten worden dat landfill mining binnen dit project geen valabele saneringstechniek is. 

 

 Behandelen van uitstromend water alvorens het in de Rupel terecht komt 

Aangezien er een verspreiding van water met verhoogde concentraties anionen en kationen naar de Rupel optreedt, 
zou een waterzuivering op de 2 plaatsen waar water de site verlaat richting Rupel (t.h.v. de vroegere Potgatbeek 
en via de Molleveldloop) een theoretische mogelijkheid (end-of-pipe) kunnen zijn. Gezien de diversiteit aan 
verontreinigingsparameters en de aanwezigheid van moeilijk te zuiveren parameters (o.a. chloride en sulfaat) in 
het verontreinigd water, blijft omgekeerde osmose daarbij als enige toepasbare zuiveringstechniek over. Bij 
uitblijven van andere ingrepen t.h.v. de bronpercelen (bv. zuiverende of isolerende ingrepen) wordt geen 
onmiddellijke daling van de concentraties verwacht en zullen deze waterzuiveringen voor onbepaalde duur in stand 
zullen moeten gehouden worden.  

 

Gezien voor OVAM saneringsdoelstellingen bereikt moeten worden binnen een aanvaardbare termijn (i.c. maximaal 
30 jaar), kan deze techniek dus niet weerhouden worden. 

 

 Oppompen en zuiveren percolaat t.h.v. voornaamste bronzones 

Het oppompen en zuiveren van het percolaat kan toegepast worden t.h.v. het huisvuilstort waar de hoogste 
concentraties werden gemeten.  

 

Met het éénmalig afpompen van percolaat worden echter niet alle polluenten uit een stortmassief verwijderd. Bij 
de exploitatie van organische stortplaatsen wordt daarom het concept van de flushing bioreactor toegepast. In 
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dit concept wordt het gezuiverde percolaat (of extern proper water) opnieuw in het stortmassief geïnjecteerd, met 
als bedoeling het verder uitspoelen (‘flushen’) van het stortmassief om opnieuw polluenten uit te logen. Deze 
uitgeloogde polluenten worden vervolgens in de waterzuivering behandeld. Op die manier wordt gepoogd om het 
stortmassief via meerdere spoelings- en zuiveringscycli volledig uit te logen waardoor het min of meer inert wordt. 
Eens de stortplaats min of meer inert is, wordt het aspect van isolatie van het afval minder kritisch. Het flushen 
streeft tevens naar het toedienen van voldoende water, nodig voor de biologische afbraak van het organisch 
materiaal. Het betreft dus uitloging gecombineerd met een biologische activering. Het proces van flushing wordt 
gestuurd door de biogasproductie en de efficiëntie van uitloging van de organische polluenten zijnde BOD, COD en 
ammonium. Het flushing bioreactor concept kan toegepast worden op het huisvuilstort en wordt daarom verder 
besproken in onderstaande paragrafen. 

2.1.3.1 Waterzuivering afgepompt percolaat 

Volgende verwerkingstrappen in de waterzuiveringsinstallatie zijn nodig voor de aanpak van de belangrijkste 
polluenten: 

- Zoutgehalte: het zoutgehalte is hoog, wat typisch is voor percolaat van een organische stortplaats. Voor 
de zoutverwijdering lijkt, omwille van de hoge concentratie chlorides, omgekeerde osmose de beste 
techniek. Op basis van de analyses wordt uitgegaan van een recovery van 50 %. Dit betekent dat 50 % 
van het gezuiverde percolaat terug in het stortmassief wordt gepompt. De aanwezige zouten worden 
opgeconcentreerd in het concentraat dat verder dient verwerkt. Dit zuiveringsconcentraat kan extern 
afgevoerd worden of opnieuw in het stortmassief geïnjecteerd worden. Omgekeerde osmose is de laatste 
stap in het waterzuiveringsproces. 

- Ammonium: ammonium zal niet worden verwijderd door de omgekeerde osmose, en dient dus voorafgaand 
verwijderd te worden via volgende tweetrapszuivering: 

o Ammonium stripping: in deze fase wordt het ammonium, via basedosering, omgezet in ammoniak. 
Dit wordt vervolgens in een striptoren uit het percolaat geblazen en neergeslagen onder de vorm 
van ammoniumnitraat. De stripping zal niet de volledige ammoniumlast verwijderen, waardoor er 
nog een biologische nabehandeling is vereist; 

o Biologie met nitrificatie en denitrificatie: door de ammonium stripping is het vereiste volume van 
de biologie substantieel lager. Hiervoor kan maximaal voorzien in de toepassing van stalen tanks 
voor het beluchtingsvolume. Tevens kan de afbraak van ammonium worden gestopt op niveau van 
nitraat, dat, in tegenstelling tot ammonium, wel door de achtergelegen omgekeerde osmose wordt 
tegengehouden;  

- CZV: De biologie zal de resterende ammonium en BZV verwijderen, alsook een deel van de CZV. De 
resterende CZV zal integraal worden tegengehouden door de omgekeerde osmose.  

2.1.3.2 Externe verwerking zuiveringsconcentraat 

Bij omgekeerde osmose blijft 50 % concentraat met een verhoogd zoutgehalte over. Dit concentraat moet ofwel 
afgevoerd en extern verwerkt worden ofwel opnieuw geïnjecteerd worden in het stortmassief. In het laatste geval 
resulteert de waterzuivering echter niet in een vermindering van de zoutconcentraties en blijft een afdekking van 
het stortmassief na flushing aangewezen. Wannneer de stortplaats immers opnieuw zou overlopen kan niet worden 
gegarandeerd dat de zouten niet opnieuw naar het omringende grond- en oppervlaktewater worden verspreid. 

2.1.3.3 Gebruik sulfaathoudend grondwater bij flushing 

Sulfaathoudend grondwater (bv. onttrokken t.h.v. het gipsstort) kan, in geval van de aanwezigheid van een 
installatie met omgekeerde osmose, gebruikt worden als flushing-water. Dit biedt volgende voordelen: 

- Bij injectie van dit sulfaatwater in het stortmassief, zal het sulfaat ageren als zuurstofbron voor biologische 
afbraak van BZV. Op die manier zal een deel van het resterende BZV omgezet worden in CO2 met de 
vorming van sulfide.  

- De BZV-afbraak met sulfaatreductie is biochemisch dominant op de methaanvorming. Zo kan verwacht 
worden dat de biogasproductie tijdens het afpompen wordt beperkt, waardoor ook de methaanemissie 
wordt beperkt.  

- In het percolaat en stortmassief zijn bepaalde zware metalen (Ni, Zn) aanwezig. Door de injectie van sulfaat 
en de productie van sulfide, zal een precipitatie optreden tot metaalsulfides, waardoor deze metalen in situ 
geïmmobiliseerd worden. Hierdoor wordt de mogelijke verspreiding van deze polluenten verminderd. 
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2.1.3.4 Biogas 

Door de hoge waterstand in het huisvuilstort wordt verwacht dat de biogasproductie in het stortmassief is vertraagd 
of zelfs stilgevallen. Hoge waterstanden en hoge ammonium- en zoutgehalten zijn toxisch voor anaërobe bacteriën. 
Bij het leegtrekken van de deponie, bestaat de kans dat de biologie zal heropstarten met biogasproductie als gevolg. 

 
Om die reden dient een biogasmanagement te worden voorzien. Dit kan bestaan uit een passieve venting (ingeval 
van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie via compostfilter, oxydatievensters of een 
thermische fakkelinstallatie. Bij actieve verwijdering kunnen de percolaatschachten tevens als gasschachten worden 
gebruikt. Wel dient er dan een bijkomend gasnetwerk te worden aangelegd.  
 

 Fysieke isolatie 

Art. 5.2.4.5.2 van VLAREM II stelt dat op vergunde stortplaatsen van categorie 1 (o.a. asbest) en 2 (o.a. 
huisvuilstort), op stortvakken waar de stortactiviteiten definitief worden beëindigd, boven de tussenafdek een 
afdichtlaag en een eindafdek moet worden aangebracht. Dit om te verhinderen dat water de stortplaats zou 
binnendringen en om de stortplaats ruimtelijk te integreren.  

De afdichtlaag kan volgens VLAREM II bestaan uit een homogene laag van slecht doorlatend bodemmateriaal 
met daarboven een kunstmatige afdichting van aaneengelaste foliematerialen, tussen aangepaste 
beschermingslagen. De slecht doorlatende laag wordt aangebracht als een continue laag over het volledige 
stortterrein. Inzake doorlatendheid is de slecht doorlatende laag gelijkwaardig aan een laag van 0,5 meter dikte 
met een k-waarde die kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s is. De gebruikte foliematerialen zijn minstens gelijkwaardig 
aan een HDPE-folie van 2,5 mm dikte.  

Bovenop de afdichtlaag wordt de eindafdek aangebracht. De eindafdek bestaat uit een drainerende laag van 
minstens 0,5 meter dikte bestaande uit materialen zoals grof gebroken puin en zand. De drainerende laag bevat 
de nodige beschermingslagen tegen dichtslibbing. Bovenop de drainerende laag wordt een bewortelingslaag van 
minstens 1 meter dikte aangebracht. In de bovenlaag wordt, indien nodig, een begreppeling aangebracht. De 
drainerende laag kan vervangen worden door een alternatief drainagesysteem. De totale dikte van de eindafdek 
bedraagt in ieder geval minstens 1,5 meter. De begroeiing mag de aangebrachte afdichtlaag niet beschadigen. De 
ontwikkeling van hoogstammige gewassen dient te worden verhinderd. 
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 Haalbaarheidsonderzoek 

Om uiteindelijk te komen tot de selectie van een voorkeursvariant die verder in detail wordt uitgewerkt, wordt in 
een eerste 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. 
 

Variant 1 voorziet in een actieve zuivering van het percolaat d.m.v. flushing t.h.v. het huisvuilstort tot op het niveau 
dat de kans op uitloging via het stortmateriaal zo beperkt is dat een afdekking niet meer noodzakelijk is. T.h.v. het 
gipsstort wordt daarbij sulfaatrijk water opgepompt dat gebruikt wordt in het ‘flushing’ concept van het huisvuilstort. 
Het zoutrijk zuiveringsconcentraat dat overblijft na omgekeerde osmose wordt afgevoerd voor externe verwerking. 
Bij herinjectie van het zoutconcentraat bestaat het risico dat, nadat het huisvuilstort zich na verloop van tijd terug 
met (regen)water gevuld heeft, zoutrijk water zich opnieuw buiten het stortmassief zou gaan verspreiden. De 
herinjectie bij flushing bestaat dus 50 % uit gezuiverd percolaat en 50 % uit onttrokken sulfaathoudend water uit 
de omgeving. 

 
In variant 2 wordt een actieve ingreep gedaan door het percolaat van het huisvuilstort éénmalig af te pompen. 
Hierdoor is zeker niet alle vuilvracht uit het stortmassief verwijderd waardoor een beperkte afdichting door het 
aanbrengen van een kleilaag (maar niet de volledige afdichtlaag cfr. VLAREM) minimaal noodzakelijk is om te 
vermijden dat infiltrerend water opnieuw aanleiding geeft tot uitloging en verspreiding van verontreiniging. Het 
percolaat wordt afgevoerd voor externe verwerking. Bovenop het gipsstort, dat aansluit bij het asbeststort, wordt 
een VLAREM-afdek aangebracht. 

 
Daar waar variant 1 en in mindere mate variant 2 gericht zijn op een actieve aanpak van de zones met hoogste 
concentraties en op vuilvrachtverwijdering, wordt in varianten 3 en 4 een passieve aanpak door isolatie beoogd. 
Hierbij wordt een grotere oppervlakte bronpercelen afgedekt met een kleilaag of folie waardoor: 

- meer hemelwater oppervlakkig wordt afgevoerd; 
- de verspreiding van percolaat uit het huisvuilstort door de opbouw van een nieuwe, volledig geïsoleerde 

grondwatertafel vermeden wordt; 
- het risico op uitloging t.h.v. afgedekte oppervlakte weggenomen wordt en dus de concentraties anionen 

en kationen in de afvoer naar de Rupel zullen afnemen.  
 

In het (zuid)oostelijk deel van de onderzoekslocatie, dat ook bij de bronpercelen is opgenomen, worden in geen 
van de voorgestelde 4 varianten actieve saneringsmaatregelen voorzien, ondanks het feit dat er een saneringplicht 
op rust. Dit o.w.v. volgende redenen 

- De hoogste concentraties anionen/kationen en zware metalen in het grondwater bevinden zich in het 
westelijke en centrale deel van de onderzoekslocatie (stortplaatsen en tussengebied); 

- In het noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie werden tijdens het OBBO concentraties boven de 
bodemsaneringsnorm gemeten in het vaste deel van de aarde; 

- De saneringswerken zullen ernstige verstoringen van de huidige toestand (o.a. ontbossing) veroorzaken, 
o.a. voor de aanleg van werfwegen, werkzones, afwateringskanalen, … De saneringsmaatregelen worden 
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maximaal op het westelijke en centrale deel gericht zodat het (zuid)oostelijk deel van de site gevrijwaard 
blijft. 

De grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit van de hele onderzoekslocatie, dus ook het zuid(oostelijk) deel, zal 
wel door jaarlijkse monitoring opgevolgd worden. 

 

 Uitwerking van de saneringsvarianten 

2.2.1.1 Variant 1: Afdekking van enkel asbeststort conform VLAREM, flushing van huisvuilstort + 
oppompen sulfaatrijk water uit gipsstort, geen afdekking van huisvuilstort noch 
tussengebied 

2.2.1.1.1 Technische uitwerking 

Deze variant voorziet in een afdek van het asbeststort conform VLAREM uitgaande van een minimale inname van 
het terrein en een minimale aanvoer van gronden. Het voorgestelde afdichtingsysteem bestaat uit een kleimat, een 
dubbel gestructureerde folie en een drainagemat. Om de afdichtlaag en eindafdek te kunnen realiseren zal de steile 
helling aan de oostelijke zijde van het asbeststort moeten uitgevlakt worden tot een helling van maximaal 22°. De 
helling wordt aangelegd in trappen met een hoogteverschil van 5 m. Om het risico op blootkomen en beschadiging 
aan de afdichtlaag door erosie te minimaliseren, wordt een eindafdek van minstens 2 m voorzien. Ook de zone, 
waar in 2015 voorzorgsmaatregelen uitgevoerd werden, moet aangevuld worden tot een eindafdek van minstens 
2 m bekomen wordt. 
Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het asbeststort alvorens de 
afdicht- en drainagelaag worden aangebracht, bedraagt 186.000 m³. Voor het realiseren van de eindafdek van 2 
m is 182.800 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de weg.  
 

T.h.v. het huisvuilstort wordt een actieve zuivering van het percolaat d.m.v. flushing uitgevoerd. Voor het 
afpompen van het percolaat dienen verticale percolaatschachten te worden geboord tot net boven het niveau van 
de onderliggende Boomse klei. Deze schachten hebben een filterelement over de gehele lengte van de boring. 
O.b.v. de oppervlakte van het huisvuilstort wordt het aantal benodigde schachten geraamd op 40 stuks. In het 
flushing-concept wordt een deel van de percolaatschachten gebruikt als onttrekkingsschachten, terwijl omliggende 
schachten worden gebruikt als injectieschachten. Het onttrokken percolaat wordt eerst gezuiverd 
(tweetrapsammoniumzuivering gevolgd door omgekeerde osmose) en vervolgens terug in het stortmassief 
geïnjecteerd. Door de grote aanwezigheid van draineerbare poriën in het stortmassief, wordt verwacht dat deze 
techniek vlot zal lopen. Door het waterniveau hoog te houden tijdens de flushing, wordt voorkomen dat zetting en 
poriënreductie optreedt.  

Het organisch stortmassief heeft een oppervlak van +/- 5 ha en een gemiddelde diepte van 10 m en is zo goed als 
volledig waterverzadigd. Dit betekent een afvalvolume van 500.000 m³ en dus een raming van percolaatvolume (= 
volume van draineerbare poriën) van 500.000 m³ * 20 % = 100.000 m³. Rekening houdend met een jaarlijkse 
neerslag van 800 mm en een evapotranspiratie van 550 mm, wordt jaarlijks een bijkomende hoeveelheid percolaat 
van 12.500 m³ gevormd. Dit dient finaal meegerekend te worden in de te verwerken hoeveelheid percolaat. 
O.b.v. de huidige concentraties in het percolaat kan en uitgaande van de aanname dat per flushbeurt de 
concentraties in het nieuwe percolaat worden gehalveerd, kan het aantal flushes ingeschat worden dat nodig is om 
de concentraties in het percolaat dusdanig te laten dalen dat een afdek van het huisvuilstort niet meer noodzakelijk 
is. 

Vertrekkend van de huidige concentraties wordt ingeschat dat 5 flushes nodig zijn vooraleer het stort kan 
achtergelaten worden zonder afdekking. Een flush zal ongeveer 1 jaar duren. De laatste flush betreft het 
leegpompen van het stort en zal 2 jaar duren.  

Bij het leegtrekken van de deponie bestaat de kans dat de biologie zal heropstarten met biogasproductie als gevolg. 
Om die reden dient een biogasmanagement te worden voorzien. Dit kan bestaan uit een passieve venting (ingeval 
van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie via compostfilter, oxydatievensters of een 
thermische fakkelinstallatie. Bij actieve verwijdering kunnen de percolaatschachten tevens als gasschachten worden 
gebruikt. Wel dient er dan een bijkomend gasnetwerk te worden aangelegd. 
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Zuivering van het water levert per m³ percolaat 0,5 m³ zuiver water, dat terug in de flushing kan gebruikt worden, 
en 0,5 m³ zoutrijk concentraat, dat extern zal afgevoerd worden. Om voldoende water voor de flushing beschikbaar 
te hebben wordt sulfaatrijk water uit het gipsstort onttrokken en in het huisvuilstortmassief gebracht. Hoger 
werden de bijkomende voordelen hiervan reeds opgesomd. Om geen opconcentratie van chloride- en 
sulfaatgehalten in het huisvuilstort te krijgen, wordt het concentraat van de omgekeerde osmose afgevoerd voor 
externe verwerking.  

 

De binnenoppervlakte van het asbeststort bedraagt 49.500 m². De uiteindelijke oppervlakte die zal afgedekt 
worden, rekening houdend met het uitvlakken van de oostelijke helling van het asbeststort en een afdeklaag met 
een dikte van minstens 2 m, bedraagt 91.400 m² (netto-oppervlakte). De totale oppervlakte die tijdens de werken 
(tijdelijk) zal ingenomen worden bevat ook zones voor werfwegen, werkzones, leidingwerk en 
waterzuiveringsinstallatie en bedraagt daardoor ongeveer 11 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-
oppervlakte ingenomen door deze saneringsvariant is weergegeven in Figuur 5. 
 

Figuur 5: Inname afdekking bij variant 1 

 
 
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 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. 
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Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd 
gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse op de relevante parameters.  

2.2.1.1.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 1 wordt geraamd op € 26.918.210 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 1. 

2.2.1.1.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 

 

Artikel 21 §2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 
 

Variant 1 is erop gericht om het humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weg te nemen. Door de afdekking 
cfr. VLAREM wordt dit risico weggenomen. 
 

Door de flushing van het huisvuilstort worden de organische verontreinigingen grotendeels verwijderd. T.h.v. het 
gipsstort wordt sulfaatrijk water onttrokken en in het huisvuilstort geïnjecteerd bij wijze van flushing. Door het 
afvoeren van het zoutrijk concentraat, dat ontstaat na zuivering van het percolaat van het huisvuilstort, vindt er 
ook een belangrijke vermindering van de vuilvracht van chloride en sulfaat plaats. De verwachting is dat de actieve 
aanpak van deze 2 belangrijke bronzones na verloop van tijd een positief effect zal hebben op de concentraties 
anionen en kationen in de volledige site en op het water dat de site richting Rupel verlaat. 

2.2.1.1.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

De dikte van de eindafdek (2 m) op het asbeststort vormt een beperking voor herbebossing. Bos en bomen moeten 
vermeden worden omdat zij de afdichtlaag kunnen beschadigen. Het plaatsen van gebouwen op de gesaneerde 
zones is o.w.v. 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. 

 

2.2.1.2 Variant 2: Afdekking van asbest- en gipsstort conform VLAREM, éénmalig afpompen 
percolaat huisvuilstort + afdekking huisvuilstort met kleilaag 

2.2.1.2.1 Technische uitwerking 

Deze variant voorziet in een afdek van het asbest- en gipsstort conform VLAREM uitgaande van een minimale 
inname van het terrein en een minimale aanvoer van gronden. Het voorgestelde afdichtingsysteem bestaat uit een 
kleimat, een dubbel gestructureerde folie en een drainagemat. Om de afdichtlaag en eindafdek te kunnen realiseren 
zal de steile helling aan de oostelijke zijde van het asbeststort moeten uitgevlakt worden tot een helling van 
maximaal 22°. De helling wordt aangelegd in trappen met een hoogteverschil van 5 m. Het gipsstort wordt opgevuld 
tot boven het niveau van de kleidijkjes die het begrenzen. De afdichtlaag wordt onder stabiele helling tot voorbij 
de dijkjes aangebracht. Om het risico op blootkomen en beschadiging aan de afdichtlaag door erosie te 
minimaliseren, wordt een eindafdek van minstens 2 m voorzien. Ook de zone, waar in 2015 voorzorgsmaatregelen 
uitgevoerd werden, moet aangevuld worden tot een eindafdek van minstens 2 m bekomen wordt. 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het asbest- en gipsstort 
alvorens de afdicht- en drainagelaag worden aangebracht, bedraagt 238.000 m³. Voor het realiseren van de 
eindafdek van 2 m is 212.600 m³ grond nodig. Het transport van de beide volumes gronden gebeurt via de weg.  
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T.h.v. het huisvuilstort wordt een actieve ingreep gedaan door het percolaat van het huisvuilstort éénmalig af te 
pompen. Voor de verwijdering van het percolaat dienen verticale percolaatschachten te worden geboord tot op het 
niveau van de onderliggende Boomse klei. Deze schachten hebben een filterelement over de gehele lengte van de 
boring. O.b.v. de oppervlakte van het huisvuilstort wordt het aantal benodigde schachten geraamd op 40 stuks.  

Het organisch stortmassief heeft een oppervlak van +/- 5 ha en een gemiddelde diepte van 10 m en is zo goed als 
volledig verzadigd. Dit betekent een afvalvolume van 500.000 m³ en dus een raming van percolaatvolume (= 
volume van draineerbare poriën) van 500.000 m³ * 20 % = 100.000 m³. Rekening houdend met een jaarlijkse 
neerslag van 800 mm en een evapotranspiratie van 550 mm, wordt jaarlijks een bijkomende hoeveelheid percolaat 
van 12.500 m³ gevormd. Dit dient finaal meegerekend te worden in de te verwerken hoeveelheid percolaat. 

Het leegpompen van het stort zal 2 jaar duren. Er zal dus 125.000 m³ percolaat afgevoerd worden voor externe 
verwerking.  
Bij het leegtrekken van de deponie bestaat de kans dat de biologie zal heropstarten met biogasproductie als gevolg. 
Om die reden dient een biogasmanagement te worden voorzien. Dit kan bestaan uit een passieve venting (ingeval 
van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie via compostfilter, oxydatievensters of een 
thermische fakkelinstallatie. Bij actieve verwijdering kunnen de percolaatschachten tevens als gasschachten worden 
gebruikt. Wel dient er dan een bijkomend gasnetwerk te worden aangelegd. 

Door het éénmalig afpompen van het percolaat is geenszins alle vuilvracht uit het stortmassief verwijderd waardoor 
beperkte afdichting door het aanbrengen van een kleilaag noodzakelijk is om te vermijden dat infiltrerend water 
opnieuw aanleiding geeft tot uitloging en verspreiding van verontreiniging. Boven het huisvuilstort zal, vooraleer 
de afdichtende kleilaag (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)), 
de drainagematten en de eindafdek aangebracht worden, een steunlaag moeten geplaatst worden die ‘bol’ in 
overhoogte wordt geprofileerd. Dit om te vermijden dat bij zetting een depressie in de afdichtlaag ontstaat waarin 
water accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele ontwerp van de afdichtlaag en 
de volumeberekeningen van de nivellerings- en profileringslaag. 

Om de afdeklaag aan de oostelijke zijde van het huisvuilstort onder een stabiele helling aan te brengen en om een 
drainagesysteem (verzamelen water uit de drainagematten en afstromend oppervlaktewater) aan te leggen, zal 
minstens een deel van de huidige oostelijk gelegen (vis)vijvers moeten ingenomen worden. De afwerking van de 
afdicht- en drainagelaag bevinden zich op die locatie immers ter hoogte van (vis)vijvers die 10 meter lager gelegen 
zijn dan het omliggende landschap. Ook ten zuiden van het huisvuilstort zal een deel van het perceel 471 R, dat 
niet tot de onderzoekslocatie behoort, ingenomen moeten worden. Bijlage 3 bevat een aantal profielen die het 
ruimtebeslag illustreren. 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het huisvuilstort alvorens  
afdichtende kleilaag (88.400 m³) en drainagemat worden aangebracht bedraagt 175.800 m³. Voor het realiseren 
van de eindafdek van 2 m is 176.800 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de weg.  
 

De binnenoppervlakten van het asbest-, gips- en het huisvuilstort bedragen respectievelijk 49.500, 48.600 en 
23.200 m². De uiteindelijke oppervlakte die zal afgedekt worden, rekening houdend met het uitvlakken van de 
oostelijke helling van het asbeststort, met een overlap van de afdek tot voorbij de grenzen van het gips- en 
huisvuilstort, met de oostelijke afwerking van het huisvuilstort t.h.v. de (vis)vijvers en met een afdeklaag met een 
dikte van minstens 2 m, bedraagt 194.700 m² (netto-oppervlakte). De totale oppervlakte die tijdens de werken 
(tijdelijk) zal ingenomen worden bevat ook zones voor werfwegen en werkzones en bedraagt daardoor ongeveer 
21 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-oppervlakte voor deze saneringsvariant is weergegeven in 
Figuur 6. 
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Figuur 6: Inname afdekking bij variant 2 

 
 
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 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. 

 

Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd 
gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse op de relevante parameters. 

2.2.1.2.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 2 wordt geraamd op € 14.177.845 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 1. 

2.2.1.2.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 
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Artikel 21 §2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 
Variant 2 is erop gericht om het humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weg te nemen. Door de afdekking 
cfr. VLAREM wordt dit risico weggenomen. Het gipsstort, dat aansluit bij het asbeststort, wordt in deze variant 
eveneens afgedekt cfr. VLAREM. Hierdoor wordt uitloging en verdere verspreiding van verontreiniging vanuit het 
gipsstort tegengegaan. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware 
metalen t.h.v. het gipsstort (zie Figuur 1) door afdekking weggenomen. 
 

Door het afpompen en afvoeren van het percolaat van het huisvuilstort vindt een belangrijke vermindering van de 
vuilvracht plaats. Hierdoor is geenszins alle vuilvracht uit het stortmassief verwijderd waardoor een beperkte 
afdichting door het aanbrengen van een kleilaag (maar niet de volledige afdichtlaag cfr. VLAREM) noodzakelijk is 
om te vermijden dat infiltrerend water opnieuw aanleiding geeft tot uitloging en verspreiding van verontreiniging. 
De verwachting is dat de aanpak van de belangrijke bronzones gips- en huisvuilstort na verloop van tijd een positief 
effect zal hebben op de concentraties anionen en kationen in de volledige site en op het water dat de site richting 
Rupel verlaat. 

2.2.1.2.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

De dikte van de eindafdek (2 m) op de storten vormt een beperking voor herbebossing. Bos en bomen moeten 
vermeden worden omdat zij de afdichtlaag kunnen beschadigen. Het plaatsen van gebouwen op de gesaneerde 
zones is o.w.v. 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. 

 

2.2.1.3 Variant 3: Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag 

2.2.1.3.1 Technische uitwerking 

Deze variant voorziet in een afdek van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM uitgaande van een minimale 
inname van het terrein en een minimale aanvoer van gronden. Het voorgestelde afdichtingsysteem bestaat uit een 
gasdrainagelaag (enkel t.h.v. huisvuilstort), een kleimat, een dubbel gestructureerde folie en een drainagemat. 

Om de afdichtlaag en eindafdek te kunnen realiseren zal de steile helling aan de oostelijke zijde van het asbeststort 
moeten uitgevlakt worden tot een helling van maximaal 22°. De helling wordt aangelegd in trappen met een 
hoogteverschil van 5 m. Om het risico op blootkomen en beschadiging aan de afdichtlaag door erosie te 
minimaliseren, wordt een eindafdek van minstens 2 m voorzien. Ook de zone, waar in 2015 voorzorgsmaatregelen 
uitgevoerd werden, moet aangevuld worden tot een eindafdek van minstens 2 m bekomen wordt. 

Boven het huisvuilstort zal, vooraleer de afdichtlaag en eindafdek aangebracht wordt, een steunlaag moeten 
geplaatst worden die ‘bol’ in overhoogte wordt geprofileerd. Dit om te vermijden dat bij zetting een depressie in de 
afdichtlaag ontstaat waarin water accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele 
ontwerp van de afdichtlaag en de volumeberekeningen van de nivellerings- en profileringslaag. 

Om de afdeklaag aan de oostelijke zijde van het huisvuilstort onder een stabiele helling aan te brengen en om een 
drainagesysteem (verzamelen water uit de drainagematten en afstromend oppervlaktewater) aan te leggen, zal 
minstens een deel van de huidige (vis)vijvers moeten ingenomen worden. De afwerking van de afdicht- en 
drainagelaag bevinden zich op die locatie immers ter hoogte van (vis)vijvers die 10 meter lager gelegen zijn dan 
het omliggende landschap. Ook ten zuiden van het huisvuilstort zal een deel van het perceel 471 R, dat niet tot de 
onderzoekslocatie behoort, ingenomen moeten worden. Bijlage 3 bevat een aantal profielen die het ruimtebeslag 
illustreren. 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het asbest- en huisvuilstort 
alvorens de afdicht- en drainagelaag worden aangebracht, bedraagt 450.200 m³. Voor het realiseren van de 
eindafdek van 2 m op beide storten is 367.600 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de weg.  
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Naast het afdekken van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM, wordt ook het tussengebied (omvattend 
gipsstort) afgedekt met een kleilaag 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)) 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; 

- 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 (zie Figuur 3)); 

- Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. 
het gipsstort (zie Figuur 1) door afdekking weggenomen. 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het tussengebied alvorens  
afdichtende kleilaag (101.600 m³) wordt aangebracht bedraagt 101.600 m³. Voor het realiseren van de eindafdek 
van 2 m is 203.200 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de weg.  

 

De uiteindelijke oppervlakte die in deze variant zal aangevuld en afgedekt worden, bedraagt 285.400 m² (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 31 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-
oppervlakte voor deze saneringsvariant is weergegeven in Figuur 7. 

 
Figuur 7: Inname afdekking bij variant 3 
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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 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. 

 

Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd 
gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse op de relevante parameters.  

2.2.1.3.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 3 wordt geraamd op € 9.009.110 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 1. 

2.2.1.3.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 

 
Artikel 21 §2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 

Variant 3 is erop gericht om het humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weg te nemen.  

 

Door het huisvuilstort af te dekken wordt de uitloging uit het huisvuilstort sterk 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 (zie Figuur 3) 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. 

2.2.1.3.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

De dikte van de eindafdek (2 m) op de storten en het tussengebied vormt een beperking voor herbebossing. Bos 
en bomen moeten vermeden worden omdat zij de afdichtlaag kunnen beschadigen. Het plaatsen van gebouwen 
op de gesaneerde zones is o.w.v. 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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2.2.1.4 Variant 4: Afdekking van asbest-, huisvuilstort en tussengebied (omvattend gipsstort) 
conform VLAREM 

2.2.1.4.1 Technische uitwerking 

Deze variant voorziet in een afdek van asbest-, huisvuil-, gipsstort en tussengebied conform VLAREM 
uitgaande van een minimale inname van het terrein en een minimale aanvoer van gronden. Het voorgestelde 
afdichtingsysteem bestaat uit een gasdrainagelaag (enkel t.h.v. huisvuilstort), een kleimat, een dubbel 
gestructureerde folie en een drainagemat. 
Om de afdichtlaag en eindafdek te kunnen realiseren zal de steile helling aan de oostelijke zijde van het asbeststort 
moeten uitgevlakt worden tot een helling van maximaal 22°. De helling wordt aangelegd in trappen met een 
hoogteverschil van 5 m. Om het risico op blootkomen en beschadiging aan de afdichtlaag door erosie te 
minimaliseren, wordt een eindafdek van minstens 2 m voorzien. Ook de zone, waar in 2015 voorzorgsmaatregelen 
uitgevoerd werden, moet aangevuld worden tot een eindafdek van minstens 2 m bekomen wordt. 

Boven het huisvuilstort zal, vooraleer de afdichtlaag en eindafdek aangebracht wordt, een steunlaag moeten 
geplaatst worden die ‘bol’ in overhoogte wordt geprofileerd. Dit om te vermijden dat bij zetting een depressie in de 
afdichtlaag ontstaat waarin water accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele 
ontwerp van de afdichtlaag en de volumeberekeningen van de nivellerings- en profileringslaag. 
Om de afdeklaag aan de oostelijke zijde van het huisvuilstort onder een stabiele helling aan te brengen en om een 
drainagesysteem (verzamelen water uit de drainagematten en afstromend oppervlaktewater) aan te leggen, zal 
minstens een deel van de huidige (vis)vijvers moeten ingenomen worden. De afwerking van de afdicht- en 
drainagelaag bevinden zich op die locatie immers ter hoogte van (vis)vijvers die 10 meter lager gelegen zijn dan 
het omliggende landschap. Ook ten zuiden van het huisvuilstort zal een deel van het perceel 471 R, dat niet tot de 
onderzoekslocatie behoort, ingenomen moeten worden. Bijlage 3 bevat een aantal profielen die het ruimtebeslag 
illustreren. 

 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het asbest-, huisvuil-, 
gipssstort en tussengebied alvorens de afdicht- en drainagelaag worden aangebracht, bedraagt 653.400 m³. Voor 
het realiseren van de eindafdek van 2 m is 570.800 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de 
weg.  

 

De uiteindelijke oppervlakte die in deze variant zal aangevuld en afgedekt worden, bedraagt 285.400 m² (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 31 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-
oppervlakte voor deze saneringsvariant is weergegeven in Figuur 8. 
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Figuur 8: Inname afdekking bij variant 4 

 
 
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 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. 

 

Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd 
gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse op de relevante parameters. 

2.2.1.4.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 4 wordt geraamd op € 11.020.790 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 1. 

2.2.1.4.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 
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Artikel 21 §2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 
Variant 4 is erop gericht om het humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weg te nemen.  

 
Door het huisvuilstort af te dekken wordt de uitloging uit het huisvuilstort sterk beperkt.  

 

Door zowel de stortplaatsen als het tussengebied (omvattend gipsstort) conform VLAREM af te dekken, wordt een 
extra oppervlakte aan bronpercelen (zie Figuur 3) afgedekt en wordt één aaneengesloten afdichting gecreëerd. 
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. 

2.2.1.4.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

De dikte van de eindafdek (2 m) op de storten en het tussengebied vormt een beperking voor herbebossing. Bos 
en bomen moeten vermeden worden omdat zij de afdichtlaag kunnen beschadigen. Het plaatsen van gebouwen 
op de gesaneerde zones is o.w.v. 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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2.2.1.5 Samenvattende tabel saneringsvarianten 

Van onderstaande voorgestelde saneringsvarianten worden in Tabel 1 de belangrijkste kenmerken en kengetallen 
samengevat:  

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 tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag; 

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

 

Tabel 1: Samenvattende tabel met belangrijkste kenmerken en kengetallen per saneringsvariant 

Kenmerken Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Afpompen percolaat Ja Ja Neen Neen 

Flushing huisvuilstort Ja Neen Neen Neen 

Oppompen sulfaatrijk 
water Ja Neen Neen Neen 

Waterzuivering Ja Neen Neen Neen 

Externe verwerking 
concentraat/percolaat 

Ja Ja Neen Neen 

Biogasmanagement 
Tijdens flushing en 

na afpompen 
percolaat 

Tijdens en na 
afpompen percolaat 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Afdekking asbeststort Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking huisvuilstort Neen Ja (met kleilaag) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking gipsstort Neen Ja (cfr. VLAREM) Ja (met kleilaag)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking tussengebied Neen Neen Ja (met kleilaag) Ja (cfr. VLAREM) 

Kengetallen     

Nivelleringslaag (m³) 186.000 413.800 551.800 653.400 

Kleilaag (m³) - 88.400 101.600 - 

Eindafdek (m³) 182.800 389.400 570.800 570.800 

Totaal aanvulgronden (m³) 368.800 891.600 1.224.200 1.224.200 

Oppervlakte met 
afdichtlaag uit klei (m²) 

- 88.400 101.600 - 

Oppervlakte met 
afdichtlaag cfr. VLAREM 
(m²) 

91.400 106.300 183.800 285.400 

Totaal ingenomen 
oppervlakte (m²) 

91.400          
(zonder inname 

nodig voor installatie 
percolaatschachten, 

bemalingsfilters, 
leidingen, 

waterzuivering) 

194.700 285.400 285.400 

Geschatte saneringsduur 
(jaar) 

7 5,5 7 7 
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 Multicriteria-analyse 

De verschillende mogelijke saneringsvarianten worden hieronder ten opzichte van elkaar beoordeeld in een 
multicriteria-analyse (volgens de standaardprocedure BSP). De verschillende criteria die worden gewogen in deze 
analyse zijn onderverdeeld in vier aspectgroepen: 

1. Milieuhygiënisch lokaal; 

2. Milieuhygiënisch regionaal/globaal; 

3. (Uitvoerings)technisch en maatschappelijk; 

4. Financieel. 

 

De beoordelingssystematiek is erop gericht om per aspectgroep de saneringsvarianten met elkaar te vergelijken en 
te beoordelen. 
 

Er worden rangordescores toegekend per criterium van een aspectgroep. De minimale score per criterium en per 
variant is 1 en de maximale score is 9. Het totaal aantal te verdelen scores (St) is het gemiddelde van de 
scorebandbreedte [(1+9)/2=5] vermenigvuldigd met het aantal te beoordelen varianten (V), dus St = 5 x V. Indien 
er 4 varianten beoordeeld worden is het totaal van de te verdelen scores 20. Een score van 9 impliceert een 
uitermate positieve beoordeling voor een bepaald criterium van een bepaalde saneringsvariant ten opzichte van de 
andere varianten. Door de som van de rangordescores van ieder criterium van een aspectgroep te vermenigvuldigen 
met het gewicht wordt een subtotaal per aspectgroep toegekend. De totaalscore per saneringsvariant wordt 
bekomen door de deelscores voor de 4 aspectgroepen op te tellen. De evaluatie van de verschillende varianten 
bestaat uit een vergelijking van de totaalscore per saneringsvariant, waarbij de saneringsvariant met de hoogste 
score de voorkeur genieten. 

 
De verdeling van de gewichten per aspectgroep wordt in de standaardprocedure BSP als volgt vastgelegd:  

- Milieuhygiënisch lokaal: 33; 
- Milieuhygiënisch regionaal/globaal: 12; 
- (Uitvoerings)technisch en maatschappelijk: 22; 
- Financieel: 33.  

 

Om de criteria zo objectief mogelijk te kunnen evalueren werd er in de ‘Standaardprocedure bodemsaneringsproject 
(OVAM, april 2020)’ voor gekozen om de gewichten gelijk te verdelen over de verschillende criteria binnen een 
aspectgroep. Uitzonderingen hierop zijn de regionaal/globaal milieuhygiënische en de financiële aspectgroep.  

Het criterium dat via de berekening met de CO2-calculator wordt beschouwd, omvat talrijke aspecten inzake 
regionale en/of globale milieu-indicatoren. De CO2-uitstoot is als het ware een somparameter om deze regionale 
milieu-impact van een saneringsvariant uit te drukken. Vandaar dat hieraan 2/3 van de totaalscore binnen deze 
aspectengroep wordt toegekend.  

Binnen de financiële aspectgroep wordt de score voor ‘kosten’ op 2/3 van de totaalscore geplaatst en 
‘restverontreiniging na sanering’ op 1/3. Dit gezien de belangrijke impact van de kosten van de sanering. 

 

Volgende varianten worden t.o.v. elkaar afgewogen: 

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 tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag; 

4. Afdekking van asbest-, huisvuilstort en tussengebied (omvattend gipsstort) conform VLAREM. 
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2.2.2.1 Samenvattende tabellen met scores multicriteria-analyse 

Tabel 2: Multicriteria-analyse varianten 

Criterium 1 2 3 4 

1. Milieuhygiënisch lokaal         

1.1 Niveau behalen decretale doelstellingen - grond 4,4 5,2 5,2 5,2 

1.2 Niveau behalen decretale doelstellingen - grondwater 5 4,5 5 5,5 

1.3 Totale vuilvrachtvermindering 7 5 4 4 

1.4 Rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten 4 4 6 6 

1.5 Saneringsduur en beleidsdoelstellingen 5 5 5 5 

Subtotaal M (1) 167,6 156,4 166,3 169,6 

2. Milieuhygiënisch regionaal/globaal         
2.1 Verbruik grondstoffen en gerecycleerde materialen (CO2-
calculator) 5,4 5 4,8 4,8 

2.2 Productie van niet-herbruikbaar afval tijdens de sanering 3,5 4,5 6 6 

Subtotaal G (2) 57,2 58 62,4 62,4 

3. Technisch en maatschappelijk         

3.1 Hinder en overlast tijdens de sanering 6,2 4,8 4,5 4,5 

3.2 Gebruiksbeperkingen na de sanering 7 5 4 4 

3.3 Aanbrengen schade ten gevolge van de sanering 5 5 5 5 

3.4 Veiligheidsmaatregelen tijdens de sanering 4,5 4,5 5,5 5,5 

Subtotaal T (3)  124,9 106,2 104,5 104,5 

4. Financieel         

4.1 Kosten sanering 3,7 5,1 5,7 5,5 

4.2 Waarde restverontreiniging 5 5 5 5 

Subtotaal F (4) 136,4 167,2 180,4 176 

Totaal 486,1 487,8 513,6 512,5 

(1) Mx = XM/5 * (Mx,1 + Mx,2 + Mx,3 + Mx,4 + Mx,5) en XM = 33 

(2) Gx = XG/3 * (2 * Gx,1 + G2,2) en XG = 12 

(3) Tx = XT/4 * (Tx,1 + Tx,2 + Tx,3 + Tx,4) en XT = 22 

(4) Fx = XF/3 * (2 * Fx,1 + Fx,2) en XF=33 

 
Hieronder volgt een toelichting bij de verschillende behandelde aspecten en de verschillende criteria in de 
multicriteria-analyse. 

 

2.2.2.2 Aspect milieuhygiënisch lokaal 

Niveau behalen decretale doelstellingen vaste deel van de aarde 
Dit criterium evalueert het niveau dat per saneringsvariant kan gehaald worden voor het vaste deel van de aarde 
en dit zoals verwoord in het bodemsaneringsdecreet: 

- Gebruiksbeperkingen, bestemmingsbeperkingen; 
- Wegnemen risico’s (met noodzaak tot het formuleren van gebruiksadviezen); 
- Wegnemen risico's (zonder de noodzaak tot het formuleren van gebruiksadviezen); 
- Saneren tot bodemsaneringsnorm; 
- Saneren tot richtwaarden. 

 

In elk van de varianten wordt het humaan-toxicologisch risico voor asbest weggenomen door afdek van het 
asbeststort conform VLAREM. Bijkomend wordt in variant 2, 3 en 4 het gipsstort, waar de verontreiniging met zware 
metalen in de bodem werd vastgesteld, afgedekt (cfr. VLAREM (varianten 2 en 4) of met een kleilaag (variant 3)). 
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In variant 1 wordt een deel van het gipsstort onder de oostelijke helling van het asbeststort afgedekt. Er wordt  
daarom slechts een klein puntenverschil gegeven tussen variant 1 en de andere varianten.  

 

Niveau behalen decretale doelstellingen grondwater 

Dit criterium evalueert het niveau dat per saneringsvariant kan gehaald worden voor het grondwater en dit zoals 
verwoord in het bodemsaneringsdecreet: 

- Gebruiksbeperkingen, bestemmingsbeperkingen; 
- Wegnemen risico’s (al of niet met het formuleren van gebruiksadviezen); 
- Maximaliseren bodemsaneringsnorm; 
- Saneren richtwaarden. 

Tenzij door de bodemsaneringsdeskundige anders kan worden geargumenteerd en voldoende gemotiveerd, dient 
de score voor dit criterium te slaan op de beoogde saneringsdoelstelling van het effectief te saneren deel van de 
verontreiniging. In geval van het toekennen van scores voor verschillende varianten met hetzelfde vooropgesteld 
niveau van saneringsdoelstelling, dient sowieso de variant die de hoogste zekerheid heeft op het effectief behalen 
van deze doelstelling een hogere score te krijgen. 

 
Het saneringsdoel is het vermijden van uitloging uit de bronpercelen en het verbeteren van de kwaliteit van het 
(grond)water dat de kleiputten richting Rupel verlaat. 

Terwijl de eerste 2 varianten gericht zijn op een actieve aanpak van de zones met hoogste concentraties, wordt in 
varianten 3 en 4 een passieve aanpak door isolatie beoogd. Hierbij wordt wel een grotere oppervlakte bronpercelen 
afgedekt met een kleilaag of folie waardoor: 

- meer hemelwater oppervlakkig wordt afgevoerd; 
- de verspreiding van percolaat uit het huisvuilstort door de opbouw van een nieuwe grondwatertafel 

vermeden wordt; 
- het risico op uitloging t.h.v. afgedekte oppervlakte weggenomen wordt en dus de concentraties anionen 

en kationen in de afvoer naar de Rupel zullen afnemen.  
Verwacht wordt dat varianten 1, 3 en 4 sneller resultaat zullen opleveren omdat hierbij enerzijds sulfaatrijk water 
t.h.v. het gipsstort wordt afgepompt (variant 1) of anderzijds een grotere oppervlakte aan bronpercelen afgedekt 
wordt (varianten 3 en 4). Het effect van de zuivering van het huisvuilstort alleen zal gezien de afstand tussen 
huisvuilstort en de uitlaat richting Rupel en het door de aanwezige kleiwanden afgesloten karakter van het 
huisvuilstort (verspreiding via overloop naar omgeving) langer duren. 
Variant 4 krijgt een licht hogere score dan variant 3 omdat de volledig aaneengesloten afdichtlaag cfr. VLAREM iets 
meer garantie biedt dan de kleilaag in het tussengebied. 

 

Totale vuilvracht vermindering 

Dit criterium evalueert de totale vuilvrachtreductie die iedere variant realiseert. 

 

Varianten 3 en 4 beogen een vuilvrachtreductie in het water dat de site verlaat op een passieve manier (isolatie), 
namelijk door ervoor te zorgen dat het hemelwater boven de afdichtlaag afgevoerd wordt zodat er geen uitloging 
op de afgedekte oppervlakte bronpercelen kan plaatsgrijpen. 
In varianten 1 en 2 wordt t.h.v. de belangrijkste bronzones op een actieve manier water gezuiverd en/of verwijderd 
voor externe verwerking, waarbij variant 1 nog een stap verder gaat (verder doorgedreven zuivering en oppompen 
sulfaatrijk water uit gipsstort) dan variant 2. Deze laatste 2 varianten krijgen dan ook een hogere score.  

 

Rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten 
Hier wordt nagegaan in hoeverre door het toepassen van de saneringstechniek hinder veroorzaakt wordt in andere 
milieucompartimenten (o.a. emissies naar oppervlaktewater, emissies op riool, emissies naar de lucht).  

 

Door de flushing en het afpompen van het percolaat in varianten 1 en 2 wordt de biogasproductie geactiveerd. In 
variant 1 wordt tijdens het flushen het sulfaatrijk water uit het gipsstort in het huisvuilstort gebracht waardoor de 
biogasproductie wordt beperkt. Na 4 flushes wordt het percolaat afgepompt. Het te voorziene biogasmanagement  
kan bestaan uit een passieve venting (ingeval van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie 
via compostfilter, oxydatievensters of een thermische fakkelinstallatie.  
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In varianten 3 en 4 is er geen hinder door emissie naar andere milieucompartimenten te verwachten. 

 

Saneringsduur en beleidsdoelstellingen 

Voor het toekennen van scores waarbij enkel de saneringsduur in rekening kan worden gebracht, moeten volgende 
regels in acht worden genomen. De termijn wordt gerekend vanaf de startvergadering tot het stopzetten van de 
actieve sanering. Monitoring en nazorg worden dus niet in rekening gebracht.  

- Alle saneringen die minder dan 2 jaar duren moeten een gelijke score krijgen. Deze saneringen zijn immers 
naar BATNEEC en beleidsdoelstellingen als gelijk te beschouwen; 

- Alle saneringen die meer dan 2 jaar en minder dan 5 jaar duren moeten een gelijke score krijgen. Het 
verschil met de varianten die minder dan 2 jaar duren mag daarenboven niet meer dan 2 punten zijn; 

- Saneringen die meer dan 5 jaar duren moeten ook allen een gelijke score krijgen. Er mag een beduidend 
verschil zijn met de varianten die minder dan 5 jaar duren. 

Gezien de gronden via de weg worden aangevoerd, wordt hier gerekend met een maximale aanvoer van 200.000 
m³/jaar. Een overzicht van de saneringsduur per variant: 

- Variant 1: 7 jaar 
o Voorbereidende werken: 1 jaar (met o.a. bouw zuiveringsinstallaties); 
o 4 flushes: telkens 1 jaar; 
o Afpompen percolaat (laatste flush): 2 jaar; 
o Afdekking asbeststort o.b.v. 368.800 m³ aan te voeren aanvulgrond: 2 jaar, dit kan gelijktijdig met 

de flushing uitgevoerd worden.  
- Variant 2: 5,5 jaar 

o Voorbereidende werken: 0,5 jaar; 
o Afpompen percolaat: 2 jaar; 
o Afdekking asbest- en gipsstort o.b.v. 450.600 m³ aan te voeren aanvulgrond: 2,5 jaar, dit kan 

gelijktijdig met het afpompen van het percolaat uitgevoerd worden; 
o Afdekking huisvuilstort o.b.v. 441.000 m³ aan te voeren aanvulgrond: 2,5 jaar 

- Varianten 3 en 4: 7 jaar 
o Voorbereidende werken: 0,5 jaar; 
o Afdekking asbest-, huisvuilstort en tussengebied o.b.v. 1.224.200 m³ aanvulgrond: 6,5 jaar. 

Alle varianten duren langer dan 5 jaar en krijgen een gelijke score. 
 

2.2.2.3 Aspect milieuhygiënisch regionaal/globaal 

Verbruik grondstoffen en gerecycleerde materialen (CO²-calculator) 
Volgende materialen en handelingen die betrekking hebben op het uitvoeren van de saneringsvarianten werden 
ingevoerd in de CO2-calculator: 

- Aangevoerde aanvulgrond verwerken (ontgraven landbodem/op de locatie verwerken grondstromen): het 
volume te verwerken aanvulgrond (m³) wordt ingevoerd, als elektriciteitsvoorziening voor verdichten wordt 
grijze stroom gekozen; 

- De hoeveelheden folie, (gas)drainagemat en kleimat kunnen niet ingevoerd worden in de calculator. De 
kleimat kan wel onrechtstreeks in rekening gebracht worden onder bentoniet (ontgraven landbodem / 
overige materialen). Hiervoor werd de oppervlakte kleimat omgerekend naar kilogram bentoniet o.b.v. een 
dichtheid van 5 kg/m²; 

- Transport aanvoer materialen: hier wordt het transport van de aan te voeren materialen (folie, 
(gas)drainagemat en kleimat) ingevoerd. Als vervoersmiddel wordt vrachtwagen (50 km enkele reis) 
gekozen. De transportbewegingen worden ingeschat o.b.v. volgende te transporteren hoeveelheden per 
rit: 

o Folie: 9.720 m²/vrachtwagen; 
o (Gas)drainagemat: 6.000 m²/vrachtwagen; 
o Kleimat: 3.800 m²/vrachtwagen.   

- Transport aanvoer gronden: transport met vrachtwagen, gemiddelde afstand enkele reis 25 km; 
- Voor de waterzuivering (striptoren, biologische zuivering en omgekeerde osmose) in variant 1 werd 

gerekend met een te zuiveren debiet van 10 m³/u voor een periode van 6 jaar en een afgepompt volume 
van 575.000 m³ (5 flushing rondes). 
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- In variant 1 moet 287.500 m³ concentraat afgevoerd worden voor externe verwerking, in variant 2 gaat 
het om 125.000 m³ percolaat. Het aantal transportbewegingen per vrachtwagen werd berekend o.b.v. een 
afvoer van 28 m³ per vrachtwagen; 

- Toezicht en nazorg: hier wordt de aanwezigheid van een toezichthouder en milieukundig begeleider tijdens 
de uitvoering van de saneringswerken ingebracht, alsook de verplaatsingen voor de monitoring na het 
beëindigen van de sanering. 

 

Volgende hoeveelheden CO2-uitstoot werden berekend (zie Bijlage 2): 

- Variant 1: 9.375,4 ton CO2; 
- Variant 2: 12.552 ton CO2; 
- Variant 3: 13.836,4 ton CO2; 
- Variant 4: 14.068,2 ton CO2. 

 

Productie van niet-herbruikbaar afval tijdens de sanering 

Onder deze categorie valt het storten (of verbranden) van zowel geproduceerd afval tijdens de sanering, als van 
uitgegraven grond.  

 
In varianten 1 en 2 zal respectievelijk 287.500 m³ concentraat en 125.000 m³ percolaat afgevoerd worden. Na 
externe behandeling zal de restfractie hiervan moeten gestort worden. 

 

2.2.2.4 Aspect technisch en maatschappelijk 

Hinder en overlast tijdens de sanering 

Met (bijkomende) hinder wordt hier onder andere bedoeld: 

- Bepaalde milieuhinder, zoals geluidshinder, geurhinder, overlast door trillingen, temperatuurwijziging, 
overlast of hinder voor bestaande natuurwaarde; 

- Verkeershinder door het afsluiten van wegen, installatie op openbaar domein, voetpad, ...; 
- Hinder voor eigenaars/gebruikers van de site ten gevolge emissies, gevaren verbonden aan het specifieke 

karakter van de werken, werken met gevaarlijke producten, brandgevaar, explosiegevaar, …;  
- Hinder naar de omgeving toe door bijvoorbeeld gevaarlijke emissies of situaties, brandgevaar, 

explosiegevaar, transportrisico’s en dergelijke; 

 

Voor het toekennen van scores wordt rekening gehouden met: 
- Het aantal vormen van hinder en overlast die voorkomen ten gevolge van de sanering; 
- Het al of niet voorkomen van hinder op de werf/site en/of buiten de werf/site (omwonenden); 
- De mate waarin eenzelfde vorm van hinder/overlast wordt begroot/ervaren; 
- Wordt de hinder/overlast gedurende eenzelfde periode al dan niet als ‘negatiever’ ervaren (bv. het inzetten 

van andere machines die aanleiding geven tot meer geluidshinder - hogere decibels); 
- Wordt een gelijkaardige hinder/overlast gedurende een aanzienlijk langere periode ervaren. In dit laatste 

geval zou er naar analogie met de termijnen van de saneringsduur een verschil in score toegekend kunnen 
worden en dit op basis van de duurtijd van de hinder en overlast: 

o Alle varianten met hinder/overlast gedurende < 6 maanden krijgen eenzelfde score; 
o Alle varianten met hinder/overlast gedurende een periode van 6 maanden - 3 jaar krijgen eenzelfde 

score en het verschil met een duurtijd < 6 maand mag maximaal 2 punten zijn; 
o Alle varianten met hinder/overlast gedurende meer dan 3 jaar mogen als ‘negatiever’ beschouwd 

worden (beduidend verschil met voorgaande varianten). 
 

Door het afpompen van het percolaat in varianten 1 en 2 wordt de biogasproductie geactiveerd. Dit kan 
aanleidingen geven tot geurhinder. Tijdens het flushen in variant 1 zal de hinder beperkter zijn door injectie van 
sulfaatrijk water.   

De waterzuiveringsinstallatie in variant 1 zal voor een beperkte geluidsoverlast zorgen voor haar onmiddellijke 
omgeving gedurende 6 jaar.  



BODEMSANERINGSPROJECT 29|50  

 

Wegens de aanwezigheid van de pompputten, leidingen, waterzuiveringsinstallatie, … en het risico op vrijkomen 
van biogas zal het huisvuilstort en de onmiddellijk omgeving gedurende de flushing (6 jaar in variant 1) en het 
afpompen van het percolaat (2 jaar in variant 2) ontoegankelijk zijn voor recreatief gebruik. 

 
In varianten 1 en 2 zal respectievelijk 287.500 m³ zuiveringsconcentraat en 125.000 m³ percolaat afgevoerd worden 
voor externe verwerking. Hiervoor is het volgende transport nodig: 

- Variant 1: ongeveer 10 vrachtwagens per weekdag gedurende 6 jaar; 
- Variant 2: ongeveer 10 vrachtwagens per weekdag gedurende 2 jaar. 

 
Het transport van de aan te voeren gronden o.b.v. 200.000 m³/jaar of 800 m³/dag en een laadvermogen van 25 
m³/vrachtwagen betekent voor de verschillende varianten de volgende transportbewegingen: 

- Variant 1: 32 vrachtwagens per dag gedurende 2 jaar; 
- Variant 2: 32 vrachtwagens per dag gedurende 5 jaar; 
- Varianten 3 en 4: 32 vrachtwagens per dag gedurende 6,5 jaar. 

 

De direct te ontbossen oppervlakte lijkt op het eerste zicht in variant 1 het kleinst, in varianten 3 en 4 het grootst 
en in variant 2 tussenliggend. Immers in varianten 2, 3 en 4 is er een volledige ontbossing van het huisvuilstort en 
in variant 1 en 2 wordt het tussengebied niet (variant 1) of maar deels (variant 2) afgedekt. In variant 1 is de 
ontbossing ‘beperkt’ tot de 40 percolatieschachten, de werfroutes om deze te bereiken, alle leidingen ertussen, het 
gasmanagementsysteem en alle voorzieningen voor de waterzuivering die ergens in de rand, en dus in bos, moeten 
worden aangelegd. De cumulatie van deze ontbossing in variant 1 en de resulterende verstoring/versnippering kan 
niet worden onderschat.  In de praktijk kan de ontbossing voor variant 1 dus veiliger worden ingeschat als even 
groot als voor variant 2. Temeer verwacht kan worden dat de sterk wisselende waterstanden bij flushing van het 
huisvuilstort de overlevingskansen van de restanten van het wilgenbos (na aanleg van alle voorzieningen), dat nu 
reeds last heeft van de sterk wisselende waterstanden (cfr. INBO-studie), negatief zullen beïnvloeden.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uiteindelijke score voor het criterium ‘Hinder en overlast’ o.b.v. de 
scores voor de 3 belangrijkste parameters geurhinder, vrachtwagentransport en ontbossing/beschadiging bos. 

 

Tabel 3: Score criterium ‘Hinder en overlast’ 

 1 2 3 4 

Geurhinder 4,5 4,5 5,5 5,5 

Vrachtwagentransport 8 4 4 4 

Ontbossing/beschadiging bos 6 6 4 4 

Gemiddelde score 6,2 4,8 4,5 4,5 

 

Beperkingen die na de uitvoering van de sanering zullen gelden voor het gebruik 
Beperkingen voor het gebruik moeten in ruime zin geïnterpreteerd worden als 'alle beperkingen ten opzichte van 
een multifunctioneel terreingebruik'. De na bodemsanering te formuleren gebruiksadviezen of -beperkingen zijn het 
aangewezen instrument om de relevante informatie weer te geven met betrekking tot de beperkingen voor het 
gebruik van een grond. 

 
De eindafdek van slechts 2 m boven de afdichtlaag beperkt een multifunctioneel terreingebruik en herbebossing 
(verboden volgens VLAREM). Deze situatie is remedieerbaar door bijkomende grondvolumes in de hoogte aan te 
brengen. Dit wordt in deze eerste MCA-analyse evenwel niet meegenomen. 
In variant 1 wordt de kleinste oppervlakte afdichtlaag (enkel asbeststort) aangebracht, varianten 3 en 4 voorzien 
in de grootste oppervlakte aan afdichtlaag. 

 

Aanbrengen van schade ten gevolge van de sanering 

Hierbij wordt ten eerste begrepen het ontstaan van schade waarvan men zeker is. Bijvoorbeeld: 
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- Het bewust afbreken van panden; 
- Het afbreken van infrastructuren (bv. vloeren, ...); 
- Het beschadigen of (gedeeltelijk) verwijderen van tuintjes. 

Hieronder worden tevens verstaan de risico’s die de werken inhouden. Bijvoorbeeld: 
- Explosiegevaar; 
- Zettingsschade; 
- Trilschade. 

 

T.h.v. het huisvuilstort kunnen door het aanbrengen van een afdeklaag zettingen optreden. De ophoging moet 
dusdanig gebeuren dat deze zettingen geen schade veroorzaken aan de afdichtlaag. In variant 2 worden door het 
afpompen van het percolaat zettingen geïnduceerd voordat de afdek aangebracht wordt. Er zijn geen constructies 
aanwezig die schade kunnen oplopen door eventuele zettingen. Wel moet vermeden worden dat de afdichtlaag 
door zettingen beschadigd wordt. Door de juiste geotechnische engineering (bv. graduele belasting) kunnen de 
zettingen opgevangen worden. 

In varianten 1 en 2 bestaat een risico op explosie door biogasproductie. Alle varianten krijgen dezelfde score. 

 
Veiligheidsmaatregelen tijdens de sanering 

In varianten 1 en 2 bestaat een risico op explosie door biogasproductie. De methaanconcentraties moeten tijdens 
uitvoering opgevolgd worden. Mogelijk moet het vrijkomende biogas gestuurd en behandeld worden. Dit kan 
bestaan uit een passieve venting (ingeval van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie via 
compostfilter, oxydatievensters of een thermische fakkelinstallatie.  

  

2.2.2.5 Aspect financiën 

Kosten van de sanering 

Deze post spreekt voor zich, hoe hoger de kosten van de sanering, hoe slechter de score. 

 

Tabel 4: Kostprijs van de verschillende varianten 

 1 2 3 4 

Kostprijs 26.918.210 € 14.177.845 € 9.009.110 € 11.020.790 € 

 

K1 = kostprijs variant 1; 

K2 = kostprijs variant 2; 

K3 = kostprijs variant 3; 
K4 = kostprijs variant 4. 

 
Kt = K1 + K2 + K3 + K4 

 

V = aantal varianten in de mulitcriteria-analyse 

St = 5 * V 

 

F1,1 = St / (V-1) * (Kt – K1) / Kt 

F2,1 = St / (V-1) * (Kt – K2) / Kt 
F3,1 = St / (V-1) * (Kt – K3) / Kt 

F4,1 = St / (V-1) * (Kt – K4) / Kt 
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Tabel 5: Score criterium ‘kosten van de sanering’  

 1 2 3 4 

F-score 3,7 5,1 5,7 5,5 

 

Waarde van de restverontreiniging 

De restverontreiniging kan ooit, bij een later gebruik, opgegraven worden en zal uiteindelijk toch, in het kader van 
de wetgeving omtrent het grondverzet, aanleiding geven tot extra kosten. Deze kosten kunnen in principe begroot 
worden op basis van de restverontreiniging. Deze redenering gaat ook op voor de grondwaterverontreiniging, maar 
in mindere mate. De kosten die verbonden zijn aan een restverontreiniging in het grondwater zijn immers veel 
lager dan kosten die verbonden zijn aan restverontreiniging in het vaste deel van de aarde. Men kan dus een perfect 
bruikbaar terrein realiseren, maar toch kan de waarde van de restverontreiniging zeer hoog blijven (bijvoorbeeld 
bij een isolatie).  

 
De restverontreiniging t.h.v. het asbeststort en in het grondwater heeft, gezien de bestemming als groengebied, 
geen invloed op de waarde van de gronden. 

 

 Conclusie 

Uit bovenstaande haalbaarheidsanalyse 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 MCA-analyse in het volgend hoofdstuk wordt geëvalueerd of een bijkomende ophoging in functie van 
terreinaanleg, herbebossing en kostenoptimalisatie 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 een afweging om tot een voorkeursvariant te komen 
worden enkel die werken begrepen die noodzakelijk zijn om de bodemverontreiniging te behandelen.  
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 BATNEEC-afweging afdekkingsvarianten 

 Inleiding 

Naar aanleiding van de saneringsnoodzaak werd een ruimtelijke visie voor het gebied opgemaakt. Een nieuwe 
terreinmorfologie werd ontworpen die vooreerst rekening houdt met de saneringstechnische randvoorwaarden en 
grondeigenschappen. Daarnaast werd getracht de diversiteit (zowel naar reliëf, biodiversiteit als beleving) die 
vandaag op het terrein heerst terug te brengen. De ruimtelijke visie werd opgesteld via een participatief proces 
met de bevolking en diverse stakeholders.  

 

Bij de voorkeursvariant uit het haalbaarheidsonderzoek met een minimale afdekking van ruim 1,2 mln. m3 gronden 
is herbebossing volledig uitgesloten omwille van de zeer beperkte gronddekking boven de afdichtlaag en het risico 
op de beschadiging ervan. Het achterlaten van een onbebosbare, gesaneerde plek is echter noch voor de 
initiatiefnemers, noch voor de omwonenden een optie. Daarom wordt in de BATNEEC-analyse in dit hoofdstuk ook 
de berging van grotere grondvolumes onderzocht (i.c. tot 3,1 mln. m3 binnen de saneringsperimeter) die wel 
herbebossing toelaten. Met deze grotere volumes wordt tegelijk invulling gegeven aan de diversiteitswens op vlak 
van reliëf, beleving, … 

 
Om de ontworpen terreinmorfologie te verwezenlijken, hebben de Vlaamse Waterweg en de Provincie Antwerpen 
contact gezocht met Lantis. Lantis is ontwerper en bouwheer van de Oosterweel-verbinding rond Antwerpen. Bij 
de uitvoering van dit project komen grote hoeveelheden grond vrij welke ingezet zouden kunnen worden voor het 
afdekken van de stortplaatsen en het tussengebied. De realisatie van de nieuwe terreinmorfologie vereist de inzet 
van meer dan 3 miljoen m³ grond. Samenwerking tussen de terreineigenaars en Lantis maakt het mogelijk dat 
dergelijk grondvolume op korte termijn kan aangevoerd worden en dat de sanering en de nieuwe morfologie dus 
binnen een relatief korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Bijkomend voordeel is de ligging van de herkomstwerf 
Oosterweel en de saneringswerf kleiputten langs bevaarbare waterwegen, i.c. de Schelde en de Rupel. De grond 
kan daardoor volledig via het water worden getransporteerd waardoor verkeersoverlast vermeden kan worden. De 
bouw van een laad- en loskade aan de Rupel en de constructie van een nieuwe tunnel die de kleiputten, onder de 
Kapelstraat door, verbindt met de Rupel zijn hiervoor noodzakelijk en voorzien in het project.  

 

Via de saneringswerken én de creatie van een nieuwe morfologie hebben de Vlaamse Waterweg en de Provincie 
Antwerpen de ambitie om het unieke karakter dat het gebied vandaag heeft terug te brengen en dit in een gezonde 
omgeving (na sanering en enkel met niet verontreinigde gronden) en een nieuwe bestemming (groengebied met 
uitsluitend laagdynamisch recreatief medegebruik). De ruimtelijke visie zet in op het creëren van een nieuwe 
morfologie die de kenmerken van het bestaande geaccidenteerd terrein terug laat komen en waar mogelijk 
versterkt. Ook houdt de nieuwe reliëfvorm rekening met de toekomstige waterhuishouding in het gebied en worden 
diverse mogelijkheden (uitgangssituaties) gecreëerd voor een diverse ecologische ontwikkeling en een divers 
gebruik en beleving. 

 

De nieuwe terreinmorfologie zal onderwerp uitmaken van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De 
saneringswijze sensu stricto volgens de BATNEEC zal als informatieve bijlage gevoegd worden bij de 
omgevingsvergunningsaanvraag.  Omgekeerd zal bij het indienen van het BSP de omgevingsvergunning 
beschikbaar zijn. 

 

 Motivering voor de bouw van een nieuwe kade 

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 Antwerpen) en het 
inrichtingsgebied volledig en exclusief via de binnenvaart en overslaginfrastructuur langs de Rupel. 
 

In de nabije omgeving van het projectgebied situeert zich de bestaande kade van Wienerberger ten zuidoosten van 
het projectgebied. De loscapaciteit voor aanvoer van gronden van deze bestaande kade bedraagt echter slechts 
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400.000 ton/jaar. Deze loscapaciteit wordt bijna volledig ingenomen door Wienerberger zelf en haar 
concessiehouder De Meuter (die de groeves van Wienerberger opnieuw aanvult).  Er is met andere woorden 
nauwelijks restcapaciteit beschikbaar. 

 
Gezien er over een periode van 7 à 8 jaar voor de sanering volgens de BATNEEC met geïntegreerde 
landschapsontwikkeling en landschapsinrichting buiten de te saneren zone ongeveer 5,4 miljoen ton (= 3,6 miljoen 
m³ x 1,5 ton/m³) grond aangevoerd moet worden is een aanzienlijk hogere loscapaciteit en dito loskade vereist. 
Er dient daarom een nieuwe overslaginfrastructuur gebouwd te worden op de rechteroever van de Rupel. 

 

Daartoe zijn ruimtelijk maar 2 mogelijkheden voorhanden indien we ervan uit gaan dat de Nieuwstraat/Kapelstraat 
ongelijkvloers moet gekruist worden. De mobiliteitssituatie op de verbinding Boom-Rumst laat immers niet toe 
dergelijk grote volumes gelijkvloers met vrachtwagens te laten kruisen.  
Om dezelfde reden is overigens ook het gebruik van verderaf gelegen kades op de Rupel, zo deze al restcapaciteit 
zouden hebben, geen optie. 

De 2 mogelijkheden voor bouw van een nieuwe kade mét ongelijkvloerse kruising van Nieuwstraat/Kapelstraat en 
interne wegenis tot het projectgebied zijn de volgende: 

- De bouw van een bijkomende kade naast de bestaande kade van Wienerberger; 
- De bouw van een tijdelijke nieuwe kade ter hoogte van het Molleveld. 

Deze beide mogelijkheden werden in het MER grondig met elkaar vergeleken waarbij de bouw van een tijdelijke 
nieuwe kade te Molleveld als duidelijk te verkiezen vanuit milieuoogpunt naar voor geschoven werd op basis van 
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, 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. 

 
Om deze nieuwe tijdelijke kade met het projectgebied voor dumpers ongelijkvloers te verbinden is de bouw van 
een tunnel (6 m breed) onder de Kapelstraat vereist.  Deze tunnel zal na gebruik voor de saneringswerf worden 
omgevormd tot faunatunnel. De passage doorheen Molleveld wordt actief ingericht als ecocorridor door aanleg van 
een waterloop, grondverzet en aanplanting. De tijdelijke kade wordt verwijderd. Door deze ombouw ontstaat een 
ecocorridor voor doelsoorten zoals de otter. De ecocorridor kent met dat doel geen recreatief medegebruik. 

 

Voor de aanvoer, berging, verdichting en profilering van gronden werden bij de MCA-analyse die hoger werd 
besproken de gangbare markttarieven in de calculaties opgenomen.   
Enkel voor de scenario’s waarbij een zeer groot grondvolume geborgen wordt, is de bouw van een kade bij de 
Rupel en een tunnel onder de Kapelstraat in financieel opzicht realistisch. Zulks is niet financierbaar voor aanvoer 
van een volume van 1,2 mln. m3 of minder. 

Voor de scenario’s met zeer grote grondvolumes werd in de ramingen ten behoeve van onderstaande MCA-analyse 
een negatieve grondprijs van -3,2 € per m3 grond in rekening gebracht (voor levering én profilering van 
gronden). Dit is een virtuele grondprijs gebaseerd op de principe-overeenkomst afgesloten tussen de eigenaars 
(Provincie Antwerpen/DVW) en Lantis waarbij deze laatste zich engageert tot de bouw van een kade, de bouw van 
een tunnel en de uitvoering van de sanering van het volledig gebied ‘om niet’ in ruil voor de bergingsmogelijkheid 
voor 4,5 mln. m3 gronden in het gebied en onmiddellijke omgeving. Aangezien de bouw van de kade, de bouw van 
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de tunnel en de technische onderdelen van de sanering (terreinvoorbereiding, folies, drainagematten, afwatering, 
…) samen initieel op 14,4 mln. € geraamd werden en een principe-overeenkomst werd afgesloten rond de 
bergingsmogelijkheid voor 4,5 mln. m3, kan hieruit een virtuele grondkost van -3,2 € per m3 berekend worden (i.c. 
14,4 miljoen € / 4,5 miljoen m3).  In deze scenario’s wordt dus enerzijds de ‘investeringskost’ van kade en tunnel 
en uiteraard van de sanering wel degelijk als kost in rekening gebracht maar anderzijds ook de ‘virtuele opbrengst’ 
van de grond die binnen de variant kan worden geborgen. 

 

 Uitwerking van de afdekkingsvarianten 

Om de invloed van bijkomende ophoging in functie van terreinaanleg, herbebossing en kostenoptimalisatie te 
toetsen aan de voorkeursvariant (variant 3) uit het hoger uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, worden volgende 
afdekkingsvarianten t.o.v. elkaar afgewogen:  

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 mln. m³ via de weg (i.c. de BATNEEC-sanering zoals ze bleek uit de eerste 
MCA); 

5. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 mln. m³ via de Rupel; 

6. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 2,3 mln. m³ via de Rupel; 

7. Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 3,1 mln. m³ via de Rupel. 

 

2.3.3.1 Variant 3: Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 1,2 mln. m³ via de weg 

Het betreft de weerhouden BATNEEC-sanering uit de vorige MCA-analyse. 

Zie §. 2.2.1.3. 

 

2.3.3.2 Variant 5: Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 1,2 mln. m³ via de Rupel 

2.3.3.2.1 Technische uitwerking 

Zie §. 2.2.1.3.1. Het enige verschil is dat de aanvoer van de gronden via de kade aan de Rupel verloopt. 

2.3.3.2.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 5 wordt geraamd op € 11.191.026 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 1. 

Daarbij worden de kosten van kade en tunnel toegevoegd aan het project, maar hebben de aangevoerde gronden 
een negatieve prijs, zoals hoger uiteengezet. 

2.3.3.2.3 Te verwachten resultaten 

Zie §. 2.2.1.3.3. 

2.3.3.2.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

Zie §. 2.2.1.3.4. 
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2.3.3.3 Variant 6: Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 2,3 mln. m³ via de Rupel 

2.3.3.3.1 Technische uitwerking 

Bij een aanvullaag van 2 m is spontane verbossing of actieve herbebossing uitgesloten o.w.v. de beperkte 
gronddekking boven de afdichtlaag en het risico op beschadiging ervan. Deze variant voorziet dan ook in een 
aanvoer van 2,3 miljoen m³ gronden. Dit volume gronden laat toe om plaatselijk condities te creëren die 
(gecontroleerde) herbebossing mogelijk maken. Aangezien de eindafdek (gegeven het volume van 980.000 m³) 
niet overal dik genoeg kan aangelegd worden om bebossing toe te laten, is volledige herbebossing ook in deze 
variant (nog steeds) niet mogelijk. 
Binnen het Oosterweelproject zijn zeer grote grondvolumes ter beschikking die sowieso via de waterweg afgevoerd 
moeten worden. Het gebruik van Oosterweelgronden binnen deze saneringsvariant biedt een meerwaarde omdat 
zo de sanering op een kortere tijdspanne kan worden uitgevoerd en elke belasting van het wegennet voor aanvoer 
van grond wordt vermeden. Dit volume grondoverschotten verantwoordt ook de bouw van een kade bij de Rupel 
te Molleveld én een tunnel onder de Kapelstraat. 

 
In deze variant worden beide stortplaatsen afgedekt conform VLAREM. Daarnaast wordt het gebied tussen de beide 
storten afgedekt 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; 

- 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 (zie Figuur 3)); 

- Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. 
het gipsstort (zie Figuur 1) door afdekking weggenomen. 

 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van de beide stortplaatsen en 
voor het nivelleren en profileren van het tussengebied alvorens de afdichtende kleilaag (123.200 m³) wordt 
aangebracht bedraagt 1.196.800 m³. Voor het realiseren van de eindafdek is 980.000 m³ grond voorzien.  
Het volume gronden dat nodig is voor het nivelleren en profileren is in deze variant groter dan in varianten 3 en 4. 
Dit extra volume situeert zich voornamelijk in de benodigde gronden voor het profileren van het volume onder de 
kleilaag in het tussengebied. Door het nieuw ontworpen reliëf in varianten 6 en 7, waarbij het tussengebied 
aanzienlijk opgehoogd wordt, is het o.a. omwille van drainage aangewezen om de afdichtende kleilaag niet meer 
onderaan aan te laten sluiten op de afdichtlaag van het asbeststort maar ongeveer 20 m hoger. De kleilaag helt 
vervolgens af richting de ontworpen centrale vallei in het oosten. Op het profiel in Bijlage 4 wordt dit geïllustreerd 
voor het ontworpen reliëf van variant 7. 

 
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 overhoogte die boven de stortplaatsen gecreëerd wordt, is geen bedreiging voor de integriteit van de 
afdichtlaag. Pollux reikt enkele oplossingen aan om de zettingen op te vangen en voldoende stabiliteit te 
garanderen. Verdere studie en detaillering (o.a. opmaak zettingsmodel) tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase 
zijn noodzakelijk 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 
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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 varianten 6 en 7 meer ruimte ingenomen worden om stabiele hellingen aan te kunnen 
leggen. De profielen in Bijlage 3 illustreren het ruimtebeslag t.h.v. het huisvuilstort voor de verschillende varianten. 
De uiteindelijke oppervlakte die in deze variant zal aangevuld en afgedekt worden, bedraagt 317.200 m² (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 deze saneringsvariant is weergegeven in figuur 9. 
 

Figuur 9: Inname afdekking bij varianten 6 en 7 

 
 

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 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. 

 
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 een jaarlijkse 
controle van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse 
op de relevante parameters.  
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2.3.3.3.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 6 wordt geraamd op € 8.904.720 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 1. 

2.3.3.3.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 

Artikel 21 §2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 
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 (zie Figuur 3) 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. 

2.3.3.3.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

Partiële bebossing wordt in deze variant mogelijk maar het volume van de eindafdek is te beperkt om een volledige 
herbebossing mogelijk te maken. Het additionele volume boven de folies is immers al bij al beperkt. Het plaatsen 
van gebouwen op de gesaneerde zones is o.w.v. 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. 
 

2.3.3.4 Variant 7: geïntegreerde variant met 3,1 miljoen m³ grondverzet aangevoerd via de 
waterweg, met afdekking van de beide stortplaatsen conform VLAREM en het 
tussengelegen gebied met een kleilaag 

2.3.3.4.1 Technische uitwerking 

Binnen het ontwerp- en participatietraject werd rekening houdend met de principes van de multicriteria-analyse 
(BATNEEC) uit de ‘Standaardprocedure bodemsaneringsproject (OVAM, april 2020)’ en met de sterke 
wens/noodzaak tot herbebossing, gezocht naar een verdere optimalisatie van het grondvolume dat kan geborgen 
worden.  
Bij een aanvullaag van 2 m is spontane verbossing of actieve herbebossing immers uitgesloten o.w.v. de beperkte 
gronddekking boven de afdichtlaag, het risico op beschadiging van de afdichtlaag en/of het risico op blootkomen 
bij windworp van bomen op een ondiepe bodem.  

Binnen het Oosterweelproject zijn zeer grote grondvolumes ter beschikking die sowieso via de waterweg afgevoerd 
moeten worden. Het gebruik van Oosterweelgronden binnen de geïntegreerde saneringsvariant biedt een 
meerwaarde omdat zo de sanering op een korte tijdspanne kan worden uitgevoerd en elke belasting van het 
wegennet voor aanvoer van grond wordt vermeden. Bij een groter bergbaar volume is bouw van een kade bij de 
Rupel te Molleveld én een tunnel onder de Kapelstraat ook verantwoord. Tot slot kan bij een groter te bergen 
volume een gevarieerder landschap worden gebouwd met uitdagende reliëfs zoals ze vandaag in het gebied ook 
voorkomen en in het participatietraject gewaardeerd werden. 
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In deze variant 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; 

- 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 (zie Figuur 3)); 

- Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. 
het gipsstort (zie Figuur 1) 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, i.c. eenzelfde volume als in de vorige 
variant. Voor het realiseren van de eindafdek  is 1.780.000 m³ grond voorzien, wat een substantieel groter volume 
is dan in de vorige variant 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 reikt enkele oplossingen aan om de zettingen op te vangen en voldoende stabiliteit te 
garanderen. Verdere studie en detaillering (o.a. opmaak zettingsmodel) tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase 
zijn noodzakelijk 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 varianten 6 en 7 meer ruimte ingenomen worden om stabiele hellingen aan te kunnen 
leggen. De profielen in Bijlage 3 illustreren het ruimtebeslag t.h.v. het huisvuilstort voor de verschillende varianten. 
De uiteindelijke oppervlakte die in deze variant zal aangevuld en afgedekt worden, bedraagt 317.200 m² (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 deze saneringsvariant is weergegeven in figuur 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 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. 

 
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 een jaarlijkse 
controle van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse 
op de relevante parameters.  
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2.3.3.4.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 5 wordt geraamd op € 6.177.820 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 1. 

2.3.3.4.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 

 

Artikel 21 §2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 
 

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 (zie Figuur 3) 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. 

2.3.3.4.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

Uit het ontworpen reliëf (cfr. 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 o.w.v. 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. 

 

2.3.3.5 Samenvattende tabel afdekkingsvarianten 

Van onderstaande voorgestelde afdekkingsvarianten worden in Tabel 6 de belangrijkste kenmerken en kengetallen 
samengevat:  

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 mln. m³ via de weg (i.c. de BATNEEC-variant uit de eerdere MCA-analyse); 

5. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 mln. m³ via de Rupel; 

6. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 2,3 mln. m³ via de Rupel; 

7. Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 3,1 mln. m³ via de Rupel. 
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Tabel 6: Samenvattende tabel met belangrijkste kenmerken en kengetallen per afdekkingsvariant 

Kenmerken Variant 3 Variant 5 Variant 6 Variant 7 

Biogasmanagement 
Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Transport gronden Via de weg Via kade aan de 
Rupel 

Via kade aan de 
Rupel 

Via kade aan de 
Rupel 

Afdekking asbeststort Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking huisvuilstort Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking gipsstort Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking tussengebied Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (cfr. VLAREM) 

Kengetallen     

Nivelleringslaag (m³) 551.800 551.800 1.196.800 1.196.800 

Kleilaag (m³) 101.600 101.600 123.200 123.200 

Eindafdek (m³) 570.800 570.800 980.000 1.780.000 

Totaal aanvulgronden (m³) 1.224.200 1.224.200 2.300.000 3.100.000 

Oppervlakte met 
afdichtlaag uit klei (m²) 101.600 101.600 123.200 123.200 

Oppervlakte met 
afdichtlaag cfr. VLAREM 
(m²) 

183.800 183.800 194.000 194.000 

Totaal ingenomen 
oppervlakte (m²) 

285.400 285.400 317.200 317.200 

Geschatte saneringsduur 
(jaar) 

7 3 5 6 

 

 Multicriteria-analyse 

Volgens dezelfde methodiek als in §. 2.2.2 worden de verschillende afdekkingsvarianten hieronder ten opzichte van 
elkaar beoordeeld in een multicriteria-analyse (volgens de standaardprocedure BSP).  

 

Volgende varianten worden t.o.v. elkaar afgewogen: 

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 mln. m³ via de weg (i.c. de BATNEEC-variant uit de eerdere MCA-analyse); 

5. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 mln. m³ via de Rupel; 

6. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 2,3 mln. m³ via de Rupel; 

7. Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 3,1 mln. m³ via de Rupel. 

 

2.3.4.1 Samenvattende tabellen met scores multicriteria-analyse 

In Tabel 7 is de multicriteria-analyse weergegeven die de eerder weerhouden BATNEEC-variant 3 vergelijkt met de 
varianten 5 t.e.m. 7 die een ruimere landschapsontwikkeling met grotere grondvolumes en aanvoer via de waterweg 
beogen. 
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Zoals hoger ook reeds gesteld dient volgens de standaardprocedure BSP bij de puntentoekenning per criterium de 
som der toegekende punten 20 te bedragen. Aangezien in deze MCA de variant 3 vergeleken wordt met andere 
varianten dan in de eerste MCA is het ook logisch dat de scoretoekenning voor variant 3 in beide MCA’s niet identiek 
is. 

 

Tabel 7: Multicriteria-analyse varianten 

Criterium 3 5 6 7 

1. Milieuhygiënisch lokaal         

1.1 Niveau behalen decretale doelstellingen - grond 5 5 5 5 

1.2 Niveau behalen decretale doelstellingen - grondwater 5 5 5 5 

1.3 Totale vuilvrachtvermindering 5 5 5 5 

1.4 Rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten 6 5 4,5 4,5 

1.5 Saneringsduur en beleidsdoelstellingen 4,5 6,5 4,5 4,5 

Subtotaal M (1) 168,3 174,9 158,4 158,4 

2. Milieuhygiënisch regionaal/globaal         
2.1 Verbruik grondstoffen en gerecycleerde materialen (CO2-
calculator) 

4,7 5,8 5 4,5 

2.2 Productie van niet-herbruikbaar afval tijdens de sanering 5 5 5 5 

Subtotaal G (2) 57,6 66,4 60 56 

3. Technisch en maatschappelijk         

3.1 Hinder en overlast tijdens de sanering 4 7 5 4 

3.2 Gebruiksbeperkingen na de sanering 3 3 6 8 

3.3 Aanbrengen schade ten gevolge van de sanering 6,5 4,5 4,5 4,5 

3.4 Veiligheidsmaatregelen tijdens de sanering 5 5 5 5 

Subtotaal T (3)  101,8 107,3 112,8 118,3 

4. Financieel         

4.1 Kosten sanering 5 4,5 5 5,5 

4.2 Waarde restverontreiniging 5 5 5 5 

Subtotaal F (4) 165 154 165 176 

Totaal 492,7 502,6 496,2 508,7 

(1) Mx = XM/5 * (Mx,1 + Mx,2 + Mx,3 + Mx,4 + Mx,5) en XM = 33 

(2) Gx = XG/3 * (2 * Gx,1 + G2,2) en XG = 12 

(3) Tx = XT/4 * (Tx,1 + Tx,2 + Tx,3 + Tx,4) en XT = 22 

(4) Fx = XF/3 * (2 * Fx,1 + Fx,2) en XF=33 

 
Hieronder volgt een toelichting bij de verschillende behandelde aspecten en de verschillende criteria in de 
multicriteria-analyse. 

 

2.3.4.2 Aspect milieuhygiënisch lokaal 

Niveau behalen decretale doelstellingen vaste deel van de aarde 

Dit criterium evalueert het niveau dat per saneringsvariant kan gehaald worden voor het vaste deel van de aarde 
en dit zoals verwoord in het bodemsaneringsdecreet: 

- Gebruiksbeperkingen, bestemmingsbeperkingen; 
- Wegnemen risico’s (met noodzaak tot het formuleren van gebruiksadviezen); 
- Wegnemen risico's (zonder de noodzaak tot het formuleren van gebruiksadviezen); 
- Saneren tot bodemsaneringsnorm; 
- Saneren tot richtwaarden. 
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In elk van de varianten wordt het humaan-toxicologisch risico voor asbest weggenomen door afdek van het 
asbeststort. Ook worden de bronpercelen van de verontreiniging met zware metalen in de bodem afgedekt. Alle 
varianten krijgen dezelfde score.  

 
Niveau behalen decretale doelstellingen grondwater 

Dit criterium evalueert het niveau dat per saneringsvariant kan gehaald worden voor het grondwater en dit zoals 
verwoord in het bodemsaneringsdecreet: 

- Gebruiksbeperkingen, bestemmingsbeperkingen; 
- Wegnemen risico’s (al of niet met het formuleren van gebruiksadviezen); 
- Maximaliseren bodemsaneringsnorm; 
- Saneren richtwaarden. 

Tenzij door de bodemsaneringsdeskundige anders kan worden geargumenteerd en voldoende gemotiveerd, dient 
de score voor dit criterium te slaan op de beoogde saneringsdoelstelling van het effectief te saneren deel van de 
verontreiniging. In geval van het toekennen van scores voor verschillende varianten met hetzelfde vooropgesteld 
niveau van saneringsdoelstelling, dient sowieso de variant die de hoogste zekerheid heeft op het effectief behalen 
van deze doelstelling een hogere score te krijgen. 

 
De afgedekte oppervlakte in varianten 6 en 7 is een beetje groter (10 %) dan deze in varianten 3 en 5. De reden 
hiervoor is dat door de ophoging meer ruimte moet ingenomen worden om stabiele hellingen te kunnen aanleggen. 
Dit wordt ook geïllustreerd door de profielen in Bijlage 3. Het oppervlakteverschil is echter te klein om hiervoor een 
verschil in punten toe te kennen. 
 

Totale vuilvracht vermindering 
Dit criterium evalueert de totale vuilvrachtreductie die iedere variant realiseert. 

 
Omdat de 4 varianten ongeveer dezelfde oppervlakte aan bronpercelen afdekken is er geen verschil in 
vuilvrachtvermindering tussen de varianten. 

 
Rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten 

Hier wordt nagegaan in hoeverre door het toepassen van de saneringstechniek hinder veroorzaakt wordt in andere 
milieucompartimenten (o.a. emissies naar oppervlaktewater, emissies op riool, emissies naar de lucht).  

 
Er wordt niet ontgraven (ontgraven van het huisvuilstort zou een ernstige emissie van stortgassen naar de lucht 
inhouden). In varianten 5, 6 en 7 waar het grondtransport via de Rupel verloopt en een kade moet aangelegd 
worden, is een zeer beperkte bemaling nodig voor de aanleg en instandhouding van de tunnel onder de Kapelstraat. 
Dit water zal via de RWA op de Rupel geloosd worden. In varianten 6 en 7 duurt de emissie langer dan 3 jaar. Deze 
varianten krijgen dus een lager score dan variant 5 waarbij de emissie ongeveer 2 jaar zal duren. In variant 3 is er 
geen rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten. 

 

Saneringsduur en beleidsdoelstellingen 

Voor het toekennen van scores waarbij enkel de saneringsduur in rekening kan worden gebracht, moeten volgende 
regels in acht worden genomen. De termijn wordt gerekend vanaf de startvergadering tot het stopzetten van de 
actieve sanering. Monitoring en nazorg worden dus niet in rekening gebracht.  

- Alle saneringen die minder dan 2 jaar duren moeten een gelijke score krijgen. Deze saneringen zijn immers 
naar BATNEEC en beleidsdoelstellingen als gelijk te beschouwen; 

- Alle saneringen die meer dan 2 jaar en minder dan 5 jaar duren moeten een gelijke score krijgen. Het 
verschil met de varianten die minder dan 2 jaar duren mag daarenboven niet meer dan 2 punten zijn; 

- Saneringen die meer dan 5 jaar duren moeten ook allen een gelijke score krijgen. Er mag een beduidend 
verschil zijn met de varianten die minder dan 5 jaar duren. 
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In variant 3 worden de gronden via de weg aangevoerd en wordt gerekend met een maximale aanvoer van 200.000 
m³/jaar. Varianten 5, 6 en 7 voorzien in een aanvoer van 615.000 m³/jaar per schip. Een overzicht van de 
saneringsduur per variant: 

- Variant 3: 7 jaar 
o Voorbereidende werken: 0,5 jaar; 
o Afdekking o.b.v. 1.224.200 m³ aanvulgrond aangevoerd via de weg: 6,5 jaar. 

- Variant 5: 3 jaar 
o Voorbereidende werken (inclusief aanleg kade en tunnel): 1 jaar; 
o Afdekking o.b.v. 1.224.200 m³ aanvulgrond aangevoerd via de Rupel: 2 jaar. 

- Variant 6: 5 jaar 
o Voorbereidende werken (inclusief aanleg kade en tunnel): 1 jaar; 
o Afdekking o.b.v. 2,3 mln. m³ aanvulgrond aangevoerd via de Rupel: 4 jaar. 

- Variant 7: 6 jaar 
o Voorbereidende werken (inclusief aanleg kade en tunnel): 1 jaar; 
o Afdekking o.b.v. 3,1 mln. m³ aanvulgrond aangevoerd via de Rupel: 5 jaar. 

Varianten 3, 6 en 7 duren langer dan 5 jaar en krijgen een gelijke score. Variant 5 krijgt een hogere score. 
 

2.3.4.3 Aspect milieuhygiënisch regionaal/globaal 

Verbruik grondstoffen en gerecycleerde materialen (CO²-calculator) 

Volgende materialen en handelingen die betrekking hebben op het uitvoeren van de saneringsvarianten werden 
ingevoerd in de CO2-calculator: 

- Aangevoerde aanvulgrond verwerken (ontgraven landbodem/op de locatie verwerken grondstromen): het 
volume te verwerken aanvulgrond (m³) wordt ingevoerd, als elektriciteitsvoorziening voor verdichten wordt 
grijze stroom gekozen; 

- De hoeveelheden folie, (gas)drainagemat en kleimat kunnen niet ingevoerd worden in de calculator. De 
kleimat kan wel onrechtstreeks in rekening gebracht worden onder bentoniet (ontgraven landbodem / 
overige materialen). Hiervoor werd de oppervlakte kleimat omgerekend naar kilogram bentoniet o.b.v. een 
dichtheid van 5 kg/m²; 

- Transport aanvoer materialen: hier wordt het transport van de aan te voeren materialen (folie, 
(gas)drainagemat en kleimat) ingevoerd. Als vervoersmiddel wordt vrachtwagen (50 km enkele reis) 
gekozen (vrachtschip is geen keuzemogelijkheid). De transportbewegingen worden ingeschat o.b.v. 
volgende te transporteren hoeveelheden per rit: 

o Folie: 9.720 m²/vrachtwagen; 
o (Gas)drainagemat: 6.000 m²/vrachtwagen; 
o Kleimat: 3.800 m²/vrachtwagen.   

- Transport aanvoer gronden: bij variant 3 werd transport met vrachtwagen ingegeven, bij de andere 
varianten met vrachtschip 

- In varianten 5, 6 en 7 waar het grondtransport via de Rupel verloopt en een kade moet aangelegd worden, 
is een zeer beperkte bemaling nodig voor de aanleg en instandhouding van de tunnel onder de Kapelstraat. 
Dit water zal via de riolering op de Rupel geloosd worden. Volgende bemalingsduur werd in rekening 
gebracht: 

o Variant 5: 2 jaar; 
o Variant 6: 4 jaar; 
o Variant 7: 5 jaar. 

- Toezicht en nazorg: hier wordt de aanwezigheid van een toezichthouder en milieukundig begeleider tijdens 
de uitvoering van de saneringswerken ingebracht, alsook de verplaatsingen voor de monitoring na het 
beëindigen van de sanering. 

 

Volgende hoeveelheden CO2-uitstoot werden berekend (zie Bijlage 2): 
- Variant 3: 13.836,4 ton CO2; 
- Variant 5: 6.138,5 ton CO2; 
- Variant 6: 11.247,9 ton CO2; 
- Variant 7: 14.885,5 ton CO2. 
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Productie van niet-herbruikbaar afval tijdens de sanering 

Onder deze categorie valt het storten (of verbranden) van zowel geproduceerd afval tijdens de sanering, als van 
uitgegraven grond.  

 

In geen van de varianten komt niet-herbruikbaar afval vrij tijdens de sanering. 

 

2.3.4.4 Aspect technisch en maatschappelijk 

Hinder en overlast tijdens de sanering 

Met (bijkomende) hinder wordt hier onder andere bedoeld: 
- Bepaalde milieuhinder, zoals geluidshinder, geurhinder, overlast door trillingen, temperatuurwijziging, 

overlast of hinder voor bestaande natuurwaarde; 
- Verkeershinder door het afsluiten van wegen, installatie op openbaar domein, voetpad, ...; 
- Hinder voor eigenaars/gebruikers van de site ten gevolge emissies, gevaren verbonden aan het specifieke 

karakter van de werken, werken met gevaarlijke producten, brandgevaar, explosiegevaar, …;  
- Hinder naar de omgeving toe door bijvoorbeeld gevaarlijke emissies of situaties, brandgevaar, 

explosiegevaar, transportrisico’s en dergelijke; 

 

Voor het toekennen van scores wordt rekening gehouden met: 

- Het aantal vormen van hinder en overlast die voorkomen ten gevolge van de sanering; 
- Het al of niet voorkomen van hinder op de werf/site en/of buiten de werf/site (omwonenden); 
- De mate waarin eenzelfde vorm van hinder/overlast wordt begroot/ervaren; 
- Wordt de hinder/overlast gedurende eenzelfde periode al dan niet als ‘negatiever’ ervaren (bv. het inzetten 

van andere machines die aanleiding geven tot meer geluidshinder - hogere decibels); 
- Wordt een gelijkaardige hinder/overlast gedurende een aanzienlijk langere periode ervaren. In dit laatste 

geval zou er naar analogie met de termijnen van de saneringsduur een verschil in score toegekend kunnen 
worden en dit op basis van de duurtijd van de hinder en overlast: 

o Alle varianten met hinder/overlast gedurende < 6 maanden krijgen eenzelfde score; 
o Alle varianten met hinder/overlast gedurende een periode van 6 maanden - 3 jaar krijgen eenzelfde 

score en het verschil met een duurtijd < 6 maand mag maximaal 2 punten zijn; 
o Alle varianten met hinder/overlast gedurende meer dan 3 jaar mogen als ‘negatiever’ beschouwd 

worden (beduidend verschil met voorgaande varianten). 
 

In variant 3 worden alle aanvulgronden via de weg aangevoerd. Dit zal gedurende 6 jaar voor overlast zorgen op 
het lokale wegennet. Variant 7 heeft eenzelfde saneringsduur, maar hier worden de gronden via de Rupel 
aangevoerd waardoor de hinder beperkt blijft dat de directe omwonenden (wat gelet op de ligging van de kaai 
beperkt is tot enkele huizen langs de Kapelstraat). Gezien het grotere volume aan te voeren gronden en het 
zwaarder materieel dat binnen de site ingezet wordt, wordt deze variant toch als even hinderlijk beschouwd als 
variant 3.     

Variant 5 krijgt de hoogste score o.w.v. de kortste periode van hinder en aanvoer van gronden via de Rupel. 

 

Beperkingen die na de uitvoering van de sanering zullen gelden voor het gebruik 
Beperkingen voor het gebruik moeten in ruime zin geïnterpreteerd worden als 'alle beperkingen ten opzichte van 
een multifunctioneel terreingebruik'. De na bodemsanering te formuleren gebruiksadviezen zijn het aangewezen 
instrument om de relevante informatie weer te geven met betrekking tot de beperkingen voor het gebruik van een 
grond. 
 

Gezien het gecreëerde reliëf in varianten 3 en 5 een beperkte aanvullaag inhoudt, wordt dit als een beperking 
gezien voor een multifunctioneel terreingebruik en zeker voor herbebossing (verboden volgens Vlarem) t.o.v. de 
geïntegreerde variant 7, die gebaseerd is op het ontwerp dat tot stand is gekomen via participatie en waar volledige 
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herbebossing inherent deel uitmaakt van de variant. In variant 6 zijn meer mogelijkheden naar terreingebruik en 
herbebossing dan in varianten 3 en 5 maar beduidend minder dan in variant 7. 

Het achterlaten van een onbebosbare gesaneerde plek is noch voor de initiatiefnemers, noch voor de omwonenden 
een optie. Het gewicht van de mogelijkheid tot herbebossing komt dan ook duidelijk tot uiting in het toegekende 
puntenverschil. 

 

Aanbrengen van schade ten gevolge van de sanering 

Hierbij wordt ten eerste begrepen het ontstaan van schade waarvan men zeker is. Bijvoorbeeld: 
- Het bewust afbreken van panden; 
- Het afbreken van infrastructuren (bv. vloeren, ...); 
- Het beschadigen of (gedeeltelijk) verwijderen van tuintjes. 

Hieronder worden tevens verstaan de risico’s die de werken inhouden. Bijvoorbeeld: 
- Explosiegevaar; 
- Zettingsschade; 
- Trilschade. 

 
In varianten 5, 6 en 7 wordt een tunnel onder de Kapelstraat aangelegd waarbij een zeer beperkt risico op zettingen 
(huizen, weg, …) bestaat. Bij alle varianten is er transport met vrachtwagens of dumpers en is er een theoretisch 
risico op trilschade. 

 

Veiligheidsmaatregelen tijdens de sanering 
De veiligheidsmaatregelen zijn voor de verschillende varianten gelijkaardig. De tijdsduur van een 
veiligheidsmaatregel heeft geen impact op de score.  

2.3.4.5 Aspect financiën 

Kosten van de sanering 

Deze post spreekt voor zich, hoe hoger de kosten van de sanering, hoe slechter de score. 

 

Tabel 8: Kostprijs van de verschillende varianten 

 3 5 6 7 

Kostprijs 9.009.110 € 11.191.026 € 8.904.720 € 6.177.820 € 

 

K3 = kostprijs variant 3; 

K5 = kostprijs variant 5; 
K6 = kostprijs variant 6; 

K7 = kostprijs variant 7; 
 

Kt = K3 + K5 + K6 + K7 

 

V = aantal varianten in de mulitcriteria-analyse 

St = 5 * V 

 

F1,1 = St / (V-1) * (Kt – K3) / Kt 
F2,1 = St / (V-1) * (Kt – K5) / Kt 

F3,1 = St / (V-1) * (Kt – K6) / Kt 

F4,1 = St / (V-1) * (Kt – K7) / Kt 
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Tabel 9: Score criterium ‘kosten van de sanering’  

 3 5 6 7 

F-score 5 4,5 5 5,5 

 

Waarde van de restverontreiniging 

De restverontreiniging kan ooit, bij een later gebruik, opgegraven worden en zal uiteindelijk toch, in het kader van 
de wetgeving omtrent het grondverzet, aanleiding geven tot extra kosten. Deze kosten kunnen in principe begroot 
worden op basis van de restverontreiniging. Deze redenering gaat ook op voor de grondwaterverontreiniging, maar 
in mindere mate. De kosten die verbonden zijn aan een restverontreiniging in het grondwater zijn immers veel 
lager dan kosten die verbonden zijn aan restverontreiniging in het vaste deel van de aarde. Men kan dus een perfect 
bruikbaar terrein realiseren, maar toch kan de waarde van de restverontreiniging zeer hoog blijven (bijvoorbeeld 
bij een isolatie).  

 
De restverontreiniging t.h.v. het asbeststort en in het grondwater heeft, gezien de bestemming als groengebied, 
geen invloed op de waarde van de gronden. 

 

 Conclusie 

De geïntegreerde variant 7 krijgt 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. 
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3. BIJLAGEN 

 Bijlage 1: Kostprijsramingen saneringsvarianten  



VARIANT 1: AFDEKKING ENKEL ASBESTSTORT CFR. VLAREM, FLUSHING HUISVUILSTORT + OPPOMPEN SULFAATRIJK WATER UIT GIPSSTORT

Meetstaat uitvoeren van bodemsaneringswerken

Eenh.prijs Totaal
in cijfers (excl. BTW)

1. Voorbereidende werkzaamheden
1.1 Werfinrichting (algemene werfvoorbereiding, Achillesprotocol, opstellen uitvoeringsplanning, werfhekkens, aan- en afvoer, 

huur en onderhoud van werfketen en sanitaire installaties)
TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €

1.2 Veiligheid en veiligheidscoördinatie (collectieve en individuele beschermingsmiddelen, veiligheidscoördinatie ontwerp en 
uitvoering, verzekeringen)

TP 1 50.000,00 € 50.000,00 €

1.3 Sloop aanwezige gebouwen en structuren TP 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.4 Ontbossing VH m² 91400 0,50 € 45.700,00 €
1.5 Aanleggen en opbreken van een werfweg: geotextiel, 40 cm gesorteerd puin VH m² 10000 12,50 € 125.000,00 €
2. Flushing huisvuilstort + oppompen sulfaatrijk water uit gipsstort
2.1 Pilootproef TP 1 100.000,00 € 100.000,00 €
2.2 Afpompen percolaat

Installatie percolaatschachten, pompen en leidingnetwerk TP 1 450.000,00 € 450.000,00 €
Onderhoud en electriciteitsverbruik VH jaar 6 150.000,00 € 900.000,00 €

2.3 Bouw waterzuiveringsinstallatie
Buffer TP 1 20.000,00 € 20.000,00 €
Ammoniumstripper TP 1 700.000,00 € 700.000,00 €
Biologie TP 1 900.000,00 € 900.000,00 €
Omgekeerde osmose TP 1 400.000,00 € 400.000,00 €

2.4 Werking en onderhoud waterzuiveringsinstallatie
Buffer VH jaar 6 5.000,00 € 30.000,00 €
Ammoniumstripper VH m³ 575000 2,00 € 1.150.000,00 €
Biologie VH m³ 575000 1,00 € 575.000,00 €
Omgekeerde osmose VH m³ 575000 1,00 € 575.000,00 €

2.5 Afvoer en verwerking zoutrijk concentraat VH m³ 287500 50,00 € 14.375.000,00 €
2.6 Biogasmanagement TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €
2.7 Oppompen sulfaatrijk water uit gipsstort

Installatie bemalingsfilters, pompen en leidingnetwerk TP 1 200.000,00 € 200.000,00 €
Onderhoud en electriciteitsverbruik VH jaar 4 50.000,00 € 200.000,00 €

3. Stortafdekking en herinrichting terrein
3.1 Profileren van een ringgracht en aanleggen drainageleidingen VH m 2300 55,00 € 126.500,00 €
3.2 Aanvoer en aanbrengen van nivelleringslaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 186000 1,00 € 186.000,00 €
3.3 Leveren en plaatsen kleimat VH m² 91400 6,00 € 548.400,00 €
3.4 Leveren en plaatsen van dubbel gestructureerde HDPE-folie 2,5 mm (inclusief verankering) VH m² 91400 8,00 € 731.200,00 €
3.5 Leveren en plaatsen van drainagemat (geocomposite) VH m² 91400 6,00 € 548.400,00 €
3.6 Aanvoer en aanbrengen aanvullaag (2 m dik) (gronden vrij gebruik of natuurlijke aanrijking) VH m³ 182800 3,00 € 548.400,00 €
4. Milieukundige begeleiding
4.1 Startvergadering + verslag, opstellen kwaliteitsplan TP 1 3.000,00 € 3.000,00 €
4.2 Begeleiding van de werken op het terrein VH dag 400 500,00 € 200.000,00 €
4.3 Analyses TP 1 20.000,00 € 20.000,00 €
4.4 Administratie en overhead TP 1 7.500,00 € 7.500,00 €
4.5 Eindevaluatieverslag TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €
5. Nazorg
5.1 Opvolging grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit (jaarlijks gedurende 30 jaar)

Verplaatsing en staalname VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
Analyse VH stuk 300 150,00 € 45.000,00 €

5.2 Controle afdeklaag VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
5.3 Coördinatie en jaarlijks verslag VH stuk 30 1.200,00 € 36.000,00 €
6. As-built dossier
6.1 Opmaken as-built dossier TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Totaal excl. BTW 24.471.100,00 €
Totaal inclusief 10 % onvoorziene kost 26.918.210,00 €
BTW 5.652.824,10 €
Totaal incl. BTW 32.571.034,10 €

Post Omschrijving der werken Aard Eenh. Aantal



VARIANT 2: AFDEKKING ASBEST- EN GIPSSTORT CFR. VLAREM, AFPOMPEN PERCOLAAT + AFDEK HUISVUILSTORT MET KLEILAAG

Meetstaat uitvoeren van bodemsaneringswerken

Eenh.prijs Totaal
in cijfers (excl. BTW)

1. Voorbereidende werkzaamheden
1.1 Werfinrichting (algemene werfvoorbereiding, Achillesprotocol, opstellen uitvoeringsplanning, werfhekkens, aan- en afvoer, 

huur en onderhoud van werfketen en sanitaire installaties)
TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €

1.2 Veiligheid en veiligheidscoördinatie (collectieve en individuele beschermingsmiddelen, veiligheidscoördinatie ontwerp en 
uitvoering, verzekeringen)

TP 1 50.000,00 € 50.000,00 €

1.3 Sloop aanwezige gebouwen en structuren TP 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.4 Ontbossing VH m² 194700 0,50 € 97.350,00 €
1.5 Aanleggen en opbreken van een werfweg: geotextiel, 40 cm gesorteerd puin VH m² 10000 12,50 € 125.000,00 €
2. Afpompen percolaat huisvuilstort
2.1 Afpompen percolaat

Installatie percolaatschachten, pompen en leidingnetwerk TP 1 450.000,00 € 450.000,00 €
Onderhoud en electriciteitsverbruik VH jaar 2 150.000,00 € 300.000,00 €

2.2 Afvoer en verwerking zoutrijk concentraat VH m³ 125000 50,00 € 6.250.000,00 €
2.3 Biogasmanagement TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €
3. Stortafdekking en herinrichting terrein
3.1 Profileren van een ringgracht en aanleggen drainageleidingen VH m 2300 55,00 € 126.500,00 €
3.2 Aanvoer en aanbrengen van nivelleringslaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 413800 1,00 € 413.800,00 €
3.3 Aanvoer en aanbrengen van kleilaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 88400 3,00 € 265.200,00 €
3.4 Leveren en plaatsen kleimat VH m² 106300 6,00 € 637.800,00 €
3.5 Leveren en plaatsen van dubbel gestructureerde HDPE-folie 2,5 mm (inclusief verankering) VH m² 106300 8,00 € 850.400,00 €
3.6 Leveren en plaatsen van drainagemat (geocomposite) VH m² 194700 6,00 € 1.168.200,00 €
3.7 Aanvoer en aanbrengen aanvullaag (2 m dik) (gronden vrij gebruik of natuurlijke aanrijking) VH m³ 389400 3,00 € 1.168.200,00 €
4. Milieukundige begeleiding
4.1 Startvergadering + verslag, opstellen kwaliteitsplan TP 1 3.000,00 € 3.000,00 €
4.2 Begeleiding van de werken op het terrein VH dag 400 500,00 € 200.000,00 €
4.3 Analyses TP 1 20.000,00 € 20.000,00 €
4.4 Administratie en overhead TP 1 7.500,00 € 7.500,00 €
4.5 Eindevaluatieverslag TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €
5. Nazorg
5.1 Opvolging grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit (jaarlijks gedurende 30 jaar)

Verplaatsing en staalname VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
Analyse VH stuk 300 150,00 € 45.000,00 €

5.2 Controle afdeklaag VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
5.3 Coördinatie en jaarlijks verslag VH stuk 30 1.200,00 € 36.000,00 €
6. As-built dossier
6.1 Opmaken as-built dossier TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Totaal excl. BTW 12.888.950,00 €
Totaal inclusief 10 % onvoorziene kost 14.177.845,00 €
BTW 2.977.347,45 €
Totaal incl. BTW 17.155.192,45 €

Eenh. AantalPost Omschrijving der werken Aard



VARIANT 3: AFDEKKING ASBEST- EN HUISVUILSTORT CFR. VLAREM EN TUSSENGEBIED (OMVATTEND GIPSSTORT) MET KLEILAAG

Meetstaat uitvoeren van bodemsaneringswerken

Eenh.prijs Totaal
in cijfers (excl. BTW)

1. Voorbereidende werkzaamheden
1.1 Werfinrichting (algemene werfvoorbereiding, Achillesprotocol, opstellen uitvoeringsplanning, werfhekkens, aan- en afvoer, 

huur en onderhoud van werfketen en sanitaire installaties)
TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €

1.2 Veiligheid en veiligheidscoördinatie (collectieve en individuele beschermingsmiddelen, veiligheidscoördinatie ontwerp en 
uitvoering, verzekeringen)

TP 1 50.000,00 € 50.000,00 €

1.3 Sloop aanwezige gebouwen en structuren TP 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.4 Ontbossing VH m² 285400 0,50 € 142.700,00 €
1.5 Aanleggen en opbreken van een werfweg: geotextiel, 40 cm gesorteerd puin VH m² 20000 12,50 € 250.000,00 €
2. Stortafdekking en herinrichting terrein
2.1 Profileren van een ringgracht en aanleggen drainageleidingen VH m 2300 55,00 € 126.500,00 €
2.2 Ontgassingsinstallatie

Levering en installatie drainage- en collectorbuizen VH m 1500 40,00 € 60.000,00 €
Gasdrainagemat VH m³ 92400 6,00 € 554.400,00 €
Bovengrondse installatie TP 1 30.000,00 € 30.000,00 €

2.3 Aanvoer en aanbrengen van nivelleringslaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 551800 1,00 € 551.800,00 €
2.4 Aanvoer en aanbrengen van kleilaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 101600 3,00 € 304.800,00 €
2.5 Leveren en plaatsen kleimat VH m² 183800 6,00 € 1.102.800,00 €
2.6 Leveren en plaatsen van dubbel gestructureerde HDPE-folie 2,5 mm (inclusief verankering) VH m² 183800 8,00 € 1.470.400,00 €
2.7 Leveren en plaatsen van drainagemat (geocomposite) VH m² 183800 6,00 € 1.102.800,00 €
2.8 Aanvoer en aanbrengen aanvullaag (minstens 2 m dik) (gronden vrij gebruik of natuurlijke aanrijking) VH m³ 570800 3,00 € 1.712.400,00 €
3. Milieukundige begeleiding
3.1 Startvergadering + verslag, opstellen kwaliteitsplan TP 1 3.000,00 € 3.000,00 €
3.2 Begeleiding van de werken op het terrein VH dag 500 500,00 € 250.000,00 €
3.3 Analyses TP 1 15.000,00 € 15.000,00 €
3.4 Administratie en overhead TP 1 7.500,00 € 7.500,00 €
3.5 Eindevaluatieverslag TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €
4. Nazorg
4.1 Opvolging grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit (jaarlijks gedurende 30 jaar)

Verplaatsing en staalname VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
Analyse VH stuk 300 150,00 € 45.000,00 €

4.2 Controle afdeklaag VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
4.3 Coördinatie en jaarlijks verslag VH stuk 30 1.200,00 € 36.000,00 €
5. As-built dossier
5.1 Opmaken as-built dossier TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Totaal excl. BTW 8.190.100,00 €
Totaal inclusief 10 % onvoorziene kost 9.009.110,00 €
BTW 1.891.913,10 €
Totaal incl. BTW 10.901.023,10 €

Post Omschrijving der werken Aard Eenh. Aantal



VARIANT 4: AFDEKKING ASBEST-, HUISVUILSTORT EN TUSSENGEBIED (OMVATTEND GIPSSTORT) CFR. VLAREM

Meetstaat uitvoeren van bodemsaneringswerken

Eenh.prijs Totaal
in cijfers (excl. BTW)

1. Voorbereidende werkzaamheden
1.1 Werfinrichting (algemene werfvoorbereiding, Achillesprotocol, opstellen uitvoeringsplanning, werfhekkens, aan- en afvoer, 

huur en onderhoud van werfketen en sanitaire installaties)
TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €

1.2 Veiligheid en veiligheidscoördinatie (collectieve en individuele beschermingsmiddelen, veiligheidscoördinatie ontwerp en 
uitvoering, verzekeringen)

TP 1 50.000,00 € 50.000,00 €

1.3 Sloop aanwezige gebouwen en structuren TP 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.4 Ontbossing VH m² 285400 0,50 € 142.700,00 €
1.5 Aanleggen en opbreken van een werfweg: geotextiel, 40 cm gesorteerd puin VH m² 20000 12,50 € 250.000,00 €
2. Stortafdekking en herinrichting terrein
2.1 Profileren van een ringgracht en aanleggen drainageleidingen VH m 2300 55,00 € 126.500,00 €
2.2 Ontgassingsinstallatie

Levering en installatie drainage- en collectorbuizen VH m 1500 40,00 € 60.000,00 €
Gasdrainagemat VH m³ 92400 6,00 € 554.400,00 €
Bovengrondse installatie TP 1 30.000,00 € 30.000,00 €

2.3 Aanvoer en aanbrengen van nivelleringslaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 653400 1,00 € 653.400,00 €
2.4 Leveren en plaatsen kleimat VH m² 285400 6,00 € 1.712.400,00 €
2.5 Leveren en plaatsen van dubbel gestructureerde HDPE-folie 2,5 mm (inclusief verankering) VH m² 285400 8,00 € 2.283.200,00 €
2.6 Leveren en plaatsen van drainagemat (geocomposite) VH m² 285400 6,00 € 1.712.400,00 €
2.7 Aanvoer en aanbrengen aanvullaag (minstens 2 m dik) (gronden vrij gebruik of natuurlijke aanrijking) VH m³ 570800 3,00 € 1.712.400,00 €
3. Milieukundige begeleiding
3.1 Startvergadering + verslag, opstellen kwaliteitsplan TP 1 3.000,00 € 3.000,00 €
3.2 Begeleiding van de werken op het terrein VH dag 500 500,00 € 250.000,00 €
3.3 Analyses TP 1 15.000,00 € 15.000,00 €
3.4 Administratie en overhead TP 1 7.500,00 € 7.500,00 €
3.5 Eindevaluatieverslag TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €
4. Nazorg
4.1 Opvolging grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit (jaarlijks gedurende 30 jaar)

Verplaatsing en staalname VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
Analyse VH stuk 300 150,00 € 45.000,00 €

4.2 Controle afdeklaag VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
4.3 Coördinatie en jaarlijks verslag VH stuk 30 1.200,00 € 36.000,00 €
5. As-built dossier
5.1 Opmaken as-built dossier TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Totaal excl. BTW 10.018.900,00 €
Totaal inclusief 10 % onvoorziene kost 11.020.790,00 €
BTW 2.314.365,90 €
Totaal incl. BTW 13.335.155,90 €

Post Omschrijving der werken Aard Eenh. Aantal



VARIANT 5: AFDEKKING ASBEST- EN HUISVUILSTORT CFR. VLAREM EN TUSSENGEBIED (OMVATTEND GIPSSTORT) MET KLEILAAG

GRONDVERZET VAN 1,2 MLN. M³ VIA DE RUPEL

Meetstaat uitvoeren van bodemsaneringswerken

Eenh.prijs Totaal
in cijfers (excl. BTW)

1. Voorbereidende werkzaamheden
1.1 Werfinrichting (algemene werfvoorbereiding, Achillesprotocol, opstellen uitvoeringsplanning, werfhekkens, aan- en afvoer, 

huur en onderhoud van werfketen en sanitaire installaties)
TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €

1.2 Veiligheid en veiligheidscoördinatie (collectieve en individuele beschermingsmiddelen, veiligheidscoördinatie ontwerp en 
uitvoering, verzekeringen)

TP 1 50.000,00 € 50.000,00 €

1.3 Sloop aanwezige gebouwen en structuren TP 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.4 Ontbossing VH m² 285400 0,50 € 142.700,00 €
1.5 Aanleggen en opbreken van een werfweg: geotextiel, 40 cm gesorteerd puin VH m² 20000 12,50 € 250.000,00 €
1.6 Inrichting zone kade tot afzetgebied TP 1 7.670.000,00 € 7.670.000,00 €
1.7 Infrastructuurwerken kruising Kapelstraat TP 1 400.000,00 € 400.000,00 €
1.8 Studiekosten inrichtings- en infrastructuurwerken TP 1 500.000,00 € 500.000,00 €
2. Stortafdekking en herinrichting terrein
2.1 Profileren van een ringgracht en aanleggen drainageleidingen VH m 2300 55,00 € 126.500,00 €
2.2 Ontgassingsinstallatie

Levering en installatie drainage- en collectorbuizen VH m 1500 40,00 € 60.000,00 €
Gasdrainagemat VH m³ 92400 6,00 € 554.400,00 €
Bovengrondse installatie TP 1 30.000,00 € 30.000,00 €

2.3 Aanvoer en aanbrengen van nivelleringslaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 551800 -3,20 € -1.765.760,00 €
2.4 Aanvoer en aanbrengen van kleilaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 101600 -3,20 € -325.120,00 €
2.5 Leveren en plaatsen kleimat VH m² 183800 6,00 € 1.102.800,00 €
2.6 Leveren en plaatsen van dubbel gestructureerde HDPE-folie 2,5 mm (inclusief verankering) VH m² 183800 8,00 € 1.470.400,00 €
2.7 Leveren en plaatsen van drainagemat (geocomposite) VH m² 183800 6,00 € 1.102.800,00 €
2.8 Aanvoer en aanbrengen aanvullaag (minstens 2 m dik) (gronden vrij gebruik of natuurlijke aanrijking) VH m³ 570800 -3,20 € -1.826.560,00 €
3. Milieukundige begeleiding
3.1 Startvergadering + verslag, opstellen kwaliteitsplan TP 1 3.000,00 € 3.000,00 €
3.2 Begeleiding van de werken op het terrein VH dag 300 500,00 € 150.000,00 €
3.3 Analyses TP 1 15.000,00 € 15.000,00 €
3.4 Administratie en overhead TP 1 7.500,00 € 7.500,00 €
3.5 Eindevaluatieverslag TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €
4. Nazorg
4.1 Opvolging grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit (jaarlijks gedurende 30 jaar)

Verplaatsing en staalname VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
Analyse VH stuk 300 150,00 € 45.000,00 €

4.2 Controle afdeklaag VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
4.3 Coördinatie en jaarlijks verslag VH stuk 30 1.200,00 € 36.000,00 €
5. As-built dossier
5.1 Opmaken as-built dossier TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Totaal excl. BTW 10.173.660,00 €
Totaal inclusief 10 % onvoorziene kost 11.191.026,00 €
BTW 2.350.115,46 €
Totaal incl. BTW 13.541.141,46 €

Eenh. AantalPost Omschrijving der werken Aard



VARIANT 6: AFDEKKING ASBEST- EN HUISVUILSTORT CFR. VLAREM EN TUSSENGEBIED (OMVATTEND GIPSSTORT) MET KLEILAAG

GRONDVERZET VAN 2,3 MLN. M³ VIA DE RUPEL

Meetstaat uitvoeren van bodemsaneringswerken

Eenh.prijs Totaal
in cijfers (excl. BTW)

1. Voorbereidende werkzaamheden
1.1 Werfinrichting (algemene werfvoorbereiding, Achillesprotocol, opstellen uitvoeringsplanning, werfhekkens, aan- en afvoer, 

huur en onderhoud van werfketen en sanitaire installaties)
TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €

1.2 Veiligheid en veiligheidscoördinatie (collectieve en individuele beschermingsmiddelen, veiligheidscoördinatie ontwerp en 
uitvoering, verzekeringen)

TP 1 50.000,00 € 50.000,00 €

1.3 Sloop aanwezige gebouwen en structuren TP 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.4 Ontbossing VH m² 317200 0,50 € 158.600,00 €
1.5 Aanleggen en opbreken van een werfweg: geotextiel, 40 cm gesorteerd puin VH m² 20000 12,50 € 250.000,00 €
1.6 Inrichting zone kade tot afzetgebied TP 1 7.670.000,00 € 7.670.000,00 €
1.7 Infrastructuurwerken kruising Kapelstraat TP 1 400.000,00 € 400.000,00 €
1.8 Studiekosten inrichtings- en infrastructuurwerken TP 1 500.000,00 € 500.000,00 €
1.9 Zettingsmodel, stabiliteitsanalyse, biogas- en percolaatmanagement (incl. proeven en analyses) TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €
2. Stortafdekking en herinrichting terrein
2.1 Profileren van een ringgracht en aanleggen drainageleidingen VH m 2300 55,00 € 126.500,00 €
2.2 Ontgassingsinstallatie

Levering en installatie drainage- en collectorbuizen VH m 1500 40,00 € 60.000,00 €
Gasdrainagemat VH m³ 92400 6,00 € 554.400,00 €
Bovengrondse installatie TP 1 30.000,00 € 30.000,00 €

2.3 Aanvoer en aanbrengen van nivelleringslaag (gronden < BSN type III, kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 1196800 -3,20 € -3.829.760,00 €
2.4 Aanvoer en aanbrengen van kleilaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 123200 -3,20 € -394.240,00 €
2.5 Leveren en plaatsen kleimat VH m² 194000 6,00 € 1.164.000,00 €
2.6 Leveren en plaatsen van dubbel gestructureerde HDPE-folie 2,5 mm (inclusief verankering) VH m² 194000 8,00 € 1.552.000,00 €
2.7 Leveren en plaatsen van drainagemat (geocomposite) VH m² 317200 6,00 € 1.903.200,00 €
2.8 Aanvoer en aanbrengen aanvullaag (minstens 2 m dik) (gronden vrij gebruik of natuurlijke aanrijking) VH m³ 980000 -3,20 € -3.136.000,00 €
3. Milieukundige begeleiding
3.1 Startvergadering + verslag, opstellen kwaliteitsplan TP 1 3.000,00 € 3.000,00 €
3.2 Begeleiding van de werken op het terrein VH dag 500 500,00 € 250.000,00 €
3.3 Analyses TP 1 20.000,00 € 20.000,00 €
3.4 Administratie en overhead TP 1 7.500,00 € 7.500,00 €
3.5 Eindevaluatieverslag TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €
4. Nazorg
4.1 Opvolging oppervlaktewaterkwaliteit (gedurende 30 jaar)

Verplaatsing en staalname VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
Analyse VH stuk 300 150,00 € 45.000,00 €

4.2 Controle afdeklaag VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
4.3 Coördinatie en jaarlijks verslag VH stuk 30 1.200,00 € 36.000,00 €
5. As-built dossier
5.1 Opmaken as-built dossier TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Totaal excl. BTW 8.095.200,00 €
Totaal inclusief 10 % onvoorziene kost 8.904.720,00 €
BTW 1.869.991,20 €
Totaal incl. BTW 10.774.711,20 €

Post Omschrijving der werken Aard Eenh. Aantal



VARIANT 7: GEÏNTEGREERDE VARIANT AFDEKKING ASBEST- EN HUISVUILSTORT CFR. VLAREM EN TUSSENGEBIED MET KLEILAAG

GRONDVERZET VAN 3,1 MLN. M³ VIA DE RUPEL

Meetstaat uitvoeren van bodemsaneringswerken

Eenh.prijs Totaal
in cijfers (excl. BTW)

1. Voorbereidende werkzaamheden
1.1 Werfinrichting (algemene werfvoorbereiding, Achillesprotocol, opstellen uitvoeringsplanning, werfhekkens, aan- en afvoer, 

huur en onderhoud van werfketen en sanitaire installaties)
TP 1 250.000,00 € 250.000,00 €

1.2 Veiligheid en veiligheidscoördinatie (collectieve en individuele beschermingsmiddelen, veiligheidscoördinatie ontwerp en 
uitvoering, verzekeringen)

TP 1 75.000,00 € 75.000,00 €

1.3 Sloop aanwezige gebouwen en structuren TP 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.4 Ontbossing VH m² 317200 0,50 € 158.600,00 €
1.5 Aanleggen en opbreken van een werfweg: geotextiel, 40 cm gesorteerd puin VH m² 20000 12,50 € 250.000,00 €
1.6 Inrichting zone kade tot afzetgebied TP 1 7.670.000,00 € 7.670.000,00 €
1.7 Infrastructuurwerken kruising Kapelstraat TP 1 400.000,00 € 400.000,00 €
1.8 Studiekosten inrichtings- en infrastructuurwerken TP 1 500.000,00 € 500.000,00 €
1.9 Zettingsmodel, stabiliteitsanalyse, biogas- en percolaatmanagement (incl. proeven en analyses) TP 1 300.000,00 € 300.000,00 €
2. Stortafdekking en herinrichting terrein
2.1 Profileren van een ringgracht en aanleggen drainageleidingen VH m 2300 55,00 € 126.500,00 €
2.2 Ontgassingsinstallatie

Levering en installatie drainage- en collectorbuizen VH m 1500 40,00 € 60.000,00 €
Gasdrainagemat VH m³ 92400 6,00 € 554.400,00 €
Bovengrondse installatie TP 1 30.000,00 € 30.000,00 €

2.3 Aanvoer en aanbrengen van nivelleringslaag (gronden < BSN type III, kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 1196800 -3,20 € -3.829.760,00 €
2.4 Aanvoer en aanbrengen van kleilaag (kwaliteit code 4y1 of beter (geen uitloging)) VH m³ 123200 -3,20 € -394.240,00 €
2.5 Leveren en plaatsen kleimat VH m² 194000 6,00 € 1.164.000,00 €
2.6 Leveren en plaatsen van dubbel gestructureerde HDPE-folie 2,5 mm (inclusief verankering) VH m² 194000 8,00 € 1.552.000,00 €
2.7 Leveren en plaatsen van drainagemat (geocomposite) VH m² 317200 6,00 € 1.903.200,00 €
2.8 Aanvoer en aanbrengen aanvullaag (minstens 2 m dik) (gronden vrij gebruik of natuurlijke aanrijking) VH m³ 1780000 -3,20 € -5.696.000,00 €
3. Milieukundige begeleiding
3.1 Startvergadering + verslag, opstellen kwaliteitsplan TP 1 3.000,00 € 3.000,00 €
3.2 Begeleiding van de werken op het terrein VH dag 700 500,00 € 350.000,00 €
3.3 Analyses TP 1 30.000,00 € 30.000,00 €
3.4 Administratie en overhead TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €
3.5 Eindevaluatieverslag TP 1 12.500,00 € 12.500,00 €
4. Nazorg
4.1 Opvolging oppervlaktewaterkwaliteit (gedurende 30 jaar)

Verplaatsing en staalname VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
Analyse VH stuk 240 150,00 € 36.000,00 €

4.2 Controle afdeklaag VH stuk 30 500,00 € 15.000,00 €
4.3 Coördinatie en jaarlijks verslag VH stuk 30 1.200,00 € 36.000,00 €
5. As-built dossier
5.1 Opmaken as-built dossier TP 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Totaal excl. BTW 5.616.200,00 €
Totaal inclusief 10 % onvoorziene kost 6.177.820,00 €
BTW 1.297.342,20 €
Totaal incl. BTW 7.475.162,20 €

Post Omschrijving der werken Aard Eenh. Aantal



BODEMSANERINGSPROJECT 48|50  

 

 Bijlage 2: CO2-calculator saneringsvarianten  



Rekenmodel CO2 bij bodemsaneringen versie 1.3.1

Uitvoerscherm
De resultaten op het uitvoerscherm betreffen gemiddelde waarden, 
de minimale en maximale waarden zijn per onderdeel gegeven op het tabblad berekeningen.

Projectnaam BSP Kleiputten Terhagen

Saneringsvariant Variant 1: afdekking asbeststort cfr. VLAREM, flushing huisvuilstort

Datum 14 september 2020

Model ingevuld door Stijn Mulders

Ontgraven landbodem 4.244 ton CO₂ Grondwater onttrekken 2.904 ton CO₂ Grondwater zuiveren 2.210 ton CO₂

Ontgraven 0 ton CO₂ Aanleg systeem 51 ton CO₂ Zuiveringsonderdeel 1.909 ton CO₂

Verwerken 42 ton CO₂ Onttrekken 2.851 ton CO₂ Hulpstoffen / chemicaliёn 0 ton CO₂

Materialen 247 ton CO₂ Transport 2 ton CO₂ Afvalstoffen 0 ton CO₂

Transport 3.954 ton CO₂ Transport 302 ton CO₂

PLI en BLE (in situ) 0 ton CO₂ MFE (in situ) 0 ton CO₂ ISCO 0 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂

Oxidatiereactie 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Oxidator 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Oxidatiereactie 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Biostimulatie 0 ton CO₂ Thermisch 0 ton CO₂ Toezicht en Nazorg 18 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Toezichthouder 9 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Directievoerder 0 ton CO₂

Substraat en hulpstoffen 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Milieukundig begeleider 9 ton CO₂

Substraatreactie 0 ton CO₂ Onderhoudsmonteur 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Veldmedewerker 1 ton CO₂

Overige varianten 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Materiaal 0 ton CO₂

Boorwerk 0 ton CO₂

Verwijderde vracht 0 kg EMISSIE    : 9.375,4 ton CO₂
Behandeld volume grond 0 m³ 1.030,3 Huishoud equivalenten

0,0 ton CO₂ per kg verwijderde verontreiniging
0,0 ton CO₂ per m³ verontreinigde grond

0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0

Ontgraven landbodem
Grondwater onttrekken

Grondwater zuiveren
PLI en BLE (in situ)

MFE (in situ)
ISCO

Biostimulatie
Thermisch

Toezicht en Nazorg
Overige varianten

CO2 geproduceerd in kg

Saneringsonderdelen
0,041,7247,4

3.954,4

Ontgraven Landbodem

Ontgraven

Verwerken

Materialen

Transport

50,5

2.851,3

1,8

Grondwater onttrekken

Aanleg systeem

Onttrekken

Transport

1.908,6

0,0 0,0301,9

Grondwater zuiveren

Zuiveringsonderdeel

Hulpstoffen / chemicaliёn

Afvalstoffen

Transport

0,00,00,00,0

PLI en BLE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,0

MFE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ISCO

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidator

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,00,00,0

Biostimulatie

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Substraat en hulpstoffen

Substraatreactie

Transport

0,00,00,0

Thermisch

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

8,6

0,0

8,6

0,0 0,6

Toezicht en Nazorg

Toezichthouder

Directievoerder

Milieukundig begeleider

Onderhoudsmonteur

Veldmedewerker

0,00,00,0

Overige varianten

Transport Materiaal

Boorwerk



Rekenmodel CO2 bij bodemsaneringen versie 1.3.1

Uitvoerscherm
De resultaten op het uitvoerscherm betreffen gemiddelde waarden, 
de minimale en maximale waarden zijn per onderdeel gegeven op het tabblad berekeningen.

Projectnaam BSP Kleiputten Terhagen

Saneringsvariant Variant 2: afdekking asbest en gipsstort cfr. VLAREM, afpompen percolaat + kleilaag huisvuilstort

Datum 14 september 2020

Model ingevuld door Stijn Mulders

Ontgraven landbodem 9.998 ton CO₂ Grondwater onttrekken 994 ton CO₂ Grondwater zuiveren 1.543 ton CO₂

Ontgraven 0 ton CO₂ Aanleg systeem 43 ton CO₂ Zuiveringsonderdeel 1.411 ton CO₂

Verwerken 101 ton CO₂ Onttrekken 950 ton CO₂ Hulpstoffen / chemicaliёn 0 ton CO₂

Materialen 340 ton CO₂ Transport 1 ton CO₂ Afvalstoffen 0 ton CO₂

Transport 9.557 ton CO₂ Transport 131 ton CO₂

PLI en BLE (in situ) 0 ton CO₂ MFE (in situ) 0 ton CO₂ ISCO 0 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂

Oxidatiereactie 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Oxidator 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Oxidatiereactie 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Biostimulatie 0 ton CO₂ Thermisch 0 ton CO₂ Toezicht en Nazorg 18 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Toezichthouder 9 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Directievoerder 0 ton CO₂

Substraat en hulpstoffen 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Milieukundig begeleider 9 ton CO₂

Substraatreactie 0 ton CO₂ Onderhoudsmonteur 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Veldmedewerker 1 ton CO₂

Overige varianten 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Materiaal 0 ton CO₂

Boorwerk 0 ton CO₂

Verwijderde vracht 0 kg EMISSIE    : 12.552,0 ton CO₂
Behandeld volume grond 0 m³ 1.379,3 Huishoud equivalenten

0,0 ton CO₂ per kg verwijderde verontreiniging
0,0 ton CO₂ per m³ verontreinigde grond

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0

Ontgraven landbodem
Grondwater onttrekken

Grondwater zuiveren
PLI en BLE (in situ)

MFE (in situ)
ISCO

Biostimulatie
Thermisch

Toezicht en Nazorg
Overige varianten

CO2 geproduceerd in kg

Saneringsonderdelen
0,0100,9340,1

9.556,6

Ontgraven Landbodem

Ontgraven

Verwerken

Materialen

Transport

42,6

950,4

0,9

Grondwater onttrekken

Aanleg systeem

Onttrekken

Transport

1.411,5

0,0 0,0131,2

Grondwater zuiveren

Zuiveringsonderdeel

Hulpstoffen / chemicaliёn

Afvalstoffen

Transport

0,00,00,00,0

PLI en BLE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,0

MFE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ISCO

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidator

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,00,00,0

Biostimulatie

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Substraat en hulpstoffen

Substraatreactie

Transport

0,00,00,0

Thermisch

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

8,6

0,0

8,6

0,0 0,6

Toezicht en Nazorg

Toezichthouder

Directievoerder

Milieukundig begeleider

Onderhoudsmonteur

Veldmedewerker

0,00,00,0

Overige varianten

Transport Materiaal

Boorwerk



Rekenmodel CO2 bij bodemsaneringen versie 1.3.1

Uitvoerscherm
De resultaten op het uitvoerscherm betreffen gemiddelde waarden, 
de minimale en maximale waarden zijn per onderdeel gegeven op het tabblad berekeningen.

Projectnaam BSP Kleiputten Terhagen

Saneringsvariant Variant 3: afdekking asbest- en huisvuilstort cfr.VLAREM + kleilaag tussengebied

Datum 14 september 2020

Model ingevuld door Stijn Mulders

Ontgraven landbodem 13.814 ton CO₂ Grondwater onttrekken 0 ton CO₂ Grondwater zuiveren 0 ton CO₂

Ontgraven 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Zuiveringsonderdeel 0 ton CO₂

Verwerken 139 ton CO₂ Onttrekken 0 ton CO₂ Hulpstoffen / chemicaliёn 0 ton CO₂

Materialen 552 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Afvalstoffen 0 ton CO₂

Transport 13.124 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂

PLI en BLE (in situ) 0 ton CO₂ MFE (in situ) 0 ton CO₂ ISCO 0 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂

Oxidatiereactie 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Oxidator 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Oxidatiereactie 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Biostimulatie 0 ton CO₂ Thermisch 0 ton CO₂ Toezicht en Nazorg 22 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Toezichthouder 11 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Directievoerder 0 ton CO₂

Substraat en hulpstoffen 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Milieukundig begeleider 11 ton CO₂

Substraatreactie 0 ton CO₂ Onderhoudsmonteur 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Veldmedewerker 1 ton CO₂

Overige varianten 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Materiaal 0 ton CO₂

Boorwerk 0 ton CO₂

Verwijderde vracht 0 kg EMISSIE    : 13.836,4 ton CO₂
Behandeld volume grond 0 m³ 1.520,5 Huishoud equivalenten

0,0 ton CO₂ per kg verwijderde verontreiniging
0,0 ton CO₂ per m³ verontreinigde grond

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0

Ontgraven landbodem
Grondwater onttrekken

Grondwater zuiveren
PLI en BLE (in situ)

MFE (in situ)
ISCO

Biostimulatie
Thermisch

Toezicht en Nazorg
Overige varianten

CO2 geproduceerd in kg

Saneringsonderdelen
0,0138,6552,2

13.123,6

Ontgraven Landbodem

Ontgraven

Verwerken

Materialen

Transport

0,00,00,0

Grondwater onttrekken

Aanleg systeem

Onttrekken

Transport

0,00,0 0,00,0

Grondwater zuiveren

Zuiveringsonderdeel

Hulpstoffen / chemicaliёn

Afvalstoffen

Transport

0,00,00,00,0

PLI en BLE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,0

MFE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ISCO

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidator

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,00,00,0

Biostimulatie

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Substraat en hulpstoffen

Substraatreactie

Transport

0,00,00,0

Thermisch

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

10,7

0,0

10,7

0,0 0,6

Toezicht en Nazorg

Toezichthouder

Directievoerder

Milieukundig begeleider

Onderhoudsmonteur

Veldmedewerker

0,00,00,0

Overige varianten

Transport Materiaal

Boorwerk



Rekenmodel CO2 bij bodemsaneringen versie 1.3.1

Uitvoerscherm
De resultaten op het uitvoerscherm betreffen gemiddelde waarden, 
de minimale en maximale waarden zijn per onderdeel gegeven op het tabblad berekeningen.

Projectnaam BSP Kleiputten Terhagen

Saneringsvariant Variant 4: afdek asbest-, huisvuilstort en tussengebied cfr. VLAREM

Datum 14 september 2020

Model ingevuld door Stijn Mulders

Ontgraven landbodem 14.046 ton CO₂ Grondwater onttrekken 0 ton CO₂ Grondwater zuiveren 0 ton CO₂

Ontgraven 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Zuiveringsonderdeel 0 ton CO₂

Verwerken 139 ton CO₂ Onttrekken 0 ton CO₂ Hulpstoffen / chemicaliёn 0 ton CO₂

Materialen 781 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Afvalstoffen 0 ton CO₂

Transport 13.127 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂

PLI en BLE (in situ) 0 ton CO₂ MFE (in situ) 0 ton CO₂ ISCO 0 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂

Oxidatiereactie 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Oxidator 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Oxidatiereactie 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Biostimulatie 0 ton CO₂ Thermisch 0 ton CO₂ Toezicht en Nazorg 22 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Toezichthouder 11 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Directievoerder 0 ton CO₂

Substraat en hulpstoffen 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Milieukundig begeleider 11 ton CO₂

Substraatreactie 0 ton CO₂ Onderhoudsmonteur 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Veldmedewerker 1 ton CO₂

Overige varianten 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Materiaal 0 ton CO₂

Boorwerk 0 ton CO₂

Verwijderde vracht 0 kg EMISSIE    : 14.068,2 ton CO₂
Behandeld volume grond 0 m³ 1.546,0 Huishoud equivalenten

0,0 ton CO₂ per kg verwijderde verontreiniging
0,0 ton CO₂ per m³ verontreinigde grond

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0

Ontgraven landbodem
Grondwater onttrekken

Grondwater zuiveren
PLI en BLE (in situ)

MFE (in situ)
ISCO

Biostimulatie
Thermisch

Toezicht en Nazorg
Overige varianten

CO2 geproduceerd in kg

Saneringsonderdelen
0,0138,6780,8

13.126,7

Ontgraven Landbodem

Ontgraven

Verwerken

Materialen

Transport

0,00,00,0

Grondwater onttrekken

Aanleg systeem

Onttrekken

Transport

0,00,0 0,00,0

Grondwater zuiveren

Zuiveringsonderdeel

Hulpstoffen / chemicaliёn

Afvalstoffen

Transport

0,00,00,00,0

PLI en BLE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,0

MFE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ISCO

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidator

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,00,00,0

Biostimulatie

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Substraat en hulpstoffen

Substraatreactie

Transport

0,00,00,0

Thermisch

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

10,7

0,0

10,7

0,0 0,6

Toezicht en Nazorg

Toezichthouder

Directievoerder

Milieukundig begeleider

Onderhoudsmonteur

Veldmedewerker

0,00,00,0

Overige varianten

Transport Materiaal

Boorwerk



Rekenmodel CO2 bij bodemsaneringen versie 1.3.1

Uitvoerscherm
De resultaten op het uitvoerscherm betreffen gemiddelde waarden, 
de minimale en maximale waarden zijn per onderdeel gegeven op het tabblad berekeningen.

Projectnaam BSP Kleiputten Terhagen

Saneringsvariant Variant 5: afdekking asbest- en huisvuilstort cfr.VLAREM + kleilaag tussengebied

Datum 14 september 2020

Model ingevuld door Stijn Mulders

Ontgraven landbodem 5.515 ton CO₂ Grondwater onttrekken 610 ton CO₂ Grondwater zuiveren 0 ton CO₂

Ontgraven 0 ton CO₂ Aanleg systeem 11 ton CO₂ Zuiveringsonderdeel 0 ton CO₂

Verwerken 139 ton CO₂ Onttrekken 599 ton CO₂ Hulpstoffen / chemicaliёn 0 ton CO₂

Materialen 552 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Afvalstoffen 0 ton CO₂

Transport 4.825 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂

PLI en BLE (in situ) 0 ton CO₂ MFE (in situ) 0 ton CO₂ ISCO 0 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂

Oxidatiereactie 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Oxidator 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Oxidatiereactie 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Biostimulatie 0 ton CO₂ Thermisch 0 ton CO₂ Toezicht en Nazorg 13 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Toezichthouder 6 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Directievoerder 0 ton CO₂

Substraat en hulpstoffen 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Milieukundig begeleider 6 ton CO₂

Substraatreactie 0 ton CO₂ Onderhoudsmonteur 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Veldmedewerker 1 ton CO₂

Overige varianten 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Materiaal 0 ton CO₂

Boorwerk 0 ton CO₂

Verwijderde vracht 0 kg EMISSIE    : 6.138,5 ton CO₂
Behandeld volume grond 0 m³ 674,6 Huishoud equivalenten

0,0 ton CO₂ per kg verwijderde verontreiniging
0,0 ton CO₂ per m³ verontreinigde grond

0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0

Ontgraven landbodem
Grondwater onttrekken

Grondwater zuiveren
PLI en BLE (in situ)

MFE (in situ)
ISCO

Biostimulatie
Thermisch

Toezicht en Nazorg
Overige varianten

CO2 geproduceerd in kg

Saneringsonderdelen
0,0 138,6

552,2

4.824,7

Ontgraven Landbodem

Ontgraven

Verwerken

Materialen

Transport

10,7

598,8

0,1

Grondwater onttrekken

Aanleg systeem

Onttrekken

Transport

0,00,0 0,00,0

Grondwater zuiveren

Zuiveringsonderdeel

Hulpstoffen / chemicaliёn

Afvalstoffen

Transport

0,00,00,00,0

PLI en BLE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,0

MFE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ISCO

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidator

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,00,00,0

Biostimulatie

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Substraat en hulpstoffen

Substraatreactie

Transport

0,00,00,0

Thermisch

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

6,4

0,0

6,4

0,0 0,6

Toezicht en Nazorg

Toezichthouder

Directievoerder

Milieukundig begeleider

Onderhoudsmonteur

Veldmedewerker

0,00,00,0

Overige varianten

Transport Materiaal

Boorwerk



Rekenmodel CO2 bij bodemsaneringen versie 1.3.1

Uitvoerscherm
De resultaten op het uitvoerscherm betreffen gemiddelde waarden, 
de minimale en maximale waarden zijn per onderdeel gegeven op het tabblad berekeningen.

Projectnaam BSP Kleiputten Terhagen

Saneringsvariant Variant 6: afdekkingsvariant 2,3 milj. m³ + kleilaag tussengebied

Datum 5 maart 2020

Model ingevuld door Stijn Mulders

Ontgraven landbodem 10.017 ton CO₂ Grondwater onttrekken 1.208 ton CO₂ Grondwater zuiveren 0 ton CO₂

Ontgraven 0 ton CO₂ Aanleg systeem 11 ton CO₂ Zuiveringsonderdeel 0 ton CO₂

Verwerken 260 ton CO₂ Onttrekken 1.198 ton CO₂ Hulpstoffen / chemicaliёn 0 ton CO₂

Materialen 697 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Afvalstoffen 0 ton CO₂

Transport 9.060 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂

PLI en BLE (in situ) 0 ton CO₂ MFE (in situ) 0 ton CO₂ ISCO 0 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂

Oxidatiereactie 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Oxidator 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Oxidatiereactie 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Biostimulatie 0 ton CO₂ Thermisch 0 ton CO₂ Toezicht en Nazorg 22 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Toezichthouder 11 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Directievoerder 0 ton CO₂

Substraat en hulpstoffen 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Milieukundig begeleider 11 ton CO₂

Substraatreactie 0 ton CO₂ Onderhoudsmonteur 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Veldmedewerker 1 ton CO₂

Overige varianten 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Materiaal 0 ton CO₂

Boorwerk 0 ton CO₂

Verwijderde vracht 0 kg EMISSIE    : 11.247,9 ton CO₂
Behandeld volume grond 0 m³ 1.236,0 Huishoud equivalenten

0,0 ton CO₂ per kg verwijderde verontreiniging
0,0 ton CO₂ per m³ verontreinigde grond

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0

Ontgraven landbodem
Grondwater onttrekken

Grondwater zuiveren
PLI en BLE (in situ)

MFE (in situ)
ISCO

Biostimulatie
Thermisch

Toezicht en Nazorg
Overige varianten

CO2 geproduceerd in kg

Saneringsonderdelen
0,0 260,4

696,9

9.060,2

Ontgraven Landbodem

Ontgraven

Verwerken

Materialen

Transport

10,7

1.197,6

0,1

Grondwater onttrekken

Aanleg systeem

Onttrekken

Transport

0,00,0 0,00,0

Grondwater zuiveren

Zuiveringsonderdeel

Hulpstoffen / chemicaliёn

Afvalstoffen

Transport

0,00,00,00,0

PLI en BLE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,0

MFE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ISCO

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidator

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,00,00,0

Biostimulatie

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Substraat en hulpstoffen

Substraatreactie

Transport

0,00,00,0

Thermisch

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

10,7

0,0

10,7

0,0 0,6

Toezicht en Nazorg

Toezichthouder

Directievoerder

Milieukundig begeleider

Onderhoudsmonteur

Veldmedewerker

0,00,00,0

Overige varianten

Transport Materiaal

Boorwerk



Rekenmodel CO2 bij bodemsaneringen versie 1.3.1

Uitvoerscherm
De resultaten op het uitvoerscherm betreffen gemiddelde waarden, 
de minimale en maximale waarden zijn per onderdeel gegeven op het tabblad berekeningen.

Projectnaam BSP Kleiputten Terhagen

Saneringsvariant Variant 7: geïntegreerde variant 3,1 milj. m³ + kleilaag tussengebied

Datum 14 september 2020

Model ingevuld door Stijn Mulders

Ontgraven landbodem 13.347 ton CO₂ Grondwater onttrekken 1.508 ton CO₂ Grondwater zuiveren 0 ton CO₂

Ontgraven 0 ton CO₂ Aanleg systeem 11 ton CO₂ Zuiveringsonderdeel 0 ton CO₂

Verwerken 351 ton CO₂ Onttrekken 1.497 ton CO₂ Hulpstoffen / chemicaliёn 0 ton CO₂

Materialen 788 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Afvalstoffen 0 ton CO₂

Transport 12.209 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂

PLI en BLE (in situ) 0 ton CO₂ MFE (in situ) 0 ton CO₂ ISCO 0 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂

Oxidatiereactie 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Oxidator 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Oxidatiereactie 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Biostimulatie 0 ton CO₂ Thermisch 0 ton CO₂ Toezicht en Nazorg 31 ton CO₂

Aanleg systeem 0 ton CO₂ Aanleg systeem 0 ton CO₂ Toezichthouder 15 ton CO₂

Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Instandhouden systeem 0 ton CO₂ Directievoerder 0 ton CO₂

Substraat en hulpstoffen 0 ton CO₂ Transport 0 ton CO₂ Milieukundig begeleider 15 ton CO₂

Substraatreactie 0 ton CO₂ Onderhoudsmonteur 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂ Veldmedewerker 1 ton CO₂

Overige varianten 0 ton CO₂

Transport 0 ton CO₂

Materiaal 0 ton CO₂

Boorwerk 0 ton CO₂

Verwijderde vracht 0 kg EMISSIE    : 14.885,5 ton CO₂
Behandeld volume grond 0 m³ 1.635,8 Huishoud equivalenten

0,0 ton CO₂ per kg verwijderde verontreiniging
0,0 ton CO₂ per m³ verontreinigde grond

0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0

Ontgraven landbodem
Grondwater onttrekken

Grondwater zuiveren
PLI en BLE (in situ)

MFE (in situ)
ISCO

Biostimulatie
Thermisch

Toezicht en Nazorg
Overige varianten

CO2 geproduceerd in kg

Saneringsonderdelen
0,0 350,9787,5

12.208,7

Ontgraven Landbodem

Ontgraven

Verwerken

Materialen

Transport

10,7

1.497,0

0,1

Grondwater onttrekken

Aanleg systeem

Onttrekken

Transport

0,00,0 0,00,0

Grondwater zuiveren

Zuiveringsonderdeel

Hulpstoffen / chemicaliёn

Afvalstoffen

Transport

0,00,00,00,0

PLI en BLE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,0

MFE

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

ISCO

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Oxidator

Oxidatiereactie

Transport

0,00,00,00,00,0

Biostimulatie

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Substraat en hulpstoffen

Substraatreactie

Transport

0,00,00,0

Thermisch

Aanleg systeem

Instandhouden systeem

Transport

15,0

0,0

15,0

0,0 0,6

Toezicht en Nazorg

Toezichthouder

Directievoerder

Milieukundig begeleider

Onderhoudsmonteur

Veldmedewerker

0,00,00,0

Overige varianten

Transport Materiaal

Boorwerk
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 Bijlage 3: Detailprofielen t.h.v. vijvers en zuidelijk deel huisvuilstort 
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 Bijlage 4: West-oost profiel met aanduiding van het huidige en ontworpen reliëf 
(variant 7), drainagematten, HDPE-folie en kleilaag 

 





Aangetekend BB-LB2-AVG-20200592469

Provincie Antwerpen
Bestendige Deputatie
Koningin Elisabethlei 22 
2018 ANTWERPEN

uw bericht van   30.09.2020 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk dienst/team Team Lokale en bovenlokale besturen

bijlagen contactpersoon Annelies Van Gucht (015/284527)

Mechelen 08.10.2020 ons kenmerk BB-LB2-AVG-20200592469 
(Dossiernummer: 64785)

Bodemsanering Kleiputten Terhagen – Boom

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

We verwijzen naar uw brief van 30 september 2020 waarbij u de OVAM vraagt om een schriftelijk 
standpunt in te nemen over de saneringswijze van de Kleiputten Terhagen – Boom. 

De OVAM ontving naar aanleiding van deze vraag een BATNEEC-afweging opgemaakt door Tractebel 
op 29 september 2020, samen met de nodige hydrologische, stabieltechnische en geotechnische 
informatie. 

De OVAM stelt vast dat:
― in eerste fase een haalbaarheidsonderzoek van saneringstechnieken en een multicriteria-analyse

(MCA) van saneringsvarianten werd gedaan zonder rekening te houden met de integratie met 
gronden afkomstig van Oosterweel; 

― de weerhouden saneringsvarianten binnen een maximale saneringsduur van 30 jaar uitgevoerd 
kunnen worden;

― saneringsvarianten met een beperkte afdek van de stortplaatsen en behandeling van 
percolaatwater grondig werden afgewogen tegenover saneringsvarianten met een ruime afdek 
van de stortplaatsen;

― dat saneringsvariant 3, namelijk afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en 
tussengebied (omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 1,2 mln. m³ via de weg, in de 
eerste MCA de beste score krijgt;

― in tweede fase de voorkeursvariant 3 werd afgewogen tegenover 3 varianten met bijkomend 
grondverzet dat varieert tussen 1,2 mln. m³ en 3,1 mln. m³ en transport via de Rupel;

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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http://www.ovam.be/disclaimer


― uit een tweede  MCA blijkt dat saneringsvariant 7, namelijk geïntegreerde variant met afdekking 
van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 3,1 mln. m³ via de Rupel, de beste score krijgt;

― aan de hand van de tweetraps-MCA duidelijk wordt aangetoond dat aanvoer van grotere 
volumes grond geen afbreuk doet aan de voorkeursvariant 3. Integendeel de grotere volumes 
grond zijn gunstig voor de herbebossing en de aanvoer van gronden via de waterweg. 

De OVAM stelt in verband met de voorkeursvarianten vast dat:
― de stabieltechnische en hydrologische aspecten van de afdekking van asbest- en huisvuilstort 

conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met kleilaag grondig zijn uitgewerkt in 
diverse studies;

― deze studies voldoende aanbevelingen en aandachtspunten bevatten om te garanderen dat het 
bijkomend grondverzet en de herbebossing zoals voorzien in variant 7 de kwaliteit van de 
afdichtlaag en de eindafdek van de stortplaatsen niet in gedrang brengt.

Gelet op voorgaande vaststellingen, kan de OVAM zich akkoord verklaren met de uitgangspunten en 
besluiten zoals opgenomen in hogervermelde rapporten. 

Aanvullende informatie

Wij vragen u het dossiernummer 64785 te vermelden telkens u contact opneemt met de OVAM.

Hoogachtend,

Ann Cuyckens
Afdelingshoofd

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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BIJLAGE C SONDERINGS- EN BOORVERSLAG OBBO 
(TRACTEBEL, 2014) 

 





foto

RAPPORT GRONDONDERZOEK

uitgevoerde proeven : 7 elektrische diepsonderingen

rapport : 10293

opdrachtgever : Provincie Antwerpen - Dpt Logistiek

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

datum proeven : 23/08/2011

datum rapport : 9/09/2011

Vanderkeulen sonderingen bvba. - Assesteenweg 65 - 1740 Ternat

T : 02/462 61 30 - F : 02/462 61 12 - G : 0474/40 33 80 - www.vanderkeulen.be - info@vanderkeulen.be

Terrein
Kardinaal Cardijnstraat

Rumst



1. beschrijving der proeven

proef nr type sondering tonnage kleefvanger

sondering S1 CPTE 20 ton nee

sondering S1b CPTE 20 ton nee

sondering S2 CPTE 20 ton nee

sondering S3 CPTE 20 ton nee

sondering S4 CPTE 20 ton nee

sondering S5 CPTE 20 ton nee

sondering S6 CPTE 20 ton nee

sondering S6b CPTE 20 ton nee

sondering S7 CPTE 20 ton nee

Opmerking :

Sonderingen S1 en S6 werden hernomen omdat ze onvoldoende diepte haalden bij de eerste

poging (afwijking helling te groot).

RAPPORT 10293

2. inplanting en hoogtemeting

Door middel van waterpassing werd het aanvangspeil van de proeven gemeten ten opzichte

van een referentiepunt (maaiveld) waaraan het peil 0,00m werd toegekend.

De ligging van dit referentiepunt en van de proeven kan worden teruggevonden op het plan

in bijlage.

Er werden geen hoogtepeilen opgemeten.

3. waterpeil

Na het uitvoeren van de sonderingen wordt getracht het waterpeil in de sondeergaten op te meten.

Hierbij werden de volgende vaststellingen gedaan.

sondering S1 :

sondering S1b :

sondering S2 :

sondering S3 :

sondering S4 :

sondering S5 :

sondering S6 :

sondering S6b :

sondering S7 :

Het waterpeil in een sondeergat stemt in sommige gevallen niet overeen met het grondwaterpeil :

voor een betrouwbare meting van het grondwaterpeil raden wij aan een piëzometer te plaatsen.

sondeergat dichtgevallen op 0,25m diepte

sondeergat dichtgevallen op 0,95m diepte

sondeergat dichtgevallen op 0,65m diepte

sondeergat dichtgevallen op 0,6m diepte

sondeergat dichtgevallen op 0,45m diepte

water gevonden op 1,05m diepte

sondeergat dichtgevallen op 0,55m diepte

sondeergat dichtgevallen op 0,55m diepte

sondeergat dichtgevallen op 0,35m diepte



VERKLARENDE LIJST - EENHEDEN :

D : diepte onder maaiveld (m)
Qc : conusweerstand (N/mm²) (Opmerking : 1 MPa = 1 MN/m² = 1 N/mm² = 10 kg/cm² = 10 bar)
fs : mantelwrijving (N/mm²)
Rf : wrijvingsgetal (%)
Pb : oorspronkelijke verticale effectieve terreinspanning (N/mm²)
φ : schijnbare inwendige wrijvingshoek (°)
C : samendrukkingsconstante
Nq : diepteterm
Nj : breedteterm
qd en qd' : evenwichtsdraagvermogens

DRAAGVERMOGENS :

Uit de resultaten van een sondering kan een evenwichtsdraagvermogen qd berekend worden. Dit
draagvermogen stemt overeen met het bezwijken van de grond en hangt af van vorm en afmetingen
van de funderingen, aanzetdiepte, grondwaterpeil, aard van de grond, oorspronkelijke terreinspanning
en grondweerstand (conusweerstand). Om een toelaatbare funderingsdruk te bekomen dient nog een
veiligheidsfactor van 2 à 3 op het evenwichtsdraagvermogen toegepast te worden.

BIJLAGE 1
RAPPORT 10293

TABELLEN met GRONDKARAKTERISTIEKEN en DRAAGVERMOGENS

veiligheidsfactor van 2 à 3 op het evenwichtsdraagvermogen toegepast te worden.

GEBRUIKTE FORMULES EN AANNAMES :

Pb : berekend met : gewicht droge grond = 1.6 ton/m³
gewicht waterverzadigde grond = 2.0 ton/m³

φ : berekend volgens de methode “De Beer” voor niet-cohesieve grond.
C : C = a.(Qc/Pb)
Nq : berekend met formule Buisman (functie van φ)
Nj : berekend met formule Buisman (functie van φ)
qd : qd = pb.Nq + Nj.γk.b (met verwaarlozing van de cohesieterm = c.Nc)

 (γk droge grond = 1.6 ton/m³ ; γk waterverzadigde grond = 1.0 ton/m³)
qd(0.6 m) = qd voor een strook van 0.6 m breed
qd(0.7 m) = qd voor een strook van 0.7 m breed
qd(0.8 m) = qd voor een strook van 0.8 m breed
qd(1.0 m) = qd voor een strook van 1.0 m breed
qd(1.2 m) = qd voor een strook van 1.2 m breed
qd’(0.8 m) = qd voor een zool van 0.8 m breed
qd’(1.0 m) = qd voor een zool van 1.0 m breed
qd’(1.2 m) = qd voor een zool van 1.2 m breed
qd’(1.5 m) = qd voor een zool van 1.5 m breed
qd’(2.0 m) = qd voor een zool van 2.0 m breed

OPMERKINGEN :

1. de berekeningen zijn enkel geldig indien het maaiveldpeil ongewijzigd blijft, en indien de
grond niet als aanvulling werd aangebracht of werd geroerd.

2. de draagvermogens op een bepaalde diepte zijn enkel geldig indien de onderliggende lagen
niet boven hun eigen draagvermogen belast worden door de residuele belasting.niet boven hun eigen draagvermogen belast worden door de residuele belasting.



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (N/mm²) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (N/mm²)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

0,2 1,91 0,032 1,80 0,003 36 896 38 80 0,51 0,57 0,63 0,76 0,89 0,88 1,06 1,23 1,50 1,94

0,4 1,53 0,025 1,64 0,005 33 442 26 49 0,28 0,31 0,33 0,38 0,43 0,44 0,51 0,57 0,67 0,83

0,6 1,38 0,043 2,50 0,007 31 287 21 35 0,26 0,27 0,29 0,33 0,36 0,38 0,43 0,47 0,54 0,66

0,8 6,25 0,184 2,91 0,009 37 1019 43 95 0,68 0,73 0,78 0,87 0,97 1,09 1,22 1,36 1,56 1,89

1,0 11,29 0,224 2,16 0,011 39 1512 56 136 1,03 1,10 1,17 1,31 1,44 1,69 1,88 2,08 2,37 2,86

1,2 2,84 0,128 4,29 0,013 32 323 23 42 0,43 0,45 0,47 0,51 0,56 0,63 0,68 0,74 0,82 0,96

1,4 2,26 0,044 2,00 0,015 30 223 18 30 0,37 0,39 0,40 0,43 0,46 0,52 0,56 0,60 0,66 0,76

1,6 1,86 0,028 1,51 0,017 27 162 13 19 0,28 0,29 0,30 0,32 0,34 0,39 0,41 0,43 0,47 0,53

1,8 1,77 0,028 1,64 0,019 26 138 12 17 0,28 0,29 0,29 0,31 0,33 0,37 0,39 0,41 0,44 0,49

2,0 1,45 0,017 1,21 0,021 24 102 10 12 0,24 0,25 0,25 0,27 0,28 0,31 0,33 0,34 0,37 0,40

2,2 0,91 0,032 3,61 0,023 19 59 6 6 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,19 0,20 0,20 0,21 0,23

2,4 0,81 0,049 6,06 0,025 17 48 5 4 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19

2,6 0,74 0,031 4,15 0,027 16 41 4 4 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18

2,8 0,78 0,037 4,69 0,029 16 40 4 4 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19

3,0 0,76 0,042 5,59 0,031 15 36 4 3 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18

3,2 0,96 0,043 4,50 0,033 16 43 4 4 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21

3,4 1,15 0,057 4,70 0,035 18 49 5 5 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28

3,6 1,40 0,089 6,48 0,037 19 56 6 6 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,29 0,29 0,30 0,31 0,33

3,8 1,30 0,088 6,84 0,039 18 50 5 5 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,27 0,28 0,28 0,29 0,31

4,0 1,36 0,073 5,38 0,041 18 50 5 5 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,28 0,29 0,29 0,30 0,32

4,2 1,44 0,078 5,34 0,043 18 50 5 5 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33

4,4 1,79 0,081 4,79 0,045 19 59 6 6 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38

4,6 1,62 0,064 4,10 0,047 18 52 5 5 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,32 0,33 0,33 0,34 0,36

4,8 1,49 0,090 6,00 0,049 17 45 5 4 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33

5,0 1,20 0,087 6,65 0,051 14 35 4 3 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25

5,2 1,93 0,101 5,38 0,053 19 55 6 6 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,40 0,40 0,41 0,42 0,44

5,4 1,90 0,100 5,33 0,055 18 52 5 5 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,37 0,38 0,38 0,39 0,41

5,6 1,84 0,075 4,10 0,057 17 48 5 4 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,34 0,35 0,35 0,36 0,38

5,8 1,16 0,069 5,75 0,059 12 29 3 2 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23
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5,8 1,16 0,069 5,75 0,059 12 29 3 2 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23

6,0 1,89 0,090 4,81 0,061 17 46 5 4 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,37 0,37 0,38 0,38 0,40

6,2 2,17 0,116 5,49 0,063 18 51 5 5 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,42 0,43 0,43 0,44 0,46

6,4 2,20 0,099 4,56 0,065 18 51 5 5 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,43 0,44 0,44 0,45 0,47

6,6 2,05 0,075 3,70 0,067 17 46 5 4 0,33 0,34 0,34 0,34 0,35 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43

6,8 1,68 0,054 3,14 0,069 15 36 4 3 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36

7,0 2,17 0,073 3,40 0,071 17 46 5 4 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45

7,2 1,74 0,093 5,40 0,073 14 36 4 3 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34

7,4 1,88 0,110 5,73 0,075 15 37 4 3 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39

7,6 2,40 0,124 5,33 0,077 17 47 5 4 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49

7,8 2,14 0,110 5,34 0,079 16 40 4 4 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45

8,0 1,70 0,118 6,81 0,081 13 31 3 2 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33

8,2 2,03 0,109 5,46 0,083 15 37 4 3 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42

8,4 2,48 0,152 6,24 0,085 16 44 4 4 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48

8,6 2,47 0,407 14,72 0,087 16 42 4 4 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,46 0,47 0,47 0,48 0,49



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

0,2 0,50 0,017 2,96 0,003 30 236 18 30 0,20 0,23 0,25 0,30 0,35 0,33 0,39 0,46 0,55 0,71

0,4 3,02 0,066 2,25 0,006 35 708 33 68 0,54 0,59 0,65 0,76 0,86 0,89 1,03 1,18 1,40 1,78

0,6 5,42 0,156 2,65 0,010 36 846 38 80 0,75 0,81 0,88 1,00 1,13 1,21 1,39 1,57 1,84 2,28

0,8 8,35 0,087 1,34 0,013 37 979 43 95 1,01 1,08 1,16 1,31 1,46 1,63 1,84 2,05 2,37 2,91

1,0 3,76 0,064 1,67 0,015 32 381 23 42 0,47 0,49 0,51 0,55 0,59 0,67 0,73 0,79 0,87 1,01

1,2 2,89 0,034 1,30 0,017 30 258 18 30 0,40 0,42 0,43 0,46 0,49 0,56 0,60 0,64 0,70 0,80

1,4 2,08 0,026 1,21 0,019 28 166 15 22 0,34 0,36 0,37 0,39 0,41 0,47 0,50 0,52 0,57 0,64

1,6 2,29 0,026 1,16 0,021 27 165 13 19 0,33 0,34 0,35 0,37 0,39 0,45 0,47 0,49 0,53 0,59

1,8 2,32 0,015 0,70 0,023 27 153 13 19 0,36 0,37 0,38 0,40 0,42 0,48 0,50 0,53 0,56 0,63

2,0 1,52 0,013 0,83 0,025 23 92 9 11 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,32 0,33 0,34 0,36 0,40

2,2 0,58 0,008 1,28 0,027 13 32 3 2 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13

2,4 1,00 0,014 1,53 0,029 18 52 5 5 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24

2,6 1,42 0,062 4,96 0,031 21 69 7 8 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,30 0,31 0,32 0,34 0,36
2,8 0,67 0,066 9,48 0,033 13 30 3 2 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15

3,0 1,55 0,052 4,03 0,035 20 67 6 7 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,30 0,31 0,32 0,33 0,35

3,2 0,61 0,047 9,74 0,037 10 25 2 1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12

3,4 0,14 0,035 21,34 0,039 0 5 1 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

3,6 0,33 0,053 15,58 0,041 1 12 1 0 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

3,8 0,15 0,063 40,78 0,043 0 5 1 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4,0 0,21 0,058 28,24 0,045 0 7 1 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4,2 0,23 0,053 19,82 0,047 0 7 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
4,4 0,45 0,077 18,47 0,049 3 14 1 0 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

4,6 0,57 0,074 12,36 0,051 6 17 2 1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11

4,8 0,85 0,098 11,47 0,053 10 24 2 1 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17

5,0 0,98 0,088 9,54 0,055 11 27 3 2 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19

5,2 1,09 0,098 9,32 0,057 12 29 3 2 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22

5,4 1,21 0,099 8,46 0,059 13 31 3 2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25

5,6 1,60 0,130 8,48 0,061 15 39 4 3 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,30 0,30 0,30 0,31 0,32

5,8 1,26 0,123 9,96 0,063 13 30 3 2 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,25 0,25 0,25 0,26 0,27
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5,8 1,26 0,123 9,96 0,063 13 30 3 2 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,25 0,25 0,25 0,26 0,27

6,0 1,44 0,113 7,75 0,065 14 33 4 3 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30

6,2 1,33 0,099 7,73 0,067 12 30 3 2 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25

6,4 1,16 0,077 6,60 0,069 10 25 2 1 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21

6,6 1,36 0,084 6,40 0,071 12 29 3 2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27

6,8 1,54 0,118 7,58 0,073 13 32 3 2 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30

7,0 1,74 0,143 8,20 0,075 14 35 4 3 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34

7,2 1,60 0,150 9,51 0,077 13 31 3 2 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32

7,4 1,52 0,125 8,27 0,079 12 29 3 2 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29

7,6 1,85 0,132 7,22 0,081 14 34 4 3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37

7,8 2,05 0,156 8,00 0,083 15 37 4 3 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,40 0,40 0,40 0,41 0,42

8,0 1,63 0,158 9,99 0,085 12 29 3 2 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31

8,2 1,71 0,133 7,86 0,087 12 30 3 2 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32
8,4 1,89 0,154 8,25 0,089 13 32 3 2 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36

8,6 2,41 0,170 7,15 0,091 16 40 4 4 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,48 0,49 0,49 0,50 0,51

8,8 2,27 0,164 7,21 0,093 15 37 4 3 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47

9,0 1,93 0,085 4,43 0,095 13 30 3 2 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39

9,2 1,78 0,071 4,01 0,097 12 28 3 2 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36

9,4 2,16 0,103 4,79 0,099 13 33 3 2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,38 0,39 0,39 0,39 0,40

9,6 2,43 0,141 5,82 0,101 15 36 4 3 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50

9,8 2,74 0,177 6,48 0,103 16 40 4 4 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,54 0,55 0,55 0,56 0,57

10,0 2,77 0,180 6,59 0,105 15 40 4 3 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52

10,2 2,50 0,133 5,39 0,107 14 35 4 3 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,46 0,46 0,47 0,47 0,48

10,4 2,17 0,112 4,98 0,109 12 30 3 2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40

10,6 2,88 0,165 5,76 0,111 15 39 4 3 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46 0,53 0,53 0,53 0,54 0,55

10,8 2,65 0,176 6,63 0,113 14 35 4 3 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50

11,0 2,25 0,168 7,48 0,115 12 29 3 2 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,41 0,41 0,41 0,42

11,2 3,05 0,157 5,21 0,117 15 39 4 3 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,55 0,56 0,56 0,57 0,58

11,4 2,94 0,203 6,88 0,119 15 37 4 3 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,56 0,57 0,57 0,58 0,59

11,6 3,01 0,196 6,54 0,121 15 37 4 3 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,57 0,58 0,58 0,59 0,60

11,8 3,36 0,196 5,89 0,123 16 41 4 4 0,54 0,55 0,55 0,55 0,56 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67

12,0 4,14 0,119 2,85 0,125 18 50 5 5 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84

12,2 7,46 0,152 2,03 0,127 23 88 9 11 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,40 1,41 1,43 1,45 1,48

12,4 7,59 0,138 1,82 0,129 23 88 9 11 1,15 1,15 1,16 1,17 1,18 1,42 1,44 1,45 1,47 1,50

12,6 7,31 0,146 1,99 0,131 22 84 8 9 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,29 1,30 1,32 1,33 1,36

12,8 5,44 0,156 2,78 0,133 20 61 6 7 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 1,06 1,06 1,07 1,09 1,11

13,0 3,64 0,080 2,24 0,135 16 41 4 4 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,71 0,71 0,71 0,72 0,73

13,2 5,48 0,111 2,08 0,137 20 60 6 7 0,90 0,90 0,90 0,91 0,92 1,09 1,10 1,10 1,12 1,14

13,4 4,83 0,123 2,30 0,139 18 52 5 5 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,89 0,90 0,90 0,91 0,93

13,6 4,55 0,106 2,34 0,141 17 48 5 4 0,69 0,69 0,69 0,69 0,70 0,82 0,82 0,83 0,83 0,85

13,8 6,41 0,150 2,39 0,143 20 67 6 7 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18

14,0 2,89 0,078 2,49 0,145 12 30 3 2 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,51 0,51 0,51 0,51 0,5214,0 2,89 0,078 2,49 0,145 12 30 3 2 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52

14,2 2,63 0,062 2,34 0,147 11 27 3 2 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48

14,4 3,91 0,079 1,97 0,149 15 39 4 3 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72

14,6 6,57 0,127 1,98 0,151 20 65 6 7 0,99 0,99 0,99 1,00 1,01 1,20 1,20 1,21 1,22 1,24

14,8 7,57 0,129 1,69 0,153 21 74 7 8 1,10 1,11 1,11 1,12 1,13 1,35 1,36 1,37 1,38 1,41

15,0 5,12 0,153 2,71 0,155 18 50 5 5 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84 0,99 1,00 1,00 1,01 1,03



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

15,2 7,44 2,151 2,15 0,157 21 71 7 8 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,38 1,39 1,40 1,42 1,44

15,4 7,50 2,352 2,35 0,159 21 71 7 8 1,15 1,15 1,15 1,16 1,17 1,40 1,41 1,42 1,43 1,46

15,6 9,23 1,932 1,93 0,161 22 86 8 9 1,29 1,29 1,29 1,30 1,31 1,58 1,59 1,60 1,62 1,65

15,8 9,97 1,878 1,88 0,163 23 92 9 11 1,44 1,45 1,45 1,46 1,47 1,78 1,80 1,81 1,83 1,86

16,0 6,79 2,693 2,69 0,165 20 62 6 7 1,08 1,08 1,08 1,09 1,10 1,30 1,31 1,32 1,33 1,35

16,2 6,41 1,634 1,63 0,167 19 58 6 6 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,19 1,19 1,20 1,21 1,23

16,4 3,61 1,600 1,60 0,169 13 32 3 2 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,65 0,65 0,65 0,66 0,67

16,6 5,97 1,763 1,76 0,171 18 52 5 5 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 1,09 1,10 1,10 1,11 1,13

16,8 6,34 2,372 2,37 0,173 19 55 6 6 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,23 1,23 1,24 1,25 1,27

17,0 3,44 1,764 1,76 0,175 12 30 3 2 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62

17,2 3,13 1,809 1,81 0,177 11 27 3 2 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57

17,4 5,59 2,090 2,09 0,179 17 47 5 4 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06

17,6 7,10 2,223 2,22 0,181 19 59 6 6 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33
17,8 9,29 1,774 1,77 0,183 21 76 7 8 1,32 1,32 1,32 1,33 1,34 1,60 1,61 1,62 1,64 1,66

18,0 4,88 1,761 1,76 0,185 15 40 4 3 0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89

18,2 6,39 1,711 1,71 0,187 18 51 5 5 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,19 1,20 1,20 1,21 1,23

18,4 9,58 2,275 2,28 0,189 21 76 7 8 1,36 1,36 1,37 1,37 1,38 1,66 1,67 1,68 1,69 1,71

18,6 11,81 1,664 1,66 0,191 23 93 9 11 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 2,08 2,10 2,11 2,13 2,16

18,8 11,02 2,078 2,08 0,193 22 86 8 9 1,54 1,54 1,54 1,55 1,56 1,88 1,90 1,91 1,92 1,95

19,0 9,26 2,456 2,46 0,195 21 71 7 8 1,40 1,41 1,41 1,42 1,43 1,71 1,72 1,73 1,74 1,77

19,2 4,66 1,557 1,56 0,197 14 36 4 3 0,71 0,72 0,72 0,72 0,72 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85
19,4 5,55 1,567 1,57 0,199 16 42 4 4 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06

19,6 9,90 1,996 2,00 0,201 21 74 7 8 1,44 1,45 1,45 1,46 1,47 1,76 1,77 1,78 1,79 1,82

19,8 9,65 2,260 2,26 0,203 21 71 7 8 1,46 1,46 1,47 1,47 1,48 1,78 1,79 1,80 1,81 1,83

20,0 9,46 2,347 2,35 0,205 21 69 7 8 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50 1,79 1,80 1,81 1,83 1,85

20,2 9,58 2,028 2,03 0,207 21 69 7 8 1,49 1,49 1,49 1,50 1,51 1,81 1,82 1,83 1,84 1,87

20,4 7,14 2,242 2,24 0,209 18 51 5 5 1,11 1,12 1,12 1,12 1,13 1,33 1,34 1,34 1,35 1,37

20,6 3,68 1,820 1,82 0,211 11 26 3 2 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68

20,8 8,06 2,145 2,14 0,213 19 57 6 6 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27 1,50 1,51 1,52 1,53 1,55

SONDERING S1b (vervolg)
RAPPORT 10293

20,8 8,06 2,145 2,14 0,213 19 57 6 6 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27 1,50 1,51 1,52 1,53 1,55

21,0 9,41 1,787 1,79 0,215 20 66 6 7 1,40 1,40 1,40 1,41 1,42 1,69 1,70 1,70 1,72 1,74

21,2 10,19 1,823 1,82 0,217 21 70 7 8 1,56 1,56 1,56 1,57 1,58 1,90 1,91 1,92 1,93 1,95

21,4 10,99 1,835 1,83 0,219 21 75 7 8 1,57 1,58 1,58 1,59 1,60 1,91 1,92 1,93 1,95 1,97

21,6 10,77 2,286 2,29 0,221 21 73 7 8 1,59 1,59 1,59 1,60 1,61 1,93 1,94 1,95 1,96 1,99

21,8 11,18 2,425 2,43 0,223 21 75 7 8 1,60 1,60 1,61 1,62 1,62 1,95 1,96 1,97 1,98 2,01

22,0 9,43 2,825 2,82 0,225 20 63 6 7 1,46 1,46 1,47 1,47 1,48 1,77 1,77 1,78 1,79 1,82

22,2 9,07 2,339 2,34 0,227 19 60 6 6 1,33 1,34 1,34 1,34 1,35 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64

22,4 11,35 1,514 1,51 0,229 21 74 7 8 1,64 1,65 1,65 1,66 1,67 2,00 2,01 2,02 2,03 2,06

22,6 11,12 1,656 1,66 0,231 21 72 7 8 1,66 1,66 1,66 1,67 1,68 2,02 2,03 2,04 2,05 2,07

22,8 10,62 1,734 1,73 0,233 21 68 7 8 1,67 1,67 1,68 1,69 1,69 2,03 2,04 2,05 2,07 2,09

23,0 12,16 1,730 1,73 0,235 22 78 8 9 1,86 1,87 1,87 1,88 1,89 2,29 2,30 2,31 2,32 2,35

23,2 19,34 1,721 1,72 0,237 25 122 11 14 2,57 2,57 2,58 2,60 2,61 3,22 3,24 3,25 3,28 3,33
23,4 17,19 2,008 2,01 0,239 24 108 10 12 2,33 2,34 2,34 2,36 2,37 2,90 2,91 2,93 2,95 2,99

23,6 13,13 2,026 2,03 0,241 22 82 8 9 1,91 1,92 1,92 1,93 1,94 2,34 2,35 2,36 2,38 2,41

23,8 13,50 1,606 1,61 0,243 22 83 8 9 1,93 1,93 1,94 1,95 1,95 2,36 2,37 2,38 2,40 2,43

24,0 14,36 1,551 1,55 0,245 23 88 9 11 2,15 2,16 2,16 2,17 2,18 2,66 2,67 2,68 2,70 2,74

24,2 12,61 1,752 1,75 0,247 22 77 8 9 1,96 1,96 1,97 1,98 1,99 2,40 2,41 2,42 2,44 2,47

24,4 11,38 1,709 1,71 0,249 21 69 7 8 1,78 1,79 1,79 1,80 1,81 2,17 2,18 2,19 2,20 2,23

24,6 13,75 1,420 1,42 0,251 22 82 8 9 1,99 1,99 2,00 2,01 2,02 2,44 2,45 2,46 2,48 2,51

24,8 13,82 1,357 1,36 0,253 22 82 8 9 2,00 2,01 2,01 2,02 2,03 2,46 2,47 2,48 2,50 2,52

25,0 8,05 1,886 1,89 0,255 17 47 5 4 1,23 1,23 1,23 1,24 1,24 1,46 1,46 1,47 1,48 1,49

25,2 6,21 1,286 1,29 0,257 15 36 4 3 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,20 1,20 1,21 1,21 1,22

25,4 9,96 1,828 1,83 0,259 19 58 6 6 1,52 1,52 1,52 1,53 1,54 1,82 1,83 1,84 1,85 1,87

25,6 8,17 2,309 2,31 0,261 17 47 5 4 1,26 1,26 1,26 1,27 1,27 1,49 1,50 1,50 1,51 1,52



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

0,2 0,48 0,009 1,57 0,003 30 227 18 30 0,20 0,23 0,25 0,30 0,35 0,33 0,39 0,46 0,55 0,71

0,4 5,82 0,064 1,10 0,006 39 1364 56 136 1,01 1,12 1,23 1,45 1,66 1,77 2,08 2,40 2,86 3,65

0,6 10,88 0,094 0,84 0,010 39 1699 56 136 1,19 1,30 1,41 1,63 1,84 2,03 2,34 2,65 3,12 3,91

0,8 13,73 0,129 0,93 0,012 40 1775 64 164 1,24 1,32 1,40 1,56 1,73 2,04 2,28 2,52 2,88 3,47

1,0 17,74 0,180 1,01 0,014 40 1956 64 164 1,36 1,45 1,53 1,69 1,85 2,23 2,47 2,71 3,06 3,66

1,2 20,98 0,162 0,80 0,016 40 2018 64 164 1,49 1,57 1,66 1,82 1,98 2,42 2,66 2,89 3,25 3,85

1,4 9,46 0,237 2,23 0,018 36 806 38 80 0,91 0,95 0,99 1,07 1,15 1,36 1,48 1,59 1,75 2,03

1,6 13,57 0,099 0,79 0,020 37 1038 43 95 1,13 1,17 1,22 1,32 1,41 1,71 1,85 1,98 2,18 2,52

1,8 7,98 0,091 1,10 0,022 34 554 29 57 0,81 0,84 0,87 0,92 0,98 1,17 1,25 1,33 1,44 1,64

2,0 11,95 0,076 0,65 0,024 36 759 38 80 1,13 1,17 1,21 1,29 1,37 1,68 1,79 1,90 2,07 2,35

2,2 11,70 0,076 0,65 0,026 35 685 33 68 1,06 1,09 1,12 1,19 1,26 1,54 1,63 1,72 1,86 2,09

2,4 9,76 0,106 1,03 0,028 34 531 29 57 0,98 1,01 1,04 1,10 1,16 1,41 1,49 1,57 1,68 1,88

2,6 11,35 0,091 0,82 0,030 34 575 29 57 1,04 1,07 1,10 1,16 1,22 1,49 1,57 1,65 1,76 1,96
2,8 8,09 0,075 0,93 0,032 32 384 23 42 0,86 0,88 0,90 0,94 0,98 1,19 1,25 1,30 1,38 1,52

3,0 2,84 0,037 1,23 0,034 26 127 12 17 0,45 0,46 0,46 0,48 0,50 0,58 0,60 0,63 0,66 0,71

3,2 0,91 -0,001 -0,14 0,036 15 38 4 3 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20

3,4 1,10 -0,017 -1,83 0,038 16 44 4 4 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24

3,6 0,37 -0,010 -2,32 0,040 3 14 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

3,8 0,45 0,011 0,92 0,042 5 16 2 0 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

4,0 5,02 0,062 1,27 0,044 28 173 15 22 0,71 0,72 0,73 0,75 0,78 0,93 0,96 0,99 1,03 1,11

4,2 5,23 0,064 1,25 0,046 28 172 15 22 0,74 0,75 0,76 0,78 0,81 0,97 1,00 1,03 1,07 1,14
4,4 3,73 0,048 1,33 0,048 25 118 11 14 0,55 0,56 0,56 0,58 0,59 0,70 0,72 0,74 0,77 0,81

4,6 3,00 0,034 1,14 0,050 23 91 9 11 0,46 0,47 0,47 0,48 0,49 0,58 0,59 0,61 0,63 0,66

4,8 1,03 0,023 1,86 0,052 13 30 3 2 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22

5,0 0,41 -0,006 -1,42 0,054 0 12 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

5,2 0,40 -0,006 -1,43 0,056 0 11 1 0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

5,4 0,45 -0,006 -1,07 0,058 0 12 1 0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

5,6 0,75 -0,007 -1,04 0,060 7 19 2 1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14

5,8 0,97 0,000 0,01 0,062 10 24 2 1 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19

SONDERING S2
RAPPORT 10293

5,8 0,97 0,000 0,01 0,062 10 24 2 1 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19

6,0 1,31 0,001 0,09 0,064 13 31 3 2 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27

6,2 1,16 0,003 0,29 0,066 11 27 3 2 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22

6,4 0,68 0,005 0,61 0,068 4 15 1 0 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

6,6 2,20 0,028 1,44 0,070 17 47 5 4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,41 0,42 0,42 0,43 0,45

6,8 2,18 0,032 1,46 0,072 17 46 5 4 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,43 0,43 0,44 0,44 0,46

7,0 2,47 0,037 1,48 0,074 18 50 5 5 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52

7,2 0,82 0,041 4,48 0,076 5 16 2 0 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14

7,4 0,52 0,009 1,78 0,078 0 10 1 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

7,6 0,53 0,010 1,73 0,080 0 10 1 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

7,8 1,77 0,076 4,27 0,082 13 32 3 2 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34

8,0 2,60 0,134 5,21 0,084 17 47 5 4 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52

8,2 2,57 0,129 5,04 0,086 17 45 5 4 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,50 0,51 0,51 0,52 0,54
8,4 2,50 0,073 3,04 0,088 16 43 4 4 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,46 0,47 0,47 0,48 0,49

8,6 2,14 0,044 2,05 0,090 14 36 4 3 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,39 0,39 0,39 0,40 0,41

8,8 2,19 0,054 2,49 0,092 14 36 4 3 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41

9,0 2,57 0,091 3,68 0,094 16 41 4 4 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,50 0,50 0,50 0,51 0,52

9,2 1,70 0,111 6,25 0,096 11 27 3 2 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32

9,4 2,33 0,091 4,01 0,098 14 36 4 3 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44

9,6 2,48 0,113 4,82 0,100 15 37 4 3 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50

9,8 2,36 0,082 3,47 0,102 14 35 4 3 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,44 0,44 0,44 0,45 0,46

10,0 3,00 0,113 3,79 0,104 16 43 4 4 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,55 0,55 0,56 0,56 0,57

10,2 3,08 0,135 4,38 0,106 16 44 4 4 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58

10,4 2,97 0,152 5,11 0,108 16 41 4 4 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59

10,6 3,09 0,152 4,91 0,110 16 42 4 4 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60

10,8 3,03 0,157 5,15 0,112 16 41 4 4 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61

11,0 3,02 0,156 5,14 0,114 16 40 4 4 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62

11,2 3,33 0,176 5,27 0,116 16 43 4 4 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,61 0,61 0,62 0,62 0,63

11,4 3,30 0,132 3,92 0,118 16 42 4 4 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64

11,6 3,70 0,065 1,39 0,120 17 46 5 4 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,70 0,70 0,71 0,71 0,73

11,8 8,01 0,115 1,43 0,122 24 99 10 12 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,51 1,52 1,54 1,56 1,60

12,0 8,62 0,130 1,50 0,124 24 105 10 12 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,53 1,54 1,56 1,58 1,62

12,2 7,71 0,119 1,56 0,126 23 92 9 11 1,12 1,13 1,13 1,14 1,15 1,39 1,40 1,41 1,43 1,47

12,4 3,71 0,060 1,45 0,128 16 44 4 4 0,56 0,57 0,57 0,57 0,58 0,67 0,67 0,68 0,68 0,70

12,6 5,45 0,075 1,39 0,130 20 63 6 7 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08

12,8 6,57 0,101 1,53 0,132 21 75 7 8 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 1,17 1,18 1,19 1,20 1,22

13,0 6,15 0,122 1,95 0,134 21 69 7 8 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 1,18 1,19 1,20 1,22 1,24

13,2 6,45 0,098 1,57 0,136 21 71 7 8 0,98 0,99 0,99 1,00 1,01 1,20 1,21 1,22 1,23 1,26

13,4 3,84 0,044 1,16 0,138 16 42 4 4 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,72 0,72 0,73 0,74 0,75

13,6 3,22 0,044 1,31 0,140 14 35 4 3 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,60 0,60 0,60 0,61 0,62

13,8 3,46 0,051 1,45 0,142 15 37 4 3 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69

14,0 6,58 0,088 1,40 0,144 21 69 7 8 1,04 1,04 1,05 1,06 1,06 1,27 1,28 1,29 1,30 1,3314,0 6,58 0,088 1,40 0,144 21 69 7 8 1,04 1,04 1,05 1,06 1,06 1,27 1,28 1,29 1,30 1,33

14,2 7,66 0,138 1,77 0,146 22 79 8 9 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,43 1,45 1,46 1,47 1,50

14,4 8,98 0,118 1,33 0,148 23 91 9 11 1,31 1,32 1,32 1,33 1,34 1,62 1,64 1,65 1,67 1,70

14,6 6,68 0,104 1,53 0,150 20 67 6 7 0,98 0,98 0,98 0,99 1,00 1,19 1,19 1,20 1,21 1,24

14,8 7,85 0,139 1,77 0,152 22 78 8 9 1,21 1,22 1,22 1,23 1,24 1,49 1,50 1,51 1,53 1,56

15,0 7,68 0,144 1,91 0,154 21 75 7 8 1,11 1,11 1,12 1,13 1,13 1,35 1,36 1,37 1,39 1,41



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

15,2 10,26 0,128 1,26 0,156 24 99 10 12 1,53 1,54 1,54 1,56 1,57 1,91 1,93 1,94 1,96 2,00

15,4 9,37 0,139 1,51 0,158 23 89 9 11 1,40 1,40 1,41 1,42 1,43 1,73 1,74 1,76 1,78 1,81

15,6 5,34 0,076 1,40 0,160 18 50 5 5 0,85 0,86 0,86 0,86 0,87 1,02 1,03 1,03 1,04 1,06

15,8 4,33 0,066 1,31 0,162 16 40 4 4 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87

16,0 4,49 0,064 1,33 0,164 16 41 4 4 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88

16,2 5,50 0,048 0,81 0,166 18 50 5 5 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 1,06 1,07 1,07 1,08 1,10

16,4 5,70 0,071 1,25 0,168 18 51 5 5 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 1,07 1,08 1,08 1,09 1,11

16,6 2,88 0,027 0,94 0,170 10 25 2 1 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50

16,8 3,09 0,029 0,94 0,172 12 27 3 2 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61

17,0 4,15 0,068 1,48 0,174 14 36 4 3 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,74 0,74 0,74 0,75 0,76

17,2 6,95 0,094 1,37 0,176 19 59 6 6 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,25 1,25 1,26 1,27 1,29

17,4 4,32 0,051 1,12 0,178 15 36 4 3 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86

17,6 3,92 0,068 1,61 0,180 13 33 3 2 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,69 0,69 0,70 0,70 0,71
17,8 8,22 0,124 1,53 0,182 21 68 7 8 1,31 1,31 1,32 1,32 1,33 1,59 1,60 1,61 1,63 1,65

18,0 9,67 0,119 1,25 0,184 22 79 8 9 1,46 1,47 1,47 1,48 1,49 1,80 1,81 1,82 1,84 1,86

18,2 9,75 0,130 1,33 0,186 22 79 8 9 1,48 1,48 1,49 1,50 1,51 1,82 1,83 1,84 1,86 1,88

18,4 6,65 0,115 1,73 0,188 18 53 5 5 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,20 1,20 1,21 1,22 1,23

18,6 4,15 0,044 1,13 0,190 13 33 3 2 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74

18,8 4,00 0,060 1,44 0,192 13 31 3 2 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75

19,0 7,45 0,102 1,38 0,194 19 58 6 6 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41

19,2 9,27 0,158 1,70 0,196 21 71 7 8 1,41 1,41 1,41 1,42 1,43 1,71 1,72 1,73 1,75 1,77
19,4 8,07 0,154 1,86 0,198 20 61 6 7 1,29 1,29 1,29 1,30 1,31 1,56 1,56 1,57 1,58 1,61

19,6 8,31 0,138 1,66 0,200 20 62 6 7 1,30 1,30 1,30 1,31 1,32 1,57 1,58 1,59 1,60 1,62

19,8 5,72 0,081 1,37 0,202 16 43 4 4 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 1,05 1,05 1,05 1,06 1,07

20,0 3,73 0,048 1,26 0,204 12 27 3 2 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72

20,2 7,11 0,081 1,15 0,206 18 52 5 5 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,31 1,32 1,32 1,33 1,35

20,4 9,92 0,145 1,50 0,208 21 72 7 8 1,49 1,50 1,50 1,51 1,52 1,82 1,83 1,84 1,85 1,88

20,6 9,44 0,151 1,60 0,210 21 68 7 8 1,51 1,51 1,51 1,52 1,53 1,83 1,84 1,85 1,87 1,89

20,8 9,50 0,174 1,85 0,212 20 67 6 7 1,37 1,38 1,38 1,39 1,40 1,66 1,67 1,68 1,69 1,71

RAPPORT 10293

SONDERING S2 (vervolg)

20,8 9,50 0,174 1,85 0,212 20 67 6 7 1,37 1,38 1,38 1,39 1,40 1,66 1,67 1,68 1,69 1,71

21,0 9,29 0,138 1,49 0,214 20 65 6 7 1,39 1,39 1,39 1,40 1,41 1,68 1,69 1,70 1,71 1,73

21,2 8,98 0,115 1,36 0,216 20 62 6 7 1,40 1,40 1,41 1,41 1,42 1,69 1,70 1,71 1,72 1,74

21,4 7,95 0,129 1,63 0,218 19 55 6 6 1,28 1,28 1,29 1,29 1,30 1,54 1,55 1,55 1,56 1,58

21,6 10,03 0,167 1,59 0,220 21 68 7 8 1,58 1,58 1,58 1,59 1,60 1,92 1,93 1,94 1,95 1,98

21,8 14,38 0,236 1,65 0,222 23 97 9 11 1,95 1,96 1,96 1,97 1,98 2,41 2,42 2,44 2,46 2,49

22,0 11,80 0,201 1,66 0,224 22 79 8 9 1,78 1,78 1,79 1,80 1,80 2,18 2,19 2,20 2,22 2,25

22,2 12,27 0,147 1,20 0,226 22 82 8 9 1,79 1,80 1,80 1,81 1,82 2,20 2,21 2,22 2,24 2,26

22,4 11,91 0,212 1,73 0,228 22 78 8 9 1,81 1,81 1,82 1,83 1,84 2,22 2,23 2,24 2,26 2,28

22,6 15,79 0,256 1,62 0,230 24 103 10 12 2,24 2,25 2,25 2,27 2,28 2,79 2,80 2,82 2,84 2,88

22,8 10,81 0,223 1,98 0,232 21 70 7 8 1,66 1,67 1,67 1,68 1,69 2,02 2,03 2,04 2,06 2,08

23,0 12,27 0,149 1,22 0,234 22 79 8 9 1,85 1,86 1,86 1,87 1,88 2,27 2,28 2,30 2,31 2,34

23,2 11,83 0,178 1,50 0,236 21 75 7 8 1,69 1,69 1,70 1,71 1,71 2,06 2,07 2,08 2,09 2,12
23,4 11,13 0,170 1,53 0,238 21 70 7 8 1,70 1,71 1,71 1,72 1,73 2,07 2,08 2,09 2,11 2,13

23,6 11,75 0,186 1,60 0,240 21 74 7 8 1,72 1,72 1,73 1,73 1,74 2,09 2,10 2,11 2,13 2,15

23,8 13,23 0,164 1,26 0,242 22 82 8 9 1,92 1,92 1,93 1,94 1,95 2,35 2,36 2,37 2,39 2,42

24,0 8,59 0,136 1,61 0,244 18 53 5 5 1,30 1,30 1,30 1,31 1,31 1,55 1,55 1,56 1,57 1,58

24,2 6,03 0,070 1,05 0,246 15 37 4 3 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17

24,4 10,30 0,144 1,40 0,248 20 62 6 7 1,61 1,61 1,61 1,62 1,63 1,94 1,95 1,96 1,97 1,99

24,6 9,71 0,129 1,32 0,250 19 58 6 6 1,47 1,47 1,47 1,48 1,48 1,76 1,77 1,77 1,79 1,80

24,8 11,91 0,177 1,50 0,252 21 71 7 8 1,80 1,81 1,81 1,82 1,83 2,19 2,20 2,21 2,23 2,25

25,0 11,71 0,254 21 69 7 8 1,82 1,82 1,83 1,83 1,84 2,21 2,22 2,23 2,25 2,27



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

0,2 1,83 0,085 4,67 0,003 36 857 38 80 0,51 0,57 0,63 0,76 0,89 0,88 1,06 1,23 1,50 1,94

0,4 1,52 0,084 5,79 0,006 32 357 23 42 0,35 0,38 0,41 0,48 0,55 0,55 0,64 0,73 0,86 1,08

0,6 6,89 0,054 0,77 0,010 37 1076 43 95 0,70 0,75 0,79 0,89 0,98 1,11 1,25 1,38 1,58 1,91

0,8 1,79 0,118 5,84 0,012 30 232 18 30 0,30 0,32 0,33 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 0,57 0,67

1,0 0,43 0,047 10,61 0,014 17 48 5 4 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13

1,2 0,44 0,040 9,27 0,016 16 43 4 4 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12

1,4 0,66 0,056 9,18 0,018 19 56 6 6 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,18 0,19

1,6 0,46 0,051 9,77 0,020 14 35 4 3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11

1,8 0,21 0,046 17,19 0,022 3 15 1 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

2,0 0,26 0,048 16,82 0,024 6 17 2 1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

2,2 0,25 0,035 13,51 0,026 3 14 1 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2,4 0,18 0,042 20,57 0,028 0 10 1 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

2,6 0,18 0,040 30,86 0,030 0 9 1 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
2,8 0,12 0,039 26,24 0,032 0 6 1 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

3,0 0,19 0,042 19,01 0,034 0 8 1 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

3,2 0,40 0,048 11,67 0,036 6 17 2 1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08

3,4 0,27 0,060 20,83 0,038 0 11 1 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

3,6 0,14 0,041 30,37 0,040 0 5 1 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

3,8 0,11 0,038 35,99 0,042 0 4 1 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4,0 0,08 0,030 37,48 0,044 0 3 1 0 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4,2 0,13 0,035 26,19 0,046 0 4 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
4,4 0,17 0,032 19,95 0,048 0 5 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4,6 0,00 0,029 ###### 0,050 0 0 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4,8 0,04 0,032 87,38 0,052 0 1 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

5,0 0,01 0,063 12,76 0,054 0 0 1 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

5,2 2,51 0,035 1,49 0,056 21 68 7 8 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,52 0,52 0,53 0,55 0,57

5,4 0,10 0,038 20,05 0,058 0 3 1 0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

5,6 0,12 0,038 27,81 0,060 0 3 1 0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

5,8 0,34 0,033 9,62 0,062 0 8 1 0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

RAPPORT 10293

SONDERING S3

5,8 0,34 0,033 9,62 0,062 0 8 1 0 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

6,0 0,59 0,060 10,04 0,064 3 14 1 0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10

6,2 1,65 0,104 6,27 0,066 15 38 4 3 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34

6,4 2,31 0,130 5,72 0,068 18 51 5 5 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48

6,6 2,27 0,129 5,66 0,070 18 49 5 5 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,46 0,47 0,47 0,48 0,50

6,8 2,78 0,139 5,06 0,072 19 58 6 6 0,43 0,44 0,44 0,44 0,45 0,53 0,53 0,54 0,55 0,57

7,0 2,66 0,172 6,46 0,074 19 54 6 6 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46 0,54 0,55 0,55 0,56 0,58

7,2 3,11 0,170 5,54 0,076 20 62 6 7 0,50 0,51 0,51 0,52 0,53 0,62 0,62 0,63 0,64 0,67

7,4 3,11 0,183 6,20 0,078 20 60 6 7 0,52 0,52 0,52 0,53 0,54 0,63 0,64 0,65 0,66 0,68

7,6 2,39 0,126 5,25 0,080 17 45 5 4 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50

7,8 2,17 0,097 4,44 0,082 16 40 4 4 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46

8,0 2,25 0,120 5,31 0,084 16 40 4 4 0,37 0,38 0,38 0,38 0,39 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47

8,2 2,51 0,157 6,17 0,086 16 44 4 4 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48
8,4 3,14 0,226 7,37 0,088 18 54 5 5 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,57 0,58 0,58 0,59 0,61

8,6 3,79 0,221 5,90 0,090 20 63 6 7 0,59 0,60 0,60 0,61 0,61 0,72 0,73 0,74 0,75 0,77

8,8 2,99 0,201 6,53 0,092 18 49 5 5 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,60 0,60 0,61 0,62 0,63

9,0 3,21 0,187 5,79 0,094 18 51 5 5 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,61 0,62 0,62 0,63 0,65

9,2 3,21 0,199 6,46 0,096 18 50 5 5 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,62 0,63 0,63 0,64 0,66

9,4 2,91 0,182 6,26 0,098 16 45 4 4 0,43 0,44 0,44 0,44 0,45 0,52 0,52 0,52 0,53 0,54

9,6 2,90 0,190 6,58 0,100 16 44 4 4 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 0,53 0,53 0,53 0,54 0,55

9,8 2,87 0,186 6,46 0,102 16 42 4 4 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 0,54 0,54 0,54 0,55 0,56

10,0 2,94 0,170 5,84 0,104 16 43 4 4 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,55 0,55 0,56 0,56 0,57

10,2 2,51 0,120 4,84 0,106 14 36 4 3 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47

10,4 2,71 0,081 3,14 0,108 15 38 4 3 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53

10,6 2,34 0,082 3,48 0,110 13 32 3 2 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44

10,8 2,93 0,131 4,60 0,112 15 39 4 3 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55

11,0 3,37 0,167 5,00 0,114 16 44 4 4 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62

11,2 3,57 0,207 5,79 0,116 17 46 5 4 0,56 0,57 0,57 0,57 0,58 0,67 0,68 0,68 0,69 0,70

11,4 3,62 0,207 6,04 0,118 17 46 5 4 0,57 0,58 0,58 0,58 0,59 0,68 0,69 0,70 0,70 0,72

11,6 3,02 0,148 4,85 0,120 15 38 4 3 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,57 0,57 0,57 0,58 0,59

11,8 3,25 0,133 4,09 0,122 16 40 4 4 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,64 0,64 0,65 0,65 0,66

12,0 3,52 0,174 4,89 0,124 16 43 4 4 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,65 0,65 0,66 0,66 0,68

12,2 3,75 0,208 5,55 0,126 16 45 4 4 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,66 0,66 0,67 0,67 0,69

12,4 3,83 0,213 5,70 0,128 17 45 5 4 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,74 0,75 0,75 0,76 0,77

12,6 3,42 0,209 6,03 0,130 15 40 4 3 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,61 0,62 0,62 0,63 0,64

12,8 3,70 0,223 6,04 0,132 16 42 4 4 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,69 0,69 0,70 0,70 0,72

13,0 3,58 0,241 6,64 0,134 16 40 4 4 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,70 0,70 0,71 0,71 0,73

13,2 3,75 0,217 5,78 0,136 16 42 4 4 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,71 0,71 0,72 0,73 0,74

13,4 6,86 0,127 1,95 0,138 21 75 7 8 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,22 1,23 1,24 1,25 1,28

13,6 12,46 0,249 2,00 0,140 26 134 12 17 1,70 1,71 1,72 1,74 1,75 2,16 2,18 2,20 2,24 2,29

13,8 9,71 0,242 2,39 0,142 24 103 10 12 1,40 1,40 1,41 1,42 1,43 1,74 1,76 1,77 1,80 1,84

14,0 9,49 0,214 2,24 0,144 24 99 10 12 1,42 1,42 1,43 1,44 1,45 1,77 1,78 1,80 1,82 1,8614,0 9,49 0,214 2,24 0,144 24 99 10 12 1,42 1,42 1,43 1,44 1,45 1,77 1,78 1,80 1,82 1,86

14,2 6,88 0,151 2,13 0,146 21 71 7 8 1,05 1,06 1,06 1,07 1,08 1,29 1,30 1,31 1,32 1,34

14,4 8,83 0,140 1,83 0,148 23 90 9 11 1,31 1,32 1,32 1,33 1,34 1,62 1,64 1,65 1,67 1,70

14,6 6,57 0,114 1,70 0,150 20 66 6 7 0,98 0,98 0,98 0,99 1,00 1,19 1,19 1,20 1,21 1,24

14,8 7,20 0,136 1,90 0,152 21 71 7 8 1,10 1,10 1,10 1,11 1,12 1,34 1,35 1,36 1,37 1,40

15,0 6,48 0,105 1,60 0,154 20 63 6 7 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,22 1,22 1,23 1,25 1,27



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

15,2 6,74 0,140 2,07 0,156 20 65 6 7 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,23 1,24 1,25 1,26 1,28

15,4 3,60 0,049 1,36 0,158 14 34 4 3 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69

15,6 3,60 0,077 2,06 0,160 14 34 4 3 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70

15,8 5,55 0,088 1,60 0,162 18 52 5 5 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 1,04 1,04 1,05 1,06 1,07

16,0 7,73 0,200 2,58 0,164 21 71 7 8 1,18 1,18 1,19 1,20 1,20 1,44 1,45 1,46 1,47 1,50

16,2 10,20 0,180 1,79 0,166 23 92 9 11 1,47 1,47 1,48 1,49 1,50 1,81 1,83 1,84 1,86 1,89

16,4 8,11 0,168 2,08 0,168 21 73 7 8 1,21 1,21 1,22 1,23 1,23 1,47 1,48 1,49 1,51 1,53

16,6 9,67 0,219 2,31 0,170 22 86 8 9 1,35 1,36 1,36 1,37 1,38 1,66 1,67 1,69 1,70 1,73

16,8 8,35 0,177 2,16 0,172 21 73 7 8 1,24 1,24 1,25 1,25 1,26 1,51 1,52 1,53 1,54 1,57

17,0 10,79 0,201 1,91 0,174 23 93 9 11 1,54 1,54 1,55 1,56 1,57 1,90 1,91 1,93 1,95 1,98

17,2 11,34 0,199 1,79 0,176 23 97 9 11 1,55 1,56 1,56 1,57 1,59 1,92 1,93 1,95 1,97 2,00

17,4 6,63 0,104 1,68 0,178 19 56 6 6 1,05 1,05 1,05 1,06 1,07 1,26 1,27 1,27 1,29 1,30

17,6 3,82 0,039 0,97 0,180 13 32 3 2 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,69 0,69 0,70 0,70 0,71
17,8 5,11 0,068 1,35 0,182 16 42 4 4 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97

18,0 7,44 0,103 1,49 0,184 20 61 6 7 1,20 1,20 1,20 1,21 1,22 1,45 1,46 1,46 1,48 1,50

18,2 6,48 0,101 1,52 0,186 18 52 5 5 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,19 1,19 1,20 1,21 1,22

18,4 3,91 0,055 1,54 0,188 13 31 3 2 0,62 0,62 0,62 0,62 0,63 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74

18,6 3,02 0,051 1,59 0,190 10 24 2 1 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55

18,8 5,37 0,098 1,83 0,192 16 42 4 4 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,99 1,00 1,00 1,01 1,02

19,0 4,48 0,117 2,15 0,194 14 35 4 3 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84

19,2 7,18 0,126 1,79 0,196 19 55 6 6 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,39 1,39 1,40 1,41 1,43
19,4 5,62 0,100 1,86 0,198 16 43 4 4 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 1,03 1,03 1,03 1,04 1,05

19,6 7,52 0,154 2,01 0,200 19 57 6 6 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,41 1,42 1,43 1,44 1,46

19,8 10,70 0,232 2,19 0,202 22 80 8 9 1,60 1,61 1,61 1,62 1,63 1,97 1,98 1,99 2,01 2,04

20,0 11,02 0,202 1,83 0,204 22 81 8 9 1,62 1,62 1,63 1,64 1,65 1,99 2,00 2,01 2,03 2,06

20,2 7,38 0,138 1,93 0,206 18 54 5 5 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,31 1,32 1,32 1,33 1,35

20,4 5,89 0,062 1,27 0,208 16 43 4 4 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10

20,6 4,14 0,084 1,75 0,210 12 30 3 2 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74

20,8 8,65 0,172 1,90 0,212 20 61 6 7 1,37 1,38 1,38 1,39 1,40 1,66 1,67 1,68 1,69 1,71

RAPPORT 10293

SONDERING S3 (vervolg)

20,8 8,65 0,172 1,90 0,212 20 61 6 7 1,37 1,38 1,38 1,39 1,40 1,66 1,67 1,68 1,69 1,71

21,0 9,20 0,209 2,28 0,214 20 65 6 7 1,39 1,39 1,39 1,40 1,41 1,68 1,69 1,70 1,71 1,73

21,2 9,53 0,196 2,14 0,216 20 66 6 7 1,40 1,40 1,41 1,41 1,42 1,69 1,70 1,71 1,72 1,74

21,4 9,17 0,171 2,02 0,218 20 63 6 7 1,41 1,42 1,42 1,43 1,43 1,71 1,72 1,73 1,74 1,76

21,6 8,65 0,125 1,50 0,220 19 59 6 6 1,29 1,29 1,30 1,30 1,31 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59

21,8 4,36 0,086 1,68 0,222 12 29 3 2 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78

22,0 6,98 0,120 1,61 0,224 17 47 5 4 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,28 1,29 1,29 1,30 1,31

22,2 10,98 0,207 1,91 0,226 21 73 7 8 1,62 1,62 1,63 1,64 1,64 1,97 1,98 1,99 2,01 2,03

22,4 10,76 0,233 2,18 0,228 21 71 7 8 1,63 1,64 1,64 1,65 1,66 1,99 2,00 2,01 2,02 2,05

22,6 11,00 0,274 2,48 0,230 21 72 7 8 1,65 1,65 1,66 1,66 1,67 2,01 2,02 2,03 2,04 2,06

22,8 10,37 0,242 2,37 0,232 20 67 6 7 1,50 1,51 1,51 1,52 1,52 1,82 1,83 1,83 1,85 1,87

23,0 9,01 0,203 2,27 0,234 19 58 6 6 1,37 1,38 1,38 1,38 1,39 1,65 1,66 1,66 1,67 1,69

23,2 6,09 0,069 1,12 0,236 15 39 4 3 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 1,10 1,11 1,11 1,12 1,12
23,4 10,92 0,188 1,74 0,238 21 69 7 8 1,70 1,71 1,71 1,72 1,73 2,07 2,08 2,09 2,11 2,13

23,6 12,65 0,252 1,99 0,240 22 79 8 9 1,90 1,91 1,91 1,92 1,93 2,33 2,34 2,35 2,37 2,40

23,8 13,11 0,275 2,10 0,242 22 81 8 9 1,92 1,92 1,93 1,94 1,95 2,35 2,36 2,37 2,39 2,42

24,0 14,79 0,315 2,12 0,244 23 91 9 11 2,14 2,15 2,15 2,16 2,17 2,64 2,66 2,67 2,69 2,72

24,2 18,36 0,380 2,06 0,246 25 112 11 14 2,66 2,67 2,68 2,69 2,70 3,34 3,35 3,37 3,40 3,44

24,4 20,49 0,466 2,41 0,248 25 124 11 14 2,68 2,69 2,70 2,71 2,73 3,36 3,38 3,40 3,42 3,47

24,6 15,60 0,270 1,76 0,250 23 94 9 11 2,19 2,20 2,20 2,22 2,23 2,71 2,72 2,73 2,75 2,79

24,8 9,04 0,226 2,25 0,252 18 54 5 5 1,34 1,34 1,34 1,35 1,35 1,60 1,60 1,61 1,62 1,63

25,0 13,09 0,240 1,84 0,254 22 77 8 9 2,01 2,02 2,02 2,03 2,04 2,46 2,48 2,49 2,50 2,53

25,2 8,97 0,183 1,96 0,256 18 53 5 5 1,36 1,36 1,36 1,37 1,37 1,62 1,63 1,64 1,64 1,66

25,4 10,64 0,191 1,83 0,258 20 62 6 7 1,67 1,67 1,68 1,68 1,69 2,02 2,03 2,03 2,05 2,07

25,6 10,09 0,214 2,14 0,260 19 58 6 6 1,52 1,53 1,53 1,53 1,54 1,83 1,84 1,84 1,85 1,87



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

0,2 3,70 0,035 0,96 0,003 39 1736 56 136 0,83 0,94 1,05 1,27 1,48 1,51 1,82 2,14 2,61 3,39

0,4 8,61 0,061 0,74 0,006 40 2018 64 164 1,20 1,33 1,46 1,72 1,98 2,13 2,51 2,89 3,46 4,42

0,6 11,06 0,085 0,77 0,008 40 1974 64 164 1,03 1,11 1,19 1,36 1,52 1,74 1,98 2,22 2,58 3,17

0,8 12,17 0,092 0,77 0,010 40 1756 64 164 1,16 1,24 1,32 1,49 1,65 1,93 2,17 2,41 2,76 3,36

1,0 11,41 0,080 0,71 0,012 39 1380 56 136 1,10 1,17 1,24 1,37 1,51 1,78 1,98 2,17 2,47 2,96

1,2 9,58 0,061 0,62 0,014 37 998 43 95 0,90 0,95 1,00 1,09 1,19 1,40 1,53 1,67 1,87 2,20

1,4 8,03 0,051 0,63 0,016 36 734 38 80 0,86 0,90 0,94 1,02 1,10 1,30 1,41 1,52 1,69 1,97

1,6 6,31 0,035 0,55 0,018 34 515 29 57 0,71 0,74 0,77 0,83 0,89 1,04 1,12 1,20 1,32 1,51

1,8 5,34 0,021 0,39 0,020 33 393 26 49 0,68 0,70 0,73 0,78 0,82 0,97 1,04 1,10 1,20 1,37

2,0 5,75 0,020 0,36 0,022 32 385 23 42 0,64 0,66 0,69 0,73 0,77 0,91 0,96 1,02 1,10 1,24

2,2 5,49 0,017 0,30 0,024 32 337 23 42 0,69 0,71 0,73 0,77 0,81 0,97 1,02 1,08 1,16 1,30

2,4 4,89 0,030 0,62 0,026 31 278 21 35 0,65 0,67 0,69 0,72 0,76 0,90 0,95 0,99 1,06 1,18

2,6 6,40 0,034 0,53 0,028 32 338 23 42 0,78 0,80 0,82 0,87 0,91 1,09 1,15 1,20 1,29 1,42
2,8 5,32 0,040 0,75 0,030 31 263 21 35 0,73 0,75 0,77 0,80 0,84 1,01 1,06 1,10 1,17 1,29

3,0 4,24 0,009 0,21 0,032 29 196 16 26 0,61 0,62 0,64 0,66 0,69 0,82 0,85 0,89 0,94 1,02

3,2 1,15 -0,005 -0,41 0,034 18 50 5 5 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,24 0,25 0,25 0,26 0,28

3,4 0,96 -0,004 -0,36 0,036 15 40 4 3 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21

3,6 1,28 0,017 1,33 0,038 18 50 5 5 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30

3,8 1,69 0,047 2,65 0,040 20 63 6 7 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39

4,0 3,03 0,100 3,38 0,042 24 107 10 12 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,56 0,58 0,60 0,62 0,66

4,2 3,21 0,063 2,02 0,044 24 108 10 12 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,59 0,60 0,62 0,64 0,68
4,4 3,18 0,171 5,43 0,046 24 103 10 12 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,61 0,63 0,64 0,67 0,70

4,6 3,51 0,191 5,49 0,048 24 109 10 12 0,50 0,51 0,51 0,53 0,54 0,64 0,65 0,67 0,69 0,73

4,8 3,52 0,130 3,71 0,050 24 105 10 12 0,52 0,53 0,53 0,55 0,56 0,66 0,68 0,69 0,71 0,75

5,0 3,49 0,082 2,36 0,052 24 100 10 12 0,54 0,55 0,55 0,57 0,58 0,68 0,70 0,71 0,74 0,78

5,2 3,88 0,137 3,47 0,054 24 107 10 12 0,56 0,57 0,57 0,58 0,60 0,71 0,72 0,74 0,76 0,80

5,4 4,39 0,176 4,17 0,056 25 117 11 14 0,64 0,65 0,66 0,67 0,69 0,82 0,84 0,86 0,88 0,93

5,6 4,06 0,172 4,24 0,058 24 104 10 12 0,60 0,60 0,61 0,62 0,64 0,76 0,77 0,79 0,81 0,85

5,8 2,59 0,111 4,07 0,060 20 64 6 7 0,41 0,41 0,41 0,42 0,43 0,50 0,51 0,52 0,53 0,55

SONDERING S4
RAPPORT 10293

5,8 2,59 0,111 4,07 0,060 20 64 6 7 0,41 0,41 0,41 0,42 0,43 0,50 0,51 0,52 0,53 0,55

6,0 3,37 0,093 2,80 0,062 22 81 8 9 0,52 0,52 0,52 0,53 0,54 0,64 0,65 0,66 0,68 0,71

6,2 3,33 0,092 2,83 0,064 22 77 8 9 0,53 0,54 0,54 0,55 0,56 0,66 0,67 0,68 0,70 0,73

6,4 3,06 0,081 2,77 0,066 21 69 7 8 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52 0,61 0,62 0,63 0,64 0,67

6,6 2,94 0,097 3,23 0,068 20 64 6 7 0,46 0,46 0,47 0,47 0,48 0,56 0,57 0,58 0,59 0,61

6,8 3,57 0,146 4,10 0,070 21 76 7 8 0,52 0,53 0,53 0,54 0,55 0,64 0,65 0,66 0,68 0,70

7,0 3,45 0,151 4,34 0,072 21 72 7 8 0,54 0,54 0,54 0,55 0,56 0,66 0,67 0,68 0,69 0,72

7,2 4,09 0,168 4,21 0,074 22 82 8 9 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,75 0,77 0,78 0,79 0,82

7,4 4,22 0,184 4,53 0,076 22 83 8 9 0,63 0,63 0,63 0,64 0,65 0,77 0,79 0,80 0,81 0,84

7,6 4,22 0,214 5,06 0,078 22 81 8 9 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67 0,79 0,80 0,82 0,83 0,86

7,8 4,11 0,175 4,24 0,080 22 77 8 9 0,66 0,66 0,67 0,68 0,68 0,81 0,82 0,83 0,85 0,88

8,0 4,13 0,107 2,60 0,082 21 75 7 8 0,61 0,61 0,61 0,62 0,63 0,74 0,75 0,76 0,78 0,80

8,2 4,31 0,150 3,49 0,084 22 77 8 9 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,85 0,86 0,87 0,89 0,92
8,4 4,99 0,203 4,31 0,086 23 87 9 11 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,97 0,98 1,00 1,02 1,05

8,6 3,88 0,191 4,87 0,088 20 66 6 7 0,59 0,59 0,59 0,60 0,61 0,71 0,72 0,73 0,74 0,76

8,8 3,93 0,148 3,82 0,090 20 65 6 7 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78

9,0 4,31 0,147 3,43 0,092 21 70 7 8 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,83 0,84 0,85 0,86 0,89

9,2 4,47 0,129 2,93 0,094 21 71 7 8 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,85 0,86 0,87 0,88 0,91

9,4 4,03 0,132 3,28 0,096 20 63 6 7 0,64 0,64 0,64 0,65 0,66 0,78 0,78 0,79 0,81 0,83

9,6 4,50 0,170 3,80 0,098 21 69 7 8 0,72 0,72 0,73 0,74 0,74 0,88 0,89 0,90 0,92 0,94

9,8 4,97 0,211 4,27 0,100 21 74 7 8 0,73 0,74 0,74 0,75 0,76 0,90 0,91 0,92 0,93 0,96

10,0 4,09 0,199 4,76 0,102 19 60 6 6 0,61 0,61 0,62 0,62 0,63 0,74 0,75 0,75 0,76 0,78

10,2 4,68 0,171 3,67 0,104 20 67 6 7 0,69 0,69 0,70 0,70 0,71 0,84 0,85 0,85 0,87 0,89

10,4 4,62 0,187 3,99 0,106 20 65 6 7 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,85 0,86 0,87 0,88 0,90

10,6 4,59 0,163 3,59 0,108 20 63 6 7 0,71 0,72 0,72 0,73 0,74 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92

10,8 4,20 0,139 3,32 0,110 19 57 6 6 0,66 0,66 0,66 0,67 0,68 0,79 0,80 0,81 0,82 0,84

11,0 4,31 0,112 2,59 0,112 19 58 6 6 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,81 0,82 0,82 0,83 0,85

11,2 4,72 0,181 3,89 0,114 20 62 6 7 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77 0,91 0,92 0,93 0,94 0,96

11,4 15,76 0,476 1,89 0,116 29 203 16 26 1,99 2,01 2,02 2,04 2,07 2,60 2,63 2,67 2,72 2,80

11,6 5,08 0,237 4,69 0,118 20 64 6 7 0,78 0,78 0,79 0,79 0,80 0,95 0,95 0,96 0,97 1,00

11,8 4,66 0,129 2,78 0,120 19 58 6 6 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,86 0,87 0,88 0,89 0,91

12,0 4,70 0,124 2,63 0,122 19 58 6 6 0,73 0,73 0,73 0,74 0,75 0,88 0,88 0,89 0,90 0,92

12,2 4,79 0,117 2,42 0,124 19 58 6 6 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93

12,4 3,59 0,165 3,48 0,126 16 43 4 4 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,66 0,67 0,67 0,68 0,69

12,6 4,57 0,161 3,53 0,128 18 53 5 5 0,69 0,69 0,70 0,70 0,71 0,83 0,83 0,84 0,85 0,86

12,8 4,41 0,152 3,48 0,130 18 51 5 5 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,84 0,85 0,85 0,86 0,88

13,0 4,17 0,097 2,53 0,132 17 47 5 4 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,77 0,77 0,78 0,79 0,80

13,2 3,68 0,072 1,96 0,134 16 41 4 4 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61 0,70 0,71 0,71 0,72 0,73

13,4 4,09 0,101 2,45 0,136 17 45 5 4 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,79 0,80 0,80 0,81 0,82

13,6 4,72 0,158 3,37 0,138 18 51 5 5 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 0,89 0,90 0,90 0,91 0,93

13,8 4,83 0,240 4,85 0,140 18 52 5 5 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,90 0,91 0,91 0,92 0,94

14,0 4,84 0,213 4,41 0,142 18 51 5 5 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78 0,92 0,92 0,93 0,94 0,9514,0 4,84 0,213 4,41 0,142 18 51 5 5 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95

14,2 3,88 0,167 4,13 0,144 16 40 4 4 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78

14,4 4,00 0,174 4,48 0,146 16 41 4 4 0,65 0,65 0,65 0,65 0,66 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79

14,6 5,24 0,220 4,37 0,148 18 53 5 5 0,80 0,80 0,80 0,81 0,81 0,95 0,96 0,96 0,97 0,99

14,8 4,71 0,232 4,99 0,150 17 47 5 4 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90

15,0 5,55 0,260 4,84 0,152 19 55 6 6 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 1,09 1,09 1,10 1,11 1,13



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

15,2 5,70 0,250 4,45 0,154 19 55 6 6 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 1,10 1,11 1,11 1,12 1,14

15,4 4,94 0,225 4,61 0,156 17 47 5 4 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,90 0,91 0,91 0,92 0,94

15,6 3,79 0,107 2,80 0,158 14 36 4 3 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69

15,8 3,54 0,045 1,20 0,160 14 33 4 3 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,68 0,69 0,69 0,69 0,70

16,0 3,68 0,068 1,84 0,162 14 34 4 3 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,69 0,69 0,70 0,70 0,71

16,2 3,94 0,119 3,03 0,164 14 36 4 3 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72

16,4 4,16 0,160 3,86 0,166 15 37 4 3 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81

16,6 4,10 0,166 4,00 0,168 15 37 4 3 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,79 0,80 0,80 0,81 0,81

16,8 4,50 0,187 4,17 0,170 15 40 4 3 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82

17,0 3,91 0,118 2,97 0,172 14 34 4 3 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75

17,2 4,55 0,134 2,92 0,174 15 39 4 3 0,70 0,70 0,70 0,70 0,71 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84

17,4 4,89 0,214 4,35 0,176 16 42 4 4 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94

17,6 5,17 0,227 4,38 0,178 16 43 4 4 0,78 0,79 0,79 0,79 0,80 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95
17,8 5,39 0,245 4,56 0,180 16 45 4 4 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96

18,0 4,67 0,245 5,15 0,182 15 38 4 3 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,86 0,86 0,86 0,87 0,88

18,2 4,95 0,247 5,01 0,184 16 40 4 4 0,81 0,81 0,81 0,82 0,82 0,96 0,96 0,97 0,97 0,99

18,4 5,20 0,263 5,17 0,186 16 42 4 4 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,97 0,97 0,98 0,98 1,00

18,6 4,71 0,196 4,11 0,188 15 37 4 3 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,88 0,89 0,89 0,90 0,91

18,8 7,67 0,142 1,75 0,190 20 60 6 7 1,24 1,24 1,25 1,25 1,26 1,50 1,51 1,52 1,53 1,55

19,0 13,34 0,269 2,04 0,192 24 104 10 12 1,88 1,89 1,90 1,91 1,92 2,35 2,36 2,38 2,40 2,44

19,2 15,36 0,313 2,08 0,194 25 119 11 14 2,12 2,12 2,13 2,14 2,16 2,65 2,67 2,69 2,72 2,76
19,4 11,08 0,256 2,21 0,196 22 85 8 9 1,56 1,57 1,57 1,58 1,59 1,92 1,93 1,94 1,96 1,99

19,6 9,59 0,220 2,26 0,198 21 72 7 8 1,43 1,43 1,43 1,44 1,45 1,74 1,75 1,76 1,77 1,80

19,8 7,32 0,092 1,26 0,200 19 55 6 6 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,42 1,43 1,43 1,44 1,46

20,0 9,72 0,123 1,65 0,202 21 72 7 8 1,46 1,46 1,46 1,47 1,48 1,77 1,78 1,79 1,81 1,83

20,2 9,49 0,107 1,18 0,204 21 70 7 8 1,47 1,47 1,48 1,49 1,49 1,79 1,80 1,81 1,82 1,85

20,4 7,30 0,135 1,81 0,206 18 53 5 5 1,10 1,10 1,11 1,11 1,12 1,32 1,32 1,33 1,34 1,35

20,6 9,31 0,155 1,67 0,208 20 67 6 7 1,35 1,36 1,36 1,37 1,38 1,64 1,65 1,66 1,67 1,69

20,8 6,40 0,104 1,55 0,210 17 46 5 4 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,21 1,21 1,22 1,23 1,24

RAPPORT 10293

SONDERING S4 (vervolg)

20,8 6,40 0,104 1,55 0,210 17 46 5 4 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,21 1,21 1,22 1,23 1,24

21,0 4,34 0,063 1,47 0,212 13 31 3 2 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 0,81 0,82 0,82 0,82 0,83

21,2 4,04 0,076 1,88 0,214 12 28 3 2 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76

21,4 6,08 0,092 1,48 0,216 16 42 4 4 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 1,12 1,13 1,13 1,14 1,15

21,6 10,79 0,132 1,28 0,218 21 74 7 8 1,57 1,57 1,58 1,58 1,59 1,91 1,92 1,93 1,94 1,97

21,8 7,71 0,152 1,96 0,220 18 52 5 5 1,17 1,18 1,18 1,18 1,19 1,40 1,41 1,42 1,42 1,44

22,0 10,09 0,071 0,69 0,222 21 68 7 8 1,60 1,60 1,60 1,61 1,62 1,94 1,95 1,96 1,98 2,00

22,2 10,99 0,254 2,40 0,224 21 73 7 8 1,61 1,61 1,62 1,63 1,63 1,96 1,97 1,98 2,00 2,02

22,4 10,22 0,188 1,81 0,226 21 68 7 8 1,62 1,63 1,63 1,64 1,65 1,98 1,99 2,00 2,01 2,04

22,6 13,65 0,281 2,07 0,228 23 90 9 11 2,01 2,02 2,02 2,03 2,04 2,48 2,50 2,51 2,53 2,56



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

0,2 2,92 0,040 1,35 0,003 39 1367 56 136 0,83 0,94 1,05 1,27 1,48 1,51 1,82 2,14 2,61 3,39

0,4 5,84 0,056 0,96 0,006 39 1368 56 136 1,01 1,12 1,23 1,45 1,66 1,77 2,08 2,40 2,86 3,65

0,6 6,39 0,091 1,38 0,010 37 998 43 95 0,87 0,95 1,02 1,17 1,33 1,43 1,65 1,86 2,18 2,72

0,8 4,68 0,093 1,82 0,013 34 549 29 57 0,65 0,70 0,74 0,84 0,93 1,01 1,13 1,26 1,44 1,75

1,0 6,39 0,075 1,26 0,016 34 599 29 57 0,75 0,79 0,84 0,93 1,02 1,13 1,26 1,38 1,57 1,88

1,2 7,25 0,065 0,96 0,018 35 604 33 68 0,80 0,84 0,87 0,94 1,01 1,19 1,28 1,38 1,52 1,75

1,4 7,77 0,080 1,03 0,020 34 583 29 57 0,76 0,79 0,82 0,88 0,93 1,11 1,19 1,26 1,38 1,57

1,6 6,81 0,070 1,06 0,022 33 464 26 49 0,72 0,74 0,77 0,82 0,87 1,03 1,10 1,16 1,26 1,42

1,8 2,08 0,075 2,88 0,024 26 130 12 17 0,33 0,34 0,35 0,37 0,38 0,44 0,46 0,48 0,51 0,57

2,0 2,80 0,029 1,04 0,026 27 162 13 19 0,40 0,41 0,42 0,44 0,46 0,53 0,56 0,58 0,62 0,68

2,2 1,39 0,019 1,35 0,028 21 74 7 8 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,28 0,29 0,30 0,31 0,34

2,4 1,83 0,043 2,10 0,030 23 92 9 11 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32 0,37 0,38 0,40 0,42 0,45

2,6 4,42 0,037 0,82 0,032 29 207 16 26 0,60 0,62 0,63 0,66 0,68 0,81 0,85 0,88 0,93 1,01
2,8 4,07 0,025 0,63 0,034 28 180 15 22 0,57 0,58 0,59 0,61 0,63 0,75 0,78 0,81 0,85 0,93

3,0 1,34 0,018 1,33 0,036 19 56 6 6 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,28 0,29 0,29 0,30 0,32

3,2 0,69 0,004 0,63 0,038 12 27 3 2 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15

3,4 3,40 0,044 1,25 0,040 26 127 12 17 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57 0,68 0,70 0,72 0,75 0,80

3,6 3,45 0,045 1,30 0,042 25 123 11 14 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,63 0,65 0,67 0,69 0,74

3,8 3,64 0,045 1,27 0,044 25 124 11 14 0,51 0,52 0,53 0,54 0,56 0,66 0,67 0,69 0,72 0,76

4,0 4,34 0,052 1,22 0,046 26 142 12 17 0,60 0,60 0,61 0,63 0,64 0,77 0,79 0,81 0,84 0,89

4,2 2,85 0,030 1,01 0,048 23 89 9 11 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,56 0,58 0,59 0,61 0,64
4,4 5,01 0,044 0,92 0,050 27 150 13 19 0,72 0,73 0,74 0,76 0,78 0,93 0,96 0,98 1,02 1,08

4,6 2,11 0,033 1,31 0,052 20 61 6 7 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,43 0,44 0,45 0,46 0,48

4,8 1,99 0,020 0,95 0,054 19 55 6 6 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,40 0,41 0,42 0,43 0,45

5,0 3,63 0,057 1,53 0,056 23 97 9 11 0,52 0,52 0,53 0,54 0,55 0,65 0,66 0,67 0,69 0,73

5,2 1,73 0,070 3,17 0,058 16 45 4 4 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34

5,4 4,84 0,051 1,13 0,060 25 121 11 14 0,68 0,69 0,70 0,71 0,73 0,87 0,89 0,90 0,93 0,98

5,6 2,27 0,021 0,83 0,062 19 55 6 6 0,38 0,38 0,38 0,39 0,40 0,46 0,47 0,47 0,48 0,50

5,8 1,11 -0,001 -0,04 0,064 11 26 3 2 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22

RAPPORT 10293

SONDERING S5

5,8 1,11 -0,001 -0,04 0,064 11 26 3 2 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22

6,0 0,81 -0,001 -0,10 0,066 7 18 2 1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15

6,2 0,70 0,003 0,42 0,068 4 15 1 0 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

6,4 0,89 0,006 0,67 0,070 7 19 2 1 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16

6,6 0,76 0,007 0,90 0,072 5 16 2 0 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

6,8 1,24 0,031 2,79 0,074 10 25 2 1 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23

7,0 1,95 0,098 5,08 0,076 15 38 4 3 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39

7,2 2,09 0,122 5,80 0,078 16 40 4 4 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,42 0,42 0,42 0,43 0,44

7,4 2,29 0,132 5,46 0,080 16 43 4 4 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,43 0,43 0,43 0,44 0,45

7,6 4,22 0,089 2,05 0,082 22 77 8 9 0,67 0,67 0,68 0,69 0,70 0,83 0,84 0,85 0,87 0,90

7,8 6,70 0,124 1,87 0,084 25 120 11 14 0,94 0,95 0,95 0,97 0,98 1,19 1,21 1,22 1,25 1,29

8,0 7,03 0,123 1,76 0,086 25 123 11 14 0,96 0,97 0,97 0,99 1,00 1,21 1,23 1,25 1,28 1,32

8,2 6,70 0,125 1,87 0,088 25 114 11 14 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,24 1,26 1,28 1,30 1,35
8,4 5,32 0,126 2,45 0,090 23 89 9 11 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 1,01 1,02 1,04 1,06 1,09

8,6 4,12 0,094 2,15 0,092 20 67 6 7 0,61 0,61 0,62 0,62 0,63 0,74 0,75 0,76 0,77 0,79

8,8 5,04 0,115 2,26 0,094 22 80 8 9 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,94 0,95 0,96 0,98 1,01

9,0 6,11 0,143 2,35 0,096 23 96 9 11 0,86 0,87 0,87 0,88 0,90 1,07 1,09 1,10 1,12 1,15

9,2 5,88 0,144 2,38 0,098 23 90 9 11 0,88 0,89 0,89 0,90 0,91 1,10 1,11 1,12 1,14 1,17

9,4 5,80 0,141 2,38 0,100 23 87 9 11 0,90 0,90 0,91 0,92 0,93 1,12 1,13 1,14 1,16 1,20

9,6 2,84 0,080 2,40 0,102 16 42 4 4 0,45 0,46 0,46 0,46 0,47 0,54 0,54 0,55 0,55 0,57

9,8 2,92 0,061 2,11 0,104 16 42 4 4 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,55 0,55 0,56 0,56 0,58

10,0 3,95 0,075 1,86 0,106 19 56 6 6 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,76 0,77 0,78 0,79 0,81

10,2 6,01 0,124 2,11 0,108 22 84 8 9 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 1,08 1,09 1,10 1,11 1,14

10,4 7,80 0,125 1,63 0,110 24 106 10 12 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,37 1,38 1,40 1,42 1,46

10,6 4,13 0,127 2,90 0,112 19 55 6 6 0,67 0,67 0,67 0,68 0,69 0,81 0,81 0,82 0,83 0,85

10,8 7,24 0,161 2,31 0,114 23 95 9 11 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,27 1,28 1,29 1,31 1,34

11,0 6,43 0,140 2,17 0,116 22 83 8 9 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 1,15 1,16 1,17 1,19 1,22

11,2 9,33 0,125 1,41 0,118 25 119 11 14 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,64 1,66 1,68 1,70 1,75

11,4 9,21 0,145 1,59 0,120 25 115 11 14 1,32 1,33 1,34 1,35 1,37 1,67 1,68 1,70 1,73 1,77

11,6 7,18 0,173 2,44 0,122 23 88 9 11 1,09 1,09 1,10 1,11 1,12 1,35 1,36 1,38 1,40 1,43

11,8 3,14 0,046 1,38 0,124 15 38 4 3 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,59 0,59 0,59 0,60 0,61

12,0 3,60 0,054 1,46 0,126 16 43 4 4 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,66 0,66 0,67 0,68 0,69

12,2 6,60 0,124 1,93 0,128 22 77 8 9 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,27 1,28 1,29 1,31 1,33

12,4 7,21 0,122 1,73 0,130 22 83 8 9 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,29 1,30 1,31 1,32 1,35

12,6 4,45 0,075 1,89 0,132 18 51 5 5 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,85 0,86 0,86 0,87 0,89

12,8 2,86 0,048 1,59 0,134 13 32 3 2 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53

13,0 4,52 0,081 1,83 0,136 18 50 5 5 0,73 0,73 0,74 0,74 0,75 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91

13,2 7,55 0,124 1,70 0,138 22 82 8 9 1,11 1,11 1,12 1,13 1,13 1,36 1,37 1,38 1,40 1,43

13,4 8,11 0,125 1,54 0,140 23 87 9 11 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,54 1,56 1,57 1,59 1,62

13,6 5,62 0,102 2,04 0,142 19 59 6 6 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06

13,8 5,37 0,068 1,30 0,144 19 56 6 6 0,85 0,86 0,86 0,86 0,87 1,03 1,03 1,04 1,05 1,07

14,0 7,99 0,140 1,73 0,146 22 82 8 9 1,17 1,17 1,18 1,19 1,20 1,44 1,45 1,46 1,48 1,5114,0 7,99 0,140 1,73 0,146 22 82 8 9 1,17 1,17 1,18 1,19 1,20 1,44 1,45 1,46 1,48 1,51

14,2 9,37 0,135 1,46 0,148 23 95 9 11 1,31 1,32 1,32 1,34 1,35 1,63 1,64 1,65 1,67 1,71

14,4 8,02 0,157 1,95 0,150 22 80 8 9 1,20 1,21 1,21 1,22 1,23 1,48 1,49 1,50 1,52 1,54

14,6 4,54 0,088 2,06 0,152 16 45 4 4 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,79 0,80 0,80 0,81 0,82

14,8 3,17 0,053 1,65 0,154 13 31 3 2 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,59 0,60 0,60 0,60 0,61

15,0 6,12 0,106 1,77 0,156 19 59 6 6 0,92 0,93 0,93 0,93 0,94 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

15,2 7,39 0,116 1,59 0,158 21 70 7 8 1,14 1,15 1,15 1,16 1,17 1,39 1,40 1,41 1,43 1,45

15,4 6,91 0,133 1,94 0,160 20 65 6 7 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,27 1,27 1,28 1,30 1,32

15,6 7,91 0,138 1,73 0,162 21 73 7 8 1,17 1,17 1,18 1,19 1,19 1,43 1,44 1,45 1,46 1,48

15,8 7,32 0,166 2,23 0,164 20 67 6 7 1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,30 1,31 1,31 1,33 1,35

16,0 9,95 0,200 2,08 0,166 23 90 9 11 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50 1,82 1,83 1,84 1,86 1,90

16,2 5,22 0,143 2,68 0,168 17 47 5 4 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,97 0,97 0,98 0,99 1,00

16,4 9,48 0,160 1,70 0,170 22 84 8 9 1,36 1,36 1,37 1,38 1,39 1,67 1,68 1,69 1,71 1,73

16,6 10,35 0,143 1,38 0,172 23 90 9 11 1,52 1,53 1,53 1,54 1,55 1,88 1,90 1,91 1,93 1,96

16,8 9,06 0,189 2,04 0,174 22 78 8 9 1,39 1,39 1,40 1,41 1,42 1,71 1,72 1,73 1,74 1,77

17,0 9,51 0,169 1,78 0,176 22 81 8 9 1,40 1,41 1,41 1,42 1,43 1,72 1,74 1,75 1,76 1,79

17,2 9,36 0,183 1,93 0,178 22 79 8 9 1,42 1,42 1,43 1,44 1,45 1,74 1,75 1,77 1,78 1,81

17,4 9,03 0,186 2,07 0,180 21 75 7 8 1,30 1,30 1,30 1,31 1,32 1,58 1,59 1,60 1,61 1,64

17,6 8,46 0,144 1,69 0,182 21 70 7 8 1,31 1,31 1,32 1,33 1,33 1,60 1,61 1,62 1,63 1,66
17,8 9,05 0,198 2,15 0,184 21 74 7 8 1,32 1,33 1,33 1,34 1,35 1,62 1,62 1,63 1,65 1,67

18,0 10,29 0,150 1,47 0,186 22 83 8 9 1,48 1,49 1,49 1,50 1,51 1,82 1,83 1,84 1,86 1,89

18,2 10,14 0,168 1,66 0,188 22 81 8 9 1,50 1,50 1,51 1,52 1,53 1,84 1,85 1,86 1,88 1,91

18,4 10,12 0,153 1,50 0,190 22 80 8 9 1,51 1,52 1,52 1,53 1,54 1,86 1,87 1,88 1,90 1,93

18,6 12,30 0,166 1,36 0,192 23 96 9 11 1,70 1,70 1,71 1,72 1,73 2,10 2,11 2,12 2,14 2,17

18,8 20,29 0,328 1,60 0,194 27 157 13 19 2,62 2,63 2,64 2,66 2,68 3,34 3,36 3,39 3,43 3,49

19,0 16,66 0,291 1,71 0,196 26 127 12 17 2,37 2,38 2,39 2,41 2,42 3,00 3,02 3,04 3,07 3,13

19,2 11,47 0,140 1,21 0,198 23 87 9 11 1,75 1,75 1,76 1,77 1,78 2,16 2,17 2,19 2,20 2,24
19,4 11,03 0,128 1,17 0,200 22 83 8 9 1,59 1,60 1,60 1,61 1,62 1,95 1,96 1,98 1,99 2,02

19,6 9,81 0,107 1,11 0,202 21 73 7 8 1,45 1,46 1,46 1,47 1,48 1,77 1,78 1,79 1,80 1,83

19,8 9,00 0,138 1,49 0,204 20 66 6 7 1,33 1,33 1,33 1,34 1,35 1,60 1,61 1,62 1,63 1,65

20,0 12,81 0,148 1,17 0,206 23 93 9 11 1,82 1,82 1,83 1,84 1,85 2,24 2,26 2,27 2,29 2,32

20,2 10,70 0,172 1,65 0,208 22 77 8 9 1,65 1,66 1,66 1,67 1,68 2,03 2,04 2,05 2,07 2,10

20,4 4,35 0,032 0,69 0,210 13 31 3 2 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,80 0,81 0,81 0,81 0,82

20,6 7,84 0,100 1,27 0,212 19 55 6 6 1,25 1,25 1,25 1,26 1,26 1,50 1,51 1,51 1,52 1,54

20,8 9,45 0,145 1,58 0,214 20 66 6 7 1,39 1,39 1,40 1,40 1,41 1,68 1,69 1,70 1,71 1,73

RAPPORT 10293

SONDERING S5 (vervolg)

20,8 9,45 0,145 1,58 0,214 20 66 6 7 1,39 1,39 1,40 1,40 1,41 1,68 1,69 1,70 1,71 1,73

21,0 9,93 0,156 1,59 0,216 21 69 7 8 1,55 1,56 1,56 1,57 1,58 1,89 1,90 1,91 1,92 1,95

21,2 9,93 0,173 1,70 0,218 21 68 7 8 1,57 1,57 1,57 1,58 1,59 1,91 1,92 1,93 1,94 1,96

21,4 11,65 0,182 1,57 0,220 22 79 8 9 1,75 1,75 1,76 1,77 1,78 2,14 2,16 2,17 2,18 2,21

21,6 12,12 0,100 0,83 0,222 22 82 8 9 1,76 1,77 1,77 1,78 1,79 2,16 2,17 2,19 2,20 2,23

21,8 12,88 0,158 1,20 0,224 22 86 8 9 1,78 1,78 1,79 1,80 1,81 2,18 2,19 2,20 2,22 2,25

22,0 17,23 0,220 1,30 0,226 25 114 11 14 2,45 2,46 2,47 2,48 2,50 3,07 3,09 3,11 3,14 3,18

22,2 15,30 0,181 1,18 0,228 24 101 10 12 2,23 2,23 2,24 2,25 2,26 2,77 2,79 2,80 2,82 2,86

22,4 13,97 0,169 1,21 0,230 23 91 9 11 2,02 2,03 2,03 2,05 2,06 2,50 2,51 2,53 2,55 2,58

22,6 14,35 0,113 0,80 0,232 23 93 9 11 2,04 2,05 2,05 2,06 2,07 2,52 2,53 2,55 2,57 2,60

22,8 15,09 0,176 1,18 0,234 23 97 9 11 2,06 2,06 2,07 2,08 2,09 2,54 2,55 2,57 2,59 2,62

23,0 10,83 0,223 1,89 0,236 21 69 7 8 1,69 1,70 1,70 1,71 1,72 2,06 2,07 2,08 2,09 2,12

23,2 22,11 0,275 1,26 0,238 26 139 12 17 2,87 2,88 2,89 2,90 2,92 3,63 3,65 3,67 3,70 3,75
23,4 20,30 0,410 1,91 0,240 26 127 12 17 2,89 2,90 2,91 2,93 2,94 3,66 3,68 3,70 3,73 3,78

23,6 27,86 0,408 1,45 0,242 28 173 15 22 3,63 3,64 3,65 3,67 3,70 4,66 4,69 4,72 4,76 4,83



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

0,2 34,46 0,116 0,35 0,003 45 16155 135 443 2,56 2,91 3,27 3,97 4,68 5,17 6,29 7,41 9,09 11,90

0,4 18,78 0,260 1,31 0,006 43 4400 99 292 2,04 2,27 2,50 2,97 3,44 3,83 4,54 5,26 6,33 8,12

0,6 19,75 0,222 1,07 0,008 43 3527 99 292 1,71 1,85 2,00 2,29 2,59 3,06 3,51 3,95 4,62 5,74

0,8 8,70 0,026 0,31 0,010 38 1255 49 114 0,85 0,91 0,96 1,08 1,19 1,37 1,53 1,69 1,93 2,34

1,0 5,27 0,017 0,32 0,012 35 637 33 68 0,62 0,65 0,68 0,75 0,82 0,94 1,03 1,12 1,26 1,49

1,2 2,26 0,018 0,62 0,014 30 236 18 30 0,36 0,37 0,39 0,42 0,45 0,50 0,54 0,58 0,64 0,74

1,4 1,03 0,006 0,39 0,016 23 94 9 11 0,17 0,18 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,27 0,31

1,6 0,73 0,026 2,18 0,018 19 60 6 6 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,16 0,16 0,17 0,18 0,20

1,8 1,06 0,013 1,24 0,020 22 78 8 9 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 0,24 0,25 0,26 0,28 0,31

2,0 2,09 0,010 0,50 0,022 26 140 12 17 0,32 0,32 0,33 0,35 0,37 0,42 0,44 0,46 0,49 0,54

2,2 2,32 0,020 1,06 0,024 26 143 12 17 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,45 0,47 0,49 0,52 0,57

2,4 17,74 0,004 0,03 0,026 37 1008 43 95 1,42 1,47 1,51 1,61 1,70 2,12 2,26 2,39 2,59 2,92

SONDERING S6
RAPPORT 10293



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

0,2 7,80 0,095 1,32 0,003 43 3657 99 292 1,72 1,95 2,19 2,66 3,12 3,35 4,06 4,78 5,85 7,64

0,4 13,49 0,085 0,67 0,006 42 3163 85 240 1,70 1,89 2,08 2,46 2,85 3,13 3,71 4,28 5,15 6,59

0,6 11,68 0,196 1,48 0,008 40 2085 64 164 1,03 1,11 1,19 1,36 1,52 1,74 1,98 2,22 2,58 3,17

0,8 6,82 0,124 1,74 0,010 37 984 43 95 0,73 0,78 0,83 0,92 1,02 1,16 1,29 1,43 1,63 1,96

1,0 6,83 0,011 0,23 0,012 36 827 38 80 0,71 0,75 0,79 0,87 0,95 1,09 1,20 1,32 1,48 1,76

1,2 2,96 0,040 1,47 0,014 31 308 21 35 0,40 0,42 0,44 0,47 0,51 0,58 0,62 0,67 0,74 0,86

1,4 0,71 0,015 1,86 0,016 20 65 6 7 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21

1,6 1,13 0,011 0,82 0,018 23 92 9 11 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,25 0,26 0,27 0,29 0,33

1,8 0,79 0,020 2,04 0,020 19 58 6 6 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,17 0,18 0,18 0,20 0,21

2,0 2,41 0,024 0,99 0,022 27 161 13 19 0,35 0,36 0,37 0,39 0,41 0,47 0,50 0,52 0,56 0,62

2,2 2,08 0,035 1,48 0,024 26 128 12 17 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,45 0,47 0,49 0,52 0,57

2,4 1,21 0,039 2,91 0,026 21 69 7 8 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,26 0,27 0,28 0,30 0,32

2,6 0,39 0,024 5,66 0,028 8 20 2 1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08
2,8 1,31 0,067 5,41 0,030 20 64 6 7 0,22 0,22 0,22 0,23 0,24 0,27 0,28 0,28 0,30 0,32

3,0 1,27 0,051 4,02 0,032 19 59 6 6 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,25 0,26 0,27 0,28 0,30

3,2 1,17 0,029 2,47 0,034 18 51 5 5 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,24 0,25 0,25 0,26 0,28

3,4 1,45 0,048 3,36 0,036 19 60 6 6 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32

3,6 1,12 0,068 5,83 0,038 16 44 4 4 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24

3,8 2,00 0,095 4,89 0,040 21 74 7 8 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,38 0,39 0,40 0,42 0,44

4,0 1,83 0,132 6,98 0,042 20 65 6 7 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41

4,2 2,18 0,114 5,33 0,044 21 74 7 8 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,42 0,43 0,44 0,45 0,48
4,4 1,78 0,082 4,63 0,046 19 58 6 6 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,35 0,36 0,36 0,38 0,39

4,6 2,08 0,095 4,61 0,048 20 64 6 7 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,41 0,41 0,42 0,44 0,46

4,8 1,94 0,098 4,98 0,050 19 58 6 6 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,38 0,39 0,39 0,40 0,42

5,0 2,04 0,114 5,66 0,052 19 58 6 6 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43

5,2 2,41 0,125 5,26 0,054 20 66 6 7 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50

5,4 2,64 0,142 5,27 0,056 21 70 7 8 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,52 0,53 0,54 0,56 0,58

5,6 2,60 0,149 5,68 0,058 20 67 6 7 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,48 0,49 0,50 0,51 0,53

5,8 2,39 0,153 6,35 0,060 19 59 6 6 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,45 0,45 0,46 0,47 0,49

RAPPORT 10293

SONDERING S6b

5,8 2,39 0,153 6,35 0,060 19 59 6 6 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,45 0,45 0,46 0,47 0,49

6,0 3,03 0,153 5,14 0,062 21 73 7 8 0,47 0,47 0,47 0,48 0,49 0,57 0,58 0,59 0,61 0,63

6,2 3,00 0,086 2,73 0,064 21 70 7 8 0,48 0,48 0,49 0,50 0,50 0,59 0,60 0,61 0,62 0,65

6,4 5,54 0,088 1,56 0,066 25 125 11 14 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,95 0,97 0,99 1,02 1,06

6,6 6,75 0,085 1,28 0,068 27 148 13 19 0,96 0,97 0,98 1,00 1,02 1,24 1,27 1,29 1,33 1,39

6,8 6,42 0,094 1,44 0,070 26 137 12 17 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 1,13 1,15 1,17 1,20 1,26

7,0 5,22 0,093 1,78 0,072 24 108 10 12 0,73 0,74 0,74 0,76 0,77 0,92 0,94 0,95 0,97 1,01

7,2 3,60 0,044 1,20 0,074 21 73 7 8 0,55 0,55 0,56 0,57 0,57 0,68 0,69 0,70 0,71 0,73

7,4 4,75 0,051 1,13 0,076 23 93 9 11 0,69 0,70 0,70 0,72 0,73 0,87 0,88 0,89 0,91 0,94

7,6 5,44 0,079 1,48 0,078 24 104 10 12 0,79 0,80 0,80 0,81 0,83 0,99 1,01 1,02 1,05 1,08

7,8 4,50 0,054 1,23 0,080 22 84 8 9 0,66 0,66 0,67 0,68 0,68 0,81 0,82 0,83 0,85 0,88

8,0 4,62 0,065 1,39 0,082 22 84 8 9 0,67 0,68 0,68 0,69 0,70 0,83 0,84 0,85 0,87 0,90

8,2 3,12 0,035 1,11 0,084 19 55 6 6 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66
8,4 2,99 0,056 1,91 0,086 18 52 5 5 0,47 0,47 0,47 0,48 0,49 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60

8,6 3,44 0,068 1,99 0,088 19 58 6 6 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68

8,8 5,88 0,072 1,26 0,090 24 98 10 12 0,91 0,91 0,92 0,93 0,94 1,14 1,15 1,17 1,19 1,23

9,0 6,69 0,089 1,33 0,092 24 109 10 12 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 1,16 1,17 1,19 1,21 1,25

9,2 5,76 0,076 1,36 0,094 23 92 9 11 0,85 0,86 0,86 0,87 0,88 1,06 1,07 1,08 1,10 1,14

9,4 10,88 0,142 1,32 0,096 28 169 15 22 1,49 1,50 1,51 1,53 1,55 1,93 1,96 1,98 2,03 2,10

9,6 15,20 0,185 1,29 0,098 30 232 18 30 1,90 1,92 1,93 1,96 1,99 2,51 2,55 2,59 2,65 2,75

9,8 9,48 0,144 1,49 0,100 26 142 12 17 1,24 1,25 1,26 1,27 1,29 1,58 1,60 1,62 1,65 1,70

10,0 9,04 0,093 1,03 0,102 26 132 12 17 1,26 1,27 1,28 1,30 1,31 1,61 1,63 1,65 1,68 1,73

10,2 6,73 0,071 1,12 0,104 23 97 9 11 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 1,16 1,18 1,19 1,21 1,24

10,4 3,61 0,024 0,65 0,106 18 51 5 5 0,57 0,58 0,58 0,59 0,59 0,69 0,70 0,70 0,71 0,73

10,6 2,97 0,031 1,04 0,108 16 41 4 4 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,57 0,58 0,58 0,59 0,60

10,8 4,13 0,052 1,24 0,110 19 56 6 6 0,66 0,66 0,66 0,67 0,68 0,79 0,80 0,81 0,82 0,84

11,0 7,37 0,071 1,01 0,112 24 98 10 12 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15 1,40 1,41 1,43 1,45 1,49

11,2 4,34 0,040 0,96 0,114 19 57 6 6 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,82 0,83 0,84 0,85 0,87

11,4 2,80 0,029 0,98 0,116 15 36 4 3 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,55 0,56 0,56 0,57 0,58

11,6 3,71 0,056 1,54 0,118 17 47 5 4 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72

11,8 5,34 0,071 1,33 0,120 20 67 6 7 0,79 0,79 0,80 0,81 0,81 0,96 0,97 0,98 0,99 1,01

12,0 7,70 0,080 1,11 0,122 23 94 9 11 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12 1,35 1,37 1,38 1,40 1,43

12,2 3,18 0,041 1,25 0,124 15 38 4 3 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61

12,4 5,09 0,053 1,05 0,126 20 60 6 7 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 1,01 1,02 1,02 1,04 1,06

12,6 7,88 0,108 1,38 0,128 23 92 9 11 1,14 1,15 1,15 1,17 1,18 1,42 1,43 1,44 1,46 1,50

12,8 9,57 0,093 0,96 0,130 25 110 11 14 1,43 1,44 1,45 1,46 1,48 1,80 1,82 1,84 1,87 1,91

13,0 8,52 0,130 1,51 0,132 23 97 9 11 1,18 1,18 1,19 1,20 1,21 1,46 1,47 1,49 1,51 1,54

13,2 4,36 0,059 1,26 0,134 17 49 5 4 0,65 0,66 0,66 0,66 0,67 0,78 0,78 0,79 0,80 0,81

13,4 3,32 0,031 0,89 0,136 15 36 4 3 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67

13,6 4,42 0,060 1,38 0,138 17 48 5 4 0,67 0,68 0,68 0,68 0,69 0,80 0,81 0,81 0,82 0,83

13,8 6,77 0,084 1,25 0,140 21 72 7 8 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,24 1,25 1,26 1,28 1,30

14,0 6,37 0,099 1,52 0,142 20 67 6 7 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 1,13 1,14 1,15 1,16 1,1814,0 6,37 0,099 1,52 0,142 20 67 6 7 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18

14,2 8,05 0,125 1,55 0,144 22 84 8 9 1,16 1,16 1,17 1,18 1,18 1,42 1,43 1,45 1,46 1,49

14,4 7,10 0,086 1,21 0,146 21 73 7 8 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,29 1,30 1,31 1,33 1,35

14,6 5,77 0,070 1,21 0,148 19 58 6 6 0,88 0,88 0,88 0,89 0,90 1,06 1,07 1,07 1,08 1,10

14,8 6,48 0,089 1,38 0,150 20 65 6 7 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,19 1,20 1,21 1,22 1,24

15,0 9,30 0,119 1,31 0,152 23 92 9 11 1,35 1,36 1,36 1,37 1,38 1,67 1,69 1,70 1,72 1,75



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

15,2 8,71 0,140 1,61 0,154 22 85 8 9 1,24 1,24 1,24 1,25 1,26 1,52 1,53 1,54 1,56 1,59

15,4 8,10 0,129 1,57 0,156 22 78 8 9 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28 1,54 1,55 1,56 1,58 1,60

15,6 8,07 0,129 1,65 0,158 21 76 7 8 1,14 1,15 1,15 1,16 1,17 1,40 1,41 1,42 1,43 1,45

15,8 8,94 0,083 0,99 0,160 22 84 8 9 1,28 1,29 1,29 1,30 1,31 1,58 1,59 1,60 1,61 1,64

16,0 4,41 0,055 1,14 0,162 16 41 4 4 0,72 0,72 0,72 0,72 0,73 0,85 0,85 0,85 0,86 0,87

16,2 12,27 0,168 1,36 0,164 25 112 11 14 1,80 1,80 1,81 1,82 1,84 2,26 2,27 2,29 2,32 2,36

16,4 14,23 0,210 1,45 0,166 26 128 12 17 2,02 2,03 2,04 2,06 2,07 2,56 2,58 2,60 2,63 2,69

16,6 11,85 0,144 1,26 0,168 24 106 10 12 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 2,06 2,08 2,09 2,12 2,15

16,8 11,69 0,131 1,12 0,170 24 103 10 12 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 2,09 2,10 2,12 2,14 2,18

17,0 14,53 0,197 1,36 0,172 26 126 12 17 2,09 2,10 2,11 2,13 2,14 2,65 2,67 2,69 2,72 2,78

17,2 11,41 0,194 1,67 0,174 24 98 10 12 1,71 1,72 1,72 1,74 1,75 2,13 2,15 2,16 2,19 2,23

17,4 10,47 0,110 1,04 0,176 23 89 9 11 1,56 1,57 1,57 1,58 1,59 1,93 1,94 1,96 1,98 2,01

17,6 10,98 0,143 1,34 0,178 23 92 9 11 1,58 1,58 1,59 1,60 1,61 1,95 1,96 1,98 2,00 2,03
17,8 10,31 0,122 1,17 0,180 22 86 8 9 1,44 1,44 1,45 1,46 1,47 1,77 1,78 1,79 1,81 1,83

18,0 8,72 0,081 0,99 0,182 21 72 7 8 1,31 1,32 1,32 1,33 1,34 1,60 1,61 1,62 1,64 1,66

18,2 6,56 0,070 0,97 0,184 18 53 5 5 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,18 1,18 1,19 1,20 1,21

18,4 8,66 0,101 1,15 0,186 21 70 7 8 1,34 1,35 1,35 1,36 1,37 1,64 1,65 1,66 1,67 1,69

18,6 11,92 0,081 0,70 0,188 23 95 9 11 1,66 1,67 1,67 1,69 1,70 2,06 2,07 2,08 2,10 2,14

18,8 8,56 0,095 1,07 0,190 20 67 6 7 1,24 1,24 1,25 1,25 1,26 1,50 1,51 1,52 1,53 1,55

19,0 10,15 0,093 0,90 0,192 22 79 8 9 1,53 1,54 1,54 1,55 1,56 1,88 1,89 1,90 1,92 1,95

19,2 11,48 0,106 0,91 0,194 23 89 9 11 1,72 1,72 1,73 1,74 1,75 2,12 2,13 2,15 2,17 2,20
19,4 11,24 0,101 0,90 0,196 22 86 8 9 1,56 1,57 1,57 1,58 1,59 1,92 1,93 1,94 1,96 1,99

19,6 9,80 0,137 1,33 0,198 21 74 7 8 1,43 1,43 1,43 1,44 1,45 1,74 1,75 1,76 1,77 1,80

19,8 13,91 0,130 0,94 0,200 24 104 10 12 1,96 1,97 1,97 1,99 2,00 2,44 2,46 2,47 2,50 2,53

20,0 12,52 0,167 1,32 0,202 23 93 9 11 1,79 1,79 1,80 1,81 1,82 2,21 2,22 2,23 2,25 2,28

20,2 13,05 0,123 0,95 0,204 23 96 9 11 1,80 1,81 1,81 1,82 1,83 2,23 2,24 2,25 2,27 2,31

20,4 13,54 0,137 1,01 0,206 24 98 10 12 2,02 2,03 2,03 2,04 2,06 2,51 2,53 2,54 2,57 2,61

20,6 14,67 0,111 0,74 0,208 24 106 10 12 2,04 2,04 2,05 2,06 2,08 2,54 2,55 2,57 2,59 2,63

20,8 14,62 0,162 1,11 0,210 24 104 10 12 2,06 2,06 2,07 2,08 2,09 2,56 2,58 2,59 2,61 2,65

RAPPORT 10293

SONDERING S6b (vervolg)

20,8 14,62 0,162 1,11 0,210 24 104 10 12 2,06 2,06 2,07 2,08 2,09 2,56 2,58 2,59 2,61 2,65

21,0 13,42 0,120 0,89 0,212 23 95 9 11 1,87 1,88 1,88 1,89 1,90 2,31 2,33 2,34 2,36 2,39

21,2 13,06 0,124 0,96 0,214 23 91 9 11 1,89 1,89 1,90 1,91 1,92 2,33 2,35 2,36 2,38 2,41

21,4 13,97 0,130 0,96 0,216 23 97 9 11 1,91 1,91 1,92 1,93 1,94 2,35 2,37 2,38 2,40 2,43

21,6 13,76 0,170 1,14 0,218 23 94 9 11 1,92 1,93 1,93 1,95 1,96 2,38 2,39 2,40 2,42 2,45

21,8 16,91 0,205 1,20 0,220 25 115 11 14 2,39 2,40 2,41 2,42 2,44 3,00 3,02 3,04 3,06 3,11

22,0 19,21 0,256 1,36 0,222 26 130 12 17 2,69 2,69 2,70 2,72 2,74 3,40 3,42 3,44 3,47 3,52

22,2 19,46 0,186 0,95 0,224 26 130 12 17 2,71 2,72 2,73 2,74 2,76 3,42 3,45 3,47 3,50 3,55

22,4 15,17 0,153 1,00 0,226 24 100 10 12 2,21 2,22 2,22 2,24 2,25 2,75 2,77 2,78 2,80 2,84

22,6 9,04 0,118 0,93 0,228 19 59 6 6 1,34 1,35 1,35 1,35 1,36 1,61 1,62 1,63 1,64 1,66

22,8 11,86 0,099 0,85 0,230 22 77 8 9 1,83 1,83 1,84 1,85 1,86 2,24 2,25 2,27 2,28 2,31

23,0 10,59 0,106 0,98 0,232 21 68 7 8 1,67 1,67 1,68 1,68 1,69 2,03 2,04 2,05 2,06 2,09

23,2 12,88 0,137 1,05 0,234 22 82 8 9 1,86 1,87 1,87 1,88 1,89 2,28 2,29 2,30 2,32 2,35
23,4 15,11 0,152 1,00 0,236 23 96 9 11 2,08 2,08 2,09 2,10 2,11 2,57 2,58 2,59 2,61 2,65

23,6 7,44 0,133 1,04 0,238 17 47 5 4 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,37 1,37 1,38 1,38 1,40

23,8 13,41 0,135 1,01 0,240 22 84 8 9 1,91 1,91 1,92 1,93 1,94 2,34 2,35 2,36 2,38 2,41

24,0 19,24 0,333 1,74 0,242 25 119 11 14 2,63 2,63 2,64 2,66 2,67 3,29 3,31 3,33 3,36 3,40

24,2 30,72 0,244 29 189 16 26 4,10 4,11 4,12 4,15 4,18 5,31 5,34 5,38 5,43 5,51



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

0,2 33,29 0,233 0,65 0,003 45 15605 135 443 2,56 2,91 3,27 3,97 4,68 5,17 6,29 7,41 9,09 11,90

0,4 22,62 0,311 1,31 0,005 45 6524 135 443 2,03 2,25 2,47 2,92 3,36 3,91 4,61 5,31 6,37 8,12

0,6 3,60 0,300 5,71 0,007 36 751 38 80 0,51 0,55 0,59 0,67 0,75 0,82 0,93 1,04 1,21 1,49

0,8 8,47 0,106 1,35 0,009 39 1381 56 136 0,92 0,99 1,06 1,19 1,33 1,52 1,72 1,92 2,21 2,70

1,0 2,42 0,044 1,90 0,011 32 324 23 42 0,38 0,41 0,43 0,47 0,51 0,56 0,62 0,67 0,76 0,89

1,2 0,78 0,021 1,95 0,013 23 89 9 11 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,27

1,4 2,15 0,054 2,62 0,015 29 212 16 26 0,33 0,34 0,35 0,38 0,41 0,46 0,49 0,52 0,57 0,66

1,6 5,37 0,067 1,27 0,017 33 468 26 49 0,60 0,62 0,64 0,69 0,74 0,86 0,93 0,99 1,09 1,25

1,8 3,39 0,048 1,42 0,019 31 265 21 35 0,50 0,52 0,54 0,57 0,61 0,71 0,75 0,80 0,87 0,99

2,0 1,38 0,042 2,26 0,021 23 97 9 11 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,28 0,29 0,30 0,32 0,36

2,2 2,72 0,039 1,58 0,023 28 176 15 22 0,41 0,42 0,43 0,45 0,48 0,55 0,58 0,61 0,65 0,72

2,4 0,33 0,032 9,98 0,025 8 20 2 1 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07

2,6 0,09 0,020 19,23 0,027 0 5 1 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
2,8 0,18 0,017 9,35 0,029 0 9 1 0 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

3,0 0,37 0,023 3,47 0,031 6 18 2 1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

3,2 1,66 0,045 2,51 0,033 21 75 7 8 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38

3,4 0,70 0,031 4,58 0,035 12 30 3 2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14

3,6 1,98 0,042 2,32 0,037 22 80 8 9 0,32 0,32 0,33 0,34 0,35 0,40 0,41 0,42 0,44 0,47

3,8 3,22 0,053 1,64 0,039 25 123 11 14 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,59 0,61 0,63 0,65 0,70

4,0 1,74 0,024 1,36 0,041 20 63 6 7 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40

4,2 2,24 0,027 1,21 0,043 22 78 8 9 0,37 0,37 0,37 0,38 0,39 0,46 0,47 0,48 0,50 0,52
4,4 1,94 0,032 1,69 0,045 20 64 6 7 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,38 0,39 0,40 0,41 0,43

4,6 1,26 0,022 1,78 0,047 16 40 4 4 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,26 0,26 0,27 0,27 0,29

4,8 1,52 0,067 4,20 0,049 17 46 5 4 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33

5,0 1,77 0,086 5,09 0,051 18 52 5 5 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38

5,2 1,96 0,108 5,61 0,053 19 55 6 6 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,40 0,40 0,41 0,42 0,44

5,4 2,66 0,162 6,31 0,055 21 72 7 8 0,41 0,42 0,42 0,43 0,44 0,51 0,52 0,53 0,55 0,57

5,6 2,78 0,157 5,69 0,057 21 73 7 8 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,53 0,54 0,55 0,56 0,59

5,8 2,13 0,156 7,18 0,059 19 54 6 6 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,44 0,45 0,45 0,46 0,48

SONDERING S7
RAPPORT 10293

5,8 2,13 0,156 7,18 0,059 19 54 6 6 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,44 0,45 0,45 0,46 0,48

6,0 2,19 0,154 7,05 0,061 18 54 5 5 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44

6,2 2,12 0,138 6,38 0,063 18 50 5 5 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,42 0,43 0,43 0,44 0,46

6,4 2,88 0,187 6,63 0,065 20 66 6 7 0,44 0,44 0,44 0,45 0,46 0,54 0,54 0,55 0,56 0,59

6,6 3,24 0,105 2,99 0,067 21 72 7 8 0,50 0,50 0,51 0,52 0,52 0,61 0,62 0,63 0,65 0,67

6,8 7,22 0,124 1,72 0,069 27 156 13 19 0,97 0,98 0,99 1,01 1,03 1,25 1,28 1,30 1,34 1,40

7,0 7,02 0,130 1,88 0,071 27 148 13 19 1,00 1,01 1,02 1,04 1,06 1,29 1,31 1,34 1,37 1,43

7,2 8,31 0,133 1,65 0,073 28 170 15 22 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21 1,49 1,52 1,55 1,59 1,66

7,4 5,98 0,120 1,99 0,075 25 119 11 14 0,84 0,85 0,86 0,87 0,89 1,07 1,09 1,11 1,13 1,18

7,6 4,35 0,079 1,76 0,077 22 85 8 9 0,63 0,64 0,64 0,65 0,66 0,78 0,79 0,80 0,82 0,85

7,8 5,22 0,097 1,91 0,079 24 99 10 12 0,80 0,80 0,81 0,82 0,83 1,00 1,02 1,03 1,06 1,09

8,0 5,78 0,097 1,76 0,081 24 107 10 12 0,82 0,82 0,83 0,84 0,85 1,03 1,04 1,06 1,08 1,12

8,2 4,69 0,089 1,82 0,083 22 85 8 9 0,68 0,68 0,69 0,70 0,71 0,84 0,85 0,86 0,88 0,91
8,4 5,74 0,096 1,72 0,085 24 101 10 12 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89 1,07 1,09 1,10 1,13 1,17

8,6 3,63 0,055 1,69 0,087 20 62 6 7 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,71 0,71 0,72 0,73 0,75

8,8 2,67 0,078 2,84 0,089 16 45 4 4 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50

9,0 4,36 0,072 1,76 0,091 21 72 7 8 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,82 0,83 0,84 0,85 0,88

9,2 5,26 0,089 1,64 0,093 22 85 8 9 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,93 0,95 0,96 0,97 1,00

9,4 7,87 0,115 1,49 0,095 25 124 11 14 1,06 1,07 1,07 1,09 1,10 1,34 1,35 1,37 1,40 1,44

9,6 7,30 0,111 1,50 0,097 25 113 11 14 1,08 1,09 1,09 1,11 1,12 1,36 1,38 1,40 1,43 1,47

9,8 11,69 0,182 1,63 0,099 28 177 15 22 1,53 1,54 1,55 1,57 1,59 1,98 2,01 2,04 2,08 2,15

10,0 9,53 0,185 1,96 0,101 26 141 12 17 1,25 1,26 1,27 1,28 1,30 1,59 1,61 1,63 1,66 1,72

10,2 9,09 0,149 1,64 0,103 26 132 12 17 1,27 1,28 1,29 1,31 1,32 1,62 1,64 1,66 1,69 1,75

10,4 8,72 0,119 1,37 0,105 25 124 11 14 1,16 1,17 1,18 1,19 1,21 1,47 1,49 1,51 1,53 1,58

10,6 5,24 0,089 1,57 0,107 21 73 7 8 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,96 0,97 0,98 0,99 1,02

10,8 3,50 0,042 1,21 0,109 17 48 5 4 0,53 0,54 0,54 0,54 0,55 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67

11,0 3,66 0,045 1,30 0,111 18 49 5 5 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,72 0,73 0,73 0,74 0,76

11,2 4,39 0,074 1,59 0,113 19 58 6 6 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69 0,81 0,82 0,83 0,84 0,86

11,4 6,99 0,102 1,55 0,115 23 91 9 11 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 1,28 1,29 1,30 1,32 1,36

11,6 3,33 0,046 1,34 0,117 16 43 4 4 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,62 0,62 0,62 0,63 0,64

11,8 2,72 0,039 1,43 0,119 14 34 4 3 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53

12,0 3,61 0,058 1,55 0,121 16 45 4 4 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 0,64 0,64 0,64 0,65 0,66

12,2 5,51 0,078 1,46 0,123 20 67 6 7 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,98 0,99 1,00 1,01 1,03

12,4 8,06 0,068 0,90 0,125 23 97 9 11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,15 1,38 1,40 1,41 1,43 1,46

12,6 3,17 0,048 1,50 0,127 15 37 4 3 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,60 0,61 0,61 0,62 0,62

12,8 4,84 0,067 1,35 0,129 19 56 6 6 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,92 0,93 0,94 0,95 0,97

13,0 7,93 0,128 1,60 0,131 23 91 9 11 1,17 1,17 1,18 1,19 1,20 1,45 1,46 1,47 1,49 1,53

13,2 8,48 0,120 1,43 0,133 23 95 9 11 1,19 1,19 1,20 1,21 1,22 1,47 1,48 1,50 1,52 1,55

13,4 7,41 0,110 1,56 0,135 22 82 8 9 1,09 1,09 1,09 1,10 1,11 1,33 1,35 1,36 1,37 1,40

13,6 3,11 0,046 1,48 0,137 14 34 4 3 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,59 0,59 0,59 0,60 0,61

13,8 2,76 0,056 1,86 0,139 12 30 3 2 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50

14,0 6,38 0,092 1,34 0,141 21 68 7 8 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,25 1,26 1,27 1,28 1,3114,0 6,38 0,092 1,34 0,141 21 68 7 8 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,25 1,26 1,27 1,28 1,31

14,2 7,50 0,133 1,79 0,143 22 79 8 9 1,15 1,15 1,16 1,17 1,18 1,41 1,42 1,43 1,45 1,48

14,4 8,44 0,107 1,36 0,145 23 87 9 11 1,29 1,30 1,30 1,31 1,32 1,60 1,61 1,62 1,64 1,68

14,6 8,41 0,177 2,11 0,147 22 86 8 9 1,18 1,18 1,19 1,20 1,21 1,45 1,46 1,47 1,49 1,52

14,8 5,09 0,072 1,44 0,149 18 51 5 5 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99

15,0 4,09 0,074 1,79 0,151 16 41 4 4 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 0,79 0,79 0,80 0,80 0,82



D Qc fs Rf Pb j C Nq Nj evenwichtsdraagvermogen stroken qd (MPa) evenwichtsdraagvermogen zolen qd' (MPa)

(m) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) (°) qd(0.6m) qd(0.7m) qd(0.8m) qd(1.0m) qd(1.2m) qd'(0.8m) qd'(1m) qd'(1.2m) qd'(1.5m) qd'(2m)

15,2 7,85 0,115 1,42 0,153 22 77 8 9 1,23 1,23 1,24 1,24 1,25 1,51 1,52 1,53 1,55 1,57

15,4 4,77 0,137 1,53 0,155 17 46 5 4 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,90 0,90 0,91 0,92 0,93

15,6 9,25 0,119 1,33 0,157 23 88 9 11 1,39 1,40 1,40 1,41 1,43 1,72 1,74 1,75 1,77 1,80

15,8 8,69 0,155 1,82 0,159 22 82 8 9 1,27 1,28 1,28 1,29 1,30 1,56 1,58 1,59 1,60 1,63

16,0 6,24 0,078 1,21 0,161 19 58 6 6 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 1,15 1,15 1,16 1,17 1,19

16,2 5,77 0,078 1,31 0,163 18 53 5 5 0,87 0,88 0,88 0,88 0,89 1,05 1,05 1,06 1,07 1,08

16,4 8,11 0,096 1,25 0,165 21 74 7 8 1,19 1,20 1,20 1,21 1,22 1,45 1,46 1,47 1,49 1,51

16,6 10,90 0,145 1,34 0,167 24 98 10 12 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 2,05 2,06 2,08 2,10 2,14

16,8 11,57 0,171 1,47 0,169 24 103 10 12 1,66 1,67 1,67 1,69 1,70 2,07 2,09 2,10 2,12 2,16

17,0 11,61 0,166 1,43 0,171 24 102 10 12 1,68 1,69 1,69 1,71 1,72 2,10 2,11 2,13 2,15 2,19

17,2 14,71 0,238 1,61 0,173 26 127 12 17 2,10 2,11 2,12 2,14 2,15 2,66 2,68 2,70 2,74 2,79

17,4 15,10 0,250 1,72 0,175 26 129 12 17 2,13 2,13 2,14 2,16 2,18 2,69 2,71 2,73 2,77 2,82

17,6 9,85 0,209 1,97 0,177 22 83 8 9 1,41 1,42 1,42 1,43 1,44 1,74 1,75 1,76 1,78 1,80
17,8 11,31 0,161 1,40 0,179 23 95 9 11 1,58 1,59 1,59 1,61 1,62 1,96 1,97 1,99 2,00 2,04

18,0 9,55 0,153 1,56 0,181 22 79 8 9 1,44 1,45 1,45 1,46 1,47 1,77 1,79 1,80 1,81 1,84

18,2 8,64 0,131 1,45 0,183 21 71 7 8 1,32 1,32 1,33 1,34 1,34 1,61 1,62 1,63 1,64 1,67

18,4 12,25 0,117 0,96 0,185 24 99 10 12 1,82 1,82 1,83 1,84 1,85 2,26 2,28 2,29 2,32 2,35

18,6 11,72 0,159 1,33 0,187 23 94 9 11 1,65 1,66 1,66 1,67 1,69 2,04 2,06 2,07 2,09 2,12

18,8 11,26 0,097 0,88 0,189 23 89 9 11 1,67 1,68 1,68 1,69 1,70 2,07 2,08 2,09 2,11 2,14

19,0 8,33 0,098 1,16 0,191 20 65 6 7 1,24 1,25 1,25 1,26 1,26 1,51 1,51 1,52 1,54 1,56

19,2 12,21 0,140 1,13 0,193 23 95 9 11 1,71 1,71 1,72 1,73 1,74 2,11 2,12 2,13 2,15 2,19
19,4 13,39 0,155 1,19 0,195 24 103 10 12 1,91 1,92 1,92 1,94 1,95 2,38 2,40 2,41 2,43 2,47

19,6 13,08 0,134 1,02 0,197 24 99 10 12 1,93 1,94 1,94 1,96 1,97 2,40 2,42 2,43 2,46 2,50

19,8 11,33 0,162 1,40 0,199 22 85 8 9 1,59 1,59 1,59 1,60 1,61 1,95 1,96 1,97 1,98 2,01

20,0 13,47 0,129 0,97 0,201 24 100 10 12 1,97 1,98 1,98 1,99 2,01 2,45 2,47 2,48 2,51 2,54

20,2 15,33 0,163 1,07 0,203 25 113 11 14 2,21 2,22 2,22 2,24 2,25 2,77 2,79 2,81 2,83 2,88

20,4 15,86 0,178 1,13 0,205 25 116 11 14 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,80 2,82 2,83 2,86 2,91

20,6 12,99 0,141 1,09 0,207 23 94 9 11 1,83 1,83 1,84 1,85 1,86 2,26 2,27 2,28 2,30 2,34

20,8 14,11 0,116 0,84 0,209 24 101 10 12 2,05 2,05 2,06 2,07 2,08 2,55 2,56 2,58 2,60 2,64

RAPPORT 10293

SONDERING S7 (vervolg)

20,8 14,11 0,116 0,84 0,209 24 101 10 12 2,05 2,05 2,06 2,07 2,08 2,55 2,56 2,58 2,60 2,64

21,0 17,09 0,193 1,13 0,211 25 121 11 14 2,29 2,30 2,31 2,32 2,34 2,88 2,90 2,91 2,94 2,99

21,2 17,07 0,251 1,45 0,213 25 120 11 14 2,32 2,32 2,33 2,34 2,36 2,90 2,92 2,94 2,97 3,01

21,4 17,91 0,165 0,92 0,215 25 125 11 14 2,34 2,34 2,35 2,37 2,38 2,93 2,95 2,97 2,99 3,04

21,6 17,07 0,205 1,20 0,217 25 118 11 14 2,36 2,37 2,37 2,39 2,40 2,96 2,98 2,99 3,02 3,06

21,8 16,45 0,234 1,42 0,219 25 113 11 14 2,38 2,39 2,39 2,41 2,42 2,98 3,00 3,02 3,05 3,09

22,0 15,13 0,191 1,29 0,221 24 103 10 12 2,16 2,17 2,17 2,19 2,20 2,69 2,70 2,72 2,74 2,78

22,2 14,99 0,161 1,13 0,223 24 101 10 12 2,18 2,19 2,19 2,21 2,22 2,71 2,73 2,74 2,77 2,80

22,4 13,04 0,184 1,43 0,225 23 87 9 11 1,98 1,99 1,99 2,00 2,01 2,45 2,46 2,47 2,49 2,53

22,6 15,91 0,148 0,95 0,227 24 105 10 12 2,22 2,23 2,23 2,24 2,26 2,76 2,78 2,79 2,81 2,85

22,8 14,75 0,195 1,33 0,229 23 97 9 11 2,02 2,02 2,03 2,04 2,05 2,49 2,50 2,52 2,54 2,57

23,0 13,58 0,292 2,06 0,231 23 88 9 11 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,51 2,53 2,54 2,56 2,59
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Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: B200

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
steenhoudend, matig 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-15

Boring: B201

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0
1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
steenhoudend, grijs, Edelmanboor, 
VAST OP STEEN

-10

Boring: B202

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-40

Boring: B203

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-35

Boring: B204

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0
1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-10

Boring: B205

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0
1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-10



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: B206

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

1

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
steenhoudend, matig 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-40

Boring: B207

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
steenhoudend, matig 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-25

Boring: B208

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
steenhoudend, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, VAST OP STENEN

-20

Boring: B209

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

12

3

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
steenhoudend, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
baksteenhoudend, Edelmanboor, 
VAST OP PUIN

-60

Boring: B210

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
steenhoudend, uiterst 
puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor, VAST OP STENEN

-15

Boring: B211

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0
1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
steenhoudend, uiterst 
puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor, VAST OP STENEN

-10



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: B212

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

12

3

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, matig puinhoudend, 
zwak baksteenhoudend, bruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
baksteenhoudend, matig 
steenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor

-90

Boring: B213

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

12

3

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
steenhoudend, matig 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-60

Boring: B214

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, uiterst 
steenhoudend, uiterst 
puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor, VAST OP STENEN

-20

Boring: B215

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, uiterst 
steenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, VAST OP STENEN

-20

Boring: B224

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
steenhoudend, matig 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, VAST OP PUIN

-70

Boring: B225

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS: 60

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
glauconiethoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: B226

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, grijsgrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: B227

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS: 70

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
schelphoudend, matig 
glauconiethoudend, grijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-100

Boring: B228

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, grijsgrijs, 
Edelmanboor

-100



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: B216

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

1

bosgrond0

Klei, zwak siltig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: B218

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

1

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor

-70

Boring: B220

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS: 60

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

1

2

bosgrond0

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, matig 
grindhoudend, zwak ijzerhoudend, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, zeer grof, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

-80

Boring: B221

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

1

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, VAST OP 
PUIN

-100



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: B222

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

1

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, VAST OP 
PUIN

-70

Boring: B223

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

1

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, VAST OP 
PUIN

-60

Boring: B229

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS: 60

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
ijzerhoudend, oranjebeige, 
Edelmanboor

-50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, grijsgrijs, Edelmanboor, 
VEEN

-120

Boring: B230

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS: 20

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

1

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor, VAST DOOR 
VERZANDING

-100



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: B232

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS: 5

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

1

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor, VAST DOOR 
VERZANDING

-100

Boring: B233

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

1

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor, VAST 
OP PUIN

-50

Boring: B234

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

1

bosgrond0

Klei, zwak siltig, bruinbeige, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: P100

X:

Y:

Datum: 8-8-2013

GWS: 1200

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1

2

3

braak0

Zand, matig grof, kleiïg, uiterst 
puinhoudend, uiterst 
steenhoudend, matig 
asbesthoudend, zwartgrijs, 
Geoprobe

-1080

Leem, sterk zandig, sterk 
asbesthoudend, witgrijs, Geoprobe

-1320

Leem, sterk zandig, bruin, 
Geoprobe

-1440

Leem, zwak zandig, bruingrijs, 
Geoprobe, vast op ......klei  ??

-1690

Boring: P100A

X:

Y:

Datum: 8-8-2013

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

braak0

Zand, matig grof, kleiïg, matig 
asbesthoudend, uiterst 
steenhoudend, uiterst 
puinhoudend, grijs, Geoprobe, vast

-480



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: P101

X:

Y:

Datum: 8-8-2013

GWS: 480

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1

2

braak0

Zand, matig grof, kleiïg, uiterst 
steenhoudend, zwartgrijs, 
Geoprobe, plastiek 2

-400

Leem, sterk zandig, bruin, 
Geoprobe

-480

Klei, matig zandig, grijsbruin, 
Geoprobe

-600

Klei, zwak siltig, grijs, Geoprobe, 
boomse klei

-720

Geoprobe, twijfels over 
grondwaterstand

-721

Boring: P302

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS: 600

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

bosgrond0

Klei, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, roodgrijs, 
Edelmanboor-50

Klei, sterk zandig, uiterst 
baksteenhoudend, uiterst 
puinhoudend, bruinrood, 
Edelmanboor

-140

Klei, zwak siltig, grijs, Edelmanboor

-240

Klei, matig zandig, grijs, 
Edelmanboor

-360

Klei, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
steenhoudend, roodgrijs, 
Edelmanboor

-480

Klei, zwak siltig, grijs, Edelmanboor

-600

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, 
Edelmanboor, glimmer2

-850



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: P401

X:

Y:

Datum: 8-8-2013

GWS: 120

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

150

200

250

300

350

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
steenhoudend, roodbruin, 
Geoprobe

-120

Zand, matig fijn, kleiïg, matig 
baksteenhoudend, zwak 
steenhoudend, grijsbruin, Geoprobe

-160

Leem, zwak zandig, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Geoprobe

-240

Zand, matig fijn, kleiïg, grijs, 
Geoprobe

-330

Klei, zwak siltig, grijs, Geoprobe

-370

Boring: P402

X:

Y:

Datum: 9-8-2013

GWS: 120

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

bosgrond0

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
steenhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
uiterst baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, kleiïg, grijsbruin, 
Edelmanboor

-240

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
baksteenhoudend, grijs, 
Edelmanboor

-350

Klei, zwak siltig, grijs, Edelmanboor

-480



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: P102

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS: 140

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwartgrijs, Edelmanboor

-340

Klei, zwak siltig, grijs, Edelmanboor-360

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
huisvuilhoudend, uiterste 
onbekende-geur, zwart, 
Edelmanboor

-1150

Klei, zwak siltig, Edelmanboor

-1200

Boring: P103

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS: 240

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
groengrijs, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
baksteenhoudend, groengrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijszwart, Edelmanboor

-400

Klei, zwak siltig, zwart, 
Edelmanboor-440

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, uiterst 
huisvuilhoudend, zwart, 
Edelmanboor

-1140

Klei, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor, vast op ...

-1150



Projectcode: P.005123 Opdrachtgever: Grontmij Belgium NV Datum: 6-8-2013

Boring: P303

X:

Y:

Datum: 6-8-2013

GWS: 200

GHG:

GLG:

Opmerking:Maaiveldhoogte:Referentievlak:

0
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100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinoranje, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor

-400

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, roodgrijs, 
Edelmanboor

-470

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigebruin, Edelmanboor

-580

Klei, zwak siltig, grijs, Edelmanboor

-830

Klei, matig zandig, grijs, 
Edelmanboor, glimmer 1

-1560

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor, glimmer 1

-1680
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NO TA 3|7

1. INLEIDING

Er werden sonderingen en boringen uitgevoerd t.h.v. het huisvuilstort om meer gedetailleerde info te bekomen
omtrent:

- De diepte en dikte van de Formatie van Boom onder het huisvuilstort;
- De dikte van het stortmassief en de ophooglaag;
- De lithologie van de dijklichamen die rond het grootste deel van de rand van de stortplaats voorkomen.

Verder wordt in deze nota toegelicht hoe het terrein in de toekomst zal ingericht worden en wat de invloed
hiervan is op de waterhuishouding. Aangezien de grondwatertafel in en rondom het huisvuilstort hoger ligt dan
de grondwaterstijghoogte in het Lid van Ruisbroek (neerwaarts gerichte, verticale grondwater-
stromingscomponent), zou verontreinigd, freatisch grondwater zich bij hiaten in de Formatie van Boom naar het
diepere grondwater kunnen verspreiden. Indien de grondwatertafel van het toekomstige reliëf zou stijgen, zou
het verticale stijghoogteverschil kunnen toenemen met een verhoogd verspreidingsrisico naar het dieper
grondwater tot gevolg en is er mogelijk een laterale interactie tussen het grondwater binnen het ingedijkte
huisvuilstort en het omliggende freatisch grondwater.

2. GEOLOGIE

Op basis van de 9 sonderingen en 2 boringen (zie Bijlage 1) werden in combinatie met de gegevens van de
regionale geologie 3 profielen t.h.v. het huisvuilstort opgesteld (zie Bijlage 2).

Volgende kan geconcludeerd worden:
- Onder het huisvuilstort is nog een laag van ongeveer 12 m Formatie van Boom aanwezig, waarvan 2 m

bestaat uit het Lid van Terhagen (massieve klei) en 10 m uit het Lid van Belsele-Waas (silthoudende klei,
zandig);

- Ter hoogte van de dijkjes zelf kon met uitzondering van B304 geen veldwerk gebeuren. In boring B304
werd een kleipakket waargenomen vanaf het maaiveld. Sondering CPT4bis, aan de door afwezigheid van
een dijkje minder duidelijk onderscheidbare zuidoostelijke grens van het huisvuilstort, vertoont een
kleipakket vanaf ongeveer 3,5 m-mv;

- Het waterpeil binnen de stortplaats is hoger dan het peil in de peilbuizen onmiddellijk buiten de
stortplaats.

3. ONTWERP

3.1 Bodemsaneringsproject

Aangezien ontgraving van het asbeststort volgens het BATNEEC-principe geen optie is, bestaat de enige
mogelijkheid in het wegnemen van het humaan-toxicologisch risico uit het isoleren van de verontreiniging d.m.v.
afdekking. Vanuit het asbeststort is het probleem van uitloging secundair aan het humaan-toxicologisch risico,
waardoor een volledige afdekking volgens VLAREM II niet noodzakelijk wordt geacht. Indien een drainagemat
met aanvullaag wordt aangebracht zal het grootste deel van het infiltrerend hemelwater gecontroleerd afgevoerd
worden.

Gezien ter hoogte van het huisvuilstort de hoogste concentraties anionen en kationen voorkomen en uitloging en
verspreiding buiten de stortplaats moet vermeden worden, is het aanbrengen van een afdichtlaag en eindafdek
conform VLAREM II hier wel gewenst. Hoe groter het gebied dat afgedekt wordt, hoe minder uitloging (niet enkel
het huisvuilstort maar ook de andere gestorte materialen vormen een bron van anionen en kationen) zal optreden
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en hoe positiever het resultaat zal zijn op de kwaliteit van het water dat de onderzoekslocatie verlaat naar de
Rupel.
In de geselecteerde bodemsaneringsvariant wordt het gebied tussen beide stortplaatsen opgevuld met een
kleihoudende laag met beperkte doorlatendheid. Deze laag sluit aan op de drainagemat boven het asbeststort en
de HDPE-folie en drainagemat van het huisvuilstort.

3.2 Nieuwe morfologie

In synergie met het bodemsaneringsproject, werd een nieuwe morfologie ontwikkeld. Ten westen van het
huisvuilstort komt een noord-zuid georiënteerde vallei, ten oosten worden de visvijvers opgevuld en wordt op 11
m TAW een rietmoeras aangelegd. Het rietmoeras zal bovenaan afgewerkt worden met een slecht doorlatende
kleilaag.

Figuur 1 situeert het profiel van Figuur 2 en geeft de hoogte (m TAW) o.b.v. een DHM en enkele individuele
punten weer van de huidige toestand t.o.v. het ontwerp.

Figuur 1: Hoogtegegevens huidig reliëf (links) en ontworpen reliëf (rechts)

Figuur 2 toont een profiel met aanduiding van het huidige en ontworpen reliëf, de drainagematten, de HDPE-folie
en de kleilaag.
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Figuur 2: Profiel met aanduiding van het huidige en ontworpen reliëf, drainagematten, HDPE-folie en kleilaag.

3.3 Waterhuishouding

De huidige afwatering van het gebied zal na het aanleggen van de nieuwe morfologie grotendeels hetzelfde
verlopen:

- Het hemelwater afkomstig van het asbeststort en de westelijke zijde van het huisvuilstort, wordt via de
drainagematten  en afwateringskanalen verzameld in de vallei om zo in zuidelijke richting af te stromen
richting Rupel;

- De oostelijke helling van het huisvuilstort en het noordelijk gebied wateren af naar het rietmoeras. Het
rietmoeras sluit aan op de Molleveldloop op een hoogte van ongeveer 11 m TAW. Vanaf de Kapelstraat
gebeurt de afvoer via een overwelfde loop richting Rupel;

- Het water van de zuidelijke helling van het huisvuilstort komt rechtstreeks in het lagergelegen gebied (5
à 6 m TAW) van Ceuppens terecht.

Figuur 1 illustreert dat rondom de toekomstige ophoging van het huisvuilstort lagergelegen zones aanwezig zijn
die het water zullen draineren waardoor er rondom het huisvuilstort geen grondwatertafelverhoging t.o.v. de
huidige toestand te verwachten is.

Bovendien wordt een groot deel van het terrein afgedekt met drainagematten en klei waardoor het hemelwater
hierboven wordt afgevoerd zonder dat het de onderliggende grondwatertafel kan voeden.

Het huisvuilstort wordt omwille van de geologie (onderliggende afsluitende kleilaag en lateraal afsluitende
kleidijken), het verschil in grondwaterstand (hoger grondwaterpeil binnen het huisvuilstort dan er buiten) en
grondwaterkwaliteit (veel chloriden en zware metalen in het huisvuilstort, in nabij gelegen peilbuizen buiten de
stortplaats vooral sulfaten) als een gesloten systeem gezien dat gevoed wordt met hemelwater.
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4. BIJLAGEN

4.1 Bijlage 1 – Boringen en sonderingen
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4.2 Bijlage 2 – Geologische profielen
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1 Methodiek: terreinwerk en invoer gegevens 
 
Op 14 en 27 juni werd terreinwerk uitgevoerd om de fauna en flora van het gebied in kaart te brengen. Het 
gebied werd doorlopen en onderzocht op de aanwezige fauna en flora, met vooral aandacht voor dagvlinders, 
sprinkhanen, libellen, vogels, amfibieën en bijzondere planten zoals bijvoorbeeld orchideeën. Via de applicatie 
“Obsmapp” werden deze ter plaatse ingevoerd op www.waarnemingen.be. 
 

2 Resultaten fauna 
 
Bij de bespreking van de fauna wordt per relevante soortengroep een overzicht gegeven van de aangetroffen 
soorten en wordt dieper ingegaan op een aantal Rode-Lijstsoorten en de Provinciaal Prioritaire Soorten (PPS) 
voor de provincie Antwerpen. Recente waarnemingen (2008 – juni 2017) die voor ons beschikbaar zijn in onze 
databank www.waarnemingen.be werden hierin ook opgenomen. Ook waarnemingen uit het aangrenzende 
natuurgebied worden weergegeven, aangezien dit gebied door meer waarnemers wordt bezocht kunnen daar 
aangetroffen soorten een indicatie geven van wat binnen het projectgebied nog te verwachten is. Dit geldt zeker 
voor mobiele soortgroepen zoals bijvoorbeeld vogels, dagvlinders en libellen. 
 

2.1 Vogels 
 
Binnen het onderzochte gebied en het aangrenzende natuurgebied werden sinds 2008 reeds 124 vogelsoorten 
waargenomen. Een groot deel hiervan zijn trekvogels, het volledige overzicht van de waargenomen soorten is te 
vinden in Bijlage 1. Hierin is ook de Rode-Lijstcategorie opgenomen, deze heeft enkel betrekking op de status als 
broedvogel in Vlaanderen. Rode-Lijstsoorten waarvoor er aanwijzingen zijn dat ze binnen het projectgebied 
broeden worden hieronder kort besproken. Soorten die niet op de Rode Lijst staan maar die wel als Provinciaal 
Prioritaire soort voor Antwerpen zijn vastgelegd worden ook besproken. Tenslotte wordt in de tabel ook 
aangegeven welke soorten op de Vogelrichtlijn (VRL) zijn opgenomen.  
 

2.1.1 Woudaap 
In 2014 zong gedurende ongeveer een week een mannetje Woudaap aan de meest noordelijke plas. Tijdens deze 
periode werd de vogel ook waargenomen aan 1 van de kleine plasjes in het zuiden van het gebied. Deze nog 
steeds zeer zeldzame broedvogel lijkt het de laatste jaren iets beter te doen in Vlaanderen. De bolwerken 
bevinden zich nog steeds in Limburg, maar ook in de andere provincies waren er de afgelopen jaren verschillende 
broedgevallen. 
 

 
Figuur 1: Waarnemingen van Woudaap binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

file://///npfilesrv/Studie/Projecten/Buiten%20ERP/2017-67%20Arcadis_Tekst+kaartjes%20Simon/www.waarnemingen.be
http://www.waarnemingen.be/
file://///npfilesrv/Studie/Projecten/Buiten%20ERP/2017-67%20Arcadis_Tekst+kaartjes%20Simon/www.waarnemingen.be
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2.1.2 Boomvalk 
Boomvalken worden regelmatig waargenomen, zowel boven het natuurgebied als boven het projectgebied zelf. 
Aangezien deze soort graag op libellen jaagt, vormen de aanwezige plassen het ideale foerageergebied. 
Boomvalken kiezen hun broedplaats vrijwel steeds binnen foerageerafstand van dergelijke plassen, er kan dus 
van uit worden gegaan dat de soort in de nabije omgeving van het studiegebied tot broeden komt. 
 

 
Figuur 2: Waarnemingen van Boomvalk binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

 

2.1.3 Porseleinhoen 
Deze PPS voor de provincie Antwerpen werd sinds 2008 éénmaal waargenomen: op 3 augustus 2009 zong een 
Porseleinhoen aan de meest noordelijke vijver binnen het projectgebied. Gezien de late datum en het ontbreken 
van waarnemingen eerder in het broedseizoen ging het hier wellicht om een doortrekker i.p.v. een territoriale 
of broedverdachte vogel. 
 

 
Figuur 3: Waarnemingen van Porseleinhoen binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

file://///npfilesrv/Studie/Projecten/Buiten%20ERP/2017-67%20Arcadis_Tekst+kaartjes%20Simon/www.waarnemingen.be
file://///npfilesrv/Studie/Projecten/Buiten%20ERP/2017-67%20Arcadis_Tekst+kaartjes%20Simon/www.waarnemingen.be
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2.1.4 Visdief 
Visdieven broeden op nestvlotjes voor deze soort in het nabijgelegen natuurgebied, en gebruiken de plassen van 
het projectgebied om te foerageren. Tijdens de terreinbezoeken in juni 2017 werden foeragerende Visdieven 
waargenomen op zowel de meest noordelijke plas, als op de grootste (noordelijke) visvijver. 
 

 
Figuur 4: Waarnemingen van Visdief binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

 

2.1.5 Zomertortel 
Deze soort is de afgelopen jaren in heel Vlaanderen (en bij uitbreiding in heel West-Europa) sterk achteruit 
gegaan, waardoor deze vroeger algemene soort nu als “ernstig bedreigd” op de Rode Lijst is opgenomen (Devos 
et al., 2016). Zowel binnen het projectgebied als in het aangrenzende natuurgebied was de typische zang van de 
Zomertortel de afgelopen jaren nog op verschillende plaatsen te horen.  
 

 
Figuur 5: Waarnemingen van Zomertortel binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

 

file://///npfilesrv/Studie/Projecten/Buiten%20ERP/2017-67%20Arcadis_Tekst+kaartjes%20Simon/www.waarnemingen.be
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2.1.6 IJsvogel 
Door de aanwezigheid van verschillende grote en kleine waterpartijen is de IJsvogel een vrij algemene soort 
binnen het projectgebied. Strenge winters spelen deze soort parten, maar na enkele zachtere winters kunnen de 
populaties zich vaak snel weer herstellen. 
 

 
Figuur 6: Waarnemingen van IJsvogel binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

 

2.1.7 Matkop 
Matkop gaat in verschillende regio’s achteruit, zowel in Vlaanderen als in Europa. De soort komt voor in allerlei 
bostypes, met in het noorden van het verspreidingsgebied een voorkeur voor jonge wilgen, berken- en 
elzenbossen met voldoende dood hout (Vermeersch, 2004a). Binnen het projectgebied zijn sinds 2008 9 
waarnemingen van Matkop, gezien de aanwezigheid van geschikt habitat is het zeer waarschijnlijk dat de soort 
hier broedt. 
 

 
Figuur 7: Waarnemingen van Matkop binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 
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2.1.8 Boomleeuwerik 
Van deze PPS is slecht één recente waarneming gekend, van 2 opvliegende vogels in het aanpalende 
natuurgebied. Gezien het ontbreken van eerdere of latere waarnemingen ging het hier zo goed als zeker niet om 
lokale broedvogels.  
 

2.1.9 Cetti’s zanger 
Cetti’s zanger heeft zijn areaal in Vlaanderen de afgelopen jaren sterk uitgebreid, en komt momenteel over een 
groot deel van Vlaanderen voor, enkel in Limburg ontbreekt de soort nog in grote delen van de provincie. De 
soort broedt in verruigde, vochtige vegetaties met struikopslag en een dichte bedekking van riet, bramen en 
brandnetels, meestal in de nabijheid van water (Devos, 2004). Aangezien dit soort habitat volop aanwezig is 
binnen en net buiten het projectgebied, is het niet verwonderlijk dat de soort er vaak wordt aangetroffen. Vooral 
rond de kleinere plassen in het zuidelijke deel van het gebied worden regelmatig Cetti’s zangers waargenomen. 
 

 
Figuur 8: Waarnemingen van Cetti’s zanger binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

 

2.1.10 Staartmees 
Deze nog steeds algemene soort is op de meest recente Rode Lijst opgenomen in de categorie “Kwetsbaar” 
(Devos et al., 2016). Er zijn verschillende waarnemingen verspreid over het studiegebied, het is dus zeer 
aannemelijk dat de soort hier broedt. 
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2.1.11 Tuinfluiter 
Ook deze nog vrij algemene soort is inmiddels opgenomen op de Rode Lijst, in de categorie “Bijna in gevaar” 
(Devos et al., 2016). Als broedbiotoop geeft deze soort de voorkeur aan plaatsen met voldoende loofhout en 
struweel, afgewisseld met zonnige open plekken en veel onderbegroeiing (Vermeersch, 2004b). Van deze soort 
zijn er verschillende waarnemingen, en dit zowel binnen als buiten het projectgebied, er kan dus van uit worden 
gegaan dat de soort hier broedt. 
 

 
Figuur 9: Waarnemingen van Tuinfluiter binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

 

2.1.12 Grote lijster 
Grote lijster komt nog verspreid over heel Vlaanderen voor, maar de populatie lijkt wel achteruit te gaan. De 
soort komt vooral voor in cultuurlandschappen met verspreide (hoge) bomen en bosjes, parken en 
populierenbossen (Vermeersch, 2004c). Er zijn 2 waarnemingen binnen het projectgebied, waaronder een 
zingende vogel, het is dus goed mogelijk dat de soort hier af en toe tot broeden komt.  
 

 
Figuur 10: Waarnemingen van Grote lijster binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 
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2.1.13 Blauwborst 
Ook deze soort van moerassige gebieden en vochtige ruigten vindt in de vochtige delen van het studiegebied 
geschikt broedgebied, en wordt dan ook regelmatig waargenomen. Deze PPS nam in tegenstelling tot vele andere 
broedvogels de afgelopen decennia in Vlaanderen sterk toe. 
 

 
Figuur 11: Waarnemingen van Blauwborst binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

 

2.1.14 Nachtegaal 
Nog een soort die het niet zo goed doet de laatste jaren, vandaar de opname op de Rode Lijst in de categorie 
“Kwetsbaar” (Devos et al., 2016). Binnen en net buiten het projectgebied lijkt de soort het nog vrij goed te doen, 
met elk voorjaar nog verschillende zangposten. 
 

 
Figuur 12: Waarnemingen van Nachtegaal binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 
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2.1.15 Gekraagde roodstaart 
Van deze PPS is er 1 recente melding binnen het onderzochte gebied, op 16 mei 2016. Gezien het ontbreken van 
verdere waarnemingen ging het hier wellicht om een late doortrekker. De soort heeft een voorkeur voor open 
tot halfopen bossen, zowel in loof- als gemengd en naaldhout, bosranden en kapvlakten (Vermeersch 2004d). In 
de ruime omgeving komt de soort wel voor als broedvogel, het is niet uit te sluiten dat de soort af en toe tot 
broeden komt in het projectgebied. 
 

2.1.16 Boompieper 
De 4 waarnemingen van deze PPS situeren zich in steeds in de trekperiode, zowel in het voor- als najaar, het gaat 
hier dus steeds om doortrekkers. 
 

2.1.17 Rietgors 
Ook deze laatste Rode-Lijstsoort is nog vrij algemeen in Vlaanderen, en in het projectgebied worden zowel 
binnen als buiten het broedseizoen regelmatig Rietgorzen waargenomen. 
 

 
Figuur 13: Waarnemingen van Rietgors binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 
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2.2 Zoogdieren 
 
Aangezien de 2 terreinbezoeken overdag plaatsvonden en vooral gericht waren op andere groepen, warden de 
waarnemingen van zoogdieren beperkt. Enkel Konijnen en sporen van Mol werden waargenomen. Voor de 
volledigheid wordt hier echter ook de volledige soortenlijst die beschikbaar is in waarnemingen.be weergegeven. 
Er werden sinds 2008 al 13 soorten zoogdieren waargenomen, deze lijst is terug te vinden in Bijlage 2. De 
vleermuizen zijn als groep opgenomen als PPS voor de provincie Antwerpen (Beckers et al., 2009), binnen het 
gebied zijn er waarnemingen van 3 soorten vleermuizen. Deze 3 soorten zijn Europees beschermd via de 
Habitatrichtlijn (Bijlage IV). 
 

2.3 Dagvlinders 
 
Er werden in totaal al 20 soorten dagvlinders waargenomen binnen het onderzochte gebied en het aangrenzende 
natuurgebied. Hiervan staan er 3 op de meest recente Rode Lijst (Maes et al., 2013): 1 soort is geclassificeerd als 
“Kwetsbaar”, 2 soorten als “Bijna in gevaar”. De volledige lijst met waargenomen soorten is te vinden in Bijlage 
3. 
 

2.3.1 Zwartsprietdikkopje 
Zwartsprietdikkopjes komen nog vrij algemeen voor in Vlaanderen, maar de verspreiding neemt sinds 2000 af, 
waardoor de soort werd opgenomen op de Rode Lijst in de categorie “Kwetsbaar”. Er is één waarneming van 
deze soort in 2011, net buiten het projectgebied. Zwartsprietdikkopjes komen vooral voor in graslanden met vrij 
hoge en ruige vegetatie, zoals wegbermen en bospaden. Als waardplant worden allerlei grassen gebruikt (Maes 
et al., 2013). Het is te verwachten dat deze soort ook binnen het projectgebied voorkomt, de terreinbezoeken in 
2017 vielen net voor de voornaamste vliegperiode van deze soort. 
 

2.3.2 Citroenvlinder 
Deze soort is nog zeer algemeen in Vlaanderen, maar sinds 1990 gaat ze achteruit. Er zijn 7 waarnemingen van 
de soort uit het studiegebied of van net erbuiten. Citroenvlinders komen voor in struwelen, open bossen en 
bosranden. Als waardplant gebruikt de Citroenvlinder Sporkehout Rhamnus frangula (Maes et al., 2013). 
 

2.3.3 Kleine vos 
Deze vroeger zeer algemene soort nam de voorbije jaren (na een korte heropleving) opnieuw sterk af, en werd 
zelfs opgenomen op de Rode Lijst in de categorie “Bijna in gevaar”. Het is een soort die vrijwel overal kan worden 
waargenomen, eitjes worden afgezet op Grote brandnetel Urtica dioica (Maes et al., 2013). De laatste jaren lijkt 
de soort weer toe te nemen. Binnen het onderzochte gebied zijn er sinds 2008 3 meldingen van de Kleine vos. 
 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 14: Overzicht van de waarnemingen van Citroenvlinder, Kleine vos en Zwartsprietdikkopje binnen het projectgebied en 

het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: www.waarnemingen.be). 

 

2.4 Sprinkhanen 
 
Er werden in totaal 6 soorten sprinkhanen waargenomen binnen het onderzochte gebied en het aangrenzende 
natuurgebied. Hiervan staat er geen enkele op de Rode Lijst (Maes et al., 2017). Veenmol is echter wel een PPS 
voor de provincie Antwerpen, deze wordt dan ook kort besproken. De volledige lijst met waargenomen soorten 
is te vinden in Bijlage 4. 

 

2.4.1 Veenmol 
Op de Rode Lijst uit 2000 was deze soort nog als “Bedreigd” opgenomen, maar op de meest recente versie is de 
status veranderd naar “Momenteel niet in gevaar” (Maes et al., 2017). Het is een soort met een ondergrondse 
levenswijze in graslanden en moestuinen, met een voorkeur voor vochtige en humusrijke bodems. De vrouwtjes 
maken een nest in ondergrondse gangen en doen aan broedzorg. Het zwaartepunt van de recente verspreiding 
in Vlaanderen ligt op de grens van de provincies Antwerpen (Bornem en Schelle langs de Rupel, langs de Zenne 
en de Dijle in Mechelen en omstreken en langs de Grote Nete in Herselt en Heist-op-den Berg) en Vlaams-Brabant 
in de zogenaamde “Vlaamse vallei” (Beckers et al., 2009). Net buiten het projectgebied, tegen de noordkant van 
het aangrenzende natuurgebied zijn er 2 waarnemingen van deze soort, uit 2010 en 2014. Eén van deze locaties 
ligt vlakbij “Aanvoerroute Optie 2”. Daarnaast zijn er ook enkele recente waarnemingen van deze soort ten 
noorden hiervan (zie Figuur 15, waarnemingen eveneens gelegen langs “Aanvoerroute Optie 2”), hier werden 
ook in 2017 nog Veenmollen waargenomen. Het is zeker mogelijk dat de soort ook binnen het projectgebied 
voorkomt, gezien de ondergrondse levenswijze en de nachtelijke zangactiviteit kan deze soort immers 
gemakkelijk over het hoofd worden gezien. 
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Figuur 15: Overzicht van de waarnemingen van Veenmol ten noorden van het projectgebied sinds 2008 (bron: 

www.waarnemingen.be). 

 

2.5 Libellen 
 
Binnen het onderzochte gebied en het aangrenzende natuurgebied werden sinds begin 2008 al 27 soorten 
libellen waargenomen. Hiervan staan er 3 op de Rode Lijst (De Knijf et al., 2006): 2 soorten zijn opgenomen als 
“Bedreigd”, 1 soort als “Zeldzaam”. Tijdens het veldwerk in juni 2017 waren er verschillende waarnemingen van 
Zuidelijke keizerlibel, een zuidelijke soort die de laatste jaren frequenter wordt waargenomen in Vlaanderen. De 
volledige lijst met waargenomen soorten is te vinden in Bijlage 5. 
 

2.5.1 Koraaljuffer 
In De Knijf et al. (2006) wordt deze soort beschreven als “Zeldzaam” in Vlaanderen, met enkel in de Kempen 
populaties. Sindsdien heeft deze soort haar areaal echter uitgebreid, en kunnen Koraaljuffers in een groter deel 
van Vlaanderen worden aangetroffen. Het voorkeurshabitat bestaat uit ondiep stilstaand water in heide- en 
veengebieden. In of op de rand van het projectgebied zijn er 3 recente waarnemingen aan de grote noordelijke 
plas, aan de meest noordelijke visvijver is er een melding uit 2012. De waarneming van een vers uitgeslopen 
exemplaar op 14 juni 2017 wijst erop dat de soort zich binnen het projectgebied voortplant. 
 

2.5.2 Variabele waterjuffer 
Deze juffer is als “Bedreigd” opgenomen op de meest recente Rode Lijst. De soort komt verspreid over 
Vlaanderen voor, met een voorkeur voor mesotrofe of eutrofe laagveenplassen met een goed ontwikkelde en 
structuurrijke water- en oeverplantenvegetatie (De Knijf et al., 2006). Er is 1 waarneming van een vrouwtje, 
helemaal in het zuidwesten van het projectgebied.  
 

2.5.3 Bruine korenbout 
Ook deze soort staat als “Bedreigd” op de Vlaamse Rode Lijst. Het is in Vlaanderen een zeer zeldzame soort, met 
één van de grootste populaties in de ruime regio van Klein Brabant, waarbinnen ook het projectgebied zich 
situeert. Bruine korenbouten komen zowel aan stilstaande plassen als aan stromend water voor. Binnen het 
projectgebied zijn er 8 waarnemingen sinds 2008, de meeste aan de noordelijke plas. In 2017 werd de soort ook 
waargenomen aan de grootste visvijver. 
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Figuur 16: Overzicht van de waarnemingen van Bruine korenbout, Koraaljuffer en Variabele waterjuffer binnen het projectgebied 

en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: www.waarnemingen.be). 

 

 
Figuur 17: Bruine korenbout aan de noordelijke plas te Terhagen, 14 juni 2017 (foto: Simon Feys). 

 

2.6 Overige ongewervelden 
 
Er zijn uit het gebied nog maar weinig waarnemingen van nachtvlinders, op www.waarnemingen.be werden tot 
op heden nog maar 29 soorten van deze groep ingevoerd. 1 ervan – de Bruine marmerbladroller – wordt 
beschouwd als “zeldzaam”, een andere – Dryadaula heindeli – wordt gezien als “zeer zeldzaam”. Ook van enkele 
andere groepen werden al zeldzame soorten gemeld, onder andere Dageraadzandbij, Rechte waterzweefvlieg 
en Wijnrood pissebedje werden reeds waargenomen binnen het projectgebied. 
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2.7 Amfibieën en reptielen 
 
In en rond het projectgebied werden al 7 soorten amfibieën waargenomen, 2 hiervan staan als “Kwetsbaar” op 
de Rode Lijst (Jooris et al., 2012). Een overzicht van de gemelde soorten is te vinden in Bijlage 6. Er zijn geen 
meldingen van reptielen uit het gebied. 

 

2.7.1 Rugstreeppad 
Rugstreeppadden komen verspreid voor in Vlaanderen, het grootste deel van het areaal van de soort is te vinden 
in Limburg. De natuurlijke leefgebieden van de Rugstreeppad in het Vlaamse Gewest zijn gestabiliseerde en 
zonbeschenen duinen en heidegebieden met een vrij schrale vegetatie. Ook antropogene sites zoals klei- en 
zandgroeven, zandopspuitingen, terrils van oude koolmijnen, poldergebieden en bouwterreinen worden echter 
door de soort gebruikt (Jooris et al., 2013). Er is 1 recente waarneming (2010) van een roepende Rugstreeppad 
binnen het projectgebied, aan de grote noordelijke plas. In de aanpalende actieve kleigroeve van Wienerberger 
komt een populatie Rugstreeppad voor. Deze wordt jaarlijks opgevolgd door Natuurpunt Studie (Lambrechts & 
Jooris, 2011; Lambrechts, 2012, 2015, 2017), in 2014 ook door Nature ID (Nature ID, 2014).  
 

2.7.2 Kamsalamander 
Kamsalamanders komen verspreid over Vlaanderen voor. Plaatselijk is de soort sterk afgenomen, zoals in de 
Provincie Vlaams-Brabant. Deze salamander komt voornamelijk voor in (half)open landschappen met een grote 
variatie aan landschapselementen. Verder heeft de soort nood aan zonbeschenen, visloze waterpartijen met 
helder water en een structuurrijke onderwatervegetatie (om succesvol voort te planten) (Jooris et al., 2013). In 
de noordelijke plas binnen het projectgebied zijn er 3 recente meldingen van Kamsalamander, en ook op de grens 
van het projectgebied met het aanliggende natuurgebied zijn er 3 recente waarnemingen. Tenslotte werd er in 
2017 ook een Kamsalamander gezien in het natuurgebied zelf.  
 

 
Figuur 18: Overzicht van de waarnemingen van Kamsalamander en Rugstreeppad binnen het projectgebied en het 

aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: www.waarnemingen.be). 

 

  

file://///npfilesrv/Studie/Projecten/Buiten%20ERP/2017-67%20Arcadis_Tekst+kaartjes%20Simon/www.waarnemingen.be


  18 
 

3 Resultaten flora 
 

3.1 Aantal soorten 
 
Sinds 2008 werden binnen het onderzochte gebied en het ernaast gelegen natuurgebied 235 plantensoorten 
waargenomen. Hiervan staan er 5 op de Rode Lijst (Van Landuyt et al., 2004), 2 in de categorie “Bedreigd” en 3 
in de categorie “Kwetsbaar”. Van de PPS voor de provincie Antwerpen werden geen soorten waargenomen. De 
volledige soortenlijst is te vinden bij Bijlage 7. 
 

3.2 Rode-Lijstsoorten 
 

3.2.1 Gevlekte orchis 
Gevlekte orchis komt voor op zure en zwak zure bodems, en groeit in veenmosvegetaties, heischrale graslanden, 
blauwgraslanden, natte hooilanden en vochtige heiden. Vochtigheid is een belangrijke ecologische factor (Van 
de Vijver, 2006). Dit laatste verklaart wellicht waarom de soort nog wordt aangetroffen binnen het gebied, 
aangezien sommige groeiplaatsen zich momenteel bevinden in dichtbegroeid loofhout. Globaal gezien is de soort 
vrij zeldzaam in Vlaanderen, met de grootste populaties in de Limburgse Kempen (Van de Vijver, 2006). 
Omdat de determinatie van orchideeën van het geslacht Dactylorhiza vaak moeilijk is, en er ook vaak kruisingen 
optreden, worden in Figuur 19 alle waarnemingen van zowel Gevlekte orchis als Bosorchis weergegeven. Tijdens 
de veldbezoeken in juni 2017 werden verschillende orchideeën gevonden met kenmerken van Gevlekte orchis, 
maar aangezien het geen typische exemplaren waren, werden deze genoteerd als Gevlekte orchis s.l. Orchideeën 
van het geslacht Dactylorhiza komen verspreid over het studiegebied voor, met vooral in het noorden – in de 
omgeving van de noordelijke plas – verschillende waarnemingen. Ook langs de rand met het natuurgebied zijn 
er verschillende meldingen. 
 

 
Figuur 19: Overzicht van de waarnemingen van Bosorchis en Gevlekte orchis s.l. binnen het projectgebied en het 

aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: www.waarnemingen.be). 
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Figuur 20: Gevlekte orchis s.l. in de omgeving van de noordelijke plas te Terhagen, 14 juni 2017 (foto: Simon Feys). 

 

3.2.2 Geschubde mannetjesvaren 
Geschubde mannetjesvaren is een soort van matig voedselrijke tot voedselrijke bossen op matig vochtige tot 
vochtige bodem, die zeer zeldzaam is in Vlaanderen (Viane, 2006).  
Van deze soort zijn er 4 recente waarnemingen in het projectgebied: 1 aan de grootste visvijver, 2 langs de 
oostelijke rand van het gebied (langs de voorgestelde “Aanvoerroute Optie 1”), en 1 in het zuiden van het 
projectgebied, vlakbij het grote open zandige stuk. De exacte locaties zijn terug te vinden in Figuur 21. 
 

 
Figuur 21: Overzicht van de waarnemingen van Dwergviltkruid, Geschubde mannetjesvaren, Kikkerbeet en Watergentiaan 

binnen het projectgebied en het aangrenzende natuurgebied sinds 2008 (bron: www.waarnemingen.be). 

 

3.2.3 Dwergviltkruid 
Dwergviltkruid groeit op droge, kale, voedselarme zandgronden en komt voor op open storingsplekken in heide, 
langs wegkanten, op braakliggende opgespoten of opgehoogde terreinen, in verlaten zandgroeven, in schrale 
droge graslanden, … In Vlaanderen is het een zeldzame soort die een vrij sterke achteruitgang vertoont 
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(Vanhecke, 2006a). Er is één waarneming van Dwergviltkruid, net buiten het projectgebied in het naburige 
natuurgebied, vlakbij “Aanvoerroute Optie 1”. Ook in de actieve kleigroeve van Wienerberger zijn er diverse 
vindplaatsen (bron: Waarnemingen.be; niet op kaart). 
 

3.2.4 Kikkerbeet 
Kikkerbeet komt vooral voor in de rustige delen van niet te diepe plassen, vaarten en (soms erg smalle) sloten. 
Het is een soort van voedselrijk, zwak zuur tot basisch, matig hard (eerder kalkarm), zoet tot zwak brak water. 
Het is globaal gezien een vrij zeldzame soort in Vlaanderen (Denys, 2006). Kikkerbeet werd in 2011 aangetroffen 
in de zuidoosthoek van de noordelijke plas. 
 

3.2.5 Watergentiaan 
Dit is een waterplant van heldere, stilstaande tot zwak stromende, neutrale tot licht alkalische, ionenrijke, harde 
wateren, vooral op minerale bodems met een beperkte hoeveelheid organische stof. Ze is te vinden in kanalen, 
vaarten en andere kleine waterlopen, kunstmatige plassen, vijvers, afgesneden riviermeanders, … In Vlaanderen 
is Watergentiaan uiterst zeldzaam geworden (Vanhecke, 2006b). 
Deze soort is in grote aantallen aanwezig in de grootste visvijver, de drijvende bladeren vormen er ideale uitkijk- 
en rustplaatsen voor de grote aantallen juffers en libellen die op deze plas aanwezig zijn. 
 

 
Figuur 22: Watergentiaan in bloei op de meest noordelijke visvijver te Terhagen, 14 juni 2017 (foto: Simon Feys). 
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4 Conclusie 
 
Op basis van de 2 uitgevoerde terreinbezoeken en het analyseren van in www.waarnemingen.be ingevoerde 
waarnemingen, komt vooral de meest noordelijke vijver en de directe omgeving ervan als zeer interessant naar 
voor. Zowel een aantal bijzondere libellen (Bruine korenbout en Koraaljuffer), amfibieën (Kamsalamander en 
Rugstreeppad) en vogels (onder andere Woudaap, Porseleinhoen, Boomvalk, Visdief en IJsvogel worden hier 
soms foeragerend waargenomen) komen in of aan deze plas voor. In de onmiddellijke omgeving ervan zijn ook 
verschillende groeiplaatsen van orchideeën uit het geslacht Dactylorhiza, en ook Veenmol wordt hier vlakbij 
waargenomen. 
De grootste (meest noordelijke) visvijver bevat veel drijvende en ondergedoken waterplanten, waaronder de 
Rode-Lijstsoort Watergentiaan. Tijdens het terreinbezoek op 14 juni 2017 vlogen op deze plas honderden 
waterjuffers en tientallen libellen, waaronder een aantal zeldzame soorten zoals Bruine korenbout en Zuidelijke 
keizerlibel. 
Langs “Aanvoerroute Optie 1” komen enkele planten Geschubde mannetjesvaren en ook Dwergviltkruid voor, 
“Aanvoerroute Optie 2” loopt langs enkele van de locaties waar recent Veenmol werd waargenomen. 
 
Er is een grote oppervlakte struweel en jong bos aanwezig. Deze struwelen herbergen een aantal kenmerkende 
interessante vogelsoorten, zoals Zomertortel, Nachtegaal, Matkop en Tuinfluiter.  
Struwelen aansluitend bij de waterplassen zijn dan weer de voorkeursbiotoop van Rietgors en Blauwborst.  
  

http://www.waarnemingen.be/
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6 Bijlagen 
 

6.1 Bijlage 1 Waargenomen vogels met Rode-Lijstcategorie, aanduiding 
indien Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) voor Antwerpen en aanduiding 
als Vogelrichtlijnsoort (VRL) 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst/PPS/VRL 

Phasianus colchicus Fazant 
 

Anser anser Grauwe gans 
 

Anser albifrons Kolgans 
 

Branta canadensis Grote canadese gans 
 

Cygnus olor Knobbelzwaan 
 

Alopochen aegyptiaca Nijlgans 
 

Tadorna tadorna Bergeend 
 

Anas strepera Krakeend 
 

Anas penelope Smient 
 

Anas platyrhynchos Wilde eend 
 

Anas clypeata Slobeend Bijna in gevaar 

Anas acuta Pijlstaart 
 

Anas querquedula Zomertaling Bedreigd 

Anas crecca Wintertaling Bijna in gevaar 

Netta rufina Krooneend 
 

Aythya ferina Tafeleend Bijna in gevaar 

Aythya fuligula Kuifeend 
 

Tachybaptus ruficollis Dodaars 
 

Podiceps cristatus Fuut 
 

Ciconia ciconia Ooievaar Bedreigd / VRL 

Botaurus stellaris Roerdomp Ernstig bedreigd / VRL 

Ixobrychus minutus Woudaap Bedreigd / VRL 

Ardea cinerea Blauwe reiger 
 

Ardea alba Grote zilverreiger VRL 

Egretta garzetta Kleine zilverreiger Bedreigd / VRL 

Phalacrocorax carbo Aalscholver VRL 

Pernis apivorus Wespendief Bijna in gevaar / VRL 

Milvus migrans Zwarte wouw VRL 

Circus aeruginosus Bruine kiekendief Bedreigd / VRL 

Circus cyaneus Blauwe kiekendief VRL 

Circus pygargus Grauwe kiekendief Ernstig bedreigd / VRL 

Accipiter nisus Sperwer 
 

Accipiter gentilis Havik Bijna in gevaar 

Buteo buteo Buizerd 
 

Falco tinnunculus Torenvalk 
 

Falco subbuteo Boomvalk Bijna in gevaar 

Falco peregrinus Slechtvalk Bedreigd / VRL 
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Rallus aquaticus Waterral 
 

Porzana porzana Porseleinhoen Ernstig bedreigd + PPS 
+ VRL 

Gallinula chloropus Waterhoen 
 

Fulica atra Meerkoet 
 

Haematopus ostralegus Scholekster 
 

Vanellus vanellus Kievit Bedreigd 

Scolopax rusticola Houtsnip Bijna in gevaar 

Gallinago gallinago Watersnip Ernstig bedreigd 

Numenius arquata Wulp Bedreigd 

Tringa ochropus Witgat 
 

Actitis hypoleucos Oeverloper 
 

Chroicocephalus ridibundus Kokmeeuw Kwetsbaar 

Ichthyaetus melanocephalus Zwartkopmeeuw Kwetsbaar / VRL 

Larus canus Stormmeeuw Ernstig bedreigd 

Larus argentatus Zilvermeeuw Bijna in gevaar 

Larus fuscus Kleine mantelmeeuw Bijna in gevaar 

Sterna hirundo Visdief Kwetsbaar / VRL 

Columba oenas Holenduif 
 

Columba palumbus Houtduif 
 

Streptopelia turtur Zomertortel Ernstig bedreigd 

Streptopelia decaocto Turkse tortel 
 

Psittacula krameri Halsbandparkiet 
 

Cuculus canorus Koekoek 
 

Asio otus Ransuil Onvoldoende data 

Strix aluco Bosuil 
 

Apus apus Gierzwaluw 
 

Alcedo atthis IJsvogel Kwetsbaar + PPS + VRL 

Dendrocopos major Grote bonte specht 
 

Picus viridis Groene specht 
 

Garrulus glandarius Gaai 
 

Pica pica Ekster 
 

Corvus corone Zwarte kraai 
 

Coloeus monedula Kauw 
 

Poecile montanus Matkop Bedreigd + PPS 

Periparus ater Zwarte mees Bijna in gevaar 

Lophophanes cristatus Kuifmees 
 

Parus major Koolmees 
 

Cyanistes caeruleus Pimpelmees 
 

Panurus biarmicus Baardman Kwetsbaar 

Lullula arborea Boomleeuwerik Bijna in gevaar + PPS + 
VRL 

Alauda arvensis Veldleeuwerik Kwetsbaar 

Riparia riparia Oeverzwaluw Bijna in gevaar 

Hirundo rustica Boerenzwaluw Kwetsbaar 
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Delichon urbicum Huiszwaluw 
 

Cettia cetti Cetti's zanger Bijna in gevaar 

Aegithalos caudatus Staartmees Kwetsbaar 

Phylloscopus collybita Tjiftjaf 
 

Phylloscopus trochilus Fitis 
 

Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger 
 

Acrocephalus scirpaceus Kleine karekiet 
 

Acrocephalus palustris Bosrietzanger 
 

Locustella naevia Sprinkhaanzanger 
 

Sylvia atricapilla Zwartkop 
 

Sylvia borin Tuinfluiter Bijna in gevaar 

Sylvia curruca Braamsluiper 
 

Sylvia communis Grasmus 
 

Regulus ignicapilla Vuurgoudhaan 
 

Regulus regulus Goudhaan Kwetsbaar 

Troglodytes troglodytes Winterkoning 
 

Sitta europaea Boomklever 
 

Certhia brachydactyla Boomkruiper 
 

Sturnus vulgaris Spreeuw 
 

Turdus merula Merel 
 

Turdus pilaris Kramsvogel Ernstig bedreigd 

Turdus iliacus Koperwiek 
 

Turdus philomelos Zanglijster 
 

Turdus viscivorus Grote lijster Bijna in gevaar 

Erithacus rubecula Roodborst 
 

Luscinia svecica Blauwborst PPS + VRL 

Luscinia megarhynchos Nachtegaal Kwetsbaar + PPS 

Phoenicurus phoenicurus Gekraagde roodstaart PPS 

Passer domesticus Huismus Kwetsbaar 

Prunella modularis Heggenmus 
 

Motacilla cinerea Grote gele kwikstaart Bijna in gevaar 

Motacilla alba Witte kwikstaart 
 

Anthus pratensis Graspieper Bedreigd 

Anthus trivialis Boompieper Bijna in gevaar + PPS 

Fringilla coelebs Vink 
 

Fringilla montifringilla Keep 
 

Chloris chloris Groenling 
 

Spinus spinus Sijs Onvoldoende data 

Carduelis carduelis Putter 
 

Acanthis flammea Barmsijs Ernstig bedreigd 

Loxia curvirostra Kruisbek Kwetsbaar 

Pyrrhula pyrrhula Goudvink Bijna in gevaar 

Coccothraustes coccothraustes Appelvink 
 

Emberiza schoeniclus Rietgors Bijna in gevaar 
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6.2 Bijlage 2 Waargenomen zoogdieren met Rode-Lijstcategorie, aanduiding 
indien Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) voor Antwerpen en aanduiding 
als Habitatrichtlijnsoort (HRL) bijlage IV 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst/PPS/HRL 

Vulpes vulpes Vos 
 

Erinaceus europaeus Egel 
 

Crocidura russula Huisspitsmuis 
 

Eptesicus serotinus Laatvlieger PPS / HRL 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis PPS / HRL 

Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis PPS / HRL 

Lepus europaeus Haas 
 

Oryctolagus cuniculus Konijn 
 

Sciurus vulgaris Rode eekhoorn 
 

Apodemus sylvaticus Gewone bosmuis 
 

Micromys minutus Dwergmuis 
 

Rattus norvegicus Bruine rat 
 

Talpa europaea Mol 
 

 
 

6.3 Bijlage 3 Waargenomen dagvlinders met Rode-Lijstcategorie 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst/PPS 

Ochlodes sylvanus Groot dikkopje 
 

Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje Kwetsbaar 

Anthocharis cardamines Oranjetipje 
 

Pieris brassicae Groot koolwitje 
 

Pieris rapae Klein koolwitje 
 

Pieris napi Klein geaderd witje 
 

Colias croceus Oranje luzernevlinder 
 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder Bijna in gevaar 

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder 
 

Celastrina argiolus Boomblauwtje 
 

Aricia agestis Bruin blauwtje 
 

Polyommatus icarus Icarusblauwtje 
 

Vanessa atalanta Atalanta 
 

Vanessa cardui Distelvlinder 
 

Aglais io Dagpauwoog 
 

Aglais urticae Kleine vos Bijna in gevaar 

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia 
 

Araschnia levana Landkaartje 
 

Pararge aegeria Bont zandoogje 
 

Maniola jurtina Bruin zandoogje 
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6.4 Bijlage 4 Waargenomen sprinkhanen met Rode-Lijstcategorie en 
aanduiding indien Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) voor Antwerpen 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst/PPS 

Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan 
 

Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprinkhaan 
 

Pseudochorthippus parallelus Krasser 
 

Chorthippus biguttulus Ratelaar 
 

Phaneroptera falcata Sikkelsprinkhaan 
 

Gryllotalpa gryllotalpa Veenmol PPS 

 

6.5 Bijlage 5 Waargenomen libellen met Rode-Lijstcategorie en aanduiding 
indien Provinciaal Prioritaire Soort (PPS) voor Antwerpen 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst/PPS 

Lestes sponsa Gewone pantserjuffer 
 

Chalcolestes viridis Houtpantserjuffer 
 

Sympecma fusca Bruine winterjuffer 
 

Ceriagrion tenellum Koraaljuffer Zeldzaam 

Coenagrion puella Azuurwaterjuffer 
 

Coenagrion pulchellum Variabele waterjuffer Bedreigd + PPS 

Enallagma cyathigerum Watersnuffel 
 

Erythromma najas Grote roodoogjuffer 
 

Erythromma viridulum Kleine roodoogjuffer 
 

Ischnura elegans Lantaarntje 
 

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer 
 

Platycnemis pennipes Blauwe breedscheenjuffer 
 

Aeshna cyanea Blauwe glazenmaker 
 

Aeshna grandis Bruine glazenmaker 
 

Aeshna mixta Paardenbijter 
 

Anax imperator Grote keizerlibel 
 

Anax parthenope Zuidelijke keizerlibel 
 

Gomphus pulchellus Plasrombout 
 

Cordulia aenea Smaragdlibel 
 

Crocothemis erythraea Vuurlibel 
 

Libellula depressa Platbuik 
 

Libellula fulva Bruine korenbout Bedreigd + PPS 

Libellula quadrimaculata Viervlek 
 

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel 
 

Sympetrum sanguineum Bloedrode heidelibel 
 

Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel 
 

Sympetrum vulgatum Steenrode heidelibel 
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6.6 Bijlage 6 Waargenomen amfibieën met Rode-Lijstcategorie en opname 
in Habitatrichtlijn bijlage IV en/of II 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst/PPS 

Bufo bufo Gewone pad 
 

Epidalea calamita Rugstreeppad Kwetsbaar + HRL IV 

Lissotriton vulgaris Kleine watersalamander 
 

Pelophylax ridibundus Meerkikker 
 

Pelophylax kl. esculentus Bastaardkikker 
 

Rana temporaria Bruine Kikker 
 

Triturus cristatus Kamsalamander Kwetsbaar + HRL II 

 

6.7 Bijlage 7 Waargenomen planten met Rode-Lijstcategorie 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode Lijst 

Acer campestre Spaanse aak 
 

Acer platanoides Noorse esdoorn 
 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 
 

Achillea millefolium Duizendblad 
 

Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 
 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 
 

Allium schoenoprasum Bieslook 
 

Alnus cordata Hartbladige els 
 

Alnus glutinosa Zwarte els 
 

Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheil 
 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 
 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 
 

Arctium lappa Grote klit 
 

Artemisia vulgaris Bijvoet 
 

Asparagus officinalis subsp. officinalis Asperge 
 

Asplenium scolopendrium Tongvaren 
 

Aster novi-belgii Nieuw-Nederlandse aster 
 

Bellis perennis Madeliefje 
 

Berberis julianae 
  

Berteroa incana Grijskruid 
 

Betula pendula Ruwe berk 
 

Betula pubescens Zachte berk 
 

Blackstonia perfoliata Zomerbitterling s.l. 
 

Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata Zomerbitterling 
 

Blechnum spicant Dubbelloof 
 

Buddleja davidii Vlinderstruik 
 

Calamagrostis epigejos Duinriet 
 

Campanula rapunculus Rapunzelklokje 
 

Cannabis sativa Hennep 
 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers 
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Cardamine pratensis Pinksterbloem 
 

Carex acutiformis Moeraszegge 
 

Carex hirta Ruige zegge 
 

Carex otrubae Valse voszegge 
 

Carex spicata Gewone bermzegge 
 

Castanea sativa Tamme kastanje 
 

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 
 

Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloem 
 

Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem 
 

Cerastium tomentosum Viltige hoornbloem 
 

Ceratophyllum demersum Grof hoornblad 
 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje 
 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 
 

Chenopodium album Melganzenvoet 
 

Cirsium arvense Akkerdistel 
 

Cirsium palustre Kale jonker 
 

Cirsium vulgare Speerdistel 
 

Convolvulus arvensis Akkerwinde 
 

Convolvulus sepium Haagwinde 
 

Conyza canadensis Canadese fijnstraal 
 

Conyza sumatrensis Hoge fijnstraal 
 

Cornus australis Oosterse kornoelje 
 

Cornus sanguinea Rode kornoelje 
 

Corylus avellana Hazelaar 
 

Cotoneaster hjelmqvistii 
  

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 
 

Cytisus scoparius Brem 
 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis s.l. Kwetsbaar 

Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii Bosorchis 
 

Datura stramonium Doornappel 
 

Daucus carota Peen 
 

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid 
 

Dipsacus fullonum Grote kaardebol 
 

Dipsacus laciniatus Slipbladkaardebol 
 

Dittrichia graveolens Kamferalant 
 

Dryopteris affinis Geschubde mannetjesvaren Bedreigd 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 
 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 
 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 
 

Echium vulgare Slangenkruid 
 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 
 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis s.l. 
 

Equisetum arvense Heermoes 
 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart 
 

Erigeron annuus Zomerfijnstraal 
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Erodium cicutarium subsp. cicutarium Gewone reigersbek 
 

Erophila verna Vroegeling 
 

Euonymus japonicus 
  

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 
 

Euphorbia esula Heksenmelk 
 

Fallopia japonica Japanse duizendknoop 
 

Ficaria verna Speenkruid 
 

Filago minima Dwergviltkruid Kwetsbaar 

Filipendula ulmaria Moerasspirea 
 

Forsythia spec. Chinees klokje spec 
 

Fragaria vesca Bosaardbei 
 

Fraxinus excelsior Es 
 

Galinsoga parviflora Kaal knopkruid 
 

Galium aparine Kleefkruid 
 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 
 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek 
 

Geranium robertianum Robertskruid 
 

Glechoma hederacea Hondsdraf 
 

Hedera helix Klimop 
 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 
 

Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 
 

Holcus mollis Gladde witbol 
 

Humulus lupulus Hop 
 

Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet Kwetsbaar 

Hypericum androsaemum Mansbloed 
 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 
 

Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi 
 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 
 

Ilex aquifolium Hulst 
 

Iris pseudacorus Gele lis 
 

Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid s.l. 
 

Juncus bufonius Greppelrus 
 

Juncus effusus Pitrus 
 

Juncus inflexus Zeegroene rus 
 

Juncus tenuis Tengere rus 
 

Lamium album Witte dovenetel 
 

Lamium purpureum Paarse dovenetel 
 

Ligustrum ovalifolium Haagliguster 
 

Linaria vulgaris Vlasbekje 
 

Lonicera chrysantha 
  

Lonicera nitida 
  

Lonicera tatarica Tartaarse kamperfoelie 
 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver 
 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver 
 

Lunaria spec. Judaspenning spec. 
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Lycium barbarum Boksdoorn 
 

Lycopus europaeus Wolfspoot 
 

Lysimachia punctata Puntwederik 
 

Lysimachia vulgaris Grote wederik 
 

Malus sylvestris Appel 
 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid 
 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 
 

Matricaria chamomilla Echte kamille 
 

Medicago lupulina Hopklaver 
 

Melilotus albus Witte honingklaver 
 

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 
 

Mentha aquatica Watermunt 
 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje 
 

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje 
 

Myriophyllum spicatum Aarvederkruid 
 

Nuphar lutea Gele plomp 
 

Nymphaea alba Witte waterlelie 
 

Nymphoides peltata Watergentiaan Bedreigd 

Odontites vernus Rode ogentroost s.l. 
 

Oenothera biennis Middelste teunisbloem 
 

Oenothera glazioviana Grote teunisbloem 
 

Orchidaceae spec. Orchidee onbekend 
 

Osmunda regalis Koningsvaren 
 

Papaver rhoeas Grote klaproos 
 

Persicaria bistorta Adderwortel 
 

Persicaria maculosa Perzikkruid 
 

Petasites hybridus Groot hoefblad 
 

Phalaris arundinacea Rietgras 
 

Phragmites australis Riet 
 

Picris hieracioides Echt bitterkruid 
 

Pinus sylvestris Grove den 
 

Plantago lanceolata Smalle weegbree 
 

Plantago major subsp. major Grote weegbree 
 

Poa annua Straatgras 
 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren 
 

Populus alba Witte abeel 
 

Populus nigra var. italica Italiaanse populier 
 

Populus tremula Ratelpopulier 
 

Populus trichocarpa Zwarte balsempopulier 
 

Populus x canescens (P. alba x tremula) Grauwe abeel 
 

Potentilla anglica Kruipganzerik 
 

Potentilla anserina Zilverschoon 
 

Potentilla indica Schijnaardbei 
 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid 
 

Prunella vulgaris Gewone brunel 
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Prunus cerasifera Kerspruim 
 

Prunus laurocerasus Laurierkers 
 

Prunus padus Gewone vogelkers 
 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 
 

Prunus spinosa Sleedoorn 
 

Pteropsida spec. Varen onbekend 
 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 
 

Pyrola rotundifolia Rond wintergroen 
 

Pyrus communis Peer 
 

Quercus robur Zomereik 
 

Quercus rubra Amerikaanse eik 
 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 
 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 
 

Reseda lutea Wilde reseda 
 

Rhamnus frangula Sporkehout 
 

Rhus typhina Azijnboom 
 

Ribes sanguineum Rode ribes 
 

Robinia pseudoacacia Robinia 
 

Rosa canina s.l. Hondsroos s.l. 
 

Rosa multiflora Veelbloemige roos 
 

Rubus fruticosus Gewone braam 
 

Rubus geniculatus Knieviltbraam 
 

Rumex hydrolapathum Waterzuring 
 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 
 

Salix alba Schietwilg 
 

Salix caprea Boswilg 
 

Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilg s.s. 
 

Salix fragilis Kraakwilg 
 

Sambucus nigra Gewone vlier 
 

Sambucus nigra var. laciniata Peterselievlier 
 

Scrophularia auriculata Geoord helmkruid 
 

Sedum acre Muurpeper 
 

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 
 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 
 

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem 
 

Sinapis arvensis Herik 
 

Sisymbrium officinale Gewone raket 
 

Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade 
 

Solidago canadensis Canadese guldenroede 
 

Sonchus arvensis Akkermelkdistel 
 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 
 

Stachys sylvatica Bosandoorn 
 

Stellaria graminea Grasmuur 
 

Stellaria media Vogelmuur 
 

Symphoricarpos albus Sneeuwbes 
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Symphytum officinale Gewone smeerwortel 
 

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 
 

Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.) Paardenbloem 
 

Taxus baccata Taxus 
 

Torilis japonica Heggendoornzaad 
 

Tragopogon pratensis Gele morgenster s.l. 
 

Trifolium arvense Hazenpootje 
 

Trifolium pratense Rode klaver 
 

Trifolium repens Witte klaver 
 

Tussilago farfara Klein hoefblad 
 

Typha latifolia Grote lisdodde 
 

Ulex europaeus Gaspeldoorn 
 

Ulmus glabra Ruwe iep 
 

Urtica dioica Grote brandnetel 
 

Valeriana officinalis Echte valeriaan 
 

Verbascum thapsus Koningskaars 
 

Verbena bonariensis Stijf ijzerhard 
 

Verbena officinalis IJzerhard 
 

Veronica arvensis Veldereprijs 
 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 
 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 
 

Vicia cracca Vogelwikke 
 

Vicia hirsuta Ringelwikke 
 

Viola odorata Maarts viooltje 
 

Viola tricolor 'Hortensis' Tuinviooltje 
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1 INLEIDING 

Het kleiontginningsgebied in Terhagen, Rumst is een onderdeel van de historische en tot op vandaag actieve 

kleiontginning langs de Rupel. Voorliggende passende beoordeling kadert in het project bestaande uit het 

saneren en het creëren van een nieuwe morfologie met externe gronden binnen een voormalige kleiontgin-

ningsgroeve langs de Rupel in Rumst en Boom. De kleiontginningsgroeve zelf is volledig buiten Habitat- en 

Vogelrichtlijngebied gelegen. De aanvoer van de externe gronden zal gebeuren via de binnenvaart en door de 

aanleg van een nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel. In totaal gaat het over een aanvoer ten 

belope van 4,5 miljoen m³. De tijdelijke overslaginfrastructuur wordt nadien volledig afgebroken, met uitzon-

dering van 2 wachtpalen opwaarts van de kade om in de toekomst mogelijk in een drijvende pleziervaartsteiger 

te kunnen voorzien. De bouw van de drijvende pleziervaartsteiger maakt geen deel uit van voorliggend project. 

Aangezien de tijdelijke overslaginfrastructuur binnen het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Schelde- en Durme-

estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ zal gebouwd worden, dienen de effecten hierop beschreven te 

worden en wordt bijgevolg een passende beoordeling opgesteld. 

Artikel 36 ter van het Vlaamse Natuurdecreet omvat het volgende: 

“… Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 

afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n 

gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met 

de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied ...”. 

De passende beoordeling in voorliggend project brengt de mogelijke (cumulatieve) effecten zo nauwkeurig 

mogelijk in beeld. Daarnaast worden de eventueel vereiste passende maatregelen voorgeschreven om de 

bescherming, het herstel of de instandhouding van het gebied te garanderen. Dit zal uiteindelijk resulteren in 

het formuleren van de eindconclusies waarbij antwoord gegeven wordt op de vraag of het project zal leiden 

tot significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen die vooropgesteld zijn voor de aanwezige Euro-

pees beschermde habitats, soorten en natuurlijke kenmerken van het betrokken Habitatrichtlijngebied.  
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2 PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 Initiatiefnemers van het project 

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 

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 

 

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

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

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

Greet Bergmans (Greet.Bergmans@provincieantwerpen.be), juridische ondersteuning departement 

Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Provincie Antwerpen 

 

2.2 Opdrachthouder van het project 

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

ARCADIS Belgium 

Koningsstraat 80 

1000 Brussel 

 

2.3 Beknopte projectbeschrijving 

2.3.1 Projectingrepen 

Het project dat in het project-MER beoordeeld wordt, 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. 

mailto:Wim.Dauwe@vlaamsewaterweg.be
mailto:Christian.Houdendijcke@lantis.be
mailto:Gert@intoe.be
mailto:Greet.Bergmans@provincieantwerpen.be
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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 mil-

joen 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 even-

eens tot het voorwerp van het project. Ook de exploitatie van deze tijdelijke werfweg, tunnel en overslaginfra-

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

 

De ontbossing, sanering en de creatie van de nieuwe morfologie zullen plaatsvinden buiten Natura 2000 ge-

bied. Zij zullen ook geen negatieve invloed hebben op de instandhoudingsdoelstellingen en natuurlijke ken-

merken van het Habitatrichtlijngebied in de buurt. Integendeel, in het project zal, na de werken van sanering 

en creatie van de nieuwe morfologie, de aanleg gebeuren van een ecologische verbinding (zgn. ecocorridor 

Molleveld) tussen het SBZ-H gebied (de Rupel) met het inrichtingsgebied (zie hierna). De bouw en de exploi-

tatie van de tijdelijke overslaginfrastructuur ten belope van 4,5 miljoen m³ vindt plaats binnen Natura 

2000 gebied, nl. het SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ waartoe 

de Rupel behoort, en maakt aldus het voorwerp uit van voorliggende passende beoordeling. Voor de 

inkokering van het jaagpad langs de Rupel en de bouw van de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat in functie 

van de tijdelijke werfweg, zal er een tijdelijke bemaling nodig zijn. Voor de exploitatie van de nieuwe tunnel 

onder de Kapelstraat gedurende 7 à 8 jaar voor grondaanvoer, zal er een drainage nodig zijn. De tijdelijke 

bemalingen en de drainage hebben mogelijke effecten op de waterkwaliteit van de Rupel en een mogelijke 

verdroging tot gevolg. Na de werken wordt de tijdelijke werfweg en de tunnel omgebouwd tot ecocorridor om 

een natte verbinding te creëren voor fauna tussen de Rupel en het inrichtingsgebied (zgn. ecocorridor Molle-

veld). Gezien de mogelijke impact op de Rupel worden de effecten van de tijdelijke werfweg en de ombouw 

tot ecocorridor in voorliggende passende beoordeling besproken. De ecocorridor Molleveld is gelegen buiten 

Natura 2000 gebied, maar kan wel een positieve bijdrage leveren aan de verspreiding van Europees be-

schermde soorten zoals Bever en Otter. 

 

De tijdelijke overslaginfrastructuur wordt gebouwd en geëxploiteerd voor de aanvoer van externe gronden ten 

belope van 4,5 miljoen m³. De gronden zullen afkomstig zijn van het Oosterweelproject in opdracht van Lantis 

(Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken). De initiatiefnemers Provinciebestuur Antwerpen en 

De Vlaamse Waterweg van voorliggend project sloten reeds een samenwerkingsovereenkomst met Lantis 

waarbij aan Lantis een opstalovereenkomst verleend wordt voor de berging van grondoverschotten uit het 

Oosterweelproject. Door deze samenwerkingsovereenkomst is er een aanvoergarantie van externe gronden.  

De aanvoer zal mede vanuit milieuoverwegingen gebeuren via de binnenvaart en de tijdelijke overslaginfra-

structuur langs de Rupel. De loscapaciteit van de bestaande publiek-private samenwerking (PPS) kade van 

Wienerberger ten zuidoosten van het projectgebied bedraagt 400.000 ton/jaar voor de aanvoer van gronden 

in kader van de sanering en creatie nieuwe morfologie. Gezien er over een periode van 8 jaar 6.750.000 ton 

(= 4.500.000 m³ x 1,51) grond aangevoerd moet, dient de loscapaciteit alleszins verhoogd te worden. In het 

kader van dit project zal er daarom een nieuwe en tijdelijke overslaginfrastructuur gebouwd worden ter hoogte 

van Molleveld. Deze overslaginfrastructuur zal een loscapaciteit van maximaal 300 ton/uur hebben. Hiervoor 

is een kade vereist met een diepte van 40 m (dwars op de oever) en een lengte (langs de oever) van 30 m. 

 

 

 

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 (ic zoals op een schip of dumper). 
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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. 

De prefabkade zal ingepland worden in een strook steenbestorting die 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.  

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 overslaginfrastructuur (kade, buispalen en steen-

bestorting) volledig worden afgebroken met uitzondering van de 2 meest stroomopwaartse wachtpalen en de 

plaatselijke steenbestorting hierrond. Deze blijven behouden 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 het project, het behoud van de palen met lokale steenbestorting wel. 

 

De aanleg van de tijdelijke werfweg doorheen corridor Molleveld tussen de overslaginfrastructuur en het in-

richtingsgebied omvat volgende werken: 

• beperkte ontbossing voor de aanleg van de tijdelijke werfweg en omlegging van de Kapelstraat; 

• een inkokering van het jaagpad langs de Rupel; 

• 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; 

• omvorming van de verbinding aan Molleveld tussen de Rupel en het inrichtingsgebied inclusief de onder-

tunneling, tot ecocorridor door een actieve natuuraanleg. Hiervoor is er 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. Belangrijk hierbij is dat enkel de tij-

delijke overslagstructuur ter hoogte van Molleveld binnen het Habitatrichtlijngebied is gelegen. De rest 

van de projectkenmerken (inclusief de tijdelijke werfweg en ecocorridor) zijn buiten SBZ gelegen (zie 

Figuur 2-12). 

 

2.3.1.1 Bouw tijdelijke overslaginfrastructuur en inkokering 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.  
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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 stroomaf-

waarts 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. 

De situering van de tijdelijke overslaginfrastructuur is op luchtfoto weergegeven in Figuur 2-1. Het grondplan 

is weergegeven op Figuur 2-2 en een conceptplan is weergegeven op Figuur 2-3. Figuur 2-4 geeft een 3D-

visualisatie van de tijdelijke overslaginfrastructuur. 
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Figuur 2-1: Situering van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel op luchtfoto
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Figuur 2-2: Grondplan tijdelijke overslaginfrastructuur en werfweg
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Figuur 2-3: Conceptschets tijdelijke overslaginfrastructuur en inkokering jaagpad Molleveld 

 

 

Figuur 2-4: 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 als jaagpad worden ingekokerd over 50 m lengte met een koker met binnenmaat 

4 m breed x 2,5 m hoog. De maaiveldhoogte binnen de koker zal zich op ca. +5,2 mTAW bevinden. De onder-

kant 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. 

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. 
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Er zal een 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) be-

draagt 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 grondwa-

terkwaliteit in het Zand van Ruisbroek. 

 

2.3.1.2 Bouw tunnel onder Kapelstraat 

De nieuwe tunnel onder de Kapelstraat komt ter hoogte van de bestaande (oude, smalle en vervallen bakste-

nen) 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 maai-

veld 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. 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 grond-

waterverlaging) 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 Ka-

pelstraat zelf en zo naar de overwelfde Potgatbeek. Dit indien de kwaliteit van het drainagewater het toe-

laat. 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 geaccumu-

leerde 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 Ceup-

pens 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 drai-

nagewater 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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2.3.1.3 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 beton-

puin 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 teveel 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 gedeel-

telijk worden behouden. Deze buis is een permanente constructie. In Figuur 2-5 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 woningen zullen gesloopt worden in het kader van voorliggend project. 

 

Figuur 2-5: Aanduiding buis of koker (diameter 1 m) onder Kapelstraat die kan dienstdoen als faunapassage tijdens de 
werffase 
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2.3.1.1 Afbraak tijdelijke overslaginfrastructuur 

De afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur bestaat uit de verwijdering van de betonnen prefabelemen-

ten, 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 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 2-1). 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 Ter-

hagen. 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 pleziervaart-

steiger maakt geen deel uit van het project. 

 

2.3.1.2 Ombouw Molleveld tot ecocorridor en tunnel onder Kapelstraat tot faunatunnel 

Na de sanering en creatie van de nieuwe morfologie worden de tijdelijke werfweg verwijderd. De volledige 

zone wordt vervolgens ontwikkeld tot een natte natuurverbinding (i.f.v. prioritaire soorten 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 aan-

gelegd 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 functi-

oneren als brede faunatunnel tussen de Rupel en de natte en droge natuur in het hinterland (gesaneerd in-

richtingsgebied, plassen Natuurpunt, …). Doorheen de faunatunnel zal ook de afwateringsgracht die verbon-

den 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 2-6). De oevers worden aangelegd in een flauw en getrapt profiel, in functie van water-

gebonden 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 com-

binatie 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 2-7 tot en met Figuur 2-9). 

• 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 gega-

randeerd. 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 (zie Figuur 2-10 en Figuur 2-11).  

In deze passende beoordeling worden enkele maatregelen voorgesteld voor de optimalisatie van deze corri-

dor. 
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Figuur 2-6: Voorontwerp centrale waterloop doorheen ecocorridor Molleveld 
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Figuur 2-7: Voorontwerp gewenste vegetatietypes ecocorridor Molleveld 
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Figuur 2-8: Voorontwerp dwarsprofielen doorheen ecocorridor Molleveld – zuidelijke helft 
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Figuur 2-9: Voorontwerp dwarsprofielen doorheen ecocorridor Molleveld – noordelijke helft 
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Figuur 2-10: Voorontwerp lengteprofielen tijdelijke werfweg met overslaginfrastructuur en eindinrichting 
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Figuur 2-11: Voorontwerp lengteprofielen eindinrichting ecocorridor Molleveld ter hoogte van Rupeldijk: groene en ononderbroken faunaverbinding tussen de Rupel en ecocorridor 
Molleveld
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2.3.2 Situering project binnen SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium 

van de Nederlandse grens tot Gent’ 

2.3.2.1 Nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel 

De locatie voor de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel is weergegeven op Figuur 2-12. De Rupel 

maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) BE2300006 ‘Schelde-estuarium en Durme-estuarium 

van de Nederlandse grens tot Gent’, waardoor er voor dit projectonderdeel een passende beoordeling op-

genomen dient te worden. Voor de inkokering van het jaagpad langs de Rupel en de bouw van de nieuwe 

tunnel onder de Kapelstraat in functie van de tijdelijke werfweg, zal er een tijdelijke bemaling nodig zijn. Voor 

de exploitatie van de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat gedurende 7 à 8 jaar voor grondaanvoer, zal er een 

drainage nodig zijn. De tijdelijke bemalingen en de drainage hebben mogelijke effecten op de waterkwaliteit 

van de Rupel en een mogelijke verdroging tot gevolg. Na de werken wordt de tijdelijke werfweg en de tunnel 

omgebouwd tot ecocorridor om een verbinding te creëren voor fauna tussen de Rupel en het inrichtingsgebied. 

Gezien de mogelijke impact op de Rupel worden de effecten van deze werfweg en de ombouw tot ecocorridor 

ook mee besproken in voorliggende passende beoordeling.  

De andere projectingrepen die in relatie staan tot de sanering en creatie van de nieuwe morfologie in het 

inrichtingsgebied zelf zullen op basis van de type activiteiten en de afstand tot het Habitatrichtlijngebied, geen 

invloed hebben op de aanwezige habitats en soorten binnen het Habitatrichtlijngebied.  

Wat betreft een mogelijke impact als gevolg van (geluids)verstoring ten aanzien van het gelijknamige Vogel-

richtlijngebied, kan er met zekerheid gesteld worden dat er geen aanzienlijke effecten op het Vogelrichtlijnge-

bied te verwachten zijn. Het Vogelrichtlijngebied bevindt zich namelijk op 7,5 km van het projectgebied. Mo-

gelijke effecten van geluidshinder door de werkzaamheden in het project worden in voorliggende passende 

beoordeling dus niet verder beschreven en beoordeeld. Hiervoor wordt verwezen naar de discipline Biodiver-

siteit van het project-MER. 
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Figuur 2-12: Situering van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel t.o.v. het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en 

Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 
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2.3.2.2 Bestaande kades langs de Rupel in relatie tot mogelijke cumulatieve effecten 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de dimensies (indicatief berekend aan de hand van luchtfoto op 

geopunt) van de belangrijkste bestaande kades langs de Rupel. Deze bevinden zich alle op de rechteroever 

van de Rupel, tenzij anders aangegeven: 

• Op ca. 2 à 2,5 km stroomopwaarts van de geplande tijdelijke kade bevindt zich de bestaande kade 

en ponton van Wienerberger. De kade heeft een lengte van ca. 250 m en een ruimtebeslag van ca. 

3.000 m² binnen SBZ-H. Het ponton heeft een lengte langs de Rupel van ca. 30 m en een breedte 

van ca. 15 m. Het ruimtebeslag binnen SBZ-H bedraagt ca. 500 m²; 

• Op ca. 250 m stroomopwaarts van de geplande tijdelijke kade bevindt zich een oude, afgebroken 

kade ter hoogte van de industriezone aan Molleveld. Momenteel is de zone tussen de Rupel en de 

kademuur volgestort met steenbestorting. De lengte van deze kade langs de Rupel bedraagt ca. 100 

m; 

• Op ca. 900 m stroomafwaarts van de geplande tijdelijke kade bevindt zich de kade en ponton van de 

Jachtwerf Vennekens. De kade heeft een lengte langs de Rupel van ca. 90 m. De oppervlakte van 

het ponton binnen SBZ-H bedraagt ca. 200 m²; 

• Op ca. 1,4 km stroomafwaarts van de geplande tijdelijke kade bevindt zich de kade en ponton van 

de gemeente Boom. De kade heeft een lengte langs de Rupel van ca. 300 m. De oppervlakte van 

het ponton binnen SBZ-H bedraagt ca. 1.000 m².  Aan de linkeroever van de Rupel, aan de over-

kant, bevindt zich de kleinere kade (ponton) van de veerdienst met een oppervlakte binnen SBZ-H 

van ca. 300 m²; 

• Op ca. 2 km stroomafwaarts van de geplande tijdelijke kade bevindt zich de kade van een betoncen-

trale in Boom. De lengte van deze kade langs de Rupel bedraagt ca. 330 m; 

• Op ca. 2,7 km stroomafwaarts van de geplande tijdelijke kade bevindt zich aan Scherpenhoek in 

Boom een ponton. De oppervlakte van het ponton binnen SBZ-H bedraagt ca. 200 m². 

• Op ca. 4,7 km stroomafwaarts van de geplande tijdelijke kade bevindt zich de kade van de beton-

centrale in Coeck. De kade heeft een lengte langs de Rupel van ca. 800 m. De oppervlakte binnen 

SBZ-H (zone met buispalen) bedraagt ca. 400 m². 

 

De oppervlaktes van de kades zijn berekend excl. de nodige steenbestortingen en de buispalen in de Rupel 

om deze kades te verankeren. In de praktijk kan het ruimtebeslag ten aanzien van de natuurlijke oever van de 

Rupel dus groter zijn. De Rupel is een rivier met een lengte van ca. 12 km. De totale lengte van bestaande 

kades, waar de natuurlijke oever werd vervangen door een kademuur, aan de rechteroever van de Rupel 

bedraagt ca. 2 km. 
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3 JURIDISCH KADER 

In het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn werden Speciale Beschermingszones aangeduid 

door de Vlaamse Regering, die samen het NATURA 2000-netwerk vormen. De bepalingen van de Europese 

Habitat- en Vogelrichtlijn zijn vertaald in het Bos- en natuurdecreet. Het decreet stelt dat een vergunnings-

plichtige activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere be-

staande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van een Speciale Beschermingszone (Europees beschermde Habitat- & Vogelrichtlijngebieden) 

kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een ‘passende beoordeling’ wat betreft de betekenisvolle 

effecten voor de Speciale Beschermingszone (SBZ). De goedkeuring van de vergunning, het plan of pro-

gramma kan slechts gebeuren indien de uitvoering ervan geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 

kenmerken kan veroorzaken, eventueel door het opleggen van voorwaarden. 

In de passende beoordeling komen volgende aspecten aan bod: 

• het al of niet aanwezig zijn van een SBZ binnen de invloedssfeer van de voorgenomen activiteit; 

• beschrijving van de SBZ inclusief de instandhoudingsdoelstellingen voor die SBZ; 

• beschrijving en beoordeling van de effectengroepen welke een rol spelen en welke een effect kunnen heb-

ben op de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde habitats en soorten van het SBZ. 

Voor de passende beoordeling geldt dat de bevoegde overheid er steeds zorg voor draagt dat door het opleg-

gen van voorwaarden er geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale be-

schermingszone kan ontstaan. Dit geldt dus ook voor activiteiten en plannen buiten SBZ met een mogelijke 

impact op SBZ (rustverstoring, verdroging).  

Betekenisvolle aantasting betekent:  

• Relevante (meetbare en aantoonbare) gevolgen voor de soorten of habitats waarvoor de SBZ werd aan-

geduid; 

• Relevante gevolgen in relatie tot het halen van de instandhoudingsdoelstellingen; 

• Of aantasting van een soort van communautair belang, zelf al is het gebied daar niet rechtstreeks voor 

aangewezen zoals bv. vleermuissoorten. 

De beoordeling van een project dient ermee rekening te houden dat de implementatie van Natura 2000 in 

Vlaanderen een lopend proces is. Dat betekent dat voor de verschillende habitattypen momenteel bepaald 

wordt wat de oppervlakte reeds aanwezig habitat is en hoeveel habitat van elk type nog dient te worden gere-

aliseerd. Daarom wordt er momenteel gebruik gemaakt van de afbakening van “zoekzones” met het oog op 

het optimaal plaatsen van de instandhoudingsdoelstellingen voor soorten en habitattypes. Deze zoekzones 

hebben een grote rol: ze bepalen het voorkooprecht, ze bepalen de reikwijdte van de passende beoordelingen, 

ze vormen het kader waartegen individuele beheerplannen zullen afgetoetst worden, enz. De zoekzone is 

ruimer dan wat nodig is aan oppervlakte voor het behalen van de instandhoudingsdoelen. Binnen de zoekzone 

dient bepaald te worden tijdens het verdere IHD-proces in welke percelen de instandhoudingsdoelen kunnen 

gerealiseerd worden. De zoekzones zullen afnemen in grootte naarmate er doelstellingen vastgelegd worden 

in beheerplannen en verankerd worden in de daaropvolgende managementplannen Natura 2000. Zolang een 

deel van de taakstelling niet is opgenomen, blijft in het betreffende gebied voor een habitat waar uitbreiding 

van de oppervlakte voor het habitattype tot doel gesteld is, een zoekzone geldig. Zoekzones liggen altijd bin-

nen SBZ. 
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4 SBZ-H ‘SCHELDE- EN DURME-ESTUARIUM VAN DE 

NEDERLANDSE GRENS TOT GENT’ 

4.1 Situering 

De speciale beschermingszone ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (kortweg 

SBZ ‘Zeeschelde’ (SIGMA)) heeft een totale oppervlakte van 8.957 ha en strekt zich uit van Gent tot de Ne-

derlandse grens ten noorden van Antwerpen, op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaan-

deren (Figuur 4-1). Meer dan de helft van het gebied bestaat uit slikken, schorren en diepe tot ondiepe water-

gebieden. Versnipperd in de riviervallei liggen moerassen, vochtige graslanden en natte bossen. Op een kleine 

oppervlakte vind je ook fossiele rivierduinen met droge graslanden, heiden en bossen. 

Eb en vloed is voelbaar tot aan de sluizen van Gent, dat is zo’n 160 kilometer van de zee. Zout en zoet water 

vermengen zich en zorgen voor een uniek overgangsgebied tussen rivier en zee. Het zoete water gaat stroom-

afwaarts geleidelijk over in brak water en wat verder op in Nederland wordt het water zout. De rivier zit ge-

prangd tussen hoge dijken en bestaat uit open water, slikken en schorren. De riviervallei is al lang door de 

mens gecultiveerd (landbouw, bewoning, havens…). Soortenrijke graslanden en moerassen overleefden her 

en der de intensivering van het landgebruik na de Tweede Wereldoorlog. 

 

 

Figuur 4-1: Overzicht van het volledige SBZ 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent' met aan-

duiding van het projectgebied (blauw kruisje) (Bron: natura2000.be) 

 

Het projectgebied is gelegen langsheen de Rupel, een zijrivier van de Schelde en betreft het deelgebied met 

gebiedscode BE2300006-50. De inplanting van de tijdelijke overslaginfrastructuur bevindt zich aan de noord-

zijde van de Rupel, in de gemeente Rumst (zie Figuur 2-12). 
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4.2 Beschermde habitats en soorten 

4.2.1 Habitats 

Voor het betrokken SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (BE2300006) 

worden de beschermde habitattypes weergegeven in Tabel 4-1. 

 

Tabel 4-1: Beschermde habitats van bijlage I van het Natuurdecreet van het SBZ-H 'Schelde- en Durme-estuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent’ 

Code Beschrijving 

1130 Estuaria 

1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp en andere zoutminnende soorten 

1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)  

1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition 

3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p. 

4030 Droge heide (alle subtypes) 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion) 

6430 
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones, subtype verbond 

van harig wilgenroosje 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7140 Overgangs- en trilveen 

9120 
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-

petraeae of IliciFagenion) 

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

91E0 
Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,Salicion al-

bae), subtype zachthoutooibos 

 

Ter hoogte van de nieuwe tijdelijke kade zijn enkel de vet en cursief gedrukte habitattypes van belang. De 

nieuwe kade komt terecht ter hoogte van de habitattypes 1130 – Estuaria en 6510 – Laaggelegen schraal 

hooiland. De 2 te behouden wachtpalen stroomopwaarts van de tijdelijke kade bevinden zich in de Rupel welke 

aangeduid is als habitattype 1130 (zie ook Figuur 5-3). 

Aan de overkant van de nieuwe kade aan de Rupel komen de habitattypes 6430 - Verbond van harig wilgen-

roosje (100%) en 91E0 - Zachthoutooibos (30%) als bijmenging bij het hoofdhabitattype 1130 – Estuaria voor. 

Er is geen rechtstreekse inname ter hoogte van deze habitattypes. De aanleg en exploitatie van de tijdelijke 

kade zal evenmin een invloed hebben op instandhoudingsdoelstellingen van deze habitattypes.  
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4.2.2 Soorten 

Voor het betrokken SBZ ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (BE2300006) 

worden de beschermde soorten weergegeven in Tabel 4-2. 

 

Tabel 4-2: Aangemelde soorten van bijlage II van het Natuurdecreet voor het Zeeschelde-estuarium van het SBZ-H 

‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

Soort 

Europese bever – Castor fiber 

Bittervoorn – Rhodeau amarus 

Fint – Alosa fallax 

Gevlekte witsnuitlibel – Leucorrhinia pectoralis 

Ingekorven vleermuis – Myotis emarginatus 

Kamsalamander – Triturus cristatus 

Kleine modderkruiper – Cobitis taenia 

Franjestaart - Myotis nattereri 

Laatvlieger - Eptesicus serotinus 

Meervleermuis – Myotis dasycneme 

Rivierprik – Lampetra fluviatilis 

Rosse Vleermuis - Nyctalus noctula 

Poelkikker - Pelophylax lessonae 
 

 

4.3 Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) en prioriteiten met fo-

cus op deelgebied 50 van het SBZ-H en de nieuwe kade 

4.3.1 Habitats 

Hieronder worden de specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD’s) weergegeven volgens het Manage-

mentplan Natura 2000 1.0 (19/12/2014, ANB) voor de habitats met focus op deelgebied 50 van het SBZ-H 

‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ (BE2300006) en in relatie tot de project-

kenmerken (overlap met bepaalde Europese habitats en IHD-zoekzones).  

In Tabel 4-3 worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats weergegeven waarbij er een overlap 

is tussen de nieuwe kade of waarbij er een overlap is van de zoekzones met de nieuwe kade (zie ook Figuur 

4-2), zijnde 1130 – Estuaria en 6510 – Laaggelegen schraal hooiland. Het project zal namelijk geen enkele 

invloed hebben op andere habitattypes die binnen dit deelgebied 50 aanwezig zijn.  
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Tabel 4-3: Instandhoudingsdoelstellingen van de habitats voor het SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Neder-

landse grens tot Gent’ in relatie tot de projectkenmerken 

Instandhoudingsdoelstellingen habitats SBZ-H 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse 

grens tot Gent' in relatie tot de projectkenmerken 

1130 – Estuaria 

Oppervlaktedoelstelling 

Het verkrijgen van 6.684 ha. Actueel is er 4.684 ha buiten de natuurontwikkelingsge-

bieden van het Sigmaplan. Voor het SBZ-H BE2300006 is er actueel 4.156 ha (+- 

90%). Hiervoor moet er 2.000 ha netto bijkomen, waarvan 905 ha in SBZ-H 

BE2300006 met specifiek voor deelgebied 50 een bijkomende oppervlakte van 13 ha 

door: 

- - 628 ha effectieve uitbreiding en omvorming 

- - Door aanleg van nieuwe estuariene getijdengebieden onder de vorm van gecontro-

leerde  overstromingsgebieden met gecontroleerd gereduceerd getij 

- - Onder de vorm van ontpolderingen 

Kwaliteitsdoelstelling 

Goede staat van instandhouding met betrekking tot ecologisch functioneren van het 

gehele estuarium met inbegrip van het pelagiaal/de vaargeul. 

Een goede chemische waterkwaliteit met hoge zuurstofconcentraties die in het estua-

rium niet lager zijn dan 5 mg/l in zomer en 6 mg/l in winter. 

Voldoende ruimte voor het estuariene processen met specifieke aandacht voor ondiep 

water, slik en schor. 

Geen verdere bevordering van de toename van de getijamplitude en –energie. 

Vermijden van storten van baggermateriaal of het strategisch storten op een manier 

die zoveel mogelijk rekening houdt met de morfodynamiek van de rivier. 

Bij beheer- en infrastructuurwerken maximaal rekening houden met de seizoenale pa-

tronen in de levenscyclus van estuariene soorten. 

Afname van de hoge zoetwaterafvoer tijdens piekdebieten. 

Verminderen van de toevoer van sediment vanuit de bovenlopen. 

6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Oppervlaktedoelstelling 

Actueel: 22 ha in SBZ-H BE2300006 

 

Goed ontwikkelde vormen zijn zeer zeldzaam en het habitattype komt bijna uitsluitend 

voor op dijken.  

 

Doel: + 132 ha , met als richtwaarde voor uitbreiding 98 ha 

Kwaliteitsdoelstelling / 

 

4.3.2 Soorten 

Hieronder wordt de lijst met soorten weergegeven waarvoor er instandhoudingsdoelstellingen zijn opgemaakt, 

specifiek van toepassing voor het SBZ-H 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ 

en in relatie tot het projectgebied. Deze wijkt af met de lijst van de beschermde soorten (§4.2.2). Dit komt 

omdat er instandhoudingsdoelstellingen werden opgesteld voor de volgende habitats en soorten: 

1. Habitats of soorten die aangemeld werden bij de voordracht van het gebied als speciale bescher-

mingszone; 

2. Habitattypes of soorten die voorkomen in het gebied, ongeacht of deze werden aangemeld; 

3. Habitats of soorten die door de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen werden gekoppeld aan het 

gebied. 

Hierbij kan er aangehaald worden dat ook Otter, een bijlage IV soort, een doelsoort is voor de omgeving van 

het projectgebied.  
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Tabel 4-4: Instandhoudingsdoelstellingen van de soorten voor het SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Neder-
landse grens tot Gent’ in relatie tot de projectkenmerken 

Instandhoudingsdoelstellingen habitats SBZ-H 'Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse 

grens tot Gent' in relatie tot de projectkenmerken 

Bittervoorn 

Populatiedoelstelling Behoud van huidige populatie en areaal 

Kwaliteitsdoelstelling Streven naar een goede habitatkwaliteit 

Europese bever 

Populatiedoelstelling Uitbreiding van de huidige populatie tot 40 families in het Scheldebekken 

Kwaliteitsdoelstelling 

Streven naar een goede habitatkwaliteit 

Opheffen migratieknelpunten 

Waterlopen en stilstaand water dieper dan 60 cm met natuurlijke en beboste oevers 

Fint 

Populatiedoelstelling 

Herstel van populatie in goede staat van instandhouding in de Zeeschelde en de tijgebonden 

zijrivieren; Uitbreiding van het huidige areaal stroomopwaarts en de tijgebonden zijrivieren 

Massale trek van adulten in het voorjaar en massale aanwezigheid van juvenielen inde zomer 

Kwaliteitsdoelstelling 

Streven naar een goede habitatkwaliteit.  

Goede waterkwaliteit in Schelde en zijrivieren , voldoende zuurstofrijk.  

Herstel van goede structuurkwaliteit van het estuarium met voldoende laagdynamische slikken 

en (ondiep) subtidale zones.  

Behoud en herstel van geschikt paai- en opgroeihabitat in het zoetwater getijdegebied (Schelde 

en zijrivieren), meer bepaald onverstoorde (ondiepe) zones met niet te hoge stroomsnelheden. 

Gevlekte witsnuitlibel 

Populatiedoelstelling Aanwezigheid van minstens één leefbare kernpopulatie. 

Kwaliteitsdoelstelling 

Streven naar een goede habitatkwaliteit.  

Creëren van moerassen met aanwezigheid van mesotrofe verlandingsvegetaties en vegetaties 

van drijvende en ondergedoken waterplanten, zonder hoge visdichtheden en een afwisseling 

van open zonnige plaatsen en struwelen.  

De doelen worden mede gerealiseerd in het kader van doelen voor habitattypes 3150 en 7140. 

Ingekorven vleermuis 

Populatiedoelstelling 
Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenie-

len. De aanwezigheid van een duurzame populatie wordt nagestreefd 

Kwaliteitsdoelstelling 

Doel zomer: Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruig-

tes in een omliggend landschap met KLE’s. Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder 

nabij open waterpartijen. Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. De doelen worden ge-

realiseerd in het kader van doelen voor habitats 3150, 6430, 9120, 9160 en 91E0. Bijkomend 

aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbin-

ding tussen bossen en foerageergebieden.  

Doel winter: Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven 

Kamsalamander 
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Populatiedoelstelling 

Behoud van de huidige populatie. Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied waarbij ge-

streefd wordt naar een minimum van 50 adulte individuen per populatie in Sigmagebieden 35 

(overlap met deelgebied 21 van SBZ-H BE2300044) 36 en 37 (overlap met deelgebied 19 van 

SBZ-H BE2300044). 

Kwaliteitsdoelstelling 

Goede staat van instandhouding met betrekking tot water- (telkens > 5 poelen per deelgebied) 

en landhabitat. Opheffen van migratiebarrières en aanleg of herstel van diepe poelen die niet 

droogvallen in de zomer. Verbetering van de kwaliteit van het omringende landschap (klein-

schalige landschapselementen, struwelen,..) om de connectiviteit te verbeteren. 

Kleine modderkruiper 

Populatiedoelstelling 
Uitbreiden van de huidige populatie tot een goede staat en uitbreiding van het areaal in de 

SBZ-H BE2300006. 

Kwaliteitsdoelstelling 

Goede waterkwaliteit in estuarium en waterlopen in de vallei. Goede connectiviteit (voor vissen) 

tussen het estuarium en waterlopen in de vallei. Laagdynamisch ondiep subtidale zones in het 

estuarium en voldoende structuurdiversiteit in estuarium en ander waterlopen. 

Rivierprik 

Populatiedoelstelling 
Tot stand komen van een populatie in goede staat in Vlaanderen met het Schelde-estuarium 

als geschikte migratiecorridor.  

Kwaliteitsdoelstelling 

De Schelde en haar zijrivieren functioneren als optimale migratiecorridor voor deze soort tus-

sen zee en haar paaigebieden. Een goede waterkwaliteit in het estuarium Geen migratieknel-

punten tussen het estuarium en de bovenlopen. 

Roerdomp 

Populatiedoelstelling 

Uitbreiden van de huidige populatie (0-1 broedpaar) tot een goede staat (20 broedkoppels) en 

uitbreiding van het areaal. Binnen de gebieden van het Sigmaplan moet 540-900 ha extra leef-

gebied worden gerealiseerd. 

Kwaliteitsdoelstelling 
Streven naar een goede habitatkwaliteit. Grote aangesloten en voldoende natte rietlanden (> 

50 ha) in combinatie met vis- en amfibierijke plassen en andere moerasvegetaties 

Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Franjestaart, Watervleermuis, Meervleermuis 

Populatiedoelstelling 
Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten, met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenie-

len. De aanwezigheid van duurzame populaties van elk van deze soorten wordt nagestreefd. 

Kwaliteitsdoelstelling 

Doel zomer: Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruig-

tes in een omliggend landschap met KLE’s. Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder 

nabij open waterpartijen. Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. De doelen worden ge-

realiseerd in het kader van doelen voor habitats 3150, 6430, 9120, 9160 en 91E0. Bijkomend 

aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbin-

ding tussen bossen en foerageergebieden.  

Doel winter: Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven. 

Kleine dwergvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger 

Populatiedoelstelling Behoud en uitbreiding van de bestaande populatie 

Kwaliteitsdoelstelling 
Behoud van de bestaande kwaliteit, behoud en uitbreiding van connectiviteit tussen de gebie-

den. 

Slobeend 



 

 

 

  
 

PROJECT-MER SANERING & VERONDIEPING ONTGINNINGS-

GEBIED RUMST 

32 

Populatiedoelstelling 

Behoud van het huidige populatieniveau (seizoensgemiddelde berekend over periode 2001/02 

– 2006/07). Geschikte herinrichting van diepe winningsputten in de Durmevallei zoals voorzien 

in het Sigmaplan, zal extra overwinteringshabitat voor slobeend opleveren. 

Kwaliteitsdoelstelling / 

Waterrietzanger 

Populatiedoelstelling 

Uitbreiding van geschikt leefgebied. De nieuwe moerasgebieden die in het kader van het Sig-

maplan zullen aangelegd worden ten behoeve van o.a. roerdomp en porseleinhoen zullen ge-

schikt doortrekhabitat vormen. 

Kwaliteitsdoelstelling / 

 

4.4 Zoekzones voor instandhoudingsdoelstellingen 

Ter hoogte van de nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur bevindt zich een zoekzone voor het habitattype es-

tuarium (1130). Voor het habitattype 1130 is eigenlijk de volledige zone waar het habitattype voorkomt, hier 

de vaargeul, aangeduid als zoekzone. Net afwaarts van de steenbestorting van de tijdelijke kade bevindt zich 

een zoekzone voor laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510). De 

zoekzone voor laaggelegen schraal hooiland (6510) lijkt een atypische zoekzone te zijn, gezien de ligging 

overlapt met de vaargeul van de Rupel en een kleine uitstulping van de oever van de Rupel (Figuur 4-2).  

 
Figuur 4-2: Aanduiding van de voorlopige zoekzones voor de habitattypes van de SBZ 'Schelde- en Durme-estuarium van 

de Nederlandse grens tot Gent' ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel 
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5 BESCHRIJVING SBZ-H ‘SCHELDE- EN DURME-ESTUA-

RIUM VAN DE NEDERLANDSE GRENS TOT GENT’ TER 

HOOGTE VAN DE NIEUWE KADE 

5.1 Ecotopenkaart 

Om de evolutie van de habitats in het Schelde-estuarium op te volgen, worden sinds 2013 door het INBO 

ecotoopkaarten aangemaakt (Van Braeckel, 2015). Deze kaarten geven een ecotoopafbakening weer en vor-

men een weerspiegeling van de relatie tussen de hydro- en morfodynamiek en de ecotopen. Ecotopen zijn 

ruimtelijke eenheden die homogeen zijn wat de levensgemeenschappen, (vegetatie-)structuur en voornaam-

ste abiotische factoren betreffen. Jaarlijks worden ze binnen het MONEOS-kader2 voor de Beneden-Zee-

schelde gemonitord. Hiervoor worden zowel hoogtemetingen van op de boot (via multibeam) als vanuit het 

vliegtuig (LIDAR data) verzameld.  

De ecotopenkaart wordt opgebouwd op basis van twee basisinformatielagen: een fysiotopenkaart en een ge-

omorfologische kaart, waarvan Figuur 5-1 een schematische weergave geeft. 

 

Figuur 5-1: Schematische weergave van de opbouw van a) fysiotopen & b) geomorfologische kaarten (Van Ryckegem et. 

al, 2016) 

 

Binnen het supralitoraal fysiotoop worden verder 4 zones onderscheiden (Van Braeckel, 2015): 

• De potentiële pionierzone betreft een onbegroeide zone boven gemiddeld hoog water bij doodtij (HW

85). In deze zone zou schoruitbreiding potentieel mogelijk zijn op basis van de hoogteligging maar 

zijn de hydrodynamische omstandigheden en/of de waterverzadiging niet geschikt; 

• Schor: de zone begroeid met vegetatie kenmerkend voor estuariene of fluviatiele omstandigheden;  

• Getijdeplas: grote waterplas binnen de schorzone  

• Supralitoraal hard antropogeen: zones boven (HW85) en bedekt met door de mens aangelegd hard 

substraat waar vegetatieontwikkeling nog mogelijk is en dus 

een beperkte ecologische waarde aanwezig is;  

 

 

 

2 MONEOS (MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets 2010) toont de variatie van jaar tot jaar van de ver-
schillende trofische groepen in de Zeeschelde. 
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• Hoog supralitoraal: zone tussen functionele schorren en met 4 maal overspoeling. In de Zeeschelde 

komt dit neer op een hoogte tussen 6,8‐ m TAW. Het betreft hogere zones die weinig overstromen en 

geen typische estuariene schorvegetatie terug te vinden is (dijkrand, opgehoogde delen,…). 

De gebieden liggen wel nog binnen het bereik van hoge hoogwaters, vnl. bij hogere bovenafvoeren 

en stormtijen.  

 

In wat volgt wordt de ecotoopkartering ter hoogte van de inplantingsplaats van de tijdelijke kade incl. wacht-

palen aan de Rupel nader bekeken. Aan de oever bevindt zich een relatief smalle strook schor met aangren-

zend middelhoog slik met hard antropogeen en zacht substraat en vervolgens laag slik met hard antropogeen 

en zacht substraat (zie Figuur 5-2). De exacte ecotoopoppervlaktes worden weergegeven in Tabel 5-1. Ter 

hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur is er dus een overgang van open water naar slik en schor met 

hard antropogeen aanwezig vnl. ter hoogte van het schor. De dijkversterkingen en de steenbestorting aan de 

oever van de Rupel ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur dateren initieel van 1978 (mailcommu-

nicatie De Vlaamse Waterweg, 31/01/2020), dus van lang voor de afbakening van de Habitatrichtlijngebieden. 

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 (zie Foto 

5-1). De zone tussen de Rupel en de oude kademuur werd volgestort met steenbestorting omwille van veilig-

heidsredenen, een 6 à 7-tal jaar geleden. De oude kade bevindt zich aan de ondiepe subtidale zone in de 

Rupel, aangrenzend aan een laag slik hard antropogeen met weinig natuurwaarde (de steenbestorting waar-

van sprake). Van een natuurlijke oever is er hier geen sprake. De 2 meest stroomopwaartse wachtpalen komen 

ongeveer tot aan deze 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). 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 permanente ruimtebeslag voor deze 2 buispalen met de steenbestorting errond bedraagt ca. 450 m². De 

wachtpalen bevinden zich beide ter hoogte van het matig diep subtidaal in de Rupel. De steenbestorting be-

vindt zich vnl. ter hoogte van het matig diep subtidaal en het ondiep subtidaal. 

 

Tabel 5-1: Ecotoopklassen voorkomend ter hoogte van de nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur waarvan 2 te behouden 

wachtpalen en lokale steenbestorting in de Rupel 

Ecotoop 
Permanent ruimtebeslag voor 8 
jaar t.h.v. tijdelijke overslaginfra-
structuur (m²) 

Permanent ruimtebeslag (2 meest 
stroomopwaartse en te behouden 
wachtpalen incl. lokale steenbe-
storting) (m²) 

Laag slik hard antropogeen 341  

Laag slik zacht substraat 635  

Matig diep subtidaal 4.666 400 

Middelhoog slik hard antropo-

geen 
294  

Middelhoog slik zacht substraat 5  

Ondiep subtidaal 3.376 50 

Hoog supralitoraal 17  

Schor 357  
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Totaal 9.691 m² 450 m² 
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Figuur 5-2: Ecotoopkartering ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel 

 

 

Foto 5-1: Zicht op de oorspronkelijke kademuur langs de Rupel op ca. 250 m opwaarts van de tijdelijke overslaginfra-
structuur. De zone tussen de Rupel en de oude kademuur werd volgestort met steenbestorting omwille van veiligheids-
redenen, een 6 à 7-tal jaar geleden. De situatie op de foto die dateert van 2011 is dus niet meer actueel. In de be-
staande toestand bevindt er zich op de oever van de Rupel een laag slik met hard antropogeen substraat (de steen-
bestorting waarvan sprake). 

 

5.2 Natura 2000 habitatkaart en vegetatiekaart 

In Tabel 5-2 en Figuur 5-3 wordt de aanduiding van de oevers op de Natura 2000 Habitatkaart (toestand 

2018) ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel weergegeven. 

Op basis van een veldbezoek en zichtbaar op Foto 5-2 tot en met Foto 5-5 blijkt dat de jaagpadzone voor 

de nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur aan zone Molleveld vooral gekenmerkt wordt door verruigd riet-

land en verruigd glanshavergrasland met Grote brandnetel, Kattestaart, jonge opslag van wilg, Japanse 

duizendknoop .... Goed ontwikkelde rietkragen komen er niet voor. 

De tijdelijke kade 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. Zoals op Foto 5-2 en op Foto 5-3 te zien, ligt er langs het 

jaagpad aan de Rupel een lager gelegen jaagpad of oude betonweg waardoor er hier geen hooiland meer 

voorkomt. Het ruimtebeslag van de te 2 te behouden wachtpalen incl. lokale steenbestorting bedraagt ca. 

450 m² ten opzichte van habitattype 1130_vg. 

De vegetatiekaart wordt weergegeven op Figuur 5-4. De huidige schorzone wordt gekenmerkt door een 

pionierzone met kolonisatoren zoals Rietgras en Kattestaart, maar ook met de zeldzamere pioniersoorten 

zoals Heen of Zeebies (Bolboschoenus maritimus). Langs de oever van de Rupel komt er ook opslag van 

Japanse duizendknoop voor. 
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Tabel 5-2: Aanwezigheid van Europese habitats ter hoogte van de nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur waarvan 2 

te behouden wachtpalen en lokale steenbestorting in de Rupel 

Eva-

lua-

tie 

BWK 

code 

Europese 

habitat 

code 

Europese habitat omschrij-

ving 

Permanent 

ruimtebeslag 

voor 8 jaar 

t.h.v. tijde-

lijke over-

slaginfra-

structuur 

(m²) 

Permanent ruimtebeslag (2 meest 

stroomopwaartse en te behouden 

wachtpalen incl. lokale steenbe-

storting) (m²) 

z 

 

kd + hu 6510_hu 

(100%) 

Laaggelegen schraal hooi-

land: glanshaververbond 

(100%) 

3.303*  

z mr + 

mrb + 

sal 

1130 (100%) 

+ rbbmr 

(100%) 

Estuaria (100%) + regionaal 

belangrijk biotoop rietland en 

andere Phragmition-vegeta-

ties (100%) 

251  

m Wat 1130_vg 

(100%) 

De vaargeul in estuarium 

(100%) 

9.600 450 

To-

taal 

   13.154 450 

* Zoals op Foto 5-2 en op Foto 5-3 te zien, ligt er langs het jaagpad aan de Rupel een lager gelegen jaagpad 

of oude betonweg waardoor er hier geen hooiland meer voorkomt. De inschatting van het ruimtebeslag 

t.a.v. habitattype 6510_hu betreft dus een worst-case inschatting. 
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Figuur 5-3: Situering van de Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen in de omgeving van de geplande 

tijdelijke overslaginfrastructuur incl. wachtpalen aan de Rupel 

 

 

 

Foto 5-2: Bestaande situatie ter hoogte van de geplande tijdelijke overslaginfrastructuur aan Molleveld in westelijke 

kijkrichting – juni 2018. Opslag van Japanse duizendknoop langs de Rupeldijk. 

 

 

Foto 5-3: Bestaande situatie ter hoogte van de geplande tijdelijke overslaginfrastructuur aan Molleveld in westelijke 

kijkrichting – april 2017. Opslag van Japanse duizendknoop langs de Rupeldijk. 
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Foto 5-4: Bestaande situatie ter hoogte van de geplande tijdelijke overslaginfrastructuur aan Molleveld in zuidwestelijke 

kijkrichting – april 2017. Opslag van Japanse duizendknoop langs de oever van de Rupel. 

 

 

Foto 5-5: Bestaande situatie ter hoogte van de geplande tijdelijke overslaginfrastructuur aan Molleveld in oostelijke 

kijkrichting – juni 2018 
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Figuur 5-4: Vegetatiekaart ter hoogte van de geplande tijdelijke overslaginfrastructuur, met aanduiding van de loca-
ties met de invasieve soort Japanse duizendknoop (rood gearceerd, Fallopioa japonica) en met zeldzame pionierbie-
zen (zeebies of Bolboschoenus maritimus) (Bron: Vandevoorde, 2016). De translocatiezone is aangeduid met geel-
groene stippellijn. Uit: INBO.A.3904, Van Braeckel & Van Ryckegem (2019) 

 

5.3 Beschrijving van de voorkomende EU-habitats 

Volgens de habitatkaart zijn de habitattypes ‘estuaria’ en het ‘laaggelegen schraal hooiland’ het belangrijk-

ste wat betreft de ligging van de tijdelijke overslaginfrastructuur incl. wachtpalen aan de Rupel. De beschrij-

vingen zijn gebaseerd op Sterckx & Paelinckx (2003), Sterckx et al. (2007) en het managementplan 1.0 

voor het SBZ-H. 

 

5.3.1 1130 – Estuaria 

Algemene beschrijving habitattype 

Een estuarium is het benedenstrooms gedeelte van een rivier dat onder invloed staat van de getijdenwer-

king van de zee. In tegenstelling tot zeearmen en lagunen is er in estuaria een constante doorvoer van 

zoet rivierwater. Het estuarium strekt zich landinwaarts uit tot waar het getij meetbaar is. Typerend aan 

estuaria zijn de uitgesproken getijdendynamiek en de aanwezigheid van overgangen die op elke plaats in 

het estuarium bepalen welke levensgemeenschappen er zich ontwikkelen: 

Volgens de longitudinale gradiënt worden meestal drie zones onderscheiden:  

a) het beneden-estuarium in open verbinding met de zee waar het water zout tot brak is (tussen Ant-

werpen en de grens met Nederland)  

b) het midden-estuarium waar zout en zoet water zich vermengen (tussen Antwerpen en Temse 

en op de Rupel) 

c) het boven-estuarium of zoetwatergetijdengebied (Tussen Temse en Gent). 

 

De Rupel bevindt zich bijgevolg in het midden-estuarium. 

 

Het habitat type “estuaria” omvat alle habitat types die buitendijks voorkomen en onder invloed staan van 

het getij, waardoor er een gedeeltelijke overlap bestaat met andere habitat types van de bijlage I van de 
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habitatrichtlijn zoals onder andere habitat types 1310, 1320, 1330, 91E0 (wilgenvloedbossen). Deze laatste 

habitattypes komen op basis van de Habitatkaart echter niet voor ter hoogte van de projectzones.  

Exclusief tot het habitat type “estuaria” behorende habitats zijn:  

 de permanent water bevattende riviergeul met eventuele waterplantenvegetaties; 

 de slikken en zandplaten in de brak- en zoetwaterzone die bij laag water droog vallen; 

 rietvegetaties op brakke schorren; 

 de zoetwaterschorren met verruigde rietlanden met Grote brandnetel en vitale rietlanden met lokaal 

zeer specifieke soorten zoals de spindotterbloem en biezenvegetaties (Bastaardbies, Ruwe bies, 

Mattenbies, Heen, Driekantige bies).  

Het grote voedselaanbod in estuaria geeft aanleiding tot een hoge concentratie aan ongewervelde bodem-

organismen, het zgn. benthos. Estuaria zijn belangrijke kraam- en kinderkamers voor mariene vissoorten 

en vormt tevens de toegangsweg voor 'anadrome' (trekkende) vissoorten die de rivier opzwemmen naar 

de paaigebieden. Zo trekt een grote populatie van de Rivierprik (Bijlage II-soort) de Zeeschelde op. De 

larven laten zich achteraf met de waterstroom terug richting zee meevoeren. Andere trekkende vissoorten 

die dankzij de verbeterde waterkwaliteit nu terug geregeld worden waargenomen zijn de Bittervoorn (een 

andere Bijlage II-soort), de Fint, de Paling en zelfs de Spiering.  

De grote voedselrijkdom trekt eveneens grote aantallen vogels aan met als belangrijkste soorten Grauwe 

Gans, Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Pijlstaart en Tafeleend, Scholekster, Kluut, 

Kievit, Bonte Strandloper, Wulp, en Tureluur.  

Kwetsbaarheid 

Estuaria worden in het algemeen bedreigd door: 

 Menselijke ingrepen als inpolderingen, rechttrekkingen en verruiming van de vaargeul hebben een 

ingrijpende impact op de hydro- en morfodynamische processen van het estuarium 

 Wegbaggeren van slikwadden en zandplaten in de rivier; zandwinning.  

 Industrialisatie en urbanisatie langs de oevers. 

 Periodiek te hoge zoetwaterafvoer: veroorzaakt het afsterven van weinig mobiele brakwa-

ter(benthos)soorten en het versneld uitspoelen van zoetwater planktongemeenschappen naar de 

brakke zone waar ze afsterven 

 Waterverontreiniging. 

 

Beschermingsstatus in Vlaanderen 

 Vegetatiebesluit (BVR van 23 juli 1998, B.S. 10 september 1998): slikken (ds) vallen onder alge-

meen verbod op vegetatiewijziging voor waterrijke gebieden.  

 Decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging 

door meststoffen (B.S. 28 februari 1991): de opbrenging van dierlijke mest op andere grond dan 

cultuurgrond is verboden. Het is verboden dierlijke mest, andere meststoffen en chemische mest-

stoffen te lozen of te storten in openbare rioleringen, in oppervlaktewateren alsmede op openbare 

wegen, bermen en alle plaatsen andere dan cultuurgronden (zie art. 16 voor nadere bepalingen). 

 

5.3.2 6510 – Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus praten-
sis, Sanguisorba officinalis) 

Kenmerkende biotische en abiotische gegevens: 
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Glanshaverhooilanden bestaan uit hooilanden met een uitbundig bloeiaspect met veel composieten en 

schermbloemigen. Ook hooiweiden komen voor. Een lichte bemesting van deze graslanden was gebruike-

lijk, meestal met stalmest, soms ook door bevloeiing van graslanden. Op bermen en dijken, zoals hier ter 

hoogte van de nieuwe kade, komt dit type nog talrijk voor, zij het in een enigszins gewijzigde vorm. Er is 

een grote variatie aan verschijningsvormen naargelang de standplaats (bodemtype, drainageklasse, voed-

selrijkdom en eventueel overstromingsduur). 

Kwetsbaarheid: 

Het habitattype is in het algemeen bedreigd door: 

 intensivering van de landbouw: herbicidengebruik, omvorming van hooi- naar begrazingsbeheer, 

scheuren en bemesten van grasland, beplanting met populier;  

 bermbeheer met onaangepaste maaidata en geen afvoer van het maaisel;  

 zonder maaibeheer evolueren deze hooilanden naar ruderale gemeenschappen of nitrofiele zo-

men;  

 ontgrondingen in de Maasvallei en dijkwerken in grote riviervalleien;  

 overstromingen met verontreinigd water leiden tot het verdwijnen van gevoelige soorten. 

Beschermingsstatus in Vlaanderen: 

Vegetatiebesluit (BVR van 23 juli 1998, B.S. 10 september 1998): Hu -graslanden vallen onder historisch 

permanent graslanden. Hiervoor geldt:  

 een verbod op wijzigen van vegetatie in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosge-

bieden;  

 een vergunningsplicht voor wijzigen van historisch permanent grasland in vallei-, bron- en natuur-

ontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang en met bijzondere waarde en 

in Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied of Ramsargebied. In niet integrale Vogelrichtlijngebie-

den geldt de vergunningsplicht alleen indien de graslanden aangeduid zijn als habitat.  

 

Decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door mest-

stoffen (B.S. 28 februari 1991):  

 De opbrenging van dierlijke mest op andere grond dan cultuurgrond is verboden. Het is verboden 

dierlijke mest, andere meststoffen en chemische meststoffen te lozen of te storten in openbare 

rioleringen, in oppervlaktewateren alsmede op openbare wegen, bermen en alle plaatsen andere 

dan cultuurgronden (zie art 16 voor nadere bepalingen).  

 Halfnatuurlijke graslanden (hu) en hooilanden met Weidekerveltorkruid (Hp*) op cultuurgronden 

komen in aanmerking voor mestbeperkingen van het MAP indien ze liggen in valleigebieden, agra-

rische gebieden met bijzondere waarde en ecologisch waardevolle agrarische gebieden, in inte-

grale Vogelrichtlijngebieden of indien ze aangeduid zijn als habitats in niet-integrale Vogelrichtlijn-

gebieden (art.15). 

 

5.4 Fauna 

5.4.1 Soorten van bijlage II 

In wat volgt worden de soorten van het SBZ-H die relevant zijn in relatie tot het project verder uitgelicht en 

besproken. 
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5.4.1.1 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)  

 Verspreiding (Decleer. et al. 2007): De Rivierprikken trekt sinds kort opnieuw de Schelde op. Dit is ook 

de enige rivier waar de soort talrijk voorkomt. In de Beneden-Zeeschelde betreft het bijna uitsluitend 

jonge dieren. Adulte paairijpe Rivierprikken trekken tussen december en april de Zeeschelde op en de 

meeste dieren komen dan vast te zitten onder de eerste stuwen van de Bovenschelde (Merelbeke en 

Asper). Ook in andere kanalen en zijrivieren van de Schelde, zoals de Ringvaart en de Kleine Nete, zijn 

er af en toe waarnemingen. De paaiplaatsen van deze prikkenpopulatie zijn echter niet bekend.  

 Kenmerkende habitats leefgebied (Anselin & Bauwens 2003a): De Rivierprik is een anadrome vis, die 

dus het grootste deel van haar leven doorbrengt op zee. De totale levensduur van de soort bedraagt 

ongeveer 7 jaar. Hiervan brengt ze 2,5 tot 3,5 jaar door als volwassen gemetamorfoseerd exemplaar 

door in zee of in grote rivieren. Daarna migreren de adulten stroomopwaarts naar geschikte paaibioto-

pen in de midden- en bovenlopen van rivieren. Deze voortplantingsmigratie kan zowat het hele jaar door 

plaatsgrijpen. Paaiplaatsen bestaan uit ovale of cirkelvormige depressies in grof zand of grind. Er paaien 

soms tot 50 rivierprikken in 1 nest. Na het paaien zoekt de Rivierprik steentjes om deze stroomopwaarts 

de nestopening te deponeren. Na de eileg sterven de adulte prikken. De uitgekomen larven brengen 3 

tot 4 jaar in slibbanken door in de rivieren, waarna ze metamorfoseren en zeewaarts trekken. De larven 

voeden zich voornamelijk met detritus en algen (diatomeeën). Adulte in zee levende prikken parasiteren 

voornamelijk op haring- en kabeljauwachtigen. Land-ingesloten populaties voeden zich op verschillende 

zoetwatervissoorten.  

 Kwetsbaarheid (Anselin & Bauwens 2003a): Deze soort heeft het statuut ‘zeldzaam’ op de rode lijst en 

wordt bedreigd door: 

 Waterverontreiniging (ook periodieke verontreiniging uit overstorten), aangezien de soort zeer 

gevoelig is voor zuurstofgebrek;  

 rechttrekking en ruiming van beken en rivieren aangezien hierbij de vitale paaibedden voor de 

adulten en ingraafbiotopen voor de larven verdwijnen;  

 migratiebarrières naar de bovenlopen (bereiken van ‘paaibedden’). 

 Verbraseming van oppervlaktewaters, door visbepotingen, eutrofiëring en de afwezigheid van 

een gezond Snoekbestand leiden tot troebel water en het verdwijnen van waterplanten en zoet-

watermossels, waarvoor de Bittervoorn afhankelijk is voor de voortplanting 

 

5.4.1.2 Bittervoorn (Rhodeus sericeus) 

 Verspreiding (Decleer. et al. 2007): De Bittervoorn komt voor in alle grote rivieren zoals de IJzer, Leie, 

Boven- en Zeeschelde, Dender, Demer, Dijle en Grote Nete. Ze ontbreekt in de Grensmaas maar is wel 

aanwezig in enkele zijbeken ervan en in de Noord-Limburgse vloeiweiden. In het Dijle- en Demerbekken 

is de soort met telkens een 30-tal plaatsen het meest gevangen. Ook op de kanalen Nieuwpoort-Duin-

kerke, Ieper-IJzer, Roeselare-Leie, Ringvaart, Willebroekse vaart en Leuven-Dijle zijn er regelmatig 

vondsten. Daarnaast leeft ze ook in de wateringen van Mol en Lommel en een aantal polderwaterlopen. 

De soort is ook gesignaleerd van een aantal riviermeanders en vijvers en komt in dergelijke wateren 

allicht nog meer voor dan bekend.  

 Kenmerkende habitats leefgebied (Anselin & Bauwens 2003a): Bittervoorn is gebonden aan het voor-

komen van grote zoetwatermossels waarin ze haar eieren legt. De soort komt voornamelijk voor in 

stilstaand water: vijvers, plassen, sloten, afgesloten riviermeanders,… Daarnaast wordt hij ook gevon-

den in traagstromende wateren. Hij voedt zich voornamelijk met plantaardig voedsel, alhoewel ook zo-

oplankton, insectenlarven, slakken en wormen gegeten worden.  

 Kwetsbaarheid (Anselin & Bauwens 2003a): Deze soort heeft het statuut ‘vermoedelijk zeldzaam’ op de 

rode lijst. Bittervoorns zijn voor hun voortplanting afhankelijk van grote zoetwatermossels. Toch verdwij-

nen populaties van bittervoorn op plaatsen waar deze mossels nog talrijk voorkomen. Meer dan de 

mossels is deze vissoort gevoelig voor waterverontreiniging. 
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5.4.1.3 Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) 

 Verspreiding (Decleer. et al. 2007): In het bekken van de Kleine Nete wordt de Kleine modderkruiper 

nog regelmatig gevangen. In het bekken van de Grote Nete wordt de soort sporadisch aangetroffen op 

de Grote Nete zelf en de Molse Nete. De laatste jaren zijn er meer en meer vangsten in het Ijzerbekken, 

op de Ijzer zelf maar ook in enkele zijbeken en in polderwaterlopen. Uit de stromende wateren van het 

stroomgebied van de Maas is de soort zo goed als verdwenen, met uitzondering van het Merkske en 

de Hammonterbeek. Sporadische vondsten zijn bekend van enkele beken in het Beneden-Zeeschelde-

bekken. Verder wordt de soort in Vlaanderen geregeld opgemerkt in vijvers en poldersloten, al betreft 

het meestal slechts enkele exemplaren. Grotere aantallen zijn aangetroffen in de vijvers van Hofstade. 

 Kenmerkende habitats leefgebied (Anselin & Bauwens 2003a): De Kleine modderkruiper komt voor in 

beken en rivieren met zwakstromend water (meandering en bijhorend stroomkuilenprofiel), maar ook in 

sloten en vijvers met een zandbodem. Leeft overdag ingegraven in het substraat, waaruit enkel zijn kop 

steekt. Dit substraat mag ook een modderpakket zijn, maar er moet dan wel een zandig of stenig sub-

straat in de buurt zijn als paaiplaats. Hij is vooral actief bij schemering en ’s nachts en voedt zich door 

substraat op te zuigen en er de voedseldeeltjes (vooral detritus, phyto- en zoöplankton) uit te zeven. 

Ook grotere ongewervelden (muggenlarven en wormen) worden gegeten.  

 Kwetsbaarheid (Anselin & Bauwens 2003a): Deze soort heeft het statuut ‘zeldzaam’ op de rode lijst en 

wordt bedreigd door waterverontreiniging (ook periodieke verontreiniging door overstorten). 

 

5.4.1.4 Fint (Alosa fallax) 

 Verspreiding (Decleer. et al. 2007): Finten worden tegenwoordig vaak gevangen voor de Vlaamse kust 

in strandnetten die zijn uitgezet voor recreatieve visserij. Sinds 1996 worden in stijgende aantallen op-

nieuw Finten gevangen in de Zeeschelde. Deze stijging wordt waarschijnlijk rechtstreeks veroorzaakt 

door de hogere zuurstofgehaltes. Onder meer door overbevissing en bodemvervuiling kwam de fint 

bijna niet meer voor in de Schelde. Maar de laatste jaren is hij aan een opmars bezig. Zo wordt de vis 

gespot in Paardeweide in Berlare, waar we in het kader van het Sigmaplan een overstromingsgebied 

aanlegden (www.sigmaplan.be). Via een vistrap kunnen allerhande vissen het rustige gebied bereiken. 

Het is de ideale plek om te paaien en voor jonge vissen om op te groeien. 

 Kenmerkende habitats leefgebied (Decleer. et al. 2007): Geslachtsrijpe Finten trekken in school, hoofd-

zakelijk in de maand mei, de estuaria op om te paaien op de grens van zoet en brak water of zelfs in 

het zoetwatergetijdengebied. Ter hoogte van zand- en bij voorkeur grind- of stenige beddingen worden 

in de periode mei-juni eitjes afgezet. De stroming voorziet hen van zuurstof. De jonge dieren zakken na 

de zomer geleidelijk af naar het brakwatergetijdengebied of de zee waar ze overwinteren. Een deel van 

de eenjarige Finten migreert in de lente terug richting zoet water. Naarmate de vissen groter worden, 

trekken ze verder zeewaarts. Volwassen finten voeden zich met ongewervelden, garnalen en kleine 

vissen (o.a. haringlarven). Na een verblijf van 3 tot 5 jaar worden de dieren geslachtsrijp en keren ze 

terug naar het estuarium om geschikte paaiplaatsen op te zoeken, waar de meeste dieren ook sterven. 

 Kwetsbaarheid (Decleer. et al. 2007): Deze soort heeft het statuut ‘uitgestorven’ op de Rode Lijst. Echter 

met de huidige kennis eerder categorie ‘zeldzaam’. De slechte waterkwaliteit en de verontreinigde, zuur-

stofarme, slibrijke waterbodems in het Schelde-estuarium zijn problematisch voor een succesvolle 

voortplanting. Stuwen vormen migratiebarrières en verhinderen een getijdenwerking in het zoetwater-

gedeelte van estuaria (bv. IJzer). 

 

5.4.1.5 Kamsalamander (Triturus cristatus) 

 Verspreiding (Decleer. et al. 2007): De soort is aanwezig in alle Vlaamse provincies, maar de versprei-

ding is duidelijk gefragmenteerd. De belangrijkste concentraties van vindplaatsen bevinden zich actueel 

in de duinen, het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen, de Antwerpse Noorderkempen en 

vochtig Haspengouw. 
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 Kenmerkende habitats leefgebied (Anselin & Bauwens 2003a): soort van kleinschalige landschappen 

met hagen, houtwallen, rietkragen, poelen en vochtige bosjes. Voorkeur voor poelen met een eerder 

grote voedselrijkdom en neutrale pH. 

 Kwetsbaarheid (Anselin & Bauwens 2003a): Deze soort heeft het statuut ‘zeldzaam’ op de rode lijst. De 

belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van deze soort zijn het verdwijnen of tijdelijk droogvallen 

van de voortplantingspoelen en/of het verdwijnen van geschikte landbiotopen. Positief is wel dat deze 

soort zeer snel nieuw aangelegde waterpartijen kan koloniseren, althans wanneer nog populaties in de 

nabije omgeving aanwezig zijn.  

 

5.4.1.6 Europese bever (Castor fiber) 

 Verspreiding (Decleer. et al. 2007): De Bever kwam vroeger in heel Europa voor, maar was door over-

bejaging in het begin van de 20ste eeuw tot een aantal relictgebieden in Frankrijk (Rhône), Duitsland 

(Elbe), Noorwegen en Polen teruggedrongen. De ondersoort C. fiber albicus van het Elbe-gebied is de 

ondersoort die oorspronkelijk ook in Vlaanderen voorkwam, maar bij ons reeds halverwege de 19e eeuw 

was uitgeroeid. In Nederland, Duitsland en Wallonië zijn recent herintroductieprojecten gestart. Zwer-

vende dieren worden tegenwoordig regelmatig gezien langs de Grensmaas. In 2003 werd in Vlaams-

Brabant, in het stroomgebied van de Dijle en de Laan, op niet-officiële wijze Bevers uitgezet, die zich 

ondertussen hebben voortgeplant en verspreid in de regio. Recente waarnemingen gebeurden onder-

tussen ook langs de Demer en de Berwine in Voeren. De laatste jaren is de Bever ook in opmars langs-

heen de Schelde, mede door de betere waterkwaliteit en de aanleg van overstromingsgebieden langs-

heen de Schelde. Het aantal bevers rond de Schelde werd in 2010 nog geraamd op een twaalftal. In 

2018 werd het aantal op 250 ingeschat (www.sigmaplan.be). De Sigmagebieden langs de Schelde, 

zoals Vlassenbroek in Dendermonde en ook de Polders van Kruibeke, zijn in trek bij bevers. Ook aan 

de overzijde van de Rupel ter hoogte van het projectgebied, in het Broek de Naeyer komt een beverfa-

milie voor (www.rlrl.be).  

 Kenmerkende habitats leefgebied (Decleer. et al. 2007): Bevers komen voor langs beken, rivieren en 

waterplassen afgezoomd met bomen, struiken en moerasvegetatie en met een waterdiepte van min. 

0,5 m. Ze hebben een grote impact op hun omgeving en de aanwezige levensgemeenschappen. Ge-

schikte leefgebieden bieden de nodige rust voor de bouw van moeilijk bereikbare burchten, die meestal 

bestaan uit een gang uitgegraven in de oever, die eindigt in een ‘nest’ van takken, planten en modder. 

Wanneer de oever te vlak of te hard is, worden drijvende, bovengrondse burchten gebouwd. Als het 

water te ondiep is of te snel stroomt, bouwen ze dammen, zodat voldoende stilstaand water ontstaat. 

Bevers leven in familieverband en zijn strikte planteneters met een voorkeur voor schors, twijgen en 

bladeren van zachte houtsoorten zoals wilg, populier en berk. Om aan de twijgen en bladeren te geraken 

worden bomen met een diameter tot 60 cm omgeknaagd. Zelden gaan ze hiervoor verder dan 100 m 

van de oever. Ze zijn overwegend nachtactief. Het menu wordt aangevuld met grassen, kruiden en ‘s 

winters ook met plantenwortels. 

 Kwetsbaarheid (Decleer. et al. 2007): Deze soort heeft het statuut ‘uitgestorven’ op de Rode Lijst. Echter 

met de huidige kennis eerder categorie ‘zeldzaam’. De Bever lijkt momenteel niet bedreigd in Vlaande-

ren. Geringe voortplanting door verstoring en microverontreinigingen in het water en beperkte disper-

sie tengevolge van allerlei barrières en verkeersslachtoffers zijn mogelijke remmende factoren bij de 

uitbreiding van de Vlaamse beverpopulatie.  

 

5.4.2 Soorten van bijlage IV: strikt te beschermen soorten 

Soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (Bijlage III van het Soortenbesluit) betreffen dier- en planten-

soorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd en voorkomen in Vlaanderen. Zij 

zijn niet specifiek gebonden aan een bepaald habitatrichtlijngebied maar zijn overal strikt te beschermen 

soorten. Speciale beschermingszones hoeven niet te worden afgebakend indien ze niet voorkomen op 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_d#Dispersie
https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_d#Dispersie
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bijlage 2. Deze soorten verdienen middels maatregelen strikte bescherming in hun natuurlijk verspreidings-

gebied.  

De vele waterrijke biotopen in de Rupelstreek vormen een geliefkoosd jachtterein voor veel vleermuizen. 

De aanwezige (moeras)bossen kunnen schuilgelegenheid en voortplantingsplaatsen bieden indien vol-

doende oude en dode bomen aanwezig zijn. Ook de aanwezigheid van enkele oude (kasteel)parken in de 

regio is wellicht interessant voor vleermuizen (Laurijssens & De Blust, 2011). De vleermuizen zijn als groep 

opgenomen als Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen (Beckers et al., 2009). Binnen het 

projectgebied zijn er in de studie van Feys (2017) waarnemingen van 3 soorten vleermuizen (Figuur 5-5): 

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. De Vos et al. (2020) meldt dat er aan de 

noordkant van het centraal vijvercomplex in het projectgebied in 2018 volgende soorten werden waarge-

nomen, met behulp van een automatische batdetector: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

Grootoorvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Bosvleermuis. Deze soorten zijn Eu-

ropees beschermd via de Habitatrichtlijn (Bijlage IV). 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 soor-

tengroep zou wel kunnen toenemen naarmate het bos ouder wordt (De Vos et al., 2020). 

 

Figuur 5-5: Zoogdierwaarnemingen in het projectgebied en onmiddellijke omgeving (2008-2017) (Feys, 2017) 

 

Otter, eveneens een Bijlage IV soort, komt voor in de omgeving van het projectgebied.  

Andere soorten van Bijlage IV, die voorkomen ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur en corridor 

Molleveld, zijn niet gekend. 
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5.4.2.1 Rugstreeppad (Bufo calamita) 

Rugstreeppad is geen IHD-doelsoort voor het SBZ-H. Er is 1 waarneming (2010) van een roepende Rug-

streeppad buiten het projectgebied, aan de grote noordelijke plas. In de aanpalende actieve kleigroeve van 

Wienerberger komt een populatie Rugstreeppad voor. Deze wordt jaarlijks opgevolgd door Natuurpunt Stu-

die (Lambrechts & Jooris, 2011; Lambrechts, 2012, 2015, 2017), in 2014 ook door Nature ID (Nature ID, 

2014). Het project zelf zal geen verstoring van het actueel leefgebied voor Rugstreeppad betekenen. Voor-

liggend project voorziet in de aanleg van een natuurverbinding tussen de Rupel en het kleiputtengebied. In 

voorliggende passende beoordeling worden voor de goede inrichting hiervan maatregelen voorgesteld, o.a. 

voor de IHD-doelsoorten Bever en Kamsalamander. Deze maatregelen kunnen ook bijdragen tot de ver-

dere verspreiding van Rugstreeppad en uitbreiding van zijn leefgebied, waardoor deze soort ook wordt 

meegenomen in deze passende beoordeling. 

 Verspreiding (Decleer. et al. 2007): De Rugstreeppad wordt over heel Vlaanderen waargenomen, maar 

het verspreidingsgebied is sterk versnipperd. Vroeger kwam de soort verspreid voor over de ganse dui-

nengordel maar is nu beperkt tot de westkust. Relatief dichte concentraties van vindplaatsen bevinden 

zich aan de westkust, het havengebied rond Antwerpen en de Antwerpse en Limburgse Kempen. 

 Kenmerkende habitats leefgebied (Decleer. et al. 2007): De Rugstreeppad is een warmtemin-

nende soort met een gravende levenswijze. Ze bewoont duin- en heidegebieden, waar landactieve die-

ren zich vooral ophouden op gestabiliseerde, zonbeschenen duinen met een schrale begroeiing van 

korstmossen, grassen en Struikhei. Daarnaast treffen we ze aan in geaccidenteerde terreinen die sterk 

door menselijke activiteiten beïnvloed zijn, zoals oude kleiwinningen, verlaten zandgroeven, bouwter-

reinen, koolmijnstorten en met zand opgespoten terreinen van industrie- en havengebieden. Deze ter-

reinen bevatten veelal een kleinschalige afwisseling van onbegroeide plaatsen en plekken met ijle ve-

getaties. De keuze van de voortplantingsplas is afhankelijk van de aard van de landbiotoop. In heide-

gebieden gaat de voorkeur vooral naar erg ondiepe, zonbeschenen oeverzones en uitlopers van grotere 

vennen. Ook ondergelopen weilanden en akkers in de directe omgeving van heidegebieden worden als 

voortplantingswater gebruikt. In geaccidenteerde terreinen geven ze de voorkeur aan ondiepe plassen 

met weinig of geen vegetatie. Vaak betreft het tijdelijke plassen die tijdens regenarme lentes en zomers 

snel uitdrogen. Nieuw gegraven plassen en accidenteel ontstane ondieptes worden vaak zeer snel ge-

koloniseerd, maar ze worden ook even snel verlaten zodra de watervegetatie een meer permanent 

karakter krijgt. Rugstreeppadden verplaatsen zich dan ook vaak van de ene naar de andere paaiplaats. 

 Kwetsbaarheid (Decleer. et al. 2007): De soort is recent vooral verdwenen uit een aantal van de meer 

geïsoleerd gelegen vindplaatsen. Ondiepe voortplantingswateren zijn gevoelig aan verdroging door 

drainage of waterwinning in de omgeving. Ook eutrofiëring en aanwezigheid van vis en watervogels is 

ongunstig. 

 

5.4.2.2 Europese otter (Lutra lutra) 

De Otter is geen IHD-doelsoort voor het SBZ-H. Otter werd gespot in het natuurgebied Broek De Naeyer 

in Willebroek (aan de overzijde van het projectgebied) en het kleiputtengebied te Boom-Rumst vormt tevens 

een potentieel geschikt leefgebied voor de Otter. Het project zelf zal geen negatieve invloed hebben op 

deze soort. Voorliggend project voorziet daarentegen in de aanleg van een natuurverbinding tussen de 

Rupel en het kleiputtengebied. In voorliggende passende beoordeling worden voor de goede inrichting 

hiervan maatregelen voorgesteld, o.a. voor de IHD-doelsoorten Bever en Kamsalamander. Deze maatre-

gelen kunnen ook bijdragen tot de verdere verspreiding van otter en uitbreiding van zijn leefgebied, waar-

door deze soort ook wordt meegenomen in deze passende beoordeling. 

 Verspreiding (Decleer. et al. 2007): De Otter kwam vroeger in heel Europa voor, maar de soort is inmid-

dels verdwenen in grote delen van Noorwegen en Zweden, Nederland (recent opnieuw uitgezet), West-

Duitsland, Zwitserland, Noord-Italië en Noord-Frankrijk. Tot in het begin van de 20ste eeuw werden ook 

in vrijwel heel Vlaanderen Otters aangetroffen, maar momenteel is het dier op populatieniveau bij ons 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_s#Soort
https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_s#Soort
https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_s#Soort
https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_v#Verdroging
https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_e#Eutrofiring
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vrijwel zeker uitgestorven. In de streek van de Grensmaas zijn er recent enkele waarnemingen die mo-

gelijk betrekking hebben op zwervende dieren (vanuit Wallonië?) of op een kleine relictpopulatie. Daar-

naast zijn er sporadische meldingen (vaak niet bevestigd) uit de IJzervallei, het Oost-Vlaams krekenge-

bied en de Noorderkempen. 

 Kenmerkende habitats leefgebied (Decleer. et al. 2007): De Otter bewoont een grote verscheidenheid 

aan waterrijke gebieden, zoals rivier- en beeksystemen, sloten en vijvers, laagveengebieden en natte 

valleigraslanden. De mannetjes zijn territoriaal en gebruiken een zeer groot leefgebied (bvb. tot 20 km 

oeverlengte); de wijfjes leggen doorgaans kleinere afstanden af. Gezien de otter voornamelijk een vis-

eter is, is een rijk visbestand en een goede waterkwaliteit cruciaal. Een structuurrijke oeverbegroeiing 

is noodzakelijk in functie van dekking en rust. Typische rustplaatsen zijn dichte rietvegetaties, struwelen 

en holtes onder het wortelstelsel of aan de voet van bomen op de oever.  

 Kwetsbaarheid: Deze soort heeft het statuut ‘vermoedelijk uitgestorven’ op de Rode Lijst (Decleer et al. 

2007). Echter met de huidige kennis eerder categorie ‘zeldzaam’. Aan de overzijde van de Rupel, ter 

hoogte van het projectgebied, in het Broek de Naeyer werd otter waargenomen. Dit voor het eerst in 

2012 met camerabeelden. Intussen blijkt dat de soort zich opnieuw voortplant in de vallei van de 

Schelde. De Otter vereist uitgestrekte waterrijke gebieden met een goede waterkwaliteit en een variatie 

aan structuurrijke oevers en oeverzones. Het creëren en/of herstellen van dergelijke gebieden is nood-

zakelijk om stabiele populaties te kunnen opbouwen. Bijzondere aandacht dient ook te gaan naar aanleg 

van otterpassages onder drukke wegen. De mortaliteit via het verkeer blijkt immers één van de grootste 

problemen te zijn voor succesvolle hervestiging van de soort. 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/mortaliteit
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6 EFFECTENANALYSE EN -BEOORDELING 

Bij de effectbeschrijving- en beoordeling worden zowel de effecten tijdens de bouwfase als tijdens de ex-

ploitatiefase onderzocht. 

 

6.1 Biotoopverlies/biotoopwinst 

Het totale biotoopverlies aan Natura 2000 habitats dat wordt veroorzaakt door de plaatsing van een nieuwe 

tijdelijke overslaginfrastructuur, waarvan 2 te behouden wachtpalen en de lokale steenbestorting errond, 

wordt in Tabel 6-1 weergegeven. Opgelet: binnen de afbakeningscontour van het Habitatrichlijngebied 

‘Schelde-estuarium en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’, is enkel het habitattype 1130 

gelegen. Het habitattype 6510 is volledig gelegen buiten het Habitatrichtlijngebied. 

De overeenkomstige ecotoopinname, op basis van de ecotopenkaart van Van Braeckel et al. (2015), van 

de tijdelijke overslaginfrastructuur met de 2 te behouden wachtpalen en de lokale steenbestorting errond, 

is weergegeven in Tabel 6-2. 

De tijdelijke overslaginfrastructuur wordt na de werken voor de sanering en de creatie van de nieuwe mor-

fologie integraal verwijderd (buispalen, damwand, steenbestorting, etc.) met uitzondering van de 2 meest 

stroomopwaartse wachtpalen en de lokale steenbestorting errond. Het behoud van de steenbestorting rond 

de 2 buispalen is noodzakelijk om de stabiliteit te garanderen onder invloed van de getijdenstroom op de 

Rupel. De inname als gevolg van de tijdelijke overslaginfrastructuur zal ca. 8 jaar duren en is volgens de 

Praktische Wegwijzer Ruimtebeslag (ANB, 2020) als permanent te beschouwen. Gezien het slik- en schor-

profiel na de afbraakfase zal worden hersteld (zie verder), is dit ruimtebeslag wel als omkeerbaar te be-

schouwen. Voor de permanente wachtpalen en lokale steenbestorting, is de inname permanent.  
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Tabel 6-1: Biotoopverlies Europese habitats ten gevolge van de aanleg van de nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur 

waarvan 2 te behouden wachtpalen en lokale steenbestorting in de Rupel 

Eva-

lua-

tie 

BWK 

code 

Europese 

habitat 

code 

Europese habitat om-

schrijving 

Permanent ruimte-

beslag voor 8 jaar 

t.h.v. tijdelijke over-

slaginfrastructuur 

(m²) 

Permanent ruimtebeslag (2 

meest stroomopwaartse en te 

behouden wachtpalen incl. lo-

kale steenbestorting) (m²) 

    Europese 

habitats 

Binnen 

SBZ-H 

Europese habitats Binnen SBZ-H 

z 

 

kd + hu 6510_hu 

(100%) 

Laaggelegen schraal 

hooiland: glanshaverver-

bond (100%) 

3.303*    

z mr + 

mrb + 

sal 

1130 (100%) 

+ rbbmr 

(100%) 

Estuaria (100%) + regio-

naal belangrijk biotoop 

rietland en andere Phrag-

mition-vegetaties (100%) 

251 121   

m wat 1130_vg 

(100%) 

De vaargeul in estuarium 

(100%) 

9.600 9.600 450 450 

To-

taal 

   13.154 9.722 450 450 

* Zoals op Foto 5-2 en op Foto 5-3 te zien, ligt er langs het jaagpad aan de Rupel een lager gelegen jaagpad 

of oude betonweg waardoor er hier geen hooiland meer voorkomt. De inschatting van het ruimtebeslag 

t.a.v. habitattype 6510_hu betreft dus een worst-case inschatting. 

 

Tabel 6-2: Ecotoopverlies op de ecotopenkaart van Van Braeckel et al. (2015) ten gevolge van de aanleg van de 

nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur waarvan 2 te behouden wachtpalen en lokale steenbestorting in de Rupel 

Ecotoop 

Permanent ruimtebeslag voor 8 

jaar t.h.v. tijdelijke overslaginfra-

structuur (m²) 

Permanent ruimtebeslag (2 meest 

stroomopwaartse en te behouden 

wachtpalen incl. lokale steenbe-

storting) (m²) 

Laag slik hard antropogeen 341  

Laag slik zacht substraat 635  

Matig diep subtidaal 4.666 400 

Middelhoog slik hard antropogeen 294  

Middelhoog slik zacht substraat 5  

Ondiep subtidaal 3.376 50 

Hoog supralitoraal 17  

Schor 357  

Totaal 9.691 m² 450 m² 
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In vergelijking met het totale Habitatrichtlijngebied zal de overslaginfrastructuur en de wachtpalen respec-

tievelijk tot een beperkt permanent oppervlakteverlies voor 8 jaar en een gering permanent oppervlakte-

verlies leiden aan habitattype 1130 – Estuaria. 

Ter hoogte van de tijdelijke overslaginfrastructuur is er een eerder scherpe overgang van schor naar slik 

en een matig diep subtidaal gedeelte. Over een lengte van ca. 30 m langs de oever van de Rupel zal de 

natuurlijke oeverzone worden vervangen door een damwand en kademuur. Over een lengte van ca. 275 

m rond deze kade en langs de oever van de Rupel wordt steenbestorting aangebracht. Aan de Rupel zijn 

er reeds een aantal bestaande kades gelegen, vnl. op rechteroever. De totale lengte van de bestaande 

kades langs de rechteroever, d.i. waar de natuurlijke oever is vervangen door een kademuur, bedraagt grof 

geraamd ca. 2 km. De lengte van de rechteroever van de Rupel bedraagt ca. 12 km. Er is een cumulatief 

effect, hetzij relatief beperkt en omkeerbaar, te verwachten door het bijkomende permanente ruimtebeslag 

van 8 jaar van de tijdelijke kade aan de Rupel.  

In het kader van dit project werd het advies van INBO gewonnen om de randvoorwaarden en aanbevelin-

gen te definiëren tijdens de aanleg van de tijdelijke overslaginfrastructuur en voor de heraanleg van de slik- 

en schorzone, na afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur. Het betreft advies INBO.A.3904 van Van 

Braeckel & Van Ryckegem (2019). In Tabel 6-3 wordt aangegeven hoe deze randvoorwaarden en aanbe-

velingen werden geïntegreerd in het project. 

 

Tabel 6-3: Randvoorwaarden en aanbevelingen uit advies INBO.A.3904 (Van Braeckel & Van Ryckegem, 2019) en 
integratie in het project 

Randvoorwaarde/aanbeveling Projectintegratie 

Tijdens de werken 

Water/geulzone  

• Ontzie zo veel mogelijk de noordwestelijke on-

diepe subtidale zone door de geplande werkzone 

te verkleinen en meer stroomopwaarts te ver-

plaatsen. Plaats de meest noordwestelijke 

wachtpaal met de nodige bijhorende verwachte 

diepgang niet. 

Het schip moet aan de kade raken om gelost te kunnen 

worden. Er wordt maar 1 duwbak per keer gelost. Het 

duwschip zal tijdens het lossen varen naar het westen, 

naarmate de duwbak wordt gelost, tot ca. 50 à 60 m in 

westelijke richting. De meest stroomafwaartse paal in de 

noordwestelijke subtidale zone is hier noodzakelijk voor 

het lossen van het duwschip. De aanwezige ondiepe sub-

tidale zone zal verdiept moeten worden. Hier is zeer hard 

substraat aanwezig. Er zal met een hydraulische kraan 

met breekhamer worden gewerkt die het substraat los-

maakt om deze zone te kunnen verdiepen. Deze stroom-

afwaartse paal en de steenbestorting wordt integraal ver-

wijderd bij de afbraak van de tijdelijke overslaginfrastruc-

tuur. Het slik-schorprofiel zal vervolgens herstel worden, 

zie hieronder. 

• Voorkom bij de bestorting van de oever dat stort-

stenen in de geul met zacht substraat terechtko-

men. Bij voorkeur wordt de zone met breuksteen 

beperkt tot de ondiepere zone of wordt een meer 

technische oplossing voorzien. Voorzie dat de tij-

delijke breuksteenzone volledig kan verwijderd 

worden. 

Het plaatsen van de steenbestorting is noodzakelijk om 

de stabiliteit te garanderen met de getijdenstroom rond de 

buispalen. De steenbestorting wordt volledig verwijderd 

bij afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur, met uit-

zondering van de steenbestorting rond de 2 meest 

stroomopwaartse buispalen. 
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• Verplaats de drie meest stroomopwaarts ge-

plande palen van het slik naar het subtidaal, on-

deraan de helling. 

Het ontwerp werd aan deze maatregel aangepast. De drie 

meest stroomopwaartse buispalen zijn nu volledig gele-

gen in het matig diep subtidaal en niet in de slikzone (zie 

Figuur 5-2). 

Schorzone  

• Transplanteer de biezenpopulatie naar het 

stroomafwaartse deel van het oeverprofiel. 

Langs de oever van de Rupel komt opslag van Japanse 

duizendknoop voor. Op de plaatsen waar biezenpopulatie 

voorkomt, op afdoende afstand en vrijstaand van de op-

slag van Japanse duizendknoop, zal deze maatregel toe-

gepast worden (Figuur 5-4). 

• Volg bij grondwerken in de zone met Japanse 

duizendknoop de richtlijnen van Thoonen & Wil-

lems (2018) 

Langs de oever van de Rupel komt opslag van Japanse 

duizendknoop voor. Waar Japanse duizendknoop voor-

komt, zullen er bij de grondwerken in de betreffende zone 

de richtlijnen van Thoonen & Willems (2018) worden ge-

volgd. Concreet gaat het over het toepassen van biovei-

ligheidsmaatregelen bij grondverzet, beheer en de ver-

werking van groenafval van invasieve duizendknoop. Het 

is essentieel dat de nodige bioveiligheidsmaatregelen in 

het bestek worden opgenomen en er wordt toegezien op 

de naleving ervan (Figuur 5-4).  

• Voer bij voorkeur geen ingrijpende werken uit tij-

dens het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 

juli). 

Deze maatregel wordt toegepast. Zwaar geluidsversto-

rende werken als het heien van buispalen en damwanden 

moeten worden uitgevoerd buiten het uitgebreide broed-

seizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart 

tot 30 augustus. Hiermee wordt de impact op zowel broed-

vogels (officieel broedseizoen: 15 maart – 30 juni) als de 

impact op eventuele (maar in het projectgebied niet ver-

wachte) kraamkolonies van vleermuizen (voornamelijk juli 

tot half augustus) voorkomen. 

Herinrichting na de werken 

Water/geulzone  

• Verwijder de tijdelijke breuksteenzone. 

De steenbestorting wordt volledig verwijderd bij afbraak 

van de tijdelijke overslaginfrastructuur, met uitzondering 

van de steenbestorting rond de 2 meest stroomopwaartse 

buispalen. 

Slik-schorprofiel  

• Kies voor een dubbel getrapt profiel met vlakke 

zone (Figuur 6-1). 

Het herstel van de slik-schorprofiel na afbraak van de tij-

delijke overslaginfrastructuur zal gebeuren cf. deze aan-

beveling. 

• Vermijd de penetratie van breuksteen met asfalt 

of colloïdaal beton. 

De 2 m dikke steenbestortingslaag is voldoende voor de 

stabiliteit van de buispalen. Er wordt geen colloïdaal beton 

noch asfalt gebruikt tussen de steenbestorting. 

• Werk het profiel boven 7 mTAW af met een zan-

diger toplaag van 10-50 cm dikte. 

Het herstel van de slik-schorprofiel na afbraak van de tij-

delijke overslaginfrastructuur zal gebeuren cf. deze aan-

beveling. 
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Figuur 6-1: Gewenst dijkdwarsprofiel met aanduiding van de hoogtes van de terrassen 

 

Het ruimtebeslag voor de nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel zal ca. 8 jaar duren en is 

volgens de Praktische Wegwijzer Ruimtebeslag (ANB, 2020) als permanent te beschouwen. Gezien dit 

permanent ruimtebeslag voor 8 jaar van estuarium beperkt is en omkeerbaar is, en het feit dat de slik- en 

schorzone hier heel smal is en bijgevolg een minder grote ecologische waarde heeft o.a. als leefgebied 

voor benthos en foerageergebied voor vogels in vergelijking met de bredere slik- en schorgebieden en dit 

in relatie tot de volledige Rupel, wordt er geen aanzienlijk negatieve impact verwacht op de instandhou-

dingsdoelstellingen van het habitattype 1130 – Estuaria voor het SBZ-H ‘Schelde-estuarium 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 (Figuur 6-1). 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 functio-

neel slik met zacht substraat te doen ontstaan. Aangezien slik- en schorvegetaties eerder pioniersvegeta-

ties 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, ko-

men 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 ver-

stoorde 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. Er wordt geen significante impact verwacht op de instand-

houdingsdoelstellingen van het habitattype 1130 – Estuaria voor het SBZ-H ‘Schelde-estuarium en Durme-

estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. 

Teneinde een afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel te garanderen, zal de bouw 

en de afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur in 1 omgevingsvergunning van beperkte duur worden 
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aangevraagd met uitzondering van de 2 meest stroomopwaartse wachtpalen en de lokale steenbestorting 

errond. 

 

De tijdelijke overslaginfrastructuur betekent een permanent ruimtebeslag van 8 jaar van het habitattype 

6510 - laaggelegen, schraal hooiland. Deze inname is volledig gelegen buiten het Habitatrichtlijngebied. 

Dit habitattype komt overeen met de vegetatie langs het jaagpad naast de Rupel. Zoals op Foto 5-2 en op 

Foto 5-3 te zien, ligt er langs het jaagpad aan de Rupel een lager gelegen jaagpad of oude betonweg 

waardoor er hier geen hooiland meer voorkomt. De inschatting van het ruimtebeslag t.a.v. habitattype 

6510_hu (3.303 m²) betreft dus een worst-case inschatting. Op de locaties waar de huidige dijk met dijkve-

getatie wordt aangetast tijdens werkzaamheden kan, na de bouw van de overslaginfrastructuur en opnieuw 

na de afbraak ervan, een herstel optreden. Langs het jaagpad, zowel aan landzijde als aan waterzijde, 

komt Japanse duizendknoop voor. Waar Japanse duizendknoop voorkomt, moeten er bij de grondwerken 

in de betreffende zone de richtlijnen van Thoonen & Willems (2018) worden gevolgd. Concreet gaat het 

over het toepassen van bioveiligheidsmaatregelen bij grondverzet, beheer en de verwerking van groenafval 

van invasieve duizendknoop. Het is essentieel dat de nodige bioveiligheidsmaatregelen in het bestek wor-

den opgenomen en er wordt toegezien op de naleving ervan. 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. Het project zal bijgevolg geen aanzienlijke invloed hebben op de instandhoudingsdoel-

stellingen van het habitattype 6510 – Laaggelegen schraal hooiland voor het SBZ-H ‘Schelde-estuarium 

en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’.  

 

Er is geen rechtstreekse en onrechtstreekse impact te verwachten ter hoogte van de habitattypes 6430 - 

Verbond van harig wilgenroosje en 91E0 - Zachthoutooibos aan de overkant van de Rupel. 

 

Beoordeling – Het directe biotoopverlies voor 8 jaar voor de tijdelijke overslaginfrastructuur wordt negatief 

beoordeeld. Het directe biotoopverlies voor de permanente wachtpalen is gering maar wordt toch als be-

perkt negatief beoordeeld doordat het een permanente inname binnen SBZ betreft. Het directe biotoop-

verlies zal echter geen aanleiding geven tot een aanzienlijk negatieve impact op de instandhoudingsdoel-

stellingen van de Europese beschermde habitats en de natuurlijke kenmerken van het SBZ-H ‘Schelde-

estuarium en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. 

 

6.2 Waterhuishouding 

Voor de inkokering van het jaagpad is er een bemaling nodig gedurende ca. 4 maanden. In de stationaire 

toestand zal het debiet ca. 30 m³/dag bedragen. De stationaire invloedstraal (0 cm grondwaterverlaging) 

bedraagt ca. 132 m. Voor de bouw van de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat is er een bemaling nodig 

gedurende ca. 1 jaar. In de stationaire toestand zal het debiet ca. 104 m³/dag bedragen en zal de invloed-

straal (0 cm grondwaterverlaging) ca. 236 m bedragen. Er is tevens een drainage van de tunnel vereist op 

deze droog te houden, tot op een niveau van + 1,0 mTAW. 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. 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. 

Voor de bouw van de overslaginfrastructuur zullen er buispalen en damplanken in de bodem van de Rupel 

geheid worden, waardoor de turbiditeit in de Rupel tijdelijk zal toenemen. 
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Beoordeling verdrogingseffecten - De invloed van de bemaling nodig voor de inkokering van het jaag-

pad, de aanleg van de tunnel onder de Kapelstraat en de permanente drainage van de Kapelstraat is als 

verwaarloosbaar te beschouwen gezien de ondiepe aanwezigheid van de Boomse Klei die fungeert als 

aquitard3. Het verruigd grasland (aangeduid habitattype 6510 – Laaggelegen schraal hooiland) dat aanwe-

zig is aan de Rupeldijk wordt aangeduid als weinig kwetsbaar voor verdroging op de ecotoopkwetsbaar-

heidskaart. Het verruigd rietland (aangeduid als habitattype 1130 – Estuaria en rbbmr - regionaal belangrijk 

biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties) aan de Rupeldijk wordt aangeduid als kwetsbaar voor 

verdroging op de ecotoopkwetsbaarheidskaart. Gezien de beperkte invloedssfeer van de bemaling en het 

feit dat Riet een soort is met een brede ecologische amplitude die een tijdelijke grondwaterverlaging mak-

kelijk kan verdragen, wordt het mogelijk verdrogingseffect van de geplande bemalingen en de drainage als 

beperkt negatief beoordeeld. 

 

Beoordeling waterkwaliteitseffecten - 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 Ru-

pel. 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 toe-

passing 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 orthofos-

faat, alvorens lozing in de Rupel is nodig (deze parameters volgen uit de resultaten van het grondwateron-

derzoek door RoTS, 2020). Voor de opvolging van de vigerende lozingsnormen wordt een periodieke mo-

nitoring 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 we-

kelijkse monitoring) kan evenwel sneller afgebouwd worden in functie van de resultaten. Wanneer de con-

centraties 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, wordt de impact op de waterkwaliteit van de Rupel als 

verwaarloosbaar beschouwd. 

Tijdens de aanleg van de buispalen en damplanken voor de bouw van de kade 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. Dit effect 

is te vergelijken met baggerwerkzaamheden in de waterloop. Een permanent effect op de waterkwaliteit 

van de Rupel is niet te verwachten (beperk negatief effect). 

 

6.3 Verstoring 

6.3.1 Verstoring door geluid 

Rustverstoring voor fauna kan optreden ten gevolge van verstoring door: 

• aanlegfase van de tijdelijke overslaginfrastructuur (werfmachines) – tijdelijke verstoring gedurende 

aantal weken 

 

 

 

3 Een aquitard is een geologische formatie van laag gesteente of sediment dat slecht doorlaatbaar is voor 
water. In vergelijking tot een aquifer laat het relatief veel minder water door (bijvoorbeeld een kleipakket). 
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• de extra scheepspassage met grondaanvoer (duwbakken) – verstoring overdag en gedurende 8 

jaar 

• overslagkranen en af- en aanrijdende dumpers – verstoring overdag en gedurende 8 jaar 

• afbraakfase van de tijdelijke overslaginfrastructuur (werfmachines) – tijdelijke verstoring gedurende 

aantal weken 

• herstel van de slik-schorzone t.h.v. de tijdelijke overslaginfrastructuur (werfmachines) – tijdelijke 

verstoring gedurende aantal weken 

Zwaar geluidsverstorende werken als het heien van buispalen en damwanden bij de aanleg van de tijdelijke 

overslaginfrastructuur moeten worden 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. 

Uit de discipline Geluid en trillingen van het project-MER blijkt een verhoging van het geluid tot meer dan 

55 dB(A) te verwachten door de aanvoer van externe gronden in het project ter hoogte van corridor Molle-

veld. De VLAREM-normen van natuurverbindingsgebied (voor bufferzones: 55 dB(A)) waar de Molle-

veldroute doorloopt, zal aldus overschreden worden. Door de werkzaamheden binnen het ontginningsge-

bied zal de natuurverbinding zijn functie voor de duur van 8 jaar verliezen. In de bestaande toestand is de 

natuurverbindingsfunctie van de corridor Molleveld eerder beperkt, gezien de afwezigheid van een ‘natte’ 

natuurverbinding tussen de Rupel en het voormalige kleiontginningsgebied.  

Voor de (water)vogels die voorkomen ter hoogte van de Rupel die aangeduid is als SBZ-H wordt er een 

geluidsverstoring verwacht. Verstoring zal gedurende het hele jaar optreden maar zal voornamelijk relevant 

zijn in de wintermaanden. De drie vogelsoorten waarvoor er S-IHD’s zijn opgenomen zijn Roerdomp, Slob-

eend en Waterrietzanger. Op basis van de kenmerken van de zone waar de tijdelijke kade wordt voorzien, 

kan er gesteld worden dat deze soorten wellicht niet voorkomen. Roerdomp is een soort van uitgestrekte, 

natte rietmoerassen, zeggevegetaties en natte ruigtes. Slobeend is een broedvogel van vochtige weiland-

complexen, moerassen en ondiepe plassen met modderzones. Slobeend kan wel verwacht worden ter 

hoogte van slikzones, maar gezien de slikzone hier heel beperkt is, wordt deze soort hier slechts in mindere 

mate verwacht. In de wintermaanden komen ze vooral voor op open water zoals dokken, spaarbekkens en 

grote vijvers. Waterrietzanger prefereert open, voedselrijke moerasgebieden, rijk aan natte zeggenvegeta-

ties en mossen. Het doortrekhabitat in Vlaanderen bestaat uit allerlei types moerassen gedomineerd door 

lage zeggen- en pitrusvegetaties. Ter hoogte van de vaargeul van de Rupel wordt deze soort niet verwacht.  

De Zeeschelde en Rupel is wel een belangrijk overwinteringsgebied voor allerlei watervogels, wat aange-

geven wordt door de resultaten van 15 jaar maandelijkse boottellingen op de Zeeschelde en Rupel door 

het INBO (Van Den Bergh et al., 2006). Voor de vissoorten aangemeld voor dit SBZ-H wordt er geen sig-

nificante impact verwacht van de tijdelijke overslaginfrastructuur aan de Rupel omwille van het beperkt 

aantal bijkomende scheepsbewegingen per werkdag nodig voor de grondaanvoer (ca. 4 tot 6). 

Ten aanzien van het Broek de Naeyer, een belangrijk gebied voor watervogels aan de overzijde van de 

Rupel, worden geen aanzienlijke verstoringseffecten verwacht, omwille van de afstand van het gebied tot 

de kade (ca. 250m) en het feit dat er een buffer (dijk, vegetatie) aanwezig is tussen de Rupel en het Broek 

de Naeyer.  

Beoordeling – Tijdens de werkzaamheden (aanleg-, exploitatie- en afbraakfase van de tijdelijke overslag-

infrastructuur) zal er een zekere geluidsverstoring optreden ter hoogte van de vaargeul van de Rupel. Ten 

aanzien van de vogelsoorten waarvoor er instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen, worden er geen 

aanzienlijk negatieve effecten verwacht, omdat de hiervoor vermelde soorten niet verwacht worden ter 

hoogte van voorziene tijdelijke kade. Bovendien kan aangehaald worden dat de Rupel zelf niet is aangeduid 

als Vogelrichtlijngebied.  
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6.3.2 Lichtverstoring 

De werkzaamheden voor de aanleg en afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur en de aanlegfase 

van de permanente overslaginfrastructuur zal voornamelijk overdag gebeuren. Ook het aanvoeren van 

gronden zal voornamelijk overdag gebeuren, en dus niet leiden tot een relevante bijkomende lichtverstoring 

op de populaties aanwezig in de nabijheid van de overslaginfrastructuur.  

Echter is het niet uit te sluiten dat er verlichting zal geplaatst worden ter hoogte van de tijdelijke kade en 

de tijdelijke werfweg. Deze verlichting zal geplaatst worden voor de duur van 8 jaar. Om verstoring van de 

vleermuissoorten te vermijden, moet deze verlichting geïnstalleerd worden cf. de principes van goed ver-

lichten die betrekking hebben op zowel de lichtrichting, het lichtbeheer, de lichtsterkte en de golflengte. 

Deze staan vermeld onder hoofdstuk 7.  

 

Beoordeling – Mits toepassen van de principes van goed verlichten voor de verlichting van de tijdelijke 

kade en tijdelijke werfweg, wordt de mogelijke verstoring door licht ten gevolge van het project ter hoogte 

van Molleveld als verwaarloosbaar beschouwd. Er wordt aldus geen significante impact verwacht op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de soorten aangemeld voor het SBZ-H ‘Schelde-estuarium en Durme-

estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en de vleermuissoorten opgenomen in Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn.  

 

6.4 Versnippering en barrièrewerking 

De tijdelijke werfweg tussen de tijdelijke overslaginfrastructuur en de Kapelstraat loopt doorheen een strook 

van 75 – 90 m, zijnde corridor Molleveld, en vervolgens doorheen 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 ligt buiten 

SBZ-H en 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 natuurver-

binding (zonder migratiebarrière) tussen het ontginningslandschap en de Rupel. Tijdens de werkzaamhe-

den zal deze corridor overdag worden gebruikt voor grondaanvoer met vrachtwagens tussen kade en pro-

jectgebied. Het inrichtingsgebied zelf vormt geen leefgebied tijdens de werken. De aanleg en exploitatie 

van de werfweg gedurende 7 à 8 jaar 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 Terha-

gen, respectievelijk ten zuiden en zuidoosten van het projectgebied, en het plassengebied van Natuurpunt 

ten oosten van het projectgebied. 

Om het versnipperend effect van de werfweg in corridor Molleveld te milderen, zal er een onder de Kapel-

straat 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 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 werkzaam-

heden gedeeltelijk worden behouden en kan het versnipperend effect tijdens de werkzaamheden gemilderd 

worden. 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 faunapas-

sages. 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 gelei-

dingswanden zijn tijdelijk te beschouwen, voor de duur van de werkzaamheden.  
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• Op de bodem van de faunapassages moet een laagje aarde van een 10-tal cm dik worden aange-

bracht (tegen uitdroging). Ook kunnen hier dakpannen in worden gelegd. Deze kunnen als schuil-

plaatsen 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.  

 

Figuur 6-2: Aanduiding amfibieënschermen en koker onder de tijdelijke werfweg (enkel tijdens de werkzaamheden) en 
buis/koker onder Kapelstraat (permanent)
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Na de sanering en aanvullende verondieping zal de werfweg 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 cor-

ridor Molleveld. De nieuwe tunnel onder de Kapelstraat zal ingericht worden als faunatunnel met natte 

verbinding. Ook corridor Molleveld wordt ingericht als natte natuurverbinding 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, de Rupel 

en de binnendijks gelegen gebieden zoals Broek De Naeyer aan de overzijde van de Rupel (Laurijssens & 

De Blust, 2012). Soorten als de Europese Bever en Kamsalamander (opgenomen als IHD-doelsoorten voor 

de SBZ), die een potentieel leefgebied vinden in het kleiputtengebied, kunnen profiteren van de inrichting 

van een gepaste ecologische verbinding. Ook de Europese Otter kan hiervan mogelijk gebruik maken 

evenals de Rugstreeppad. Aangezien de Europese Bever en Europese Otter ook voorkomen in het Broek 

de Naeyer aan de overzijde van het projectgebied, is een verspreiding in de richting van het kleiputtenge-

bied zeker reëel te noemen. In hoofdstuk 7 worden enkele maatregelen gesteld voor de inrichting van deze 

corridor. 

 

 

Figuur 6-3: Situering van de corridor Molleveld voor de realisatie van een natuurverbinding tussen de Rupel en het 

kleiontginningslandschap te Boom-Rumst (a) Gewestplan, (b) orthofoto 2010 (Bron: Laurijssens & De Blust, 2011) 

 

Beoordeling – In dit opzicht kan het gebruik van deze passage voor de aan- en afvoer van gronden initieel 

als negatief worden beoordeeld gezien de inname van de belangrijke passage gedurende 8 jaar weliswaar 

buiten Habitatrichtlijngebied. Door de aanleg van de buis/koker onder de tunnel van de Kapelstraat, 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. Het project dient evenwel 

ook te worden aanzien als een “hefboom” voor de ontwikkeling van het gebied, met een optimale ecolo-

gische inrichting van de ecopassage aan Molleveld bij afloop van het project. Hiermee rekening houdend, 

zal het project na afloop van de sanering en creatie nieuwe morfologie een aanzienlijk positieve bijdrage 

leveren in de verspreiding van enkele Europees beschermde soorten, zoals Europese bever, Otter, Kam-

salamander en Rustreeppad, wat als aanzienlijk positief kan beoordeeld worden. 
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7 MILDERENDE MAATREGELEN 

Aanleg en afbraak tijdelijke overslaginfrastructuur en herstel slik-schorprofiel 

Op de plaatsen waar biezenpopulatie voorkomt, op afdoende afstand en vrijstaand van de opslag van Ja-

panse duizendknoop, zal deze populatie worden getransplanteerd naar het stroomafwaartse deel van het 

oeverprofiel van de Rupel (Figuur 5-4). 

Langs de oever en langs het jaagpad van de Rupel komt opslag van Japanse duizendknoop voor. Waar 

Japanse duizendknoop voorkomt, zullen er bij de grondwerken in de betreffende zone de richtlijnen van 

Thoonen & Willems (2018) worden gevolgd. Concreet gaat het over het toepassen van bioveiligheids-

maatregelen bij grondverzet, beheer en de verwerking van groenafval van invasieve duizendknoop. Het is 

essentieel dat de nodige bioveiligheidsmaatregelen in het bestek worden opgenomen en er wordt toege-

zien op de naleving ervan (Figuur 5-4).  

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 gebeu-

ren ter hoogte van de nieuwe bermen na de werkzaamheden. 

Zwaar geluidsverstorende werken als het heien van buispalen en damwanden moeten worden 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. 

De steenbestorting wordt volledig verwijderd bij afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur, met uit-

zondering van de steenbestorting rond de 2 meest stroomopwaartse buispalen. Er wordt nergens collo-

idaal beton of asfalt toegepast tussen de steenbestorting. 

Teneinde een afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel te garanderen, zal de bouw 

en de afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur in 1 omgevingsvergunning van beperkte duur worden 

aangevraagd met uitzondering van de 2 meest stroomopwaartse wachtpalen en de lokale steenbestorting 

errond. 

Na afbraak, wordt 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 (Figuur 6-1). 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 functio-

neel slik met zacht substraat te doen ontstaan. Aangezien slik- en schorvegetaties eerder pioniersvegeta-

ties 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.  

 

Faunapassage onder Kapelstraat 

Om het versnipperend effect van de werfweg in corridor Molleveld te milderen, zal er een onder de Kapel-

straat 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 7-1Figuur 7-1). 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 werkzaam-

heden 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 
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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 geleidingswan-

den 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 aange-

bracht (tegen uitdroging). Ook kunnen hier dakpannen in worden gelegd. Deze kunnen als schuilplaat-

sen 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.  

 

Figuur 7-1: Aanduiding amfibieënschermen en koker onder de tijdelijke werfweg (enkel tijdens de werkzaamheden) en 
buis/koker onder Kapelstraat (permanent) 
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Ecologische verbinding Molleveld 

De realisatie van de ecologische verbinding vormt s.s. geen noodzakelijke milderende maatregel vanuit de 

passende beoordeling. Deze maatregel is namelijk niet noodzakelijk vanuit een (aanzienlijk) negatief effect op 

één of meerdere Europese habitats of soorten.  

De realisatie van deze ecologische verbinding zal daarentegen wel bijdragen tot een verdere verspreiding van 

enkele Europees beschermde soorten, die voorkomen binnen het SBZ ‘Schelde- en Durme-estuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent’, meer in het bijzonder voor de Europese bever.  

 

In voorliggende passende beoordeling worden voor de inrichting van deze ecologische verbinding een aantal 

aanbevelingen voorgesteld. De beste optie hier is de strook vrijgehouden voor deze doeleinden ter hoogte van 

Molleveld. Deze kan ingericht worden ten behoeve van de Bever en Kamsalamander, twee Provinciaal Prio-

ritaire Soorten (PPS) van de provincie Antwerpen en IHD-doelsoorten voor de SBZ-H ‘Schelde-estuarium en 

Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. Ook de Europese Otter en Rugstreeppad (ook een 

PPS van de provincie Antwerpen) kunnen hiervan mogelijk gebruik maken. Het creëren van een ecologische 

passage zorgt voor ontsnippering tussen het kleiputtengebied en de Rupel en kan een cruciale bijdrage leve-

ren in het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Bever, Kamsalamander, … en voor het in-

troduceren 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 7-2 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 2.3.1.2 wordt het voorontwerp van ecocorridor 

Molleveld beschreven. Hieronder wordt telkens aangegeven welke elementen reeds verankerd zijn in het voor-

ontwerp. 

De volgende landschapselementen zijn relevant voor de ontwikkeling van een brede ‘groenblauwe’ verbin-

dingszone (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;  

• 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 betonietbo-

dem) – 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 mo-

gelijk aan de rand van ecocorridor Molleveld worden gelegd. Dit bij voorkeur onder de vorm van een knup-

pelpad zodanig dat mensen gedwongen worden om op het pad te blijven.  
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Figuur 7-2 Concepttekening van een ecologische passage ten behoeve van Bever, Otter en Kamsalamander (Bron: Lau-

rijssens & 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 (Wan-

sink & 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 hieron-

der - 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 be-

langrijk voor geleiding van doelsoorten en het tegengaan van verstoring – reeds verankerd in het voor-

ontwerp. 

• Aanleg van schuilplaatsen of geleiding binnen de tunnel, bijvoorbeeld in de vorm van stobbenwallen, ge-

stapelde 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, 2018). Op het stroomafwaarts deel van de Kil sluit de afwatering aan van een naamloze 

gracht en riolering (regenwater en gemengd), weergegeven op Figuur 7-3. Met betrekking tot de overwelfde 

Potgatbeek en de gedempte Kil Landuyt-Van Der planken stellen zich de volgende 3 aanbevelingen/opportu-

niteiten, zoals geschetst op Figuur 7-3: 

1. 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 

2. 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.  

3. Opportuniteit 3: Openlegging stroomopwaarts deel gedempte Kil Landuyt-Van Der planken bij ge-

plande woonontwikkeling Molleveld. Voor het Molleveld, momenteel grotendeels bestemd als indu-

striegebied 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 
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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.  

De openlegging van de Potgatbeek doorheen de faunatunnel en corridor Molleveld is alvast een projectgeïn-

tegreerde maatregel. Opportuniteit 2 werd reeds opgenomen als maatregel in het ontwerp van het landinrich-

tingsproject van de VLM, wat opgenomen is als ontwikkelingsscenario in het kader van het MER. Als aanbe-

veling 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 kun-

nen elkaar versterken. 

 

 
Figuur 7-3: Aanduiding overwelfde Potgagbeek en gedempte Kil Landuyt-Van De Planken met aanduiding diameter leidin-

gen (mm) gemeentelijke riolering naar stroomafwaarts deel van de kil (IMDC, 2018) – aangevuld met aanbevelingen/op-

portuniteiten voor groen-blauwe as doorheen Molleveld 

 

Zuivering en monitoring bemalings- en drainagewater 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. Het ont-

trokken 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 laag-

landestuarium (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 (deze parameters volgen uit de 

Geplande groene woontonwikkeling 

Molleveld  gemeente Rumst 

Opportuniteit 1: openlegging Potgatbeek doorheen faunatun-

nel Kapelstraat en corridor Molleveld 

 Opportuniteit 2: openlegging stroomafwaarts deel van ge-

dempte Kil in geplande ecocorridor Molleveld 

Opportuniteit 3: integratie van de openlegging stroomop-

waarts deel van gedempte Kil in geplande woontonwikkeling 
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resultaten van het grondwateronderzoek door RoTS, 2020). Voor de opvolging van de vigerende lozingsnor-

men 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 mo-

nitoring (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 lozingsnor-

men liggen (2x bevestigd), kan de frequentie worden afgebouwd. 

 

Maatregelen verlichting 

De verlichting die mogelijks wordt voorzien ter hoogte van de tijdelijke kade en tijdelijke werfweg moet geïn-

stalleerd en beheerd worden cf. de principes van goed verlichten en vleermuisvriendelijke verlichting om 

lichtverstoring ten opzichte van de populaties in de aanwezigheid van Molleveld 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 ter hoogte van de tijdelijke kade en werfweg. 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 mo-

gelijk richten op de plaats waar het nodig is, en verstrooiing naar de wijdere omgeving vermijden. Een voor-

beeld is weergegeven in Figuur 7-4. 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 (Figuur 7-5). 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 be-

perkt. 

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 Sterrenkunde4: 

• Respecteren van de 20°-regel5; 

 

 

 

4 http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/principes 
5 Een hoek van minder dan 20 graden tussen lichtbron en waarnemingsas zorgt voor inefficiënte verlichting: bestuurders en voorbijgan-

gers 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. 
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• Volledig vermijden van een rechtstreekse opwaartse lichtstroom door het principe van de neerwaartse 

lichtstroom6; 

• Beperken van weerkaatst opwaarts licht door: 

o het principe van het minimum doelgebied,  

o het principe van de minimum luminantie met maximale uniformiteit, 

o 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 (zie Foto 7-1). 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 aan-

trekking kan hebben die in bepaalde omstandigheden ook ongewenst kan zijn, bijvoorbeeld langs drukke ver-

keerswegen. 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. 

 

 

 

  Bron figuur: website Vereniging voor Sterrenkunde 

 
6 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. 

 Bron figuur: website Vereniging voor Sterrenkunde 
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Figuur 7-4: Links: Onaangepast armatuur dat te veel zijwaartse lichtverstrooiing geeft. Rechts: aangepast armatuur dat 
gericht enkel het fietspad verlicht (Bron: Gyselings & De Bruyn, 2018) 

 

Figuur 7-5: 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) 
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Foto 7-1: Voorbeeld amberkleurige verlichting  
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8 CONCLUSIE 

Het project zal geen aanzienlijk negatieve effecten tot gevolg hebben op de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de verschillende aangemelde en voorkomende Natura 2000 habitats en soorten en op de natuurlijke 

kenmerken van de Speciale Beschermingszone SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse 

grens tot Gent’.  

De aanleg van een ecocorridor zal bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Eu-

ropese bever en Kamsalamander. Hierdoor wordt namelijk een natuurlijke verbinding gelegd tussen de Rupel 

en het achtergelegen ontginningsgebied waar potenties zijn voor deze soort. Ook andere watergebonden 

soorten zullen kunnen gebruik maken van deze ecocorridor, zoals de Europees beschermde soorten Rug-

streeppad en Otter. De aanleg van deze ecocorridor vormt echter geen milderende maatregel vanuit de pas-

sende beoordeling, maar zal wel een positieve bijdrage leveren aan de verspreiding van bovenvermelde Eu-

ropees beschermde soorten. Vanuit de discipline Biodiversiteit in het MER wordt de aanleg van de ecocorridor 

wel als een bindende milderende maatregel opgenomen.  

Onderstaande milderende maatregelen zijn wel noodzakelijk vanuit de passende beoordeling, zodat er geen 

aanzienlijk negatieve effecten op de habitats en soorten van het SBZ-H zullen optreden. 

 

Tabel 8-1 Samenvattend kader milderende maatregelen 

Effect Milderende maatregel 

Ecotoopverlies 

Op de plaatsen waar biezenpopulatie voorkomt aan de oever van de Rupel, op 

afdoende afstand en vrijstaand van de opslag van Japanse duizendknoop, moet  

deze populatie worden getransplanteerd naar het stroomafwaartse deel van het 

oeverprofiel van de Rupel (Figuur 5-4). 

Langs de oever en aan het jaagpad van de Rupel komt opslag van Japanse dui-

zendknoop voor. Waar Japanse duizendknoop voorkomt, zullen er bij de grond-

werken in de betreffende zone de richtlijnen van Thoonen & Willems (2018) wor-

den gevolgd. Concreet gaat het over het toepassen van bioveiligheidsmaatrege-

len bij grondverzet, beheer en de verwerking van groenafval van invasieve dui-

zendknoop. Het is essentieel dat de nodige bioveiligheidsmaatregelen in het be-

stek worden opgenomen en er wordt toegezien op de naleving ervan (Figuur 

5-4).  

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. 

De steenbestorting wordt volledig verwijderd bij afbraak van de tijdelijke overslag-

infrastructuur, met uitzondering van de steenbestorting rond de 2 meest stroom-

opwaartse buispalen. Er wordt nergens colloïdaal beton of asfalt toegepast tus-

sen de steenbestorting. 

Teneinde een afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel te 

garanderen, zal de bouw en de afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur in 

1 omgevingsvergunning van beperkte duur worden aangevraagd met uitzonde-

ring van de 2 meest stroomopwaartse wachtpalen en de lokale steenbestorting 

errond. 

Na afbraak, wordt het slik-schorprofiel hersteld volgens het advies van 

(INBO.A.3904; Van Braeckel & Van Ryckegem, 2019), met name toepassen van 
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een dubbelgetrapt profiel met vlakke zone (Figuur 6-1). 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 sub-

straat te doen ontstaan. Aangezien slik- en schorvegetaties eerder pioniersvege-

taties betreffen, kan er met zekerheid gesteld worden dat dit habitattype hier op-

nieuw 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.  

Versnippering en barrièrewerking 

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 aan-

gelegd, aan de oostzijde en op een paar meter afstand van de nieuw te bouwen 

tunnel onder de Kapelstraat. Deze buis/koker kan als doorgang dienen voor amfi-

bieën 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 Na-

tuurpunt tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk worden behouden en kan het ver-

snipperend effect tijdens de werkzaamheden gemilderd worden. Randvoorwaar-

den 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 construc-

tie) en met geleidingswanden links en rechts van de weg die de dieren van 

de tijdelijke werfweg houden en begeleiden tot de ingang van de faunapas-

sages. 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 amfi-

bieën tegen marterachtigen. 

• Belangrijk is dat de faunapassages droog blijven, dus moet de bodem van 

de faunapassages boven de grondwatertafel aangelegd worden. 

Waterkwaliteit 

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 zui-

den 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 vol-

daan moeten worden aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bij-

lage 2.3.1 van VLAREM II die van toepassing zijn voor het type zwak brak (oli-

gohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een voorafgaande zuiverings-

stap voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal 

fosfor en orthofosfaat, alvorens lozing in de Rupel is nodig (deze parameters vol-

gen uit de resultaten van het grondwateronderzoek door 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. 

Licht 
Geen nachtelijke werken en mits toepassen van de principes van goed verlichten 

en vleermuisvriendelijke verlichting 
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Geluid 

Zwaar geluidsverstorende werken als het heien van buispalen en damwanden 

moeten worden 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 vleer-

muizen (voornamelijk juli tot half augustus) voorkomen. 
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BIJLAGE G BOSINVENTARISATIE OP 
PERCEELSNIVEAU 





Perimeter ontbossing: 45,9 ha
Overzicht



Perimeter sanering : 32,5 ha
Overzicht



Bestandsindeling – Luchtfoto 2018
Overzicht



4

Bestandsindeling – Luchtfoto 1979-juli 1989 : opname 20/07/1989
Overzicht



Analyse boscompensatie

Naar bestanden

Naar bnd 1
Naar bnd 2
Naar bnd 3
Naar bnd 4
Naar bnd 5
Naar bnd 6
Naar bnd 7
Naar bnd 8
Naar bnd 9
Naar bnd 10
Naar bnd 11
Naar bnd 12
Naar bnd 13
Naar bnd 14
Naar bnd 15
Naar bnd 16
Naar bnd 17
Naar bnd 18
Naar bnd 19
Naar bnd 20
Naar bnd 21
Naar bnd 22
Naar bnd 23
Naar bnd 24
Naar bnd 25
Naar bnd 26
Naar bnd 27
Naar bnd 28
Naar bnd 29
Naar bnd 30
Naar bnd 31
Naar bnd 32
Naar bnd 33
Naar bnd 34
Naar bnd 35
Naar bnd 36
Naar bnd 37
Naar bnd 38
Naar bnd 39
Naar bnd 40
Naar bnd 41
Naar bnd 42
Naar bnd 43
Naar bnd 44
Naar bnd 45
Naar bnd 46

Overzicht
Bestand Oppervlakte 

bestand

Oppervlakte 

binnen ingreep

Afkorting 

vegetatietype

Vegetatietype FACTOR Ontbossing Boscompensatie Oppervlakte ontbossing 

(ha)

Oppervlakte 

boscompensatie (ha)

1 1,1140 0,9489 RU Ruigte 0 N N

2 1,2851 1,2846 MA Mantelvegetatie 2 J J 1,2846 2,5691

3 0,7247 0,7247 RU Ruigte 0 N N

4 1,0915 1,0889 MA Mantelvegetatie 2 J J 1,0889 2,1778

5 0,6357 0,1727 GL Gemengd Loofhout 2 J J 0,1727 0,3453

6 0,7570 0,7132 GL Gemengd Loofhout 1 J J 0,7132 0,7132

7 3,4048 3,4048 WI Wilg 0 J N 3,4048

8 1,6905 1,6905 WI Wilg 0 J N 1,6905

9 0,9082 0,9082 WI Wilg 0 J N 0,9082

10 0,6150 0,6150 RW Riet en water 0 N N

11 1,8052 1,7263 GL Gemengd Loofhout 2 J J 1,7263 3,4526

12 0,3456 0,3396 RU Ruigte 0 N N

13 0,6965 0,4774 WI Wilg 2 J J 0,4774 0,9548

14 1,0573 1,0573 GL Gemengd Loofhout 0 J N 1,0573

15 1,8437 1,0157 WI Wilg 2 J J 1,0157 2,0313

16 0,9134 0,0493 RW Riet en water 2 J J 0,0493 0,0987

17 1,6497 1,5939 WI Wilg 0 J N 1,5939

18 0,5573 0,2764 GL Gemengd Loofhout 0 J N 0,2764

19 6,2109 6,2109 WI Wilg 0 J N 6,2109

20 1,9988 1,9988 GR Grasland 0 N N

21 0,7586 0,7586 GL Gemengd Loofhout 0 J N 0,7586

22 1,6294 1,3093 GL Gemengd Loofhout 2 J J 1,3093 2,6186

23 2,8845 2,5235 GL Gemengd Loofhout 0 J N 2,5235

24 0,5106 0,4712 BE Berk 0 J N 0,4712

25 0,8871 0,8871 GL Gemengd Loofhout 0 J N 0,8871

26 0,7370 0,5994 BE Berk 0 J N 0,5994

27 2,8826 1,8086 BE Berk 2 J J 1,8086 3,6173

28 1,2063 1,0780 GL Gemengd Loofhout 0 J N 1,0780

29 1,9007 1,8060 WI Wilg 2 J J 1,8060 3,6120

30 1,5310 0,7931 WI Wilg 2 J J 0,7931 1,5862

31 1,7113 0,0619 GL Gemengd Loofhout 0 J N 0,0619

32 0,5390 0,1454 GL Gemengd Loofhout 0 J N 0,1454

33 0,4536 0,3034 BE Berk 0 J N 0,3034

34 0,4017 0,2147 BE Berk 2 J J 0,2147 0,4293

36 0,5753 0,2940 BE Berk 0 J N 0,2940

37 0,0908 0,0297 RW Riet en water 0 N N

38 0,8152 0,1658 WI Wilg 0 J N 0,1658

39 0,4333 0,2779 BE Berk 2 J J 0,2779 0,5557

40 1,0485 1,0485 GL Gemengd Loofhout 0 J N 1,0485

42 0,4862 0,0345 GR Grasland 0 J N 0,0345

43 2,8803 2,8803 RW Riet en water 0 J N 2,8803

44 1,1866 1,1866 BE Berk 2 J J 1,1866 2,3732

45 0,6343 0,4452 BE Berk 0 J N 0,4452

46 0,6203 0,4781 GL Gemengd Loofhout 2 J J 0,4781 0,9563

Totaal 56,1090 45,8980 41,2413 28,0916



Bebossing volgens ontwerp inrichting: 30,02 ha
Overzicht



(Hoge) ruderale ruigte
Ruderale vegetatie op voormalige asbeststortplaats.  Gedomineerd door 
schermbloemigen, distels, Braam, Vierzadige wikke, Haagwinde, Toorts, …

Beginnende verbossing met Valse acacia.

1

Boscompensatie:

Reden: Geen bos

Nee

Terug naar tabel



Mantelvegetatie
Aangeplante mantel met struiken op stortplaatstalud.  Bestaande uit Veldesdoorn, 
Rode kornoelje, Hazelaar, Sleedoorn, Brem en in de zuidrand veel opslag van Valse
acacia.  

Zoom bestaande uit ruigtekruiden maar langs de zuidrand Japanse duizendknoop.

2

Boscompensatie:

Reden: Aanplanting

Ja

Terug naar tabel



(Lage) ruderale ruigte
Ruderale ruigte met dominatie van schermbloemigen, distels en Leverkruid.  Verder
Jacobskruidkruid (foto), Haagwinde, Kleinhoefblad, Hazenpootje (foto), 
Boerenwormkruid, Vlinderstruik, …

3

Boscompensatie:

Reden: Geen bos

Nee

Terug naar tabel



Bosmantel
Aangeplante mantel met struiken op steil stortplaatstalud.  Voorzienv an trappenpartij
(foto) die toegang geeft tot  lager gelegen bospadenstelsel.

Mantel bestaande uit Veldesdoorn, Rode kornoelje, Hazelaar, Egelantier, Boskers, 
Meidoorn, Inlandse eik, Amerikaanse eik, Amerikaans vogelkers, …

In de kruidlaag voornamelijk Braam, Leverkruid en Japanse duizenknoop (foto)

Nabij lager gelegen bospad zwaardere Schietwilg

4

Boscompensatie:

Reden: Aanplanting

Ja

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Gemengd loofbos gedomineerd door Gewone esdoorn (enkele exemplaren > 22 j) en
Ruwe berk met bijmenging in onderetage van Veldesdoorn, Meidoorn, Amerikaanse
vogelkers, Hulst, …

5

Boscompensatie:

Reden: Ogenschijnlijk bos op luchtfoto juli 1989 & aantal bomen > 22 jaar

Ja

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Aanplanting (in staakhoutfase) van Hartbladige els met natuurlijke bijmenging van 
Berk sp., Wilg sp., Gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers.

Beperkte kruidlaag met Braam.

Geaccidenteerd terrein met MTB-circuit, beekje en brugjes

Geen opspuiting in periode 1991 - 1994

6

Boscompensatie:

Reden: Bos op luchtfoto juli 1989 & aanplantingen aanwezig

Ja

Terug naar tabel



Wilgenbos
Spontane bebossing in staakhoutfase van Schietwilg (of kruisingen) op voormalig
huisvuilstort.  Nagenoeg ondoordringbaar bestand met kruidlaag met Braam.

Terrein lager gelegen dan de paden die op hogere ruggen liggen (oa ten W)

7

Boscompensatie:

Reden: In juli 1989 was dit een net afgewerkte stortplaats / bos wordt op terrein
ingeschat als < 22 jaar

Nee

Terug naar tabel



Wilgenbos
Spontane bebossing van Schietwilg en Grauwe wilg (en aanverwante breedbladige
wilgen).  Beperkte bijmenging van Berk sp. en Amerikaanse vogelkers.

Vochtig bos met op natte plekken Riet en zegges.  
Op drogere plekken Braam en Smalle Stekelvaren. 

Terrein lager gelegen dan de paden die op hogere ruggen liggen.  Op de luchtfoto van 
juli 1989 is dit perceel nog een waterplas.

8

Boscompensatie:

Reden: In juli 1989 nog een open watervlak.  Spontane verbossing < 22 jaar.

Nee

Terug naar tabel



Wilgenbos
Spontane bebossing van Schietwilg (of kruisingen) met in onderetage Gewone vlier, 
Sleedoorn, Rode kornoelje, Amerikaanse vogelkers, …. Dekkende kruidvegetatie
gedomineerd door Braam, Brandnetel, Leverkruid, Hop, …

Langs hogere dijken en ruggen domineert Ruwe berk met bijmenging van Zomereik, 
Wilde Lijsterbes, Wilg sp, Amerikaanse vogelkers.

Dagzomend afval.

9

Boscompensatie:

Reden: Geen bos op luchtfoto en bomen < 22 jaar

Nee

Terug naar tabel



Rietmoeras
Rietmoeras met verbossende rand van Amerikaanse vogelkers, Gewone esdoorn, Berk
sp. Zomereik, Wilde lijsterbes, Rode kornoelje en gedomineerd door Braam, 
Teunisbloem sp., …

Plaatselijk faciesvormende mossen.

10

Boscompensatie:

Reden: Open rietmoeras met beperkte (jonge) verbossing

Nee

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Spontaan opgeschoten bos bestaande uit Berk sp., Schietwilg en Grauwe wilg (en
aanverwante breedbladige wilgen) en in beperkte mate Zomereik, Wilde lijsterbes, 
Boskers.

In de kruidlaag domineren (vochtminnende) ruigtesoorten als Braam, Leverkruid, 
Reuzenbalsemien, Smeerwortel, Hop, Harig wilgeroosje.

Op de natste plekken komt Riet en Grote lisdodde voor.

Verspreid komt veel baksteenpuin en bouwpuin voor.

11

Boscompensatie:

Reden: Bos volgens luchtfoto juli 1989

Ja

Terug naar tabel



Ruderale ruigte
Ruigte met Leverkruid, distels, Harig Wilgeroosje, Klein hoefblad, Vlinderstruik, Toorts, ..  

Strook waar relatief recent voorlopige maatregelen in kader van sanering werden
genomen.

12

Boscompensatie:

Reden: Open plek

Nee

Terug naar tabel



Wilgenbos
Spontaan verbost talud langs Bosstraat met Schietwilg en in beperkte mate Zomereik.

Ruige vegetatie met Braam, Leverkruid, Hop, …

13

Boscompensatie:

Reden: Bos volgens luchtfoto juli 1989

Ja

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Spontaan verbost zuidoostelijk gericht talud gedomineerd door Grauwe wilg en
Gewone esdoorn en Valse acacia met bijmenging van Ruwe berk, Zomereik, 
Trilpopulier, gladde iep.

Struiklaag gedomineerd door Rode kornoelje en Amerikaanse vogelkers.

Ruige kruidvegetatie met Braam, Leverkruid en Hop.

14

Boscompensatie:

Reden: Geen bos op luchtfoto juli 1989
Jonge verbossing

Nee

Terug naar tabel



Wilgenbos
Wilgenbos met Schietwilg en een (zeer) beperkte bijmenging van Ruwe berk,Gewone
esdoorn, Zomereik.  Eveneens enkele (Westamerikaanse) balsempopulier (thans 90 à 
100 cm omtrek).

Kruidvegetatie gedomineerd door Braam en Leverkruid.

Langs de zuidkant komt een brede oost-westgerichte afwateringsgracht voor.

Geen opspuiting in periode 1991 - 1994

15

Boscompensatie:

Reden: Reeds bos op luchtfoto van 1989 / niet opgespoten in latere periode / 
voorkomen van volwassen balsempopulier

Ja

Terug naar tabel



Verlandende plassen
Meerdere plassen met verlanding door uitgestrekte rietvegetaties en verstruweling met 
Grauwe wilg, Berk sp.

Plassen draineerden historisch via 6 (nog aanwezige) uitwateringsbuizen het 
ontginningsgebied. 
Deze werden geplaatst in de periode 1991-1994 voor de afwatering van het spuiwater
van de opspuitingswerken in die periode.

16

Boscompensatie:

Reden: Bos op luchtfoto juli 1989

Ja (deels)

Terug naar tabel



Wilgenbos
Spontaan opgeschoten bos met Grauwe wilg.  Hier en daar een natuurlijke verjonging
van Balsempopulier.

Doorheen deze zone lopen een viertal laagtes / beddingen die regenwater afvoeren
vanuit het ontginningsgebied in zuidelijke richting naar de uitwateringsconstructie.

De kruidvegetatie bestaat op de natste plekken uit Riet, Grote lisdodde, Gele lis.

De drogere plekken zijn verbraamd. 

Zoals uit de luchtfoto’s van 2000 en 2003 duidelijk blijkt, zijn dit in die tijd waterpartijen

17

Boscompensatie:

Reden: Waterpartijen in 2000 en 2003

Nee

Luchtfoto 2003

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Het betreft hogere zandige dijken doorheen het gebied die spontaan verbost zijn met 
Gewone esdoorn, Schietwilg en Grauwe wilg en in beperktere mate Berk sp.

Kruidige vegetatie bestaande uit Brandnetel, Smalle stekelvaren, Hop, ..

Zoals uit de luchtfoto’s van 2000 en 2003 duidelijk blijkt, zijn dit in die tijd waterpartijen

18

Luchtfoto 2003

Boscompensatie:

Reden: Waterpartijen in 2000 en 2003

Nee

Terug naar tabel



Wilgenbos
Spontaan opgeschoten bos van Schietwilg (staakhoutfase) met hier en daar een
spontaan opgeschoten Balsempopulier.

Kruidige vegetatie gedomineerd door Brandnetel

In deze zone vonden in de periode 1991-1994 de opspuitingen plaats tussen persdijken
(nog zichtbaar in het landschap) met gronden van de bouw van de sluis van Wintham
door W& Z. Het gebied verbostte spontaan vanaf 1995.

19

Boscompensatie:

Reden: Spontane verbossing jonger dan 22 jaar.

Nee

Terug naar tabel



Open grasland
Open kruidenrijk grasland met oa Teunisbloem sp., Hazepootje, Gewoon struisriet, 
Vijfvingerkruid, Bezemkruiskruid (exoot), Jacobskruiskruid,  …

Aan de randen spontane opslag van Berk sp, Balsempopulier, Schietwilg

20

Boscompensatie:

Reden: Open grassland / voormalige stortplaats

Nee

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Voormalige waterpartij verbossend met Berk (staakhoutfase) en rondom met Grauwe
wilg, Schietwilg en Gewone esdoorn

Kruidvegetatie gedomineerd door Braam, Leverkruid, Amerikaanse vogelkers, Hop, …

21

Boscompensatie:

Reden: Waterpartij op luchtfoto juli 1989 / Jonge verbossing

Nee

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Gemengd loofbos op geaccidenteerd terrein langs de zuidrand (overgang naar private 
terreinen) bestaande uit Gewone esdoorn, Schietwilg, Grauwe wilg, …

Het betreft een iets ouder bos.

Kruidlaag gedomineerd door Brandnetel en Hop.

22

Boscompensatie:

Reden: Bos op luchtfoto juli 1989 / bomen ouder dan 22 jaar

Ja

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Zuidelijk talud van (of in) de huisvuilstortplaats (zuidelijk van het open grassland) 
bestaande uit Schietwilg, Inlandse eik, Zachte berk, Amerikaanse vogelkers, ….

Ten zuiden komt een lager gelegen deel voor bestaande uit Grauwe wilg, Zachte berk, 
Gewone vlier en Gewoon struisriet.

23

Boscompensatie:

Reden: Stortplaats op luchtfoto juli 1989 / jongere verbossing

Nee

Terug naar tabel



Berkenbos
Oostelijke rand van de open grazige vlakte, verbossend met Berk sp., Wilde lijsterbes en
Braam.

Meer oostelijk (FEEER) is het terrain dieper gelegen en spontaan verbost met Schietwilg
en kruidvegetatie bestaand uit zegges.

24

Boscompensatie:

Reden: Recente verbossing / kaal op luchtfoto juli 1989

Nee

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
De westelijke rand van de visvijvers wordt gevormd door een vrij steil talud met een
verval van ca 10 m.  Het is spontaan verbost met Berk sp., Grauwe wilg en Schietwilg. 

Struik- en kruidlaag gedomineerd door Gewone vlier, Hop, Brandnetel. 

25

Boscompensatie:

Reden: Jonge verbossing langs oostrand stortplaats

Nee

Terug naar tabel



Berkenbos
Zuidrand van de visvijvers bestaande uit spontane verbossingmet Berk sp. 
(staakhoutfase).  Beperkte bijmenging van Zomereik, Grauwe wilg, Amerikaanse
vogelkers, …

Kruidenvegetatie bestaande uit Braam, distels, Pitrus, …

26

Boscompensatie:

Reden: Recente verbossing / jong bos obv terreinwaarneming /  kaal op luchtfoto juli
1989

Nee

Terug naar tabel



Berkenbos
Jong Berkenbos (staakhoutfase) gedomineerd door Ruwe berk met bijmenging van 
Wilde lijsterbes, Grauwe wilg, Schietwilg, Zomereik, Valse acacia, Tamme kastanje, …

Beperkte kruidlaag bestaande uit Brandnetel, Braam en op nattere plekken Riet

27

Boscompensatie:

Reden: Op luchtfoto juli 1989 grotendeels bos

Ja

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Bestand nabij de noordelijke dijk volledig bestaand uit Ruwe berk.  Zuidelijker, naar het 
water toe, bijmenging van Valse acacia, Grauwe wilg en Schietwilg.

Sterk verbraamd.

Veel bouwpuin, beton, natuursteen in het perceel.

MTB-parcours “Rockytrail”

28

Boscompensatie:

Reden: Kaal op luchtfoto juli 1989

Jonge verbossing

Nee

Terug naar tabel



Wilgenbos
Jong wilgenbos (dichtwasfase) bestaande uit Schietwilg en Grauwe wilg en in beperkte
mate Berk. 

Kruidlaag bestaande uit Riet, Wolfspoot, Rode kornoelje, Mannetjesvaren, Hop, … (laag
gelegen zone)

29

Boscompensatie:

Reden: Op luchtfoto juli 1989 grotendeels reeds bos

Ja

Terug naar tabel



Wilgenbos
Aangeplante Schietwilg (op rij) en restanten van aangeplante Balsempopulier
gedomineerd door spontane verbossing met Grauwe wilg.

Natte delen gedomineerd door Riet

30

Boscompensatie:

Reden: Aanplanting

Ja

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Spontane verbossing met Zwarte els met Ruwe berk en Wilde viler en Rode kornoelje in 
de struiklaag

Kruidlaag gedomineerd door Braam

In de luchtfoto van 2000 is duidelijk te zien dat het een kale vlakte betreft. De berm die 
zichtbaar aanwezig is op de luchtfoto betreft een slibstorting gedaan door de provincie
Antwerpen (slib afkomstig van een vijver van het provincial park in Puurs).

31

Boscompensatie:

Reden: Spontane verbossing jonger dan 22 jaar.

Nee

Luchtfoto 2000

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Jong bos (staakhoutfase) met Zachte en Ruwe berk en Grauwe wilg.

Kruidlaag gedomineerd door zegges

32

Boscompensatie:

Reden: Kaal op luchtfoto juli 1989 / Jonge verbossing

Nee

Terug naar tabel



Berkenbos
Recente verbossing met Berk rondom vochtige zone met Riet.  Op hoger gelegen delen
faciësvormend mos.

Kruidlaag gedomineerd door zegges

33

Boscompensatie:

Reden: Kaal op luchtfoto juli 1989 / Recente verbossing

Nee

Terug naar tabel



Berkenbos
Spontaan opgeschoten bos met Berk sp en in beperkte mate Grauwe wilg en
Hartbladige els.  Perceel wordt doorsneden door een beekje met ijzerhoudende kwel.  

Kruidlaag gedomineerd door Braam en Mannetjesvaren

34

Boscompensatie:

Reden: Bos op luchtfoto juli 1989

Ja

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Spontaan opgeschoten bos met Berk sp, Grauwe wilg, Schietwilg en beperkte
verjonging van Zomereik en met een kruidlaag bestaande uit Braam en grassen (boven
het ontginningstalud)

Bijmenging met Hartbladige els ten zuiden van het ontginningstalud (nabij vijver) en
kruidlaag met Reuzenpaardenstaart (indicator uittredende kwel). 

35

Boscompensatie:

Reden: Recente kleiontginning / Jonge verbossing

Nee

Terug naar tabel



Berkenbos
Zeer jong berkenbos (dichtwas) van Ruwe berk en Grauwe wilg.  In kruidlaag komen
Gewoon struisriet en Vlinderstruik voor.

36

Boscompensatie:

Reden: Recente kleiontginning / zeer jonge verbossing

Nee

Terug naar tabel



Plas met riet
Kleine plas met rietvegetatie

37

Boscompensatie:

Reden: Open plek

Nee

Terug naar tabel



Wilgenbos
Spontane verbossing (dichtwasfase) van Grauwe wilg en in beperkte mate Schietwilg en
Berk sp.  Kruidlaag gedomineerd door zegges.

38

Boscompensatie:

Reden: Recente kleiontginning / jonge verbossing

Nee

Terug naar tabel



Berkenbos
Iets ouder bos op talud naar de Hoogstraat met in hoofdzaak Berk en bijmenging van 
Schietwilg en Zomereik.

Kruidlaag met Braam.

39

Boscompensatie:

Reden: Bos op luchtfoto juli 1989

Ja

Terug naar tabel



Gemengd loofbos
Gemengd spontaan ontwikkeld loofbos met dominantie van Berk sp en Trilpopulier en 
Zomereik, Amerikaanse eik en Wilde lijsterbes in bijmenging

Afkalvende Hoogstraat leidt tot kale erosieplekken

Kruidlaag met Braam.

40

Boscompensatie:

Reden: Geen bos op luchtfoto juli 1989 (stort vliegassen ?)

Nee

Terug naar tabel



Voormalige ontginningsplas41

Boscompensatie:

Reden: Plas

Nee

Terug naar tabel



Open grasland42

Boscompensatie:

Reden: Open plek

Nee

Terug naar tabel



Visvijvers visclub43

Boscompensatie:

Reden: Plassen

Nee

Terug naar tabel



Berkenbos
Deel van het (iets) oudere Berkenbos, Bos van Terhagen

Ic deel gelegen onmiddellijk ten westen van de toegangsweg

44

Boscompensatie:

Reden: Reeds bos op de luchtfoto van 1989

De opspuiting van de zone Bos van Terhagen is een oudere opspuiting (< 1980)

Ja

Terug naar tabel



Berkenbos
Jong berkenbos (100 % Berk) bij de voet van het huisvuilstort

45

Boscompensatie:

Reden: Kaal op luchtfoto juli 1989 / 
Recente verbossing

Nee

Terug naar tabel



Gemengd Loofhout
Gemengd loofhout op dijk

Grotendeels bestaand uit Gewone esdoorn (ongelijkjarig) en bijmenging van Wilg, 
Zomereik, Meidoorn (langs pad)

46

Boscompensatie:

Reden: Reeds bos op de luchtfoto van 
1989

Enkele bomen aanwezig > 22 
jaar

Ja

Terug naar tabel
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BIJLAGE H JAARGEMIDDELDE 
LUCHTKWALITEITSKAARTEN EN IN- EN 
UITVOERGEGEVENS CAR VLAANDEREN 
V3.0 VOOR DE AANVOER VAN GRONDEN 
MET DUMPERS 

Jaargemiddelde luchtkwaliteitskaarten (VMM) 

De jaargemiddelde luchtkwaliteitskaarten (momenteel is 2019 het meest recente jaar) voor NO2, PM10, PM2,5 

en EC (zwarte koolstof) zijn beschikbaar op de website van VMM en werden opgesteld, gebruik makende van 

meetgegevens van de VMM-meetstations, de RIO-interpolatietechniek en IFDM, een bi-gaussiaans 

verspreidingsmodel. De kaarten houden ook rekening met de zogenaamde ‘street canyon’ effecten. 

 

Figuur 13-1: Jaargemiddelde luchtkwaliteit (2019) in de bestaande situatie ter hoogte van het projectgebied (tijdelijke 
verbindingsroute voor de aanvoer van gronden is aangeduid met oranje lijn) - NO2 (Bron: VMM) 
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Figuur 13-2: Jaargemiddelde luchtkwaliteit (2019) in de bestaande situatie ter hoogte van het projectgebied (tijdelijke 
verbindingsroute voor de aanvoer van gronden is aangeduid met oranje lijn) – PM10 (Bron: VMM) 
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Figuur 13-3: Jaargemiddelde luchtkwaliteit (2019) in de bestaande situatie ter hoogte van het projectgebied (tijdelijke 
verbindingsroute voor de aanvoer van gronden is aangeduid met oranje lijn) – PM2,5 (Bron: VMM) 
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Figuur 13-4: Jaargemiddelde luchtkwaliteit (2019) in de bestaande situatie ter hoogte van het projectgebied (tijdelijke 
verbindingsroute voor de aanvoer van gronden is aangeduid met oranje lijn) – EC (Bron: VMM) 
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Invoergegevens CAR Vlaanderen v3.0 

 

Tabel 13-1: Invoergegevens CAR Vlaanderen v3.0 voor de aanvoer van gronden met dumpers over de tijdelijke werfweg 

Input 
CAR 

            

Plaats  Straatnaam X Y totaal 
intensiteit 

      

    
mvt/etm middelz

w 
z
w 

bu
s 

snel
h 

wegtyp
e 

bomenfact
or 

afstand 
wegas 

congesti
e 

CAR Vlaanderen Version 3.0 
          

Rumst Aanvoerroute gronden tussen kade Molleveld en Kapelstraat 151267.0
1 

196822.7
4 

0 0 1 0 e 4 1.5 30 0 

Rumst Aanvoerroute gronden ter hoogte van Kapelstraat 151382.5
5 

196993.5
4 

0 0 1 0 e 4 1.5 30 0 

Rumst Aanvoerroute gronden ter hoogte van zwaartepunt 
inrichtingsgebied 

151445.2
4 

197311.6
5 

0 0 1 0 e 2 1.5 30 0 

Rumst Aanvoerroute gronden tussen kade Molleveld en Kapelstraat 151267.0
1 

196822.7
4 

384 0 1 0 e 4 1.5 30 0 

Rumst Aanvoerroute gronden ter hoogte van Kapelstraat 151382.5
5 

196993.5
4 

384 0 1 0 e 4 1.5 30 0 

Rumst Aanvoerroute gronden ter hoogte van zwaartepunt 
inrichtingsgebied 

151445.2
4 

197311.6
5 

384 0 1 0 e 2 1.5 30 0 
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Uitvoergegevens CAR Vlaanderen v3.0 

 

Tabel 13-2: Uitvoergegevens CAR Vlaanderen v3.0 voor de aanvoer van gronden met dumpers over de tijdelijke werfweg 

CAR-Vlaanderen Version 3.0                 

ndhaese                 

Gent                 

Arcadis                 

Street 
file 

L:\Projecten\BE0116000750-
999\BE0116000762_POM_PMER\07_werkdocumenten\input CAR.txt                 

Year 2020                 

Scaling / emission factor                 

Car's Medium heavy traffic 
Heavy 
traffic 

Busse
s                     

1 1 1 1                     

  NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³] PM25 [µg/m³] EC [µg/m³] 

City Street X Y 
Year 
average 

Jm 
Backgrou
nd 

# Overrun 
hour GW 

Year 
average 

Jm 
Backgrou
nd 

# Overrun 
hour GW 

Year 
average 

Jm 
Backgrou
nd 

Year 
average 

Jm 
Backgrou
nd 

Rums
t 

Aanvoerroute gronden tussen kade 
Molleveld en Kapelstraat 

151267,
01 

19682
2,74 18,6 18,6 0 17,9 17,9 10 11,5 11,5 0,6 0,6 

Rums
t 

Aanvoerroute gronden ter hoogte van 
Kapelstraat 

151382,
55 

19699
3,54 18,6 18,6 0 17,9 17,9 10 11,5 11,5 0,6 0,6 

Rums
t 

Aanvoerroute gronden ter hoogte van 
zwaartepunt inrichtingsgebied 

151445,
24 

19731
1,65 18,6 18,6 0 17,9 17,9 10 11,5 11,5 0,6 0,6 

Rums
t 

Aanvoerroute gronden tussen kade 
Molleveld en Kapelstraat 

151267,
01 

19682
2,74 19 18,6 0 18 17,9 10 11,5 11,5 0,6 0,6 

Rums
t 

Aanvoerroute gronden ter hoogte van 
Kapelstraat 

151382,
55 

19699
3,54 19 18,6 0 18 17,9 10 11,5 11,5 0,6 0,6 

Rums
t 

Aanvoerroute gronden ter hoogte van 
zwaartepunt inrichtingsgebied 

151445,
24 

19731
1,65 19 18,6 0 18 17,9 10 11,5 11,5 0,6 0,6 
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BIJLAGE I TOELICHTENDE NOTA 
VERGUNNINGSTRAJECT 

Versie: 24/01/2020  

Auteurs: Provinciebestuur Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv en Lantis 

 

 





Kleiputten Terhagen – Toelichting vergunningentraject  
 

Samenvatting 

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 tegemoet gekomen 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. 

De omgevingsvergunningsaanvraag zal worden ingediend en behandeld op Vlaams niveau aangezien 

de provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg initiatiefnemers en aanvragers zijn, het project 

onderdelen bevat die zijn ingedeeld in klasse 1 (Vlarem) en een project-MER wordt opgesteld (art. 15/1 

Omgevingsvergunningsdecreet). 

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-

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. 

  



De handelingen zijn vergunbaar binnen dit gebied : 

- De werken ter uitvoering van het bodemsaneringsproject zijn vergunbaar ongeacht de 
stedenbouwkundige voorschriften, op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met de 
geode plaatselijke aanleg en voorzien in een gelijkwaardige bescherming van mens en milieu. 

- De handelingen zijn eveneens in overeenstemming met de voorschriften van de 
gewestplanbestemming ‘golfterrein’, waarin wordt voorzien in de nevengeschikte functie 
groengebied en een nabestemming als groengebied. De doelstellingen van het project zijn bij 
uitstek gericht op het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.  
Bijkomend dient vastgesteld te worden dat de nabestemming groengebied in werking is 
getreden. 

- Het project vereist een ontbossing. Wat vergunbaar is voor welbepaalde werken van 
algemeen belang (art. 90bis, §1 Bosdecreet). Het onvermijdelijk karakter van deze ontbossing 
vloeit in de eerste plaats voort uit de saneringswijze, maar daarnaast eveneens uit de 
milieutechnische en ruimtelijke wens om de voormalige stortplaatsen op een goede, 
duurzame manier af te werken in functie van de bodem-, water- en luchtkwaliteit en de 
duurzame natuurlijke ontwikkeling van het gebied (cf. art. 14 en 16 Natuurbehoudsdecreet). 

- De verplaatste visvijver en de bijhorende parkeergelegenheid zijn niet rechtstreeks 
vergunbaar binnen de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften, doch kunnen worden 
vergund via de afwijkingsregeling van art. 4.4.7, §2 VCRO - als handelingen van algemeen 
belang met een beperkte ruimtelijke impact – mits het organiseren van een 
projectvergadering op basis waarvan een gemotiveerde beslissing over de afwijking 
genomen moet worden. Die beslissing moet bij de vergunningsaanvraag gevoegd worden. 
Het kantinegebouw wordt niet opgenomen in de vergunningsaanvraag. Dit kan binnen dit 
kader niet vergund worden en vergt een aanpassing van de stedenbouwkundige 
voorschriften. In het planningsproces voor de opmaak van een PRUP Kleiput Terhagen wordt 
deze ruimtevraag meegenomen, waarna een omgevingsvergunning voor deze infrastructuur 
wordt aangevraagd. 

  



1 Situering totaalproject en uitdaging vergunningentraject 

Het totale project is het resultaat van een ontwerp- en participatietraject op basis van de sanering 

volgens de BATNEEC-variant. Het bevat omvat verschillende vergunningsplichtige handelingen, 

waaronder, als voornaamste ingrepen: 

• Ontbossing als terreinvoorbereiding; 

• Sanering van 2 historische stortplaatsen en het grondwater door afdekking (ic van een zone 
van ca 35 ha cfr de BATNEEC sanering); 

• Aanvullende verondieping van de voormalige groeve, voornamelijk door het aanbrengen van 
overhoogte binnen de BATNEEC-saneringsperimeter, maar bijkomend ook door het 
verondiepen buiten de BATNEEC-saneringsperimeter (bvb ter stabilisatie van de Hoogstraat of 
voor ombouw van het Keibrekerspad); 

• Herbebossing, eindafwerking en landschapsaanleg in functie van de invulling als groengebied; 

• Bouw van nieuwe tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel bestaande uit kade aan de 
Rupel en tunnel onder de Kapelstraat, waarbij de tunnel nadien wordt omgevormd tot een 
ecotunnel; 

• Geherlokaliseerde visvijver met bijhorende parking en kantine; 

• Andere tijdelijke infrastructuur:  
o Fietstunnel en kruisend fietspad ter hoogte van het jaagpad; 
o Werfzone tussen de Rupel en de Kapelstraat (Mollenveld); 
o Tijdelijke afbuiging van de Kapelstraat voor de aanleg van de tunnel onder de 

Kapelstraat. 
 

De realisatie van het voorgenomen project omvat hiermee 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.  

De omgevingsvergunning integreert sedert 23 februari 2017 tal van vergunningsplichten die voorheen 

los van elkaar moesten worden nageleefd. Dat is echter nog niet het geval voor de vergunningsplichtige 

handelingen, inrichtingen en activiteiten ter uitvoering van een bodemsaneringsproject.  

Een conformiteitsverklaring van een bodemsaneringsproject geldt weliswaar als omgevingsvergunning 

voor alles wat vereist is voor de uitvoering van de sanering, maar vormt een op zichzelf staand en 

afgesloten geheel.i  Het vormt geen omgevingsvergunning voor handelingen die niet technisch vereist 

zijn voor de sanering, of voor de aanvullende verondiepingen1. 

Het is momenteel niet mogelijk om via één vergunningsprocedure zowel de bodemsanering als andere 

of aanvullende vergunningsplichtige handelingen op dezelfde site te vergunnen en/of om 

doelstellingen die ruimer zijn dan de sanering te integreren in een bodemsaneringsproject.  

  

 
1 Binnen dit project wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. De toepasselijke regelgeving met betrekking tot het 
vergunningsaspect van de conformiteitsverklaring van een bodemsaneringsproject in relatie tot de BATNEEC-afweging en 
de eindafwerking kan ruimer of meer beperkend opgevat worden. Er is echter nog geen juridische praktijk met betrekking 
tot deze invulling ontwikkeld. Er wordt aangesloten bij de actuele administratieve praktijk waarbij de vergunningverlening 
via de conformiteitsverklaring van het bodemsaneringsproject beperkt blijft tot die aspecten die minimaal vereist zijn voor 
de technische sanering en overige zaken worden vergund via de daartoe geëigende procedure(s). 



2 De BATNEEC-sanering, het totale inrichtingsproject en de relatie met Oosterweel 

Het bodemsaneringsproject moet leiden tot een sanering op basis van de best beschikbare technieken 

die geen overmatig hoge kosten meebrengen (‘BATNEEC’). In die afweging moeten verschillende 

aspecten betrokken worden, waaronder de tijd die nodig is voor de sanering, de mogelijke hinder voor 

de omgeving, eventuele gebruiksbeperkingen van de grond na de sanering en de kosten van de 

uitvoering van de bodemsanering. De door de erkende bodemdeskundigen, volgens de 

standaardmethodiek, uitgevoerde multicriteria-analyse leidde tot een BATNEEC-sanering die bestaat 

uit een differentiële afdekking van de 2 stortplaatsen en van het tussenliggende sterk verontreinigde 

gebied.  Deze uit te voeren BATNEEC-sanering heeft een oppervlakte van ca 35 ha en vereist het 

aanbrengen -onder en boven de folies- van minimaal 1,3 mio m3 gronden.   

Dergelijk grondvolume is nooit beschikbaar op de Vlaamse grondmarkt binnen een aanvaardbare 

uitvoeringsduur behoudens strakke koppeling van de sanering aan een zeer groot Vlaams infra-

structuurwerk.  Waarbij, bovendien, het vervoer van grond volledig watergebonden is om de hinder 

van grootschalig grondvervoer over de weg te vermijden. Er zijn slechts enkele grote projecten per 

decennium die aan deze randvoorwaarden voldoen (bvb de bouw van een havendok).  Met het 

Oosterweelproject is echter een dergelijk project ver gevorderd in de planning.  Het is een project waar 

zeer grote grondvolumes ter beschikking zijn en via de waterweg afgevoerd moeten worden.  Een 

koppeling met dit project is dan ook een opportuniteit voor de sanering en herinrichting van de 

kleiputten.  Het gebruik van Oosterweelgronden is een meerwaarde voor de sanering en verondieping 

omdat zo de sanering op een korte tijdspanne kan worden uitgevoerd en elke belasting van het 

wegennet voor aanvoer van grond wordt vermeden. Dat vereist de bouw van een kade bij de Rupel te 

Molleveld én een tunnel onder Kapelstraat. 

Bij een ’minimale’ afdekking met 1,3 mio m3 gronden is volwaardige herbebossing volledig uitgesloten 

omwille van de zeer beperkte gronddekking boven de folies en het risico op de beschadiging ervan.  

Het achterlaten van een onbebosbare gesaneerde plek is echter noch voor de initiatiefnemers, noch 

voor de omwonenden een optie.   

Daarom werden in de BATNEEC-analyse ook de berging van grotere grondvolumes onderzocht (ic tot 

3 mio m3 binnen de BATNEEC-saneringsperimeter) die wel herbebossing toelaten.  Bij deze grotere 

grondvolumes, waarbij dus wel herbebossing voorzien kan worden, leidde de multicriteria-analyse 

zelfs tot een hogere score en dus hogere verkiesbaarheid.  Dit wordt verklaard doordat de betere 

financiële haalbaarheid én de herbebossingsmogelijkheid zwaarder positief doorwerken dan het 

hindernadeel van het grotere grondverzet. 

Op basis van het participatietraject werd door ontwerpers van Tractebel een eindreliëf ontwikkeld 

waarbij het bestaande reliëfrijk karakter van de kleiputten na verondieping wordt geaccentueerd en 

dit in hoofdzaak binnen de perimeter die hoe dan ook omwille van de BATNEEC-sanering moet worden 

aangepakt.  Binnen die perimeter is voor realisatie van het ontwerp ca 3 mio m3 vereist.   

 

Aanvullend, buiten de BATNEEC-perimeter, wordt de verondieping beperkt tot enkele plekken waar 

dit leidt tot een significante meerwaarde voor mens of natuur, wat een aanvullend volume betekent 

van ca 600 000 m3 , bestaande uit : 

• De ombouw van de restanten van de visvijver (die deels dient te verdwijnen voor de 
saneringsafdekking in strikte zin) en die 12 m diep in het landschap gelegen zijn en daardoor 
permanente afpomping behoeven, tot een rietmoeras op maaiveld.  Een visvijver op 
maaiveld gelegen nabij de Kapelstraat is duidelijk duurzamer dan een centraal in een 
groengebied gelegen visvijver (automobiliteit) die permanente afpomping vereist.  Een 



rietmoeras vormt dan weer een grote ecologische meerwaarde op een steenworp van het 
natuurreservaat van Natuurpunt meer oostelijk. 

• De stabilisatie tegen verdere afkalving van de Hoogstraat zodat dit “lijnrelict” dat eindigt op 
het uitzichtpunt / de oriëntatietafel behouden kan blijven.   

• De beperkte ophoging van het Keibrekerspad om dit fietscomfortabel te maken. 

• De beperkte afwerking van de achterzijde van de bebouwing langs de Kapelstraat. 
 

3 Relatie tussen de omgevingsvergunning en het BSP 

De berging van grotere grondvolumes dan strikt technisch vereist binnen de BATNEEC-perimeter én 

de berging van bijkomende grondvolumes buiten de BATNEEC-perimeter (bvb stabilisatie Hoogstraat, 

ophoging Keibrekerspad, ombouw restanten vijvers tot rietmoeras) valt buiten de vergunnings-

bevoegdheid die besloten ligt in de conformiteitsverklaring BSP. Deze handelingen vereisen een 

omgevingsvergunning.   

Een samenloop van BSP en omgevingsvergunning binnen de projectzone is dan ook noodzakelijk, 

waarbij de chronologie tussen beide (ic de vergunningenarchitectuur) best rekening houdt met 

volgende elementen : 

• De koppeling met Oosterweel vereist een vergunningszekerheid over het totaalproject.   

• Bij de beoordeling van het bodemsaneringsproject moet er voldoende zekerheid bestaan over 
alle bepalende factoren (zoals het finale reliëf bovenop de sanering, de ontbossings-en 
herbebossingsproblematiek, ...) teneinde een correcte beoordeling van het bodemsanerings-
project te kunnen doorvoeren. De standaardprocedure voor de opmaak van een bodem-
saneringsproject schrijft immers voor dat vereiste vergunningen in de mate van het mogelijke 
vooraf moeten worden aangevraagd en in bijlage bij het bodemsaneringsproject gevoegd 
worden. 

• De boscompensatieproblematiek kan best geregeld worden in de omgevingsvergunning 
aangezien de initiatiefnemers (en de omwonenden) een boscompensatie in situ wensen.  
Dergelijke compensatie is nauwelijks te regelen in de context van het BSP.  Enerzijds omdat 
een technisch minimaal BSP geen bebossing toelaat.  Anderzijds omdat het aanvragen van een 
louter hypothetisch reliëf dat geen link heeft met het participatietraject maar zuiver technisch 
ontworpen is ‘om bebossing wel toelaatbaar te maken door overhoogte ten opzichte van de 
onderliggende folies’ maatschappelijk geen optie is na het doorlopen ontwerp- en 
participatieproces. 

• De tunnel onder de Nieuwstraat kan in principe worden vergund in een BSP als strikt 
noodzakelijke aanhorigheid van de sanering (ic om te vermijden dat vrachtverkeer de weg 
moet dwarsen) maar anderzijds heeft de tunnel een 2de, nog belangrijkere, toekomst namelijk 
om te fungeren als ecotunnel.  De (beperkte) ombouw tot ecotunnel is in principe niet 
vergunbaar via een BSP. Hetzelfde geldt voor de bouw van een tijdelijke kade bij de Rupel.  
Daar is het behoud van 2 wachtpalen voor een eventuele toekomstige pleziervaartsteiger 
problematisch binnen een BSP. Dit terwijl beide elementen, over hun volledige life time (ic 
gebruik tijdens grondberging & gebruik naderhand), wel te beoordelen en vergunnen zijn in 
de context van een omgevingsvergunning.  

 

Deze elementen leiden 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. 

Beide vergunningen zijn vereist voor de realisatie van het totaalproject, maar staan strikt juridisch 

beschouwd op zich. 



Door de conformverklaring van het bodemsaneringsproject te voorzien als laatste, afzonderlijke stap 

wordt tegemoet gekomen 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.  

De voorafgaande omgevingsvergunning kan geen afbreuk doen aan de beoordelingsbevoegdheid van 

OVAM nadien, over de conformiteit van het bodemsaneringsproject, o.a. op basis van de advisering 

en het openbaar onderzoek over het bodemsaneringsproject. 

De omgevingsvergunning is op haar beurt uitvoerbaar, ook zonder conform verklaard 

bodemsaneringsproject, doch kan de saneringsplichtigen niet ontheffen van de saneringsverplichting 

en het dwingende kader van het Bodemdecreet. Zij zullen gehouden zijn en blijven tot sanering 

overeenkomstig het Bodemdecreet, ongeacht de inhoud en/of het uitvoerbaar karakter van de 

voorafgaande omgevingsvergunning.  

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.  

Het bodemsaneringsproject vormt immers ook een randvoorwaarde voor de omgevingsvergunnings-

aanvraag ter realisatie van het voorgenomen project dat zowel de sanering als eindafwerking en 

landschapsaanleg omvat. Dat bodemsaneringsproject zal na het bekomen van de omgevings-

vergunning worden ingediend bij OVAM met het oog op de conformiteitsverklaring. Daarmee wordt 

geenszins afstand gedaan van de vergunning van de overeenstemmende projectonderdelen die reeds 

vervat zaten in de omgevingsvergunning.  

De omgevingsvergunningsaanvraag zal dus het geheel aan projectonderdelen omvatten. De 

saneringsingrepen hebben ook een zelfstandige stedenbouwkundige finaliteit. De stedenbouwkundige 

doelstelling om het gebied duurzaam aan te wenden en in te richten als publiek toegankelijk 

groengebied met recreatief medegebruik vereist, los van de saneringsverplichting, dat de aanwezige 

stortplaatsen op een correcte en duurzame wijze worden afgewerkt, zodat blootstelling aan en 

verspreiding van verontreiniging wordt tegengegaan en dat de natuur zich opnieuw  kan ontwikkelen. 

De afwerking van de stortplaatsen dient bijgevolg zowel een milieuhygiënisch als een stedenbouw-

kundig doel.  

De natuurinrichting als toegankelijk natuurreservaat van het vijvergebied ten oosten van zone 1, in 

eigendom van Natuurpunt vzw, zal niet worden opgenomen in deze omgevingsvergunning, maar als 

afzonderlijk deelproject aan de vergunningsprocedures worden onderworpen.  Het betreft immers 

een op zich staande locatie, van een andere eigenaar, met een in omvang beperkte grondaanvulling 

en in functie van een zuiver ecologische doelstelling (ic de ombouw van diepe vijvers naar ondiepe 

waterpartijen en rietmoerassen). 

  



4 De planologische verenigbaarheid, de projectvergadering en het op te maken PRUP 
 
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 (oa 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 stedenbouw-
kundige voorschriften. Het bodemsaneringsproject moet wel in overeenstemming zijn met de goede 
plaatselijke aanleg en voorzien in een gelijkwaardige bescherming van mens en milieu.ii 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. 
 
Toetsing aan de gewestplanbestemming ‘golfterrein’ 
 
De stedenbouwkundige voorschriften van de bestemming ‘golfterrein’ voorzien in de aanleg van het 
terrein als groengebied samen met infrastructuur nodig voor de golfsport (als nevengeschikte 
functies). De nabestemming van het terrein,  wanneer het gebruik van het gebied als golfterrein komt 
te vervallen, is ‘groengebied’.iii Niettegenstaande de benaming ‘golfterrein’ legt het voorschrift dus ook 
de nadruk op de invulling als groengebied. De realiseerbaarheid van de nabestemming groengebied 
moet ook gegarandeerd blijven bij de aanwending overeenkomstig de tussentijdse bestemming.iv 
 
Het behoud en de ontwikkeling van het terrein als groengebied is mogelijk op basis van de 
voorschriften, ongeacht of het terrein werd, wordt of zal worden gebruikt als golfterrein. Handelingen 
in functie van het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu zijn dus op elk 
ogenblik toelaatbaar.  
 
Het is bovendien redelijk te oordelen dat momenteel sprake is van een verval van het gebruik als 
golfterrein, zodat enkel nog moet worden getoetst aan de voorschriften geldend voor ‘groengebied’. 
Die beoordeling is een feitelijke aangelegenheid. Immers, het gewenste gebruik van het gebied als 
golfterrein is in de feiten inmiddels met zekerheid achterhaald. In het kader van de Vlaamse 
golfmemoranda werd besloten om nog niet over te gaan tot realisatie van een golfterrein omdat er 
nog geen duidelijkheid over de invulling voorhanden was.v In het participatietraject opgestart naar 
aanleiding van het bodemsaneringsproject is eveneens tot uiting gekomen dat een invulling als 
golfterrein niet gewenst is. In functie van de opmaak van een provinciaal RUP voor dit gebied werd een 
principiële beslissing tot delegatie van bevoegdheid aan de Vlaamse regering gevraagd en bekomen 
door de deputatie, waarbij het verlaten van de golfbestemming eveneens voorop gesteld wordt.vi 
 
Het is de duidelijke wil van zowel de eigenaars, de betrokken besturen en de gebruikers van het gebied, 
als van de Vlaamse overheid die beschikt over de planningsbevoegdheid voor golfterreinen van deze 
omvang, om in dit gebied géén golfterrein te realiseren. Dat vormt een feitelijk verval van het 
planologisch beoogde gebruik als golfterrein.  
 



Bijgevolg moeten de handelingen worden getoetst aan de bestemming ‘groengebied’.  
 
Een ‘groengebied’ is te onderscheiden van natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke 
waarde of natuurreservaten.vii De voorschriften voor ‘groengebieden’ houden in dat in deze gebieden 
een beleid gevoerd moet worden dat gericht is op het behoud, de bescherming en het herstel van het 
natuurlijk milieu. Handelingen die het natuurlijk reliëf willen herstellen na exploitatie liggen in lijn van 
deze bestemming. De overheid is daarbij niet gebonden door de bestaande toestand, aangezien ook 
het herstel van het natuurlijk milieu mogelijk is.viii 
 
Het totaalproject betreft enerzijds een bodemsanering, die de ontbossing van 35ha en reliëfwijzigingen 
vereist, en anderzijds de stedenbouwkundige doelstelling om het gebied duurzaam aan te wenden en 
in te richten als publiek toegankelijk groen- / openruimtegebied met recreatief medegebruik. Die 
doelstellingen hebben bij uitstek betrekking op het behoud, de bescherming en het herstel van het 
natuurlijk milieu.  
 
De stedenbouwkundige doelstelling vereist, ook los van de saneringsverplichting, dat de aanwezige 
stortplaatsen op een duurzame wijze worden afgedekt, overeenkomstig de actuele inzichten daarover, 
zodat blootstelling aan en verspreiding van verontreiniging wordt tegengegaan en het gebied dusdanig 
wordt ingericht dat de natuur zich ook op lange termijn kan ontwikkelen. 
 
De verplaatsing van een centraal gelegen visvijver (die daardoor verstorend is omwille van zijn 
autobereikbaarheid) naar de rand van het gebied (nabij de Kapelstraat) en de ombouw van deze lager 
gelegen vijvers die permanente afpomping behoeven naar een op maaiveld gelegen rietveld dat 
ecologisch aansluit bij het langs gelegen natuurreservaat van Natuurpunt vormt een duidelijk herstel 
van het natuurlijk milieu. 
De aanleg van een ecoverbinding (Molleveld) en een ecotunnel, tot slot, staan uiteraard ook ten 
dienste van het natuurlijk milieu. 
 
De verschillende stedenbouwkundige handelingen begrepen in het project staan bijgevolg in functie 
van het behoud, de bescherming en een duurzaam herstel van het natuurlijk milieu.  
 
Specifiek aspect: verplaatsing van de visclub 
 
De bestaande visvijver kan ingevolge de sanering niet behouden blijven en wordt verplaatst. Ook op 
de nieuw voorziene locatie blijft deze volledig gelegen binnen de gewestplanbestemming ‘Golfterrein’, 
waarbinnen de invulling als ‘groengebied’ mogelijk is (zie hoger). 
 
Recreatief medegebruik in een groengebied is mogelijk op voorwaarde dat het medegebruik niet 
gepaard gaat met grondinnameix. De visactiviteit op zich impliceert geen grondinname. Bovendien is 
zelfs in natuurgebieden het bouwen van vissershutten toegestaan, wat impliceert dat de visactiviteit 
als recreatief medegebruik verenigbaar is met de bestemming groengebied. De aanleg van een 
recreatieve visvijver is echter niet in overeenstemming met de bestemming groengebied als deze 
visvijver zelf niet in functie staat van het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk 
milieu.  Ook de bijhorende kleinschalige parkeergelegenheid staat zelf niet in functie van het behoud, 
de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.  Wel in de ontsluiting en beleefbaar maken 
ervan.  De parkeergelegenheid is immers niet enkel nuttig voor de visclub maar ook voor bezoekers 
van het nieuwe natuurgebied. 
 
De aanleg van een visvijver en parking kunnen echter wel vergund worden als handelingen van 
algemeen belang met een beperkte ruimtelijke impact en zonder significante impact op het 
groengebied.x 
 



Daartoe moet de visvijver en de parking een (onderdeel van een) handeling van algemeen belang 
uitmaken in de zin van art. 4.4.7, §2 VCRO. In dat geval kan, op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, 
immers een afwijking bekomen worden.xi 
 
Die afwijkingsregeling vereist een voortraject waarbij een projectstudie wordt opgemaakt die 
vervolgens wordt voorgelegd aan alle betrokken instanties in een projectvergadering en op basis 
waarvan tot slot een gemotiveerde beslissing over de gevraagde afwijking moet worden genomen.xii 
 
Die gemotiveerde beslissing wordt gevoegd bij de vergunningsaanvraag voor het geheel en de 
vergunningsaanvraag zal uitdrukkelijk vermelden en motiveren dat een beroep op deze 
afwijkingsregeling wordt gedaanxiii. 
 
De aanleg van een clublokaal is binnen dit kader echter niet mogelijk. Deze staat niet in functie van het 
behoud, het herstel en de bescherming van het natuurlijk milieu. De ruimtelijke impact op het 
groengebied kan moeilijker als beperkt worden beschouwd, zodat een afwijking op die basis ook niet 
evident is.  
 
In de mate dat deze infrastructuur zou worden voorzien binnen de ‘bufferzone’ ingetekend op het 
gewestplan is deze evenmin mogelijk. In bufferzones geldt een principieel bouwverbod.xiv 
 
Een kantinegebouw is dus maar vergunbaar op basis van een ruimtelijk planningsproces dat voorziet 
in de mogelijkheid om deze constructies op te richten. Indien deze kantine deel uitmaakt van 
handelingen van algemeen belang, kan ze vergund worden vanaf het ogenblik dat de resultaten van 
het openbaar onderzoek over een ontwerp RUP dat deze handelingen toestaat bekend zijn.xv  
 
In het planningsproces voor de opmaak van een PRUP Kleiput Terhagen wordt deze ruimtevraag 
meegenomen. 
 
Specifiek aspect: vermijdbare schade 
 
Bij de vergunningverlening moet erover gewaakt moet worden dat geen vermijdbare schade aan de 
natuur ontstaatxvi. De ontbossing vloeit rechtstreeks voort uit de saneringswijze, wat wordt 
beoordeeld in het kader van het bodemsaneringsproject. De noodzaak tot ontbossing volgt uit het 
bodemsaneringsproject.  
 
Hoger werd reeds toegelicht dat het totaalproject noodzakelijkerwijze wordt opgesplitst in twee 
opeenvolgende vergunningsstappen. Hoewel op het ogenblik van de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning nog geen conformiteitsverklaring voor het bodemsaneringsproject 
voorhanden is, is er wel afstemming voorhanden over de omvang van het gebied waarin de 
saneringswerken op basis van de BATNEEC-variant zullen uitgevoerd moeten worden. De 
ontbossingsnoodzaak vloeit hieruit voort. 
 
Tegelijk kan de wens om de voormalige stortplaatsen op een goede manier af te werken, zowel 
milieutechnisch als ruimtelijk, ook op zich staan, ongeacht de saneringsplicht. Dat leidt immers tot 
een verhoogde milieu- en omgevingskwaliteit en verantwoordt evenzeer het onvermijdelijk karakter 
van de ontbossing. Het vormt een ingreep in functie van de kwaliteit van de bodem, de 
waterkwaliteit (grondwater en oppervlaktewater), luchtkwaliteit (blootstelling aan ongebonden 
asbest), en de duurzame ontwikkeling van het gebied. De werken vormen de facto tegelijk een 
hernieuwde afwerking van de stortplaatsen waarvan de bestaande afwerking en effecten niet meer 
in overeenstemming zijn met de huidige milieukwaliteitsnormen. De ontbossing en daaropvolgende 
herbebossing staat dan ook in het licht van het herstel van de natuur waarbij uiteindelijk tot een 
gunstigere toestand van het natuurlijk milieu moet worden gekomen. 



 

  



5 Het MER en zijn relatie met omgevingsvergunning en BSP 

Wat het project-MER betreft, dienen in procedureel opzicht volgende aspecten onder de aandacht te 

worden gebracht. 

MER volgens voormalige procedure 

De opmaak van het project-MER  voor het totaalproject werd opgestart vóór werd voorzien in de 

integratie van de milieueffectrapportage in de omgevingsvergunningsprocedure. De kennisgeving 

werd volledig verklaard op  14 februari 2017.  Dit impliceert dat het MER moet worden goedgekeurd 

door dienst bevoegd voor de milieueffectrapportage vooraleer het kan worden gevoegd bij de 

omgevingsvergunningsaanvraag.xvii 

Duiding m.e.r.-plicht omgevingsvergunning / BSP 

 

Het project-MER behandelt de totaliteit van het project zoals de regels der kunst het vereisen, maar 

de aanleiding tot het MER (ic de zogenaamde m.e.r.-plicht) is beperkt tot 2 m.e.r.-plichtige ingrepen 

zoals opgenomen in het MER-besluit (2004)xviii : 

• De bouw van kade langs de Rupel, kan geïnterpreteerd worden als een project wat voorkomt 
op bijlage I van het MER-besluitxix al betreft het in casu geen zeehandelshaven of pier. 

• De ontbossing, die, ook al is ze tijdelijk van aard en geen definitieve omschakeling naar een 
ander bodemgebruik op het oog heeft, kan geïnterpreteerd worden als een project wat 
voorkomt op de bijlage II van het MER-besluit.xx 

Een MER wordt dus opgemaakt om bijgevoegd te worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag.  

Aangezien alle m.e.r.-plichtige aspecten via de voorafgaande omgevingsvergunning worden 

behandeld, beoordeeld en vergund, is het niet vereist om het project-MER vervolgens opnieuw te 

integreren in de procedure tot het bekomen van een conform verklaard bodemsaneringsproject. Het 

bodemsaneringsproject zal de op dat ogenblik bekomen omgevingsvergunning als uitgangspunt 

hanteren en er zullen geen bijkomende handelingen gesteld worden die aanleiding geven tot de MER-

plicht.  De sanering op zich vormt geen m.e.r-plichtige activiteit. Er kan bij de conformverklaring een 

koppeling gemaakt worden naar de inmiddels verleende omgevingsvergunning.  

Het project-MER mag overigens ook geen bindende uitspraken doen over de sanering.  De MER-

richtlijnen stellen daarover het volgende : 

• Binnen het MER kunnen er geen bindende uitspraken over de verontreinigingen gedaan 
worden.  

• Het MER kan geen bindende uitspraken over het bodemsaneringsproject doen.  
 

Ten overvloede kan erop gewezen worden dat het bodemsaneringsproject ook kan worden aanzien 

als de voortzetting van een project waarvoor al een project-MER werd goedgekeurd en waarvoor een 

nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke 

milieueffecten kan bevatten.xxi 

 

  



Aanvrager vergunning en BSP  

De initiatiefnemers voor het project-MER zijn het provinciebestuur Antwerpen en De Vlaamse 

Waterweg.  Gelet op hun initiatief ligt meteen ook vast wie de aanvrager van de omgevingsvergunning 

is. Immers bepaalt de regelgeving dat de aanvrager van een omgevingsvergunning ook de 

initiatiefnemer van het project-MER moet zijnxxii. Beide partijen zijn ook initiatiefnemer van het BSP en 

saneringsplichtige. 

Dat brengt ons tot 2 afgeleide vragen die achtereenvolgens behandeld worden : 

• Welke is de bevoegde vergunningverlenende overheid? 

• Kunnen de vergunning en BSP worden overgedragen aan BAM/Lantis als bouwheer / 
exploitant ? 

 

Gevolgen wat de bevoegde vergunningverlenende overheid betreft 

De gezamenlijke aanvragers van de omgevingsvergunning zijn het provinciebestuur en De Vlaamse 

Waterweg.  Aangezien het een project betreft dat in Vlarem ingedeeld is als een klasse 1-

vergunningsaanvraag (ic alleen al omwille van de rubriek 60) is in beginsel de provincie Antwerpen 

bevoegd om over de aanvraag te beslissen. 

Aangezien echter cumulatief voldaan is aan de 2 voorwaarden van art 15/1 2e lid van het 

omgevingsvergunningsdecreetxxiii zal de omgevingsvergunning bij de Vlaamse regering in te dienen en 

door haar te beoordelen zijn.  Op deze wijze wordt ook voorkomen dat provincie 

vergunningverlenende partij zou zijn voor een belangrijk project waar zij rechtstreeks bij betrokken is. 

 

Overdraagbaarheid van de omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning en het BSP zullen de facto in volledige (of in zeer hoge) mate worden 

uitgevoerd door BAM/Lantis.   

Een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een 

ingedeelde inrichting of activiteit, kan, net zoals de vroegere stedenbouwkundige vergunning, zonder 

plichtplegingen worden overgedragen. Het zijn dan opnieuw de bouwheer, gebruiker en exploitant die 

gehouden zijn tot naleving van de vergunningsvoorwaarden. De overdrager blijft wel gehouden tot de 

lasten, tenzij de bevoegde overheid instemt met een substitutie. 

Indien (ook) de exploitatie van een inrichting of activiteiten worden vergund, zoals in casu, dan moet 

de overdracht gemeld worden waarna het vergunningsbesluit wordt aangepastxxiv. 

De bedoeling van de melding van de overdracht is te weten wie moet worden aangesproken in verband 

met de naleving van de rechten en plichten die de omgevingsvergunning voor de exploitatie of 

activiteit met zich meebrengt. Daarbij kan het ook gaan om mede-exploitatie.xxv  

Dat houdt ook in dat de boscompensatie als vergunningsvoorwaarde in principe mee wordt 

overgedragen. Tussen partijen werd contractueel echter voorzien dat de eigenaars instaan voor het 

voldoen van de boscompensatieplicht in het algemeen en de herbebossing in situ in het bijzonder.  

  



Overdraagbaarheid van het BSP  

Ook de verplichtingen van het bodemdecreet zijn overdraagbaar naar aanleiding van een overdracht 

van risicogrondenxxvi. 

De geplande vestiging van de opstalrechten op de gronden ten voordele van BAM/Lantis is te aanzien 

als een “overdracht” in de zin van het bodemdecreet (art. 2, 18°, b). Die overdracht kan dan slechts 

plaatsvinden als de overdrager aan een aantal verplichtingen heeft voldaan, waaronder het bekomen 

van een conformiteitsattest voor een BSP.xxvii xxviii 

De overdracht van de gronden zelf kan slechts plaatsvinden na de aflevering van een 

conformiteitsattest, het aangaan van de verbintenis tot uitvoering van de saneringsverplichtingen en 

het stellen van de financiële zekerheden hiertoe. 

  



6 De boscompensatie in situ en de vereiste algemeen belang 

Een vergunning voor ontbossing kan in principe maar worden toegestaan in de gevallen vermeldt in 
art. 90bis, §1 Bosdecreet. Alternatief kan, op individueel en gemotiveerd verzoek ook een 
ontheffingsbeslissing wordt genomen.xxix Ingeval van een ontheffingsbeslissing is het echter niet 
mogelijk om de boscompensatie in situ uit te voeren.xxx Aangezien het nadrukkelijk de bedoeling is om 
te voorzien in de herbebossing binnen het gebied zelf, is een individueel ontheffingsverzoek niet 
aangewezen. 
 
De ontbossingsvergunning is o.a. mogelijk voor werken van algemeen belang zoals bepaald in art. 
4.1.1, 5° en 4.4.7, §2 VCRO. 
 
Wat in deze context ‘handelingen van algemeen belang’ zijn, wordt uitgewerkt in het BVR van 5 mei 

2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van art. 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, §2, en artikel 4.7.1, 

§2, tweede lid, van de Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening (‘BVR 5 mei 2000’).  

Meer bepaald wijst art. 2, 7° van het BVR van 5 mei 2000 PPS-projecten aan als handelingen van 
algemeen belang zoals bedoeld in art. 4.1.1, 5° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordeningxxxi. 
 
De samenwerking tussen Provinciebestuur, De Vlaamse waterweg, Lokaal bestuur Rumst, de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Natuurpunt vzw en Wienerberger NV is een PPS-
samenwerking.  Tot deze samenwerking zullen normaliter nog andere partijen toetreden. 
  



7 Resulterende planologische en vergunningtechnische aanpak 

 

Het voorgaande leidt tot volgende fasering voor de vergunningverlening: 

fase 1 - Voorbereiding 

• Afwerking en goedkeuring project-MER voor het totaalproject (sanering en 
landschapsherstel) 

• Afwerking van en administratieve afstemming over het bodemsaneringsproject 

• Opmaak boscompensatiedossier, afgestemd op het landschapsontwerp 
 

fase 2 – Projectvergadering 

• Met oog op vergunbaarheid visvijver vooruitlopend op PRUP 

• Met oog op bespreken algemeen belang & vergunningsaanpak 
 
fase 3 - Omgevingsvergunning 

• Opmaak en indiening omgevingsvergunningsaanvraag voor alle projectonderdelen 
o het goedgekeurde project-MER wordt gevoegd bij de vergunningsaanvraag  
o de BATNEEC-analyse van de sanering en technische omschrijving van de sanering 

worden als verantwoordingsbijlage toegevoegd aan de aanvraag en geadviseerd 
door OVAM 

o de compenserende bebossing maakt een uitdrukkelijk onderdeel uit van het 
voorwerp van de omgevingsvergunning 

o het later in te dienen bodemsaneringsproject wordt informatief toegevoegd 
 
fase 4 - Bodemsaneringsproject 

• Indiening bodemsaneringsproject na het bekomen van een uitvoerbare 
omgevingsvergunning  

o het project-MER en het boscompensatiedossier zijn geen vereiste onderdelen 
van het bodemsaneringsproject; de MER-plichtige ingrepen worden vergund via 
de omgevingsvergunning die geldt als randvoorwaarde / uitgangspunt in het 
bodemsaneringsproject 

o De omgevingsvergunning wordt toegevoegd aan het bodemsaneringsproject 
Parallel aan deze fasering : 

PRUP voor verankering van de nieuwe functies/bestemmingen van het gebied 



 
i  
Art. 54 Bodemdecreet: 
Als de bodemsaneringswerken handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn 
krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, 
hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt het conformiteitsattest als meldingsakte of 
omgevingsvergunning. 
 
ii  
Art. 52 Bodemdecreet: 
In het conformiteitsattest bepaalt de OVAM de voorwaarden waaronder de bodemsaneringswerken moeten worden 
uitgevoerd. Deze voorwaarden beogen de bescherming van mens en milieu en de verwezenlijking van een goede plaatselijke 
aanleg. De OVAM kan bij het bepalen van de voorwaarden in het conformiteitsattest voor het bodemsaneringsproject in 
individuele gevallen en op gemotiveerd verzoek afwijken van de voorwaarden, opgelegd door of krachtens titel V van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 
15 mei 2009, op voorwaarde dat het bodemsaneringsproject: 
1° in overeenstemming is met de goede plaatselijke aanleg; 
2° voorziet in een gelijkwaardige bescherming van mens en milieu. 
 
Deze afwijkingsbepaling werd ingevoegd door art. 66 decreet 30 juni 2017, met ingang van 7 juli 2017 (art. 127 decreet 
30/6/2017). De parlementaire voorbereiding verduidelijkt dat de gekozen saneringswijze op basis van de BATNEEC-afweging 
daadwerkelijk primeert op de voorwaarden voor de goede plaatselijke aanleg van de VCRO en de milieuvoorwaarden van het 
DABM: 
 
“Recent is de vraag gerezen of de OVAM op basis van de huidige tekst van artikel 54, §1, en 52 van het Bodemdecreet in 
concrete bodemsaneringsgevallen zelfstandig milieuvoorwaarden voor de uitvoering van de bodemsaneringswerken kan 
vaststellen in het conformiteitsattest die afwijken van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM. De 
algemene vereiste dat een bodemsaneringsproject gebruik moet maken van de beste beschikbare technieken die geen 
overmatig hoge kosten meebrengen, zit reeds vervat in verschillende andere bepalingen van het Bodemdecreet (onder andere 
artikel 10, §2 tot en met §4, artikel 10, §6, en artikel 21, §1 en §2, Bodemdecreet) en is dus sowieso ook van toepassing in het 
kader van artikel 52 van het Bodemdecreet. Een herhaling van die voorwaarde in artikel 52 van het Bodemdecreet is dan ook 
niet nodig.  
Omwille van de rechtszekerheid wordt met voorliggende bepaling de tekst van artikel 52 van het Bodemdecreet verduidelijkt 
in die zin dat uitdrukkelijk aangegeven wordt dat de OVAM in concrete bodemsaneringsdossiers in het conformiteitsattest van 
het bodemsaneringsproject de voorwaarden voor de uitvoering van de voorgestelde bodemsaneringswerken kan vaststellen 
en daarbij op verzoek kan afwijken van de voorwaarden voor de goede plaatselijke aanleg van de VCRO en de milieu-
voorwaarden vastgesteld door of krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid (Exploitatie van inrichtingen en activiteiten en erkenningen).” (Parl.St. Vl.Parl., 2016-2017, nr. 1041–1, p. 28) 
 
Uit deze toelichting, in samenhang met de tekst van het Bodemdecreet, blijkt dat men met deze afwijkingsmogelijkheid een 
verduidelijking heeft willen geven van wat reeds mogelijk was op grond van de overige bepalingen van het Bodemdecreet: 
de bodemsanering kan leiden tot een resultaat dat niet in overeenstemming is met de vereiste kwaliteitsnormen en/of kan 
gebruiks- of bestemmingsbeperkingen inhouden.  
 
iii  
Gewestplan Antwerpen, art. 9, ‘golfterrein’ (ingevoegd bij BVR 28 juli 1995): 
De gebieden die als golfterrein zijn aangeduid zijn bestemd om aangelegd te worden als groengebied samen met alle 
infrastructuur nodig voor het beoefenen van de golfsport evenals de bijkomende accommodatie zoals clubhuis, 
bergingsplaatsen, verblijfsgelegenheid voor de uitbater of de bewaker met uitsluiting van elke andere verblijfsaccommodatie. 
Wanneer het gebruik van het gebied als golfterrein komt te vervallen worden de voorschriften van artikel 13 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen van toepassing. 
De vergunningen nodig voor de aanleg van het golfterrein met bijhorende accommodatie worden afhankelijk gesteld van de 
goedkeuring door de gemachtigde ambtenaar van een inrichtingsplan voor het ganse gebied, waarin de voorwaarden worden 
bepaald die een goede plaatselijke ordening veilig stellen. 
 
Bij verval van het gebruik als golfterrein geldt de gewestplanbestemming groengebied overeenkomstig artikel 13 KB 28 
december 1972: 
4.3.De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu. 
 
iv  
Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de gewestplanvoorschriften moeten worden begrepen overeenkomstig 
de bedoeling ervan en dat de realiseerbaarheid van de nabestemming een belangrijk element is in de afweging. De 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln10840&bron=doc&anchor=ln10840-1
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln112923&bron=doc&anchor=ln112923-1


 
nabestemming wordt gehanteerd als finaal toetsingskader voor de voorafgaandelijke handelingen in het kader van de 
tijdelijke bestemming. Deze mogen de nabestemming niet hypothekeren. (RvS nr. 112.015, 29 oktober 2002; RvS nr. 188.631, 
8 december 2008. zie ook R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Mechelen, Kluwer 2004, p. 152, nr. 172. RvS nr. 
167.889, 15 februari 2007)  
 
v  
Het terrein werd in het eerste Golfmemorandum (BVR 20/6/2003) aangeduid als een nog niet gerealiseerd golfterrein van 
type III waarvoor Vlaanderen bevoegd is. Er werd in 2003 echter geopteerd om hiervoor nog geen planningsinitiatief te 
nemen. Op p. 16-17 kan worden gelezen: 
 

 

 

 
[…] 

 
 
De bisnota “Opvolging Vlaams Golfmemorandum: nieuwe multifunctionele zones voor niet lawaaierige buitensporten” (BVR 
20/7/2006), kwam tot stand na een behoefteanalyse. In de bijlage wordt concreet op gebieden ingegaan. Voor het terrein in 
Boom wordt enkel gesteld (p. 28): 
 

 
 
vi  
Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 19 september 2019. 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet in de Vlaamse bevoegdheid voor dergelijke golfterreinen (oppervlakte > 40 
ha). Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003 (eerste Golfmemorandum) werd het gebied aangeduid als een nog 
niet gerealiseerd golfterrein type III. Er werd geopteerd om hiervoor nog geen planningsinitiatief te nemen, daar nog overleg 
nodig was gelet op de specifieke kenmerken van het gebied (moerassige delen, spontaan opgekomen bos, aanwezige vijvers, 
waterbeheer). In een Besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 (bisnota “Opvolging Vlaams Golfmemorandum”) wordt 
enkel vooropgesteld dat er meer duidelijkheid moet komen. Op 19 september 2019 werd, in het kader van voorliggend 
totaalproject, door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw principieel ingestemd met een delegatie van 
planningsbevoegdheid aan de provincie Antwerpen om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken waarin de 
golfbestemming voor het gebied wordt verlaten.  
 
vii  
Cf. Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen. Zie ook R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Mechelen, Kluwer 2004, p. 144, nr. 161. 
 
viii  
Zie:  

• Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen  

• R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Mechelen, Kluwer 2004, p. 144, nr. 161. 



 
• T. DE WAELE, “De planologische bestemmingsvoorschriften: overzicht van rechtspraak met commentaar”, TROS 

2015, p. 206 

• RvS nr. 41.903, 5 februari 1993, R.A.C.E. 1993, z.p., in toepassing van de Waalse regelgeving, art. 178 CWATUP. 

• V. DE ROECK in Zakboekje ruimtelijke ordening 2001, Diegem, Kluwer, 2000, p. 133, onder verwijzing naar RvS, nr. 
41.903, 27 november 1993. 

• R. VEKEMAN, “Deel II – de plannen van aanleg – Materiële regeling”, TROS 1997, nr. 6, p. 121, nr. 28 

• RvS nr. 214.072, 23 juni 2011. RvS nr. 194.969, 30 juni 2009; RvS nr. 210.623, 24 januari 2011; RvS nr. 196.882, 13 
oktober 2009; RvS nr. 214.330, 30 juni 2011; RvVb nr. A/2012/0362, 12 september 2012; RvVb 18 augustus 2015, 
nr. A/2015/0483; RvVb nr. A/2015/0047, 27 januari 2015; Rb Oudenaarde 25 mei 1998, TMR 1998, 385. 

 
ix 
L. DE RIDDER, “Recreatief (mede)gebruik van het agrarisch gebied en het bos- en groengebied”, TROS 2004, afl. 34, p. 103 
e.v. 
 
x 
Cf. art. 4.4.7, §2 VCRO en art. 3, §3 BVR 5 mei 2000. 
 
xi  
Art. 3, §3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 
4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, §2 en artikel 4.7.1, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
xii  
De projectvergadering wordt voorzien in art. 8 Omgevingsvergunningsdecreet en verder uitgewerkt in art. 6 e.v. van het 
uitvoeringsbesluit van 27/11/2015. Het  is een vergadering met alle te betrekken adviesinstanties, incl. de adviserende 
schepencolleges en de dienst MER (art. 8). 
 
xiii  
De aanvraag moet expliciet motiveren dat een beroep gedaan wordt op de afwijkingsregeling voorzien in art. 4.4.7, §2 VCRO 
en art. 3, §3 BVR 5 mei 2000. Ook moet expliciet gemotiveerd worden: 

• dat het gaat om een handeling van algemeen belang 

• dat de handeling een ruimtelijk beperkte impact heeft 

• dat de handeling geen significante impact heeft op het ruimtelijk kwetsbaar gebied 
 

Daarbij is best ook oog voor het toetsingskader zoals geformuleerd in art. 3, §3 BVR 5 mei 2000: de handelingen mogen de 
grenzen van het ruimtelijk functioneren van het gebied en de omliggende gebieden niet overschrijden, gelet op de aard en 
omvang van het project en het ruimtelijk bereik van de effecten van de handelingen. 

 
Bijkomend, op basis van de rechtspraak van de RvVb, zal er in de motivering ook aandacht moeten zijn voor een afweging 
mbt (locatie)alternatieven. Het moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van verschillende realistische locatiealternatieven die 
een afweging op planniveau vergen. Het vergunningverlenend bestuur zal immers het nut of de noodzaak van een onderzoek 
van locatiealternatieven in het kader van een planningsinitiatief aan bod moeten laten komen in de besluitvorming. (RvVb, 
19 maart 2019, nr. RvVB/A/1819/0748; RvVb, 13 maart 2018, nr. A/1718/0643; RvVb 28 juni 2016, nr. RvVb/A/1516/1292) 

 
xiv  
Art. 4.5 Inrichtingsbesluit ‘bufferzones’: 
De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als 
overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de 
goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden. 
 
Bijvoorbeeld een schietstand met clublokaal of een parking is niet mogelijk in een bufferzone aangezien deze niet in functie 
staan van de bestemming van een landelijke overgangszone. (schietstand met clublokaal: RvS nr. 71.744, 11 februari 1998 en 
het samenhangende arrest RvS 6 mei 1998, nr. 73.505. parking: RvVb 18 maart 2014, nr. A/2014/0199 en het bijhorende 
cassatieberoep RvS 9 december 2014, nr. 229.500) 
 
xv  
Art. 4.4.7, §1 VCRO. 
 
xvi  
Art. 14 en art. 16 Natuurbehoudsdecreet. 
 
xvii  
Art. 394 Omgevingsvergunningsdecreet voorziet dat MER’s over projecten waarvoor de kennisgeving werd ingediend voor 
23 februari 2017 nog worden uitgevoerd overeenkomstig de oude procedure.   



 
 
Het blijft bovendien mogelijk om een vergunningsaanvraag te laten steunen op een bestaand, goedgekeurd en nog actueel 
project-MER: 
Art. 23 omgevingsvergunningsdecreet 
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de vergunningsaanvraag. 
Gedurende het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn standpunten, opmerkingen en 
bezwaren indienen. 
Als de vergunningsaanvraag een milieueffectrapport of omgevingsveiligheidsrapport over een project omvat, behandelt het 
openbaar onderzoek ook de inhoud van dat rapport, tenzij dit rapport al goedgekeurd en nog actueel is. 
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek. Ze kan de 
vergunningsaanvragen bepalen waarvoor het openbaar onderzoek een informatievergadering omvat alsook de nadere regels 
voor de organisatie van die informatievergadering. 
 
Art. 28 omgevingsvergunningsdecreet 
Tenzij het milieueffectrapport of het omgevingsveiligheidsrapport al goedgekeurd en nog actueel is, maakt de afdeling 
bevoegd voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage haar beslissing over de goedkeuring of afkeuring van dit 
rapport bekend met toepassing van artikel 4.3.8, § 3, en artikel 4.5.7, § 3, van het DABM. 
Als de afdeling bevoegd voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage het milieueffectrapport of omgevingsveilig-
heidsrapport afkeurt, dan wordt de vergunningsprocedure van rechtswege stopgezet. 
 
xviii  
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage Bijlage I 
 
xix  
De categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 1 van het decreet aan de project-m.e.r. worden 
onderworpen en waarvoor een project-MER moet worden opgesteld: 

• Bijlage I, rubriek 12: Zeehandelshavens, met het land verbonden en buiten havens gelegen pieren voor lossen en 
laden (met uitzondering van pieren voor veerboten) die schepen van meer dan 1.350 ton kunnen ontvangen 

 
xx  
De categorieën van projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3, van het decreet een project-MER of een 
gemotiveerd verzoek tot ontheffing moet worden opgesteld: 

• Bijlage II, rubriek 2d Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor zover de 
oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voorzover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing is. 

 
xxi  
Art. 47bis, §3 Bodemdecreet: 
[…] 
Er moet geen project-MER worden opgesteld in de volgende gevallen: 
1° […] 
2° vroeger werd al een plan-MER goedgekeurd betreffende een plan of programma waarin een project met vergelijkbare 
effecten beoordeeld werd of een project-MER goedgekeurd werd voor een project waarvan het voorgenomen initiatief een 
herhaling, voortzetting of alternatief is, en de OVAM is van oordeel dat een nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe 
of bijkomende de gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. 
[…] 
 
xxii 
De “aanvrager of houder van een vergunning voor een project” wordt aanzien als “initiatiefnemer” voor het project-MER in 
de zin van het DABM. Het project-MER moet worden opgemaakt “onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de 
initiatiefnemer” en dus de aanvrager of houder van de vergunning (art. 4.1.1, 13°, c) en 4.3.6 DABM).  
 
Een mogelijkheid tot overname van de project-MER-plicht werd decretaal niet voorzien terwijl dat voor de plan-MER-plicht 
wel uitdrukkelijk werd ingeschreven. (vgl. art. 4.1.1, 13° a) en c) DABM). Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat men 
de overnamemogelijkheid wenselijk achtte voor in de situatie dat een plan werd gerealiseerd door verschillende partijen. 
Voor projecten werd die mogelijkheid niet voorzien (art. 4.1.1, 13° c) DABM).  
 
Ingevolge dit uitdrukkelijke onderscheid, moet worden aangenomen dat er afstemming moet bestaan tussen de 
initiatiefnemer voor het project-MER en de vergunningaanvrager, zonder mogelijkheid tot overdracht van het project-MER. 
 
xxiii  
Artikel 15/1, tweede lid van het Omgevingsvergunningsdecreet stelt echter als volgt: 



 
Voor de kennisneming van en de beslissing over een vergunningsaanvraag voor een project of voor de verandering van een 
project, waarvoor overeenkomstig artikel 15 de deputatie bevoegd is, is evenwel de Vlaamse Regering bevoegd als voldaan is 
aan volgende twee voorwaarden: 
1° voor het project moet een milieueffectrapport worden opgesteld en is er geen ontheffing van de rapportageverplichting 
verkregen; 
2° de deputatie is initiatiefnemer en aanvrager van het project. 
 
xxiv  
Art 79 omgevingsvergunningsdecreet: 
Een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit kan zonder plichtplegingen worden overgedragen. 
Als de omgevingsvergunning betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit moet de overdracht vooraf worden gemeld aan de overheid die bevoegd is voor het project voor de overdracht. De 
Vlaamse Regering bepaalt de inhoud van het formulier voor overdracht, de termijn waarbinnen en de wijze waarop de 
overdracht moet worden gemeld. 
Het vergunningsbesluit wordt als gevolg van de melding, vermeld in het tweede lid, door de bevoegde overheid aangepast 
overeenkomstig de regels die de Vlaamse Regering bepaalt. 
Als er lasten aan een omgevingsvergunning verbonden zijn, blijft de overdrager ertoe gehouden ten aanzien van de bevoegde 
overheid tenzij deze met de substitutie van haar schuldenaar heeft ingestemd. 
 
xxv  
Parl.St. Vl.Parl., 2014-2015, stuk 459-1, p. 55. 
 
xxvi  
Art. 114 Bodemdecreet: 
De Vlaamse Regering kan nadere regelen vaststellen betreffende de overname van de uitvoering van de verplichtingen om tot 
overdracht van risicogronden te kunnen overgaan. 
 
xxvii  
Art. 109, §2 Bodemdecreet : 
§ 2 Als de OVAM op basis van het verslag van beschrijvend bodemonderzoek, het verslag van oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek of het grondeninformatieregister van oordeel is dat de grond is aangetast door een ernstige historische 
bodemverontreiniging, kan de overdracht niet plaatsvinden vooraleer de overdrager of in voorkomend geval de 
gemandateerde: 
1° een bodemsaneringsproject of een beperkt bodemsaneringsproject heeft opgesteld en hiervoor een conformiteitsattest 
werd afgeleverd; 
2° jegens OVAM de verbintenis heeft aangegaan de verdere bodemsanering en de eventuele nazorg uit te voeren; 
3° financiële zekerheden heeft gesteld tot waarborg van de uitvoering van de verbintenis, vermeld in 2°. De Vlaamse Regering 
bepaalt de wijze waarop deze financiële zekerheden worden gesteld. 
De verplichting om de verdere bodemsanering en de eventuele nazorg uit te voeren moet voldaan worden overeenkomstig de 
voorwaarden van de eenzijdige verbintenis, vermeld in het eerste lid, 2°. 
 
xxviii  
Art. 147 Vlarebo bevat nadere regels m.b.t. de overname van de uitvoering van die verplichtingen voorafgaand aan de 
overdracht: 
De verplichtingen die krachtens artikel 102 tot en met 113 van het Bodemdecreet moeten worden vervuld voordat tot 
overdracht van een risicogrond kan worden overgegaan, kunnen worden overgenomen door de volgende personen: 
1° de verwerver. In dat geval meldt de verwerver, de overdrager of in voorkomend geval de gemandateerde dat ze met 
onderlinge toestemming gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tot overname van de uitvoering van die verplichtingen; 
2° een persoon die beschikt over een rechtsgeldige titel om de overdracht te doen uitvoeren. Die persoon meldt aan de OVAM 
dat hij gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot overname van de uitvoering van die verplichtingen. Hij voegt bij die 
melding een afschrift van die rechtsgeldige titel; 
3° een derde. In dat geval melden de derde, de overdrager of in voorkomend geval de gemandateerde dat ze met onderlinge 
toestemming gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tot overname van de uitvoering van die verplichtingen. 
De financiële zekerheid in het kader van de versnelde overdrachtsprocedure, vermeld in artikel 115, § 4, 2°, van het 
Bodemdecreet, kan worden gesteld door de overdrager of een derde. In dat geval melden de verwerver en de overdrager of 
de derde dat ze met onderlinge toestemming gebruik wensen te maken van die mogelijkheid 
 
xxix  
Art. 90bis Bosdecreet: 
§ 1 Ontbossing is verboden tenzij mits het bekomen van een omgevingsvergunning in toepassing van de wetgeving op de 
ruimtelijke ordening. Een omgevingsvergunning voor ontbossing of voor het verkavelen van gronden voor geheel of 
gedeeltelijk beboste terreinen kan niet worden verleend tenzij in de hierna vermelde gevallen:  

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln91679&anchor=ln91679-207&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln91679&anchor=ln91679-232&bron=doc


 
1° ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang zoals bepaald in artikel 4.1.1, 5°, en artikel 4.4.7, § 2, van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
[…] 
De omgevingsvergunning voor ontbossing of voor het verkavelen van gronden voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen 
wordt verleend na voorafgaand advies van het Agentschap. Het advies wordt verleend op verzoek van de 
vergunningverlenende overheid. Als het advies niet wordt verleend binnen dertig dagen, wordt het geacht gunstig te zijn. 
Voor andere ontbossingen of voor andere verkavelingen in geheel of gedeeltelijk beboste terreinen, dan deze genoemd in het 
eerste lid, kan de Vlaamse Regering, op individueel en op gemotiveerd verzoek van diegene die in aanmerking wenst te komen 
voor een vergunning tot ontbossen of een verkavelingsvergunning, de ontheffing toestaan van het verbod tot het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor ontbossing of voor het verkavelen van gronden voor geheel of gedeeltelijk beboste 
terreinen, met inachtneming van de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening en na advies van het Agentschap. De Vlaamse 
Regering bepaalt nadere regelen inzake de ontheffing van dit verbod. 
[…] 
§ 2 Met het oog op het behoud van een gelijkwaardig bosareaal,  
1° wordt door de houder van de omgevingsvergunning voor ontbossing compensatie gegeven voor de in § 1, eerste lid, 1° tot 
en met 4°, of het derde lid bedoelde ontbossing; 
[…] 
§ 5 De aanvrager van de vergunning tot ontbossing […] stelt de compensatie voor overeenkomstig de eisen van het in § 4, 
derde lid, bedoelde besluit en dient het voorstel in bij de vergunningverlenende overheid, die het ter goedkeuring voorlegt aan 
het Agentschap. 
[…] 
Het goedgekeurde of aangepaste voorstel geldt als voorwaarde bij de in § 2, 1° of 2°, bedoelde vergunning. 
 
xxx  
De boscompensatie in situ is mogelijk op basis van art. 4 BVR 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake 
compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing. De bepaling is maar toepasselijk indien het gaat 
om een ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang zoals bepaald in art. 4.1.1, 5° en 4.4.7, §2 VCRO of om 
ontbossingen voorafgaand aan de ontginning van oppervlaktedelfstoffen.  
 
Art. 4 BVR 16 februari 2001: 
De oppervlakte van de compenserende bebossing moet overeenkomstig artikel 90bis, § 4, tweede lid, van het bosdecreet 
minstens gelijk zijn aan de te ontbossen oppervlakte. 
[…] 
Een compenserende bebossing kan slechts, met inachtneming van alle wettelijke en reglementaire bepalingen, worden 
uitgevoerd op terreinen die nog niet bebost zijn. Deze bebossing moet bovendien worden uitgevoerd in zones met de 
bestemming groengebied, natuurontwikkelingsgebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, bosuitbreidingsgebied, 
agrarisch gebied in de ruime zin, recreatiegebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 
of de met al deze gebieden vergelijkbare gebieden, aangeduid op de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Een uitzondering op de vereisten in het derde lid is mogelijk, indien cumulatief wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
1° de boscompensatie wordt uitgevoerd voor ontbossingen zoals beschreven in artikel 90bis, § 1, eerste lid, 1°, van het 
Bosdecreet of voor ontbossingen voorafgaand aan de ontginning van oppervlaktedelfstoffen; 
2° de compenserende bebossing wordt uitgevoerd op het terrein dat voorwerp is van de omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen; 
3° de compenserende bebossing maakt een uitdrukkelijk onderdeel uit van het voorwerp van omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen. 
 
 
xxxi  
Art. 2 BVR 5 mei 2000:  
Als handelingen van algemeen belang, zoals bedoeld in artikel 4.1.1, 5°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, worden 
de handelingen beschouwd die betrekking hebben op:  
7°  de gebouwen en constructies opgericht voor het gebruik of de uitbating door de overheid of in opdracht ervan. De 
PPS-projecten, zoals bedoeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking; 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln3290&anchor=ln3290-137&bron=doc
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BIJLAGE J BEOORDELING 
OPPERVLAKTEWATERLICHAAM 
RUPEL+ZEESCHELDE III 3DE SGBP - CIW 

 





Stroomgebiedsdistrict Schelde

Waterlichaam: ZEESCHELDE III + RUPEL
VL17_42

Categorie:                overgangswater Statuut: Sterk veranderd

Indeling: Vlaams waterlichaam        Type:                O1o -  zwak brak (oligohalien) macrotidaal 
laaglandestuarium

Meetplaatsen
nummer fysico-chemie fytobenthos fytoplankton macrofyten macroinvertebraten vis gevaarlijke stoffen
210000
162000 2018

TR202000.1 2018

162000 2018
niet beschikbaar 2018
210000
162000 2018

Globale Beoordeling Ecologisch(e) Toestand/Potentieel Slecht
Evaluatie biologische elementen: Slecht

fytobenthos fytoplankton macrofyten macroinvertebraten vis
Goed Ontoereikend Slecht Ontoereikend

Chemische en fysisch-chemische elementen die bepalend zijn voor de biologische elementen

* Evaluatie algemene fysisch-chemische elementen:     Slecht           Toetstype: O1o_5
Parameter Evaluatie Toets Jaren Klassegrenzen Eenheid

Fosfor, totaal Slecht      zomergemiddelde (apr-sept) 2016/2017/2018 > 0.42 mgP/L

Stikstof, totaal Matig       zomergemiddelde (apr-sept) 2016/2017/2018 > 2.5,<=5.0 mgN/L

Temperatuur Matig       maximum 2016/2017/2018 > 25.0,<=27.5 °C

Zuurstof, opgeloste Goed        10 percentiel 2016/2017/2018 >=5 mg/L

pH Goed        minimum 2016/2017/2018 >=7.0,<=9.0 -

pH Goed        maximum 2016/2017/2018 >=7.0,<=9.0 -

Noot: Deze parameters werden getoetst aan de hand van de typespecifieke milieukwaliteitsnorm zoals opgenomen in VLAREM II, bijlage 2.3.1, voor het aggregaat 
(gemiddelde, percentielwaarde, minimum of maximum) berekend op basis van de beschikbare meetwaarden van de laatste drie jaar. Er werd hierbij geen criterium 
opgelegd voor de individuele meetwaarden.

* Evaluatie specifiek verontreinigende stoffen: Niet Goed
Overschrijding Goed

Kobalt, opgelost

Polychloorbifenyl, 
totaal

Pyreen

(4-
Chloor-2methylfenoxy)azijnzuur

1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2,2-Tetrachloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloortrifluorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,1-Dichlooretheen 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen

1,2-Dibroomethaan 1,2-Dichlooretheen 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropeen (cis+trans)

2,3-Dichloorpropeen 2,4,5-Trichloorfenoxyazijnzuur 2,4-Dichloorfenol 2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur

3-Chloorpropeen 4-Chloor-3-methylfenol Acenafteen Acenaftyleen

Aldrin+Dieldrin+Endrin+Isodrin Antimoon, opgelost Arseen, opgelost Azinfos-ethyl

Barium, opgelost Bentazone Benzo(a)anthraceen Boor, opgelost

Chloorbenzeen Chloordaan Chloorfenolen Chloortoluenen

Chloridazon Chroom, opgelost Chryseen Cyaniden, totaal

DDT, totaal Dibenzo(a,h)anthraceen Dibutyltinverbindingen Dichloorbenzenen

Dichloorprop Diflufenican Dimethoaat Ethylbenzeen

23/10/2019   10:29:43



Fenantreen Flufenacet Fluoreen Fluoride, opgelost

Isopropylbenzeen Koper, opgelost Linuron Mecoprop

Mevinfos Molybdeen, opgelost Monolinuron Nitriet

Propanil Seleen, opgelost Tellurium, opgelost Tetrachlooretheen

Tetrachloormethaan Thallium, opgelost Tin, opgelost Titaan, opgelost

Tolueen Tributylfosfaat Trichlooretheen Trichloorfenolen

Trifenyltinacetaat, chloride, 
hydroxide

Uranium, opgelost Vanadium, opgelost Vinylchloride

Xylenen (o+m+p) Zilver, opgelost Zink, opgelost pp'Dichloordifenyltrichloorethaan

Aantal gemeten stoffen
Klasse Aantal

Niet-conform 3

Conform 76

* Evaluatie hydromorfologie: Ontoereikend
Noot: De algemene fysisch-chemische elementen en specifiek verontreinigende stoffen kunnen de ecologische toestand of het ecologisch potentieel niet minder 
goed dan matig maken.

Chemische toestand

Evaluatie chemische toestand: Niet Goed      Toetstype: 
Prioritaire stoffen_zout vanaf 1/1/2016

Prioritaire stoffen_zout
Overschrijding Goed

Benzo(a)pyreen (b)

Benzo(a)pyreen (b) 
(biota)

Benzo(b)fluorantheen (b)

Benzo(g,h,i)peryleen (b)

Benzo(k)fluorantheen (b)

Fluorantheen (b)

Fluorantheen (b) (biota)

Heptachloor+epoxyde 
(biota)

Kwik, totaal (biota)

Perfluoroctaansulfonzuur

Perfluoroctaansulfonzuur 
(biota)

Polybroomdifenylether, 
totaal (6) (biota)

Tributyltin

Anthraceen Naftaleen Terbutryn Hexachloorbenzeen (biota)

Diuron Hexabroomcyclododecaan 
(biota)

Hexachloorbenzeen Nonylfenol

Cadmium, opgelost Kwik, opgelost 1,2-Dichloorethaan Trifluralin

Octylfenolen Trichloorbenzenen Chloorpyrifos-ethyl Atrazine

Quinoxyfen Benzeen Cybutrine Chloorfenvinfos

Dichloormethaan Alachloor Hexachloorbutadieen (biota) Dicofol (biota)

bis-(2-ethylhexyl)-ftalaat Simazine Lood, opgelost alfa+beta+gamma+delta 
Hexachloorcyclohexaan

Nikkel, opgelost Pentachloorfenol Trichloormethaan alfa+beta Endosulfan

Isoproturon

Aantal gemeten stoffen
Klasse Aantal

Niet-conform 13

Conform 33

Waterbodem
Punt Nummer 
MOW

Jaar Triade 
Eindklasse

Triade Fysico Chemie 
Eindklasse

Triade Ecotoxicologie 
Eindklasse

Triade Biologie Eindklasse

210000 2014 sterk verontreinigd FC4 sterk verontreinigd E2 licht acuut effect B4 zeer slechte biologische 
kwaliteit

23/10/2019   10:29:43
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Dankwoord/Voorwoord 

Dit rapport is tot stand gekomen na een ‐uit de hand gelopen‐ desk‐studie die mogelijk werd gemaakt 
onder stimulans van de Heer Gert Van de Genachte, Intendant Sanerings‐ en grondbergingsproject 
Rumst, in samenspraak met de Heer Jan Blancke, Directeur Bedrijventerreinen (POM Antwerpen) en met 
middelen van de Vlaamse Waterweg nv, vertegenwoordigd door Mevrouw Frieda Brepoels, Voorzitter 
van de Raad van Bestuur en de Heer ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder. 

Dank aan deze mensen om dit EVINBO‐project te financieren zodat er voldoende tijd en middelen 
beschikbaar waren voor de onderzoekers om hun werk ‘grondig’ te doen. Al vlug bleek dat met 
bestaande gegevens we niet zo ver zouden geraken om de wetenschappelijke nieuwsgierigheid te 
bevredigen en tot adequate antwoorden te komen voor de gestelde vragen. Vandaar dat er aan deze 
studie een luik veldwaarnemingen, staalnames en analyses werd gekoppeld zodat met voortschrijdend 
inzicht enkele pertinente kennisvragen konden beantwoord worden.   

Voor dit bijkomend luik zijn we bijzondere dank verschuldigd aan Bram Verschoren, 
Projectverantwoordelijke milieuzaken Investeringen van de Vlaamse Waterweg nv om ons te assisteren 
op het terrein en via zijn netwerk in contact te brengen met relevante personen en informatie, alsook 
voor de administratieve opvolging van deze studie. Bram, uw hulp werd in hoge mate geapprecieerd. 

Uiteraard konden we ook altijd terecht bij Gert Van de Genachte om uit te maken welke piste zinvol en 
nodig was en welke niet. Bedankt Gert ! 

Voorafgaand aan deze studie kregen we een rondleiding op het terrein door Fried Happaerts 
(Milieuambtenaar Rumst) en Natascha Segers (milieuambtenaar Boom) die ons de nodige 
achtergrondinformatie bezorgden en enkele Boomse kleistalen die we via Fried van Wienerbergen 
konden bemachtigen.  

Volgende personen leverden advies, stalen en/of data voor deze studie: Kjeld Vandeputte (LANTIS), 
Chandra Algoe (MOW, Geotechniek), Katrien De Nil (VPO), Stijn Mulders (Tractebel) en Pepijn van Eynde 
(Wienerberger).  

Dank ook voor ondersteuning inzake communicatie aan Kathleen Art (Pers‐ en communicatie‐
verantwoordelijke POM) en Koen Van Muylem (Woordvoerder INBO), alsook aan Nicole De Groof voor 
de finale layout en productie van dit rapport.  

Uiteraard willen we ook onze eigen INBO‐medewerkers bedanken voor hulp bij het terreinwerk (Koen 
Willems, Arthur De Haeck) en staalvoorbehandeling (Mathieu Pieters) en de medewerkers van het INBO‐
labo die de bodemanalyses tegen de klok en met Corona‐restricties hebben uitgevoerd: in het bijzonder 
Els Mencke (labo‐verantwoordelijke) en de laboranten: Nele Roosens, Liesbeth Papeleu, An Capieau en 
Alexander Houtave. Gerrit Genouw (INBO) overzag de analyses van oppervlaktewater en bodem. 

Dank om de schakel die iedereen heeft aangeleverd om de ketting van dit rapport te kunnen smeden. 
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Samenvatting 

In deze studie verschaft het INBO inzichten voor de landschapsreconstructie en natuurinrichting van het 
voormalige  klei‐ontginningsgebied  Terhagen  dat  van  1970  tot  1995  in  gebruik  was  als  stortplaats.  Zo 
omvat  het  gebied  een  voormalig  huisvuilstort,  een  gipsstort,  een baggerstort,  een  vliegasstort  en  een 
asbeststort en is er een inherente milieuproblematiek van asbest, zware metalen in de bodem, sulfaten 
en chloriden in grond‐ en oppervlaktewater en zelfs verhoogde radioactiviteit aanwezig. 

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) en het Provinciebestuur Antwerpen willen overgaan tot de sanering en 
gedeeltelijke ophoging van het gebied door gebruik te maken van ca. 3,6 miljoen m³ ontgraven grond die 
vrijkomt bij de aanleg van de Oosterweelverbinding rond Antwerpen. Het doel  is om op deze wijze de 
historische  milieuproblematiek  aan  te  pakken  door  een  selectie  van  bodemvormende  geolagen  uit 
Oosterweel  nuttig  te  gebruiken  om  duurzaam  te  saneren  en  tegelijk  een  meer  gevarieerd  en 
klimaatrobuust bos‐ en natuurgebied te creëren in het belang van de omwonenden (zachte recreatie) en 
de natuur (biodiversiteit). 

Binnen een afgelijnd projectgebied van 53 ha werd met een ecologische bril naar de mogelijkheden en 
beperkingen van ecotechnische  landschapsreconstructie gekeken. Er werd een kennisbasis opgebouwd 
met  een  synthese  van  de  beschikbare  gegevens  over  de  bodem‐  en  waterkwaliteit  van  het  gebied, 
aangetroffen  soorten,  biotopen  en  landschapselementen.  Dit  werd  aangevuld  met  een  verkennende 
terreinstudie voor een beknopte vegetatiebeschrijving en gerichte staalnames van bodem en strooisel in 
de actuele bosbestanden, alsook een beoordeling van de ecologische kwaliteit van de plassen en vijvers.  

Er  werd  vastgesteld  dat  de  actuele  milieukwaliteit  van  het  gebied  nog  steeds  ondermaats  is  en  een 
duurzame sanering absoluut noodzakelijk  lijkt. Tot voor kort kwam asbest aan de oppervlakte en is die 
nog  steeds op geringe diepte  (20‐30  cm) plaatselijk  aanwezig met blijvend  risico op blootstelling door 
erosie of afschuiving op de taluds. Tevens werd  in meer dan de helft van de boringen over het terrein 
puin, dakpannen, grind, afval of andere artefacten aangetroffen die de bewortelbare ruimte beperken en 
negatieve  effecten  hebben  op  de  bodemfuncties.  In  tegenstelling  tot  voorgaande  studies,  werden  er 
strengere  saneringsnormen  gehanteerd  voor  Bos‐  en  Natuurgebied  (BSNI).  Uit  de  toetsing  bleek  de 
bodemverontreiniging aan zware metalen in de bovenste meter nog aanvaardbaar, maar dat vooral de 
diepere  bodemlagen  gecontamineerd  zijn  met  Cd,  Cr,  Cu,  Pb  en  Zn  vooral  in  de  stortzones  1  en  2 
(asbeststort  en  ‘huisvuilstort’).  Op  14  onderzochte  proefvlakken  werden  verhoogde  biobeschikbare 
concentraties vastgesteld aan Cu, Zn en Cd in strooisellagen, maar kritische ecotoxicologische drempels 
werden niet overschreden, tenzij voor Cd op 1 locatie.  

De  waterkwaliteit,  zowel  van  grondwater  als  oppervlaktewater,  werd  slechter  beoordeeld  dan  de 
bodemkwaliteit.  Zeer  hoge  elektrische  geleidbaarheden  wezen  op  hoge  concentraties  aan  opgeloste 
zouten  (voornamelijk  sulfaten en  chloriden), een onnatuurlijk hoge alkaliniteit  (extreem hoge pH’s) en 
lage  zuurstofconcentraties  van  specifieke  plassen  werd  vastgesteld,  doorgaans  te  verklaren  door 
uitloging uit het asbest‐ en gipsstort. Bij een aantal plassen werd Zn‐verontreiniging vastgesteld, maar 
over  het  algemeen  waren  de  zware  metaal‐gehalten  in  oppervlakte  en  grondwater  acceptabel. 
Vermoedelijk zijn deze metalen vooral vastgelegd in de onderwaterbodem, waar ook precipitaties in het 
sediment werden vastgesteld. De actuele kwaliteit van de oppervlaktewateren kan dus sterk verbeterd 
worden. Ook het grondwater is zwaar belast, waarbij hoge geleidbaarheden (EC > 2000 µS/cm) wijzen op 
het overmatig voorkomen van anionen (vooral sulfaten).    

Het actuele bos is een jong, spontaan ontstaan pionierbos met een maximale leeftijd van 20‐25 jaar en 
boomhoogtes zelden meer dan 18 m, een hoog stamtal maar een beperkt grondvlak en bovengrondse 
houtvoorraad. Vooral pionierssoorten zoals wilg en berk zijn dominant. Dit pioniersbos is niet echt 
duurzaam en lokaal werden reeds sterke perturbaties vastgesteld door verdroging, insectenaantasting 
en stormschade. De kruidlaag herbergt slechts een beperkt aantal soorten die tevens vlot kunnen 
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verbreiden. De ecologische waarde van het bos is beperkt, behoudens enkele specifieke groeiplaatsen 
met nat en zuur bos met veenmossen en klei‐houdende steilranden met een aantal vrij zeldzame 
varensoorten. Door de geplande landschapsbouw zal dit pioniersbos in het projectgebied ‘gereset’ en 
dus vervangen worden door andere bostypes en zullen bepaalde groeiplaatsen verdwijnen. Na de 
ingreep echter zal er een gevarieerd landschap ontstaan, met steile hellingen met verschillende 
exposities wat kan leiden tot een hoge variabiliteit in luchtvochtigheid, en dit op kalkrijke, zandige tot 
kleihoudende, droge tot natte bodems. Wellicht zal het herbeboste projectgebied snel opnieuw 
spontaan gekoloniseerd worden door veeleisende mobiele soorten. 

In  functie  van  de  landschapsbouw  werd  de  geschiktheid  van  de  belangrijkste  tertiaire  geolagen 
gescreend  voor  gebruik  als  bodem  (0  ‐  1  m),  substraat  (1  –  1,5/2  m)  of  ondergrond  (>  1,5  m).  We 
concluderen  dat  voor  bodemontwikkeling  best  een  combinatie  van  formaties  van  Lillo  en  Kattendijk 
kunnen gebruikt worden. Deze bevatten milieu‐veilige concentraties aan zware metalen en zijn voor het 
betrokken Oosterweel transect niet belast met problematische concentraties aan chloriden en sulfaten 
(EC  <  500  µS/cm).  Wel  is  hun  pH  hoog  (pH>8)  wat  bepalend  is  voor  de  biobeschikbaarheid  zodat 
mogelijks  gebreksverschijnselen  van  bepaalde  nutriënten  kunnen  optreden,  maar  tegelijk  is  hun 
kalkbuffer remediërend voor de sulfaatproblematiek veroorzaakt door de pyriethoudende Boomse klei 
in het gebied. Gebruik van de formaties van Berchem (hoog Cr‐gehalte) en Boomse klei (hoog aan Cr en 
S) worden afgeraden als bodemmateriaal (0‐1 m), maar kunnen nuttig gebruikt worden als substraat en 
als  afdeklaag  boven  de  stortplaatsen.  Veen‐materiaal  zou  slechts  in  beperkte  mate  ter  beschikking 
komen, maar  gebruik  ervan  is  af  te  raden wegens een hoog  zwavel  en  sporadisch  arseen  gehalte. Als 
onderwaterbodem voor het rietmoeras wordt Fm van Kattendijk aanbevolen, gezien het lagere gehalte 
aan organische stof, kleigehalte en fosforgehalte in vergelijking met de andere geolagen.  

Om de bosontwikkeling op gang te brengen werd een selectie gemaakt van pioniers‐ en climaxsoorten, 
aangepast aan de textuur en hoge pH van de geolagen. Speciale aandacht werd besteed aan autochtone 
soorten met een stikstof‐fixerend vermogen en/of wortelopslag. In functie van de terreinmorfologie van 
de  landschapsheuvel werden de meest  geschikte  pioniers‐  en  climaxsoorten  schematisch  aangegeven. 
Op de steilste hellingen suggereren we het toepassen van hydroseeding met mulches en zaadmengsels 
van  vlinderbloemigen  en  eventueel  met  zaden  van  bomen  en  struiken.  Op  de  plateau’s  doen  we 
aanbevelingen  voor  het  verbeteren  van  de  opperbodem  door  middel  van  groencompost  om  het 
bodemleven te activeren, bodemvorming te initiëren, de bodemstructuur en waterbergend vermogen te 
verbeteren en kieming van zaden te bevorderen.  

Er worden aanbevelingen gedaan voor natuurinrichting in open plekken met kalkrijk zand en beheer van 
aangepaste  vegetaties, mogelijkheden  voor  behoud  van  geschikt  habitat  voor  de  rugstreeppad  en  de 
kamsalamander. Voor de  inrichting  van de  rietvijver wordt  aangeven welke  streefbeelden er  zijn  voor 
structuurrijke  rietvegetaties en open waterzones, de  te  voorziene dieptes en  vereiste  kwaliteit  van de 
onderwaterbodem. 

Een  bijzondere  vraag  in  dit  project  was  het  primair  begroten  van  de  koolstofbalans,  zowel  voor  de 
actuele toestand als de toekomstige bosontwikkeling. De 38 ha actueel bos vertegenwoordigt een totale 
opslag van 23,2 kt CO2‐equivalenten in bodem, strooisel, dood hout en biomassa. Er werd geraamd dat 
voor de realisatie van de  landschapsheuvel tussen de 14,5‐20 kt CO2‐eq uitgestoten zal worden.  In het 
kader van mitigatie van klimaatverandering stellen we voor niet alleen de huidige bodems te ‘begraven’, 
maar ook de houtige biomassa anaeroob te bergen, als een vorm van een Biologisch Carbon Capture and 
Storage  proces.  Hierdoor  kan  de  CO2‐uitstoot  van  de  landschapsreconstructie  ruimschoots 
gecompenseerd worden nog voor de natuurlijke koolstofvastlegging van de herbebossing opstart en  is 
de koolstofbalans positief.  

Finaal  geven  we  aan  welke  kennishiaten  en  onderzoeksnoden  er  nog  zijn,  wil  men  wetenschappelijk 
onderbouwd de landschapsreconstructie aanpakken. De ideale timing voor deze studies is aangegeven. 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be  doi.org/10.21436/inbor.18416046  Pagina 5 van 211 

 English abstract 

This report deals with landscape reconstruction, reforestation and nature restoration of a former clay 
quarry near Terhagen (Rumst) village that was exploited as a landfill between 1970 and 1995. The landfill 
partially consisted of a garbage dump, a gypsum waste disposal site, a dredged sediment landfill and 
disposal areas of fly ash and asbestos. There are concerns and environmental risks regarding dispersion 
of asbestos particles, heavy metals in soils and biota, sulphates and chlorides in ground‐  and surface 
waters and even radioactive pollution has been observed.    
 
The Flemish Waterway authority (De Vlaamse Waterweg nv) and the Province of Antwerp, responsible 
for the area,  plan to clean up the site by isolation of the disposal areas combined with mineral capping 
using  ~3.6  million  m³  of  geological  materials  originating  from  new  large  infrastructural  works  near 
Antwerp  (Oosterweel‐ringway).    The  aim  is  to  tackle  the  historical  environmental  problem by  using  a 
selection  of  suitable  soil  forming  geological  materials  from  Oosterweel  as  mineral  capping, 
reconstructing  the  landscape  and  creating  a  climate‐robust  green  forested  area  beneficial  for  local 
residents (soft recreation) and nature (biodiversity). 

For  a  project  area  of  53  ha we made  an  ecological  evaluation  of  the  opportunities  and  limitations  of 
ecotechnical landscape reconstruction. A knowledge base was compiled based on available datasets and 
reports on the soil and water quality of the area, species, biotopes and landscape elements. Knowledge 
gaps were  filled with a  reconnaissance  field  survey  consisting  of  a  vegetation description,  sampling of 
soils  and  forest  floors  in  the  forested  area  and  an  evaluation  of  the  ecological  quality  of  the  surface 
waters.     

The  environmental  quality  of  the  area  remains  poor  and  needs  an  adequate  sanitation  and 
revalorization. Until recently, asbestos could be found at the surface and is still present at shallow depth 
(20‐30 cm), posing a threat of surfacing through erosion or landslides on the slopes. At the same time we 
observed in more than half of the cores coarse fragments of debris, roof tiles and bricks, gravel, garbage 
and other artifacts limiting rootable soil‐space  and causing a negative impact on soil functioning.    

In this study we applied stricter Flemish soil contamination limits for Forest and Nature areas (BSNI) than 
those used  in  the past  for  recreational areas  (BSNIV). Based on  these  limits, we  found still  acceptable 
heavy metal concentrations in the upper 1 m soil, but higher contamination levels of Cd, Cr, Cu, Pb and 
Zn exceeding the limits are present in deeper soil layers, especially in the disposal areas 1 and 2 near the 
asbestos site.  We checked 14 plots and discovered bioavailable and enhanced concentrations of Cu, Zn 
and  Cd  in  the  forest  floor,  but  critical  ecotoxicological  limits  were  not  exceeded,  except  for  Cd  on  1 
location.     

The water quality, both of ground and surface waters, was  judged  to be worse  than  soil quality. Very 
high  levels of electrical conductivity  indicated high concentrations of dissolved  ions, especially sulfates 
and chlorides. High unnatural alkalinity (extremely high pH levels) and low oxygen concentrations were 
observed  in  several  surface  waters,  readily  explained  by  leaching  substances  from  the  asbestos  and 
gypsum dumpsites. Zinc  contamination was  found  in  some surface waters, but  in general heavy metal 
concentrations were in the tolerable range for surface and ground waters. We assume these metals are 
present in the underwater sediments where also precipitations were observed. The actual quality of the 
surface waters needs to be improved substantially. Also ground waters are contaminated as indicated by 
high electrical conductivity levels (EC > 2000 µS/cm) due to excess sulphates.    

The current forest vegetation consists of a young, spontaneously grown pioneering forest with a 
maximum age of 20 to 25 years and tree heights  of maximum 18 m, a high stem density but limited 
basal area and stocking density. Especially pioneering species like willows and birches are dominating.  
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The sustainability of these young forest stands is rather weak and locally strong perturbations were 
observed caused by drought, insect attacks and windthrow. The herb layer hosts a limited number of 
easily migrating plant species. The ecological value of the current forest is limited, except for some 
specific sites occupied by wet and acidified forest types with a peaty moss‐layer and some clayey slopes 
with a number of rare fern species. The current pioneering forest will be reset and replaced by other 
forest types in the project area, and some specific site conditions will inevitably get lost. However, after 
this landscape reconstruction a more diverse landscape will emerge, with steep slopes in different 
directions yielding a wide variation in micro‐climates and a range of carbonate‐rich, sandy to clayey and 
dry to wet soils. We expect that the reforested area will be colonized spontaneously by multiple, highly 
demanding and mobile species. 

We evaluated the suitability of the major tertiary geolayers from Oosterweel for their use as soil (0‐1 m), 
substrate (1‐1.5/2 m) or underground (>1.5 m) material. We concluded that for the development of new 
soils a combination of geological formations of Lillo and Kattendijk would be best. Those formations from 
the  specific Oosterweel  transect  contain environmentally‐safe  concentrations of heavy metals and are 
not burdened with problematic concentrations of chlorides or sulphates (EC < 500 µS/cm). On the one 
hand,  alkalinity  of  these  geolayers  is  high  (pH>8)  limiting  the  bioavailability  of  some  nutrients  and 
possibly  causing  deficiencies,  on  the  other  the  calcareous  buffer  may  remediate  the  acid‐sulphate 
problems caused by pyrite‐holding clays (Boomse klei) still present in the area. Use of the formations of 
Berchem (high Chromium content) and Boomse klei (elevated levels of Cr and S) are not recommended 
as soil‐forming material (0‐1 m), but may be applied as substrate (> 1.5m) or as capping material above 
the original dump sites. Our data suggests that limited amounts of peat will become available. Anyway, 
we dissuade its use due to its high sulfur and occasionally arsenic content. As bottom sediment for the 
reed marsh formations of Kattendijk is recommended by reason of its low content of organic matter, clay 
and phosphorus compared to the other geolayers.  

To  initiate  forest  development  a  selection  of  pioneering  and  climax  tree  species  suitable  for  the  soil 
texture and elevated pH of the geolayers  is proposed. Special attention  is paid to autochthone species 
with  N‐fixing  abilities  and/or  development  of  propagative  roots  (suckers).  A  scheme  of  the  terrain 
morphology was designed showing the most suitable tree and shrub species.   

On the steepest slopes we recommend hydro‐seeding with mulches and seed mixtures of N‐fixing herbal 
species or seeds from suitable trees and shrubs. On the plateaus we suggest improving the topsoil using 
woody compost to activate soil life, initiate soil forming processes, enhance soil structure, waterholding 
capacity and the germination success of seeds. Various recommendations are made for nature 
development in open areas on calcareous sands and their specific vegetation management and 
opportunities for creating suitable habitats for natterjack toad and northern crested newt.  For the 
design of the reed pond/march some targets were set to create structurally rich reed vegetation and 
open water zones, recommended water depths and quality levels of the sediment. 
 
A particular question in this project was to quantify the carbon balance, both for the actual forest as for 
the future one.  The actual 38 ha of forests represents a total carbon stock of 23.2 kt CO2‐equivalents in 
soil, forest floor, dead wood and woody biomass. For the realization of the new landscape an estimated 
emission between 14,5 and 20 kt CO2‐eq will be emitted.  With respect to climate  change mitigation we  
recommend not only to bury the actual soil organic carbon stocks, but also to store the actual wood 
biomass anaerobically as a Biological Carbon Capture and Storage (BCCS) process. By doing so, the BSSC 
will compensate by far the CO2 release of the reconstruction activities even before the natural 
sequestration begins of the reforestation, guaranteeing a positive C‐balance.  
 
Finally we provide an overview of the knowledge gaps and research needs still existing for the evidence –
based underpinning of the landscape reconstruction. We also suggested the best timing for these 
studies.    
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1 INLEIDING  

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) en het Provinciebestuur Antwerpen willen overgaan tot de sanering en 

gedeeltelijke ophoging van het voormalige klei‐ontginningsgebied Terhagen, op het grondgebied van de 

gemeenten Rumst en Boom (totale oppervlakte ca 53 ha). Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van ca. 

3,6 miljoen m³  bodemmateriaal  (hoofdzakelijk  zand)  dat  vrijkomt  bij  de  grootschalige werken  aan  de 

Oosterweelverbinding rond Antwerpen.  

Het  projectgebied  bevat  onder meer  een  voormalig  huisvuilstort,  een  gipsstort,  een  baggerstort,  een 

vliegasstort  en  een  asbeststort  die  nog  niet  (volledig)  werden  afgedekt.  Als  gevolg  hiervan  komt 

asbesthoudend  materiaal  aan  de  oppervlakte  en  kunnen  verontreinigende  stoffen  (zware  metalen, 

organische  polluenten,  zouten)  zich  verspreiden  in  het  milieu  met  gezondheidsrisico’s  voor 

omwonenden,  fauna en  flora. Hierdoor  is er een verplichting om het projectgebied  te saneren. OVAM 

begeleidt  deze  sanering.  Ter  hoogte  van  het  asbeststort  werden  voorzorgsmaatregelen  getroffen  in 

afwachting van een definitieve afscherming. 

Na het storten, voornamelijk in de jaren ’70 en ’80, heeft het gebied zich spontaan ontwikkeld, waardoor 

het een belangrijke groene ruimte is geworden voor de regio, met een zekere recreatieve en ecologische 

waarde.  Actueel  is  een  aanzienlijke  oppervlakte  van  het  projectgebied  spontaan  verbost,  waardoor 

juridisch een boscompensatieplicht vereist is (voor de bosbestanden met leeftijd van minstens 22 jaar). 

Vooropgesteld wordt  om  de  boscompensatie  op  dezelfde  locatie  uit  te  voeren  na  de  sanering  en  de 

gedeeltelijke opvulling/ophoging van het voormalige klei‐ontginningsgebied. Dit  is ook de wens van de 

omwonenden,  zoals  is  gebleken  uit  het  doorlopen  participatieproces.  Het  is  hierbij  essentieel  om  de 

ecologische en zacht‐recreatieve functie van het gebied na de definitieve sanering en opvulling zo snel 

mogelijk te herstellen en zo goed mogelijk te versterken. 

Een  complex  en  ambitieus  project  dat  bodemsanering,  landschapsherstel  en  een  duurzame  bos‐  en 

natuurontwikkeling  wil  combineren  heeft  nood  aan  wetenschappelijke  ondersteuning,  waarbij  de 

huidige  toestand  objectief  in  kaart  wordt  gebracht  en  grondig  wordt  geëvalueerd,  dat  kennishiaten 

detecteert en invult en evidence‐based advies levert. Op basis van praktijkervaring en ecologische kennis 

dienen onderbouwde antwoorden te worden gegeven op de talrijke praktische en theoretische vragen 

van zowel de eigenaars (in casu DVW en Provincie Antwerpen), diensten van de Vlaamse Overheid (ANB, 

OVAM),  lokale  overheden  (Gemeenten  Rumst  en  Boom)  en    belanghebbenden  (omwonenden  en 

gebruikers, zoals vissers en wandelaars, NGO’s,…).    

Het  Instituut  voor Natuur‐ en Bosonderzoek  (INBO) wil op een onafhankelijke en  transparante manier 

deze  rol  vervullen  met  de  betrachting  om  daarbij  duurzame,  klimaatrobuuste,  biodiverse, 

multifunctionele en gezonde ecosytemen te realiseren.   

Zodoende heeft het INBO aanvaard om het saneringsproces in goede banen te leiden voorafgaand aan 

de uitvoering  van de werken  (werffase). Deze  taak  omvat  niet  alleen  de  ecologische  advisering  bij  de 

landschapsbouw, herbebossing en natuurontwikkeling, maar ook de uitvoering van gerichte surveys van 

bodem  en  oppervlaktewater  (voor  en  na  de  werken),  de  inschatting  van  de  (gevolgen  voor  de) 
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koolstofbalans,  uitvoeren  van  praktijkgericht  experimenteel  onderzoek  en  het  opzetten  van  een 

monitoringsysteem voor wetenschappelijke kennisverwerving en onderbouwing. 

Dit eerste rapport is de neerslag van een kortlopende desk‐studie (februari tot april 2020) en een 

richtinggevend advies waarbij INBO experten de kritische succesfactoren (KSF), de slaagkansen en de 

randvoorwaarden van bos‐ en natuurontwikkeling aangeven voor een projectgebied van ca 53 ha.  

Door de COVID‐19 pandemie zijn vertragingen opgetreden bij boringen, labo‐analyses en GIS‐analyses 

(beperkte toegankelijkheid infrastructuur en inzet personeel), waardoor deze studie langer heeft 

geduurd dan initieel gepland. Er is voortschrijdend inzicht verworven op basis van de analyseresultaten 

van de stalen die met mondjesmaat ter beschikking kwamen en na overleg en discussies met de 

opdrachtgevers en stakeholders.  

Deze studie zal gevoegd worden als zelfstandig leesbaar document bij het MER en de 

omgevingsvergunningsaanvraag. 

Deze  desk‐studie  werd  in  hoofdzaak  uitgevoerd  door  de  INBO  teams  Milieu  en  Klimaat 

(verantwoordelijke  milieuonderzoek:  Bruno  De  Vos),  Bosecologie  en  –beheer  (verantwoordelijke 

bosonderzoek:  Luc  De  Keersmaeker)  en  Zoetwaterhabitats  (verantwoordelijke  oppervlaktewater  Luc 

Denys). 
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2  AANPAK EN METHODEN 

2.1. ALGEMENE AANPAK 

Voor deze opdracht werden 7 concrete vraagstellingen door de opdrachtgevers geformuleerd die als 
volgt in dit rapport worden behandeld: 

1)      een overzicht geven en synthese maken van de reeds aanwezige, beschikbare kennis en hoe die 
tot stand is gekomen (Hoofdstuk 3.1); 

2)      bepalen welke kennis er ontbreekt en die via gerichte veldsurveys en laboanalyses vergaren 
(Hoofdstuk 3.2); 

3)     beoordelen en bespreken van mogelijkheden en beperkingen (Hoofdstuk 4). 

4)      systematisch beantwoorden van de desk‐studie vragen zoals geformuleerd door de 
opdrachtgever en formuleren van voorlopige conclusies (Hoofdstuk 5). 

Voor het uitwerken van de hoofdstukken zijn de opdrachten verdeeld onder INBO experten. Omdat de 
beschikbaarheid aan data (terrein observaties, analyseresultaten van het labo, GIS gegevens, informatie 
van diverse instanties) in verspreide slagorde werden aangeleverd en dus ook kon verwerkt worden, is 
dit rapport fragmentair tot stand gekomen en gebaseerd op voortschrijdend inzicht. 

We hopen dat de verzamelde gegevens en antwoorden als basis kunnen dienen voor meer 
onderbouwde en gerichte studies, vergunningsaanvragen en aanbestedingen zodat dit 
landschapsreconstructie‐ en natuurontwikkelingsproject kan gerealiseerd worden op een efficiënte, 
betaalbare, ecologisch verantwoorde en duurzame manier.  
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2.2. VELDMETHODEN 

2.2.1. Dendrometrie en inventarisatie van de vegetatie 

In de beboste delen van het projectgebied werden op 30/1/2020 en 12/2/2020 bomen en struiken 
geïnventariseerd en opgemeten in 13 cirkelvormige proefvlakken, met een straal van 9 m. Van elke soort 
werd het aantal individuen per proefvlak, de gemiddelde DBH (diameter op 1,5 m) en de gemiddelde 
hoogte bepaald. Er werd voor de DBH geen ondergrens vastgelegd, omdat verjonging slechts spaarzaam 
aanwezig was in het projectgebied. Om het volume te bepalen van de houtige biomassa, werd gebruik 
gemaakt van de tarieven die door het INBO worden toegepast bij de monitoring van de onbeheerde 
bosreservaten (De Keersmaeker et al. 2005) en die ook door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
gehanteerd worden bij de Vlaamse Bosinventarisatie.  

De bedekking van kruiden en mossen werd geschat met behulp van de decimale schaal van Londo 
(1984), op hetzelfde tijdstip als de opmetingen van bomen en struiken. Voor de inventarisatie van 
houtige soorten is het winterhalfjaar een gunstig tijdstip, maar de beoordeling van de vegetatie is dan 
heel wat moeilijker en de inventarisatiegegevens uit de proefvlakken zijn hierdoor eerder indicatief. In 
de winter is de bedekking van de aanwezige kruidsoorten immers laag en worden wellicht soorten 
gemist, die nog geen bovengrondse delen ontwikkeld hebben.  

Deze inventarisaties werden aangevuld met soortgegevens uit waarnemingen.be (INBODATAVR‐237, 
2020). Voor een bespreking van deze gegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 3.  

2.2.2. Strooisel‐staalname en ‐analyse 

Binnen het gehele projectgebied werd op 17 locaties de strooisellaag bemonsterd in februari 2020 door 
middel van een 25x25 cm RVS frame (Figuur 1). Het aanwezige strooiselmateriaal (wintertoestand) werd 
integraal geoogst (L, F en H laag) binnen het frame en meegenomen voor analyse in het INBO‐labo. De 
staalname en analyse is conform de ICP Forests Soil Manual (Cools en De Vos, 2016).  

 

     

Figuur 1. Frame voor staalname van de strooisellaag en vrijmaken van de minerale bodem voor een boring: 
(a) met strooisel (plot BB07) en (b) na verwijderen van moslaag  (plot BB15) voor strooiselstaal 
eronder.    
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Van het strooiselmonster wordt het drooggewicht (necromassa) en de C‐ en N‐gehalten bepaald (C:N 
ratio) en is een semi‐totaalanalyse uitgevoerd van macro‐elementen (P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Al en Mn) 
en zware metalen (Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, Cd, As, Co en Se). 

Op basis van het drooggewicht en C‐gehalte is de actuele koolstofvoorraad in de strooisellaag geschat, 
wat nodig is voor de bepaling van de koolstofbalans. De C:N ratio is een maat voor de 
mineralisatiesnelheid van de strooisellaag en turn‐over van nutriënten.  

De concentraties macronutriënten (P, K, Ca, Mg, S)  aanwezig in de strooisellaag worden vergeleken met 
mediaanwaarden en normale ranges uit Vlaamse bossen (ForSite databank van INBO).   

De chemische strooiselkwaliteit is getoetst op basis van een normenstelsel uitgewerkt door De Vos 
(1997) dat veelvuldig wordt toegepast voor de evaluatie van strooisellagen in het Vlaamse gewest (De 
Vos, 2006).  In dit toetsingskader zijn achtergrondwaarden, maximaal toelaatbare concentraties en 
kritische niveaus gedefinieerd op basis van regiospecifieke achtergrondwaarden (‘natuurlijke’ gehalten + 
ubiquitaire verontreiniging) en kritische concentraties voor chemische bodemprocessen en 
bodemorganismen. De grenswaarde voor de concentraties van de zes betrokken metalen worden 
schematisch toegelicht in figuur 2. 

Figuur 2. Schematische voorstelling van de Vlaamse strooiselkwaliteits‐normen op 
basis van concentraties op droge stof‐basis 

 

Indien de concentratie onder de referentiewaarde (‘baseline’) valt voor een bepaald metaal, wordt een 
score 0 toegekend (concentratie ≤ normale achtergrondwaarde). 

Boven de kritische waarde wordt een score 3 toegekend. Voor sommige bodemprocessen en voor de 
leefbaarheid van bepaalde organismen (> LOEC) betekent dit een bedreiging. 
Een maximaal toegelaten concentratie (MAC) situeert zich exact tussen de referentiewaarde en de 
kritische concentratie. Onder de MAC maar boven de referentiewaarde (score 1) spreken we van 
“aangerijkt”. Effecten van die aanrijking zijn weinig waarschijnlijk, zelfs voor gevoelige organismen. 
Boven de MAC (score 2), maar onder de kritische waarde, kunnen processen en levensgemeenschappen 
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wel nadelige effecten ondervinden. Hier zitten we al in de gevarenzone voor metaalverspreiding via 
accumulerende organismen en kunnen we spreken van de klasse “verontreinigd”. 

Een additieve totaalscore, herschaald tussen 0 en 1, leidt tot een index voor metaalaanrijking (SMCI). 
Hierbij worden geen aparte gewichten meer toegekend aan specifieke metalen voor de mate van 
(eco)toxiciteit, omdat dit reeds vervat zit in de kritische concentratie. 

  2.2.3. Bodemstaalname en ‐analyse 

Op 30/01/2020 en 12/02/2020 werd de minerale bodem bemonsterd op de 17 locaties waar ook de 
dendrometrische‐ en vegetatiekundige opnames werden uitgevoerd.  

Op elke locatie werd slechts één boring uitgevoerd van de minerale bodem, op dezelfde plaats waar de 
strooisellaag werd bemonsterd en verwijderd, dit om dubbeltelling van C‐ of nutriëntenstocks van de 
compartimenten bodem en strooisel te vermijden.  

De boring gebeurde met een edelmanboor tot een diepte waar er obstructie was, veelal door 
steenbrokken of andere compacte lagen met antropogene oorsprong. Wanneer er geen obstructie was 
werd geboord tot maximaal 1.2 m diep. Indien er obstructie was door boomwortels, werd de 
profielboring enkele decimeter verplaatst.  

De boordiepte is hiermee een indicatie van de bewortelbare ruimte en nuttig bodemvolume. 

De core (boorspaan) werd uitgelegd en opgedeeld in pedogenetische horizonten (Figuur 3). Er werd 
speciale aandacht besteed aan antropogene artefacten (baksteenresten, asbestfragmenten, houtskool, 
grind, plastics, exogeen materiaal) die verwijzen naar stortactiviteiten. Ook werd gelet op geur (minerale 
oliën) en kleur (redox toestand, mineralogie) van de aangeboorde bodemlagen. 

 

Figuur 3. Minerale bodemstaalname door profielboring: (links) boring binnen RVS kader na verwijderen strooisel ‐ 
merk op rode kleur van baksteenresten tussen 20‐30 cm (locatie BB16), (rechts) topsoil bemonstering 
op BB09: geroerde en ongeroerde staalname in gesloten Kopecky‐ring. 
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Per horizont werden geroerde  stalen genomen en getransporteerd naar het labo. Per horizont werd 
tevens een ongeroerd staal genomen in een stalen Kopecky ring ter bepaling van de bulk densiteit 
(Figuur 3.). Dit laat toe stocks te berekenen van koolstof (koolstofvoorraad) en nutriënten en geeft een 
indicatie van de bodemcompactie.   

Alle minerale bodemstalen (n=38) werden koel vertransporteerd naar het INBO labo voor analyse op 
droge stof, textuur (Laserdiffractie), zuurtegraad (pH), elektrische geleidbaarheid (EC), organisch 
materiaal (LOI), koolstof (TOC), stikstof (TN), aqua regia extraheerbare elementen (P, K, Ca, Mg, Na, S, Al, 
Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Zn).  Organische polluenten werden niet bepaald. 

De gebruikte methodes worden toegelicht in hoofdstuk 2.3, maar zijn overwegend conform CMA en ISO 
standaarden.  

De zware metaalgehalten in de bodem worden getoetst aan de VLAREBO normen (VLAREBO 2008) voor 
bestemmingstype I (Natuur) en bestemmingstype IV (Parkgebied).  

2.2.4. Geoboringen en ‐analyse      

Om een idee te krijgen van de ecologische bodemkwaliteit van de geologische substraten die zullen 
vrijkomen uit de Oosterweel ontgravingen werden 25 bodemstalen (1 L potten) ter beschikking gesteld 
door Afdeling Geotechniek van MOW. Een overzicht van de geostalen is gegeven in Bijlage B.  

De locatie en achtergrond van de recente geostalen is opgenomen in Databank Ondergrond Vlaanderen 
(DOV) en opgelijst in Tabel 2.1. De lithologische beschrijving van elke laag (geostaal) kan geconsulteerd 
worden in het tabblad ‘interpretaties’ van de fiche waarvan de URL link is opgelijst in Tabel 2.1.  

De geostalen zijn bekomen door een combinatie van avegaar‐, lepel‐ en pulsboring. Zie desbetreffende 
fiches voor de dieptes.  

Tabel 2.1. Overzicht van de boringen door Geotechniek met link naar de boorfiches waarvan  geostalen ter 
beschikking werden gesteld aan INBO.  

Boornummer  Boordatum  LB72X  LB72Y  Aanvangspeil  Boordiepte  Lithologische beschrijving 

    (m)  (m)  (mTAW)  (m)   

1445‐GEO‐

18/132‐B5b 

21.06.2019  153964  215708  5.65  0‐36  https://www.dov.vlaanderen.be/data/int

erpretatie/2019‐320197 

1445‐GEO‐

18/132‐B9b 

28.08.2019  153954  215029  3.35  1.5‐32  https://www.dov.vlaanderen.be/data/int

erpretatie/2019‐320196 

1445‐GEO‐

18/132‐B11 

25.09.2019  153881  214618  4.83  1.5‐31  https://www.dov.vlaanderen.be/data/int

erpretatie/2019‐320030 

1445‐GEO‐

18/132‐B2b 

15.10.2019  154047  216278  4.13  0‐36  https://www.dov.vlaanderen.be/data/int

erpretatie/2019‐320032 

GEO‐19/089‐

B5 

06.01.2020  150690  214651  6.08  5‐5.5  https://www.dov.vlaanderen.be/data/bo

ring/2020‐169402 

GEO‐19/089‐

B8 

13.01.2020  150451  214583  10.46  10‐10.5  https://www.dov.vlaanderen.be/data/bo

ring/2020‐169401 
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In samenspraak met Afdeling Geotechniek (Mevr. Chandra Algoe)  werden er uit de eerste vier boringen 
(Tabel 2.1)  24 stalen geselecteerd, waarvan 1 Quartair staal, 4 stalen van Formatie van Lillo, 13 stalen 
van Fm van Kattendijk, 6 stalen van Fm van Berchem (Figuur 4, links).  

Op speciale vraag van INBO naar veenstalen werd uit boringen ter hoogte van de ingang Scheldetunnel 
(Rechter Schelde‐oever), GEO‐19/089‐B5 en GEO‐19/089‐B8 twee veenstalen gehaald om 
karakteristieken van veenlagen uit af te leiden. Het betreft voornamelijk roodbruin donkerbruin, cohesief 
rietveen van op respectievelijk 5‐5.5 m en 10‐10.5 m diepte (Figuur 4., rechts). 

 

Figuur 4. Links: Glauconietrijk vers geostaal (Geo26) en Rechts: rietveenstaal (Geo25), beide stalen ter beschikking 
gesteld door Geotechniek/MOW 

De stalen werden vers aangeleverd in potten van 1L, waarvan de helft van het volume werd gestockeerd 
in de koelruimte van INBO (voor eventuele latere uitlogingsproeven) en de andere helft overgebracht in 
bakjes voor droging en labo‐analyse (Figuur 4).  

Bijkomend werden 4 Boomse klei stalen bekomen uit de kleigroeve van Wienerberger, ten NO van het 
projectgebied (Coördinaten LB72: X=152351, Y=197871). Daarmee werd een volledige set aan teststalen 
van mogelijke substraten bij Oosterweel ontgravingen bekomen. 

Deze stalen werden in het INBO labo geanalyseerd op vochtgehalte,  DS, LOI, EC, pH, Textuur, C, N, P, K, 
Ca, Mg, Na, S, Al, Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Se, As, Co, Cr, Ni en Cu. 

De zware metaalgehalten van de geostalen worden getoetst aan de VLAREBO normen (VLAREBO 2008) 
voor bestemmingstype I (Natuur) en bestemmingstype IV (Parkgebied).  

Van de bezorgde Geotechniek stalen waren geen gegevens bekend van volumemassa (wet bulk density), 
dry bulk density, vochtgehalte of glauconietgehalte. Preliminaire data waren wel beschikbaar voor stalen 
van boring Geo‐18/132‐B5. Deze gegevens worden gerapporteerd in Hoofdstuk 3.1.3 voor de Formaties 
Lillo, Kattendijk en Berchem. 
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De volume massa wordt door Geolab bepaald door het monster uit de staalnamebus te duwen en in het 
uitgeduwde monster opnieuw ringen te steken om de volumemassa te bepalen. De volumering van de 
staalname kan dus verschillen van de volumering van de staalnamebus (mededeling An Baertsoen,hoofd 
labo bij Geotechniek). Dus er wordt niet gecorrigeerd voor verstoring of expansie. 

Het glauconietgehalte wordt in Geolab geschat door een empirische techniek gebaseerd op het 
gewichtspercent aan magnetische partikels groter dan 63 µm.   

Geoliners van TALBOOM 

Bijkomend werden 2 boringen uitgevoerd door Talboom in opdracht van DVW en dat leverde 28 liners 
op van 1.2 m lengte: 15 liners tot  17.7 m diepte uit boring 1 en 13 liners tot 16.3 m diepte uit boring 2 
(Figuur 5). Het was bedoeling om dezelfde labo‐analyses uit te voeren  op deze stalen als op de 
Geotechniekstalen maar door sluiting van het INBO labo wegens de Covid‐19 epidemie is dit niet kunnen 
gebeuren.  

 

Figuur 5. Geoliners van twee boringen aangeleverd door Talboom. Doorheen de doorzichtige wand 
van de plastic liners valt de groene kleur door het hoge glauconietgehalte van de stalen 

op. 

Voor deze liners is de volumemassa geschat in de liner, door de netto bodemmassa (totaalgewicht liner 
in lege liner) te delen door het zichtbare bodemvolume in de liner (binnendiameter 32 mm). Deze 
volumemassa gegevens werden gerelateerd aan de geologische formatie van Gent (zandige deklagen), 
Fm van Rozebeke (Pleistocene afzettingen), Fm van Lillo, Fm van Kattendijk, Fm van Diest en Fm van 
Berchem. 
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2.3. LABO‐ANALYSES 

In dit hoofdstuk worden kort de labo‐analyses toegelicht die werden aangewend in deze studie, teneinde 
een correcte interpretatie mogelijk te maken en na te gaan of de analyseresultaten uit diverse bronnen 
en databanken vergelijkbaar zijn. 

2.3.1. Textuuranalyse met laserdiffractie 

De textuur of korrelgrootte van de bodem werd bepaald met Laserdiffractie (LD) door een Beckman‐
Coulter LS13320 apparaat overeenkomstig SAP‐200B van het INBO labo. Deze is gebaseerd op ISO 
13320:2009 (particle size analysis with laser diffraction). 

Het bodemstaal werd gecrushd kleiner dan 2 mm (inclusief bakstenen fragmenten) en textuur werd 
bepaald op de fractie 0.4µm ‐ 2mm. Het staal werd verder voorbehandeld door het organisch materiaal 
en carbonaten te verwijderen, respectievelijk met geconcentreerd waterstofperoxide en 10% zoutzuur. 
Nadien werd natriumpolyfosfaat toegediend als dispersievloeistof. Deze werkwijze is conform de 
voorbehandeling van bodemmonsters volgens de standaard textuurbepaling door zeving en 
pipetmethode. 

Het volumetrisch aandeel van alle textuurfracties werd berekend met het model van Fraunhofer. Omdat 
de fractiegrenzen bepaald worden door de optische diameter worden deze omgerekend naar Stokes‐
diameter, zodat deze maximale overeenkomst vertonen met de textuurklassen van de Belgische 
textuurdriehoek met standaardgrenzen 0 – 2 – 50 ‐ 2000 µm, wat overeenkomt met LD grenzen 0.4 – 6 – 
63 ‐ 2000 µm.  De cumulatieve textuur (fingerprint) wordt bewaard zodat elke fractie kan bepaald 
worden voor verder onderzoek of rapportering.  

2.3.2. Bulkdensiteit  bodem 

De (droge) bulk densiteit (BD)  is een belangrijke maat die vaak ontbreekt in bodemdatabanken en 
zelden voorkomt in bodemsaneringsrapporten. Nochtans essentieel voor het berekenen van stocks aan 
nutriënten en als maat voor bodemdichtheid of bepalen van water‐retentiekarakteristieken (water 
holding capacity, pF, Ksat, …) 

Voor dit project werd bulk densiteit gemeten in standaard stalen Kopecky ringen (cilinders) van 100 cc 
waarmee een ongeroerd bodemstaal werd genomen in een specifieke horizont of bodemlaag. Het staal 
wordt gedroogd bij 105°C en de netto droogmassa gedeeld door het ongeroerde bodemvolume en 
uitgedrukt in g/cm³ of t/m³. 

2.3.3. Zuurtegraad (pH) en Electrische geleidbaarheid (EC) bodem en water 

Analyse volgens INBO SAP‐209B voor bepaling van geleidbaarheid in vaste matrix. Deze methode is  
conform CMA/2/I.A.21 en ISO 11265:1994. De bodem wordt gedurende 15 minuten met water 
geëxtraheerd bij een extractie verhouding van 1:5 (m/V: 20 g staal in 100 ml water). 

Daarna wordt de geleidbaarheid en de temperatuur in het extract onder matig roeren bepaald met 
behulp van een geleidbaarheidselektrode met ingebouwde temperatuursonde. Het resultaat wordt 
uitgedrukt in de EC‐ eenheid (elektrische geleidbaarheid = Electric Conductivity) µS/cm en wordt 
gecorrigeerd naar een temperatuur van 25 °C. 

Deze methode werd aangewend door het INBO‐labo en ook door Eurofins voor bepaling van de saliniteit 
van grond door ROTS/ SWECO (geo‐boringen B60006 en B60007) aan de Scheldetunnel. Deze gegevens 
zijn dus onderling vergelijkbaar. 
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2.3.4. Organisch materiaal (LOI) en totale koolstof (TC) en Stikstof (TN) 

Bodemstalen werden gegloeid bij 550°C ter bepaling van Loss‐on‐ignition (LOI), die een maat is voor de 
organische stof (OS) in bodem of geolaag. Wanneer het testmateriaal > 10% klei bevat wordt tevens 
interstitieel water bij het massaverlies bepaald en wordt dus het gehalte aan OS overschat.  

Totale C en stikstof werden bepaald met een Total CN analyser type Primacs SNC100 van Skalar volgens 
SAP‐253B (INBO) conform ISO 10694 voor C bepaling en ISO 13878 voor N bepaling. Dit is compatibel 
met CMA/2/II/A.7. 
 

2.3.6. Aqua regia extraheerbare elementen  

Teneinde de semi‐totale concentraties aan macro‐ en oligo‐elementen, waaronder de zware metalen, te 
kennen worden de bodem‐ en strooiselstalen ontsloten in een microgolfoven systeem (MARS 6, CEM) in 
teflon bommen met aqua‐regia mengsel (65% HNO3 en 37% HCl) volgens ISO 12914:2012. Dit is een 
semi‐totale extractie, omdat de silicaten niet gedestrueerd worden (met HF bvb), maar wel de maximale 
concentraties bepaald kunnen worden toegankelijk voor/door biota. Het kan beschouwd worden als een 
totaalanalyse vanuit een ecologisch perspectief. 

In het extract werd met ICP‐AES (Optima 8300, Perkin Elmer ) de concentraties aan P, K, Ca, Mg, Na, S, 
Al, Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Se en Zn bepaald en uitgedrukt op droge stof basis. Dit is conform ISO 
11466.  

De uitwisselbare kationen van het bodemcomplex of biobeschikbare fracties van voedingselementen 
(bvb P‐Olsen) werden in deze studie niet bepaald. Afhankelijk van het element en organisme is slechts 
een fractie van de aqua‐regia extraheerbare elementen effectief biobeschikbaar.  

Alle analyseresultaten in dit rapport zijn uitgedrukt op ovendroge stof (ds) basis (i.e. gedroogd bij 105°C), 
tenzij uitdrukkelijk vermeld dat dit niet zo is. 

2.3.7. Analyses oppervlaktewater  

Schepstalen van het oppervlaktewater werden genomen op 18/2/2020 (Figuur 6.). Temperatuur, pH, 
EC25, saliniteit, zuurstofgehalte en zuurstofverzadiging werden ter plaatse gemeten met een MultiLine 
340i‐350i‐P3‐toestel en specifieke, geijkte, elektroden (pH volgens SAP‐101A ‐ ISO 10523: 2008, O2 
volgens SAP‐100A ‐ ISO 5814: 2012, EC  volgens SAP‐102A ‐ ISO 7888: 1985). Volumes ongefilterd water 
en aangezuurd water werden in vooraf gelabelde recipiënten meegenomen naar het labo ter analyse en 
binnen 24 u. geanalyseerd.  Chlorofyl a en faeofytine werden spectrofotometrisch bepaald bij 665 nm 
met achtergrondcorrectie bij 750 nm  (SAP‐158B ‐ ISO 10260:1992), evenals de absorptie bij 440 nm als 
indicatie voor ‘Gelbstoff’. Anionen en kationen werden bepaald door CFA van gefilterd water (Chromafil 
A20/25 van 20 µm) volgens SAP‐153A ‐ ISO 7890‐3:1988, ISO 15682:2000, ISO 22743:2006; ISO 
11732:2005). Zwevende stof werd bepaald na filteren over een glasvezelfilter en drogen bij 105°C en als 
asrest na verbranding bij 550°C (SAP‐105A ‐ ISO 11923:1997). Totaalfosfor is bepaald door ICP na 
destructie in zwavelzuur volgens SAP‐154B (ISO 15681‐1:2003, ISO 15681‐2:2003). Metalen, fosfor en 
zwavel werden geanalyseerd door ICP‐AES na destructie (SAP‐261A ‐ ISO 11885:2007). Niet‐purgeerbare 
organische koolstof is bepaald na aanzuren en purgeren met een FormacsHT analyzer (SAP‐152A ‐ ISO 
8245:1999). 
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Figuur 6. Nemen van een schepstaal in ANTBOO0065 (locatie plas in Figuur 32). 

 

2.4. GIS‐ANALYSES 

Alle GIS analyses werden uitgevoerd met ArcMap 10.4.1. Er werden twee GIS projecten aangemaakt:  

● RUMBOOLAR met alle geodata/GIS lagen die betrekking hebben op het projectgebied 
● RUMBOOLAR_GEO met alle geodata/GIS lagen die betrekking hebben op geologische boringen 

en substraten van het Oosterweel traject 

De geodata werden verder verwerkt met het RASTER (v3.0.2) package in R (v3.6.1). Specifieke 3D 
weergaven werden uitgevoerd met Surfer 10 (Golden Software).  

Alle gebruikte GIS lagen worden hieronder opgelijst en kort besproken. 

Tabel 2.2. Overzicht van project‐specifieke RUMBOOLAR GIS lagen 

GIS laag  Type  Omschrijving 

Perimeter studiegebied  Polygoon  Aflijning van studiegebied 

Aflijning stortzones  Polygoon  Afbakening 7 stortzones volgens Technum rapport 
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Perimeter BSP variant 2   Polygoon  Aflijning saneringsplan 

Afdichtlaag  Polygoon  Perimeter afdichtlaag 

Technum OBBO boorlocaties  Punten  72 boorlocaties van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 

PIH 2008 studie  Punten  18 boorlocaties PIH studie + concentraties zware metalen 

INBO bos‐ en bodemsurvey  Punten  14 staalnamelocaties INBO survey 

Watervlakken  Polygoon  Alle plassen binnen projectgebied (Watervlakken 1.0 – INBO) 

DHM modellen Tractebel  Raster  Huidig reliëf, afdichtlaag, ophoging, hellingen 

VHM Vegetatie hoogte model 2015  Raster  3D vegetatiemodel met 1x1m resolutie, hoogte in cm 

VHM Vegetatie hoogte model 2020  Raster  3D vegetatiemodel met geprojecteerde bijgroei sinds 2015 

 

Tabel 2.3. Overzicht van project‐specifieke RUMBOOLAR_GEO GIS lagen 

GIS laag  Type  Omschrijving 

Oosterweel tracé Noord  Lijn  Oosterweeltracé 

Geologische boringen  Polygoon  12 geoboringen langsheen Oosterweeltrace (locaties labomonsters) 

Vegetatie‐hoogte model (VHM) 

De boomhoogtes (toestand 2015) binnen het projectgebied worden afgeleid uit het verschil van het 
Lidar‐gebaseerd DHMV‐II oppervlaktemodel Vlaanderen met het DHMV‐II terreinmodel met een 
resolutie van 1x1 m. Het volledige projectgebied is gelegen binnen kaartblad 23. De hoogte van 
gebouwen en kunstwerken (zeer beperkt binnen het studiegebied) zijn uitgefilterd op basis van de 
bodembedekkingskaart 1x1 m resolutie. 

Uiteraard is de vegetatie gegroeid sinds 2015. De bijgroei voor vegetatie > 2 m hoog hebben we geraamd 
op gemiddeld 30 cm per jaar, wat voor 4 groeijaren (2016‐2019) een extra hoogtegroei oplevert van 120 
cm. We hebben dus VHM modellen: VHM2015 (toestand tijdens LIDAR meting) en VHM2020 (toestand 
met geschatte bijgroei begin 2020). Statistieken inzake vegetatiehoogte zijn berekend binnen het 
studiegebied.  

3D‐modellen landschapsbouw 

De berekeningen van de benodigde grondvolumes gebeurden op basis van het 3D ontwerp uitgewerkt 
door Tractebel (versie februari 2020) en ter beschikking gesteld door Dhr. Stijn Mulders. Het betreft een 
kaart met ophoging boven het bestaande relief en boven de voorziene afdichtlaag bestaande uit een 
kleimat, folie en drainagemat en in het tussengelegen gebied en aan te leggen rietmoeras uit een 
kleilaag. Ook een hellingskaart werd berekend. Alle rasterdata hadden 1 m XY resolutie en hoogte in cm. 

De gegevens werden verwerkt met het R package Raster v3.0.2 en gevisualiseerd in ArcMap 10.4.1 en 
Surfer 10.  
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3 KENNISBASIS 

3.1. SAMENVATTING BESCHIKBARE KENNIS 

3.1.1. Ruimtelijke indeling projectgebied 

Gezien de voorgeschiedenis als klei‐ontginningsput, met nadien de inrichting van diverse stortplaatsen 
van 1970 tot 1995, is het relevant het projectgebied in te delen volgens de stortzones gehanteerd in het 
Technum‐rapport (Borremans, 2014).  Deze stortzones zijn aangegeven in Figuur 7, en hun omschrijving 
en gedigitaliseerde oppervlakte in Tabel 3.1. 

 

Figuur 7. Overzicht van stortplaatsen volgens Technum OBBO rapport 

De ruimtelijke afbakening van deze zones werd gebruikt om de initiële survey‐ en staalnamelocaties te 
selecteren. 

Tabel 3.1. Diverse stortzones binnen de kleiontginningsput met hun benaderde netto‐oppervlakte 

Code  Omschrijving  Opp (m²)  Aandeel (%)

Zone 1  Eternit stort (1970‐1983)  41447  7,9 

Zone 2  Verkleind huishoudelijk afval (1973‐1983)  66653  12,7 

Zone 3  Gipsstort NV  Zeekanaal (1991)  31544  6,0 
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Zone 4  Deponie sedimenten doorsteek Zeekanaal (1994‐1995) 122378  23,3 

Zone 4b  Deponie sedimenten doorsteek Zeekanaal (1994‐1995) 28925  5,5 

Zone 5  Deponie sedimenten Hazewinkel‐E19 (1972‐1973)  200515  38,1 

Zone 6  Stortmateriaal ca 70 cm puin/zand  18350  3,5 

Zone 7  Aanvulling ca 1 m in Zuidwestelijke hoek  16408  3,1 

  Totaal 526220  100,0 

Gezamenlijk beslaan de afgebakende zones 52,6 ha, waarvan Zone 5 de grootste is, en de aanvullingen in 
zone 7 de kleinste. 

Een tweede ruimtelijke indeling van het gebied kan gemaakt worden op basis van het wegenregister. 
Wandelwegen en aardewegen dooraderen het gebied en lopen vaak op de perimeter van voormalige 
stortactiviteiten of inrichtingswerken (taluds, bermen). Zij bepalen in grote mate de toegankelijkheid en 
ontsluiting van het gebied (Figuur 8).   

 

Figuur 8. Wegenregister (Wegen2019, Ruimte Vlaanderen) rond en binnen het projectgebied. Groen wandelwegen, 
bruin aardewegen.   

Een ruimtelijke indeling volgens het reliëf is mogelijk via het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV 
II_terreinmodel, 1 m resolutie, Figuur 9). Het projectgebied situeert zich langs de rechteroever van de 
Rupel, tegen het cuestafront waar de Boomse klei dagzoomt. Deze Boomse klei werd al in de 
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middeleeuwen ontgonnen, en de ontginning schoof doorheen de eeuwen op van de kant van de rivier, 
naar het noorden. De natuurlijke helling van de cuesta werd hierdoor uitgegraven en zo ontstond een 
steile talud aan het ontginningsfront. Gebieden die gespaard bleven van de ontginning zoals de Bosstraat 
in Boom en een deel van de Hoogstraat in Rumst, allebei aan de rand van het projectgebied, geven het 
natuurlijke reliëf weer en zijn duidelijk afgetekend op het DHM. De zone die is ontgraven, werd later 
gedeeltelijk weer opgevuld en het DHM illustreert dat de wegen in het projectgebied de ophogingen en 
bermen van de deponiën volgen.  Het terrein kent momenteel een groot hoogteverschil variërend van 2 
m TAW op diepste punt actuele kleigroeve (NO op kaart) en Rupel (ZW) tot 31 m op oorspronkelijk 
maaiveld. 

 

Figuur 9. Digitaal hoogtemodel Vlaanderen (1 m resolutie) van de kleiontginningsput. Terrein ophoging en 
dijkconstructies zijn goed zichtbaar. 

Een meer ekologische indeling van het terrein kan gebeuren op basis van het vegetatiehoogte model 
(VHM), waarbij de hoogte van de vegetatie (toestand 2015) wordt weergegeven (Figuur 10.).  De 
donkere kleuren geven aan waar bomen het langst konden groeien, omheen het vijvercomplex en 
bezuiden Zone 4, in het Bos van Terhagen en ten noorden van de Hoogstraat. Ook aan de kant van De 
Schorre (Oosten Bosstraat) zijn de bomen duidelijk hoger. Deze hogere bomen liggen grotendeels buiten 
het projectgebied en blijven dus gespaard. Aandachtspunt zijn de hogere bomen langsheen de 
aanvoerroute vanaf het kanaal die best zoveel mogelijk gevrijwaard worden.   

Binnen het volledige projectgebied van 52.9 ha was in 2015 ongeveer 17.1 ha onbegroeid, dat is dus 1/3 
van het projectgebied, inclusief de wateroppervlakten: plassen (~4 ha) plus een deel van de Rupel.  
(Figuur 10). 
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Figuur 10. Vegetatie hoogte‐model van het jaar 2015. Hoe donker de kleuren, hoe hoger de vegetatie. Perimeter 
van het projectgebied in het zwart. 

Het begroeide deel was in 2015 dus ca. 36 ha. Ongeveer 8.8 ha (17%) bestond uit vegetatie < 2 hoog, 
21.2 ha (40%) tussen 2 en 10 m, 4.9 ha (9%) tussen 10‐15 m hoog, 1.4 ha was tussen 15 en 20 m en 
slechts een kleine 4 are is hoger dan 20 m zoals weergegeven in figuur 10. 
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3.1.2. Bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteit van het studiegebied werd reeds herhaaldelijk gescreend en bodemdata werden 
voornamelijk verzameld en besproken in het kader van twee opdrachten: de PIH studie van 2008 en het 
oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek van Technum uit 2014. 

3.1.2.1. PIH studie 2008 

In figuur 11 zijn de staalnamelocaties weergegeven waar het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) in 
opdracht van de Provincie Antwerpen in februari 2008 boringen heeft uitgevoerd van de minerale 
bodem (17 locaties) en twee staalnames van oppervlaktewater nam (Provinciaal Instituut voor Hygiëne 
2008). 

Het onderzoek kaderde in een initiatief om een mogelijk golfterrein te realiseren aansluitend op De 
Schorre. Het betrof vooral een eerste screening van de bodemkwaliteit.  

In het totaal werden 26 geroerde bodemstalen geanalyseerd tot een bodemdiepte variërend van 55 cm 
tot 2 m. Volgende bodemvariabelen werden bepaald: LOI, OM, pH‐H20, kleigehalte en de metalen As, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn. Daarnaast werden tevens minerale olie, EOX , 16 PAKs, cyaniden en asbest 
gerapporteerd. 

Uit de pedologische beschrijving bleek er geen Boomse klei meer voor te komen in het zuidwestelijke 
deel van het terrein, maar enkel in het noordoostelijke deel werd er nog een kleilaag aangetroffen. 

 

Figuur 11. De 17 boorlocaties in de bodem (B01‐B017) en 2 staalnames van het oppervlaktewater (V01& V02) 
uitgevoerd door PIH in 2008. De rode locaties wijzen op de hoogste verontreinigingsgraad, de groene 
op de laagste. 

Belangrijk is dat in deze studie de toetsing aan de bodemsaneringsnormen gebeurde volgens de normen 
van bestemmingstype IV vermits de doelstelling het realiseren van een golfterrein was. In deze studie 
echter is de doelstelling het realiseren van natuur en bos (Bestemmingstype I) waardoor wij de PIH 
analyses hebben getoetst aan de strengere BSNI normen. De Evaluatietabel is opgenomen in Bijlage A1.   
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Wat opvalt uit de analyseresultaten is de grote variatie aan bodemzuurtegraad (pH‐H2O): van lage pH 
waarden (3.1 ‐ 3.5) op locaties B06, 12, 13 en 14 in N en O (Figuur 10) en uiterst hoge pH’s (9.1 ‐ 12.1) op 
locaties B03 en B05 in de westelijk gelegen asbestzone. Op de andere locaties werd doorgaans een 
relatief hoge basische pH range (7 – 8) aangetroffen hoger dan de verwachte natuurlijke 
verzuringsgraad.  Op locatie B06 werd tevens een zeer hoog kleigehalte (~54%) aangetroffen wat wijst 
op het voorkomen van Boomse klei wat de lage pH van 3.3 verklaart. Dit is echter niet het geval op de 
locaties B12‐B14 die ook lage pH’s vertonen bij een laag kleigehalte. 

Door her‐evaluatie van de zware metaalgehalten (Bijlage A1) komen we tot volgende conclusies 
(metalen met overschrijdingen in vet): 

∙ Er is nergens overschrijding van Arseen (As), waarden doorgaans lager dan de richtwaarde (RW) 
∙ De bodemsaneringsnorm BSNI voor Cadmium (Cd) wordt overschreden op locatie B05 (gehele 

bodemprofiel tot 2m) en op locatie B08 (enkel topsoil). Op B05 wordt zelfs de BSNIV 
overschreden in de topsoil (10.1 µg/g Cd). B05 is gelegen op het asbeststort (Zone 1, Figuur 7), 
B08 in het zogenaamde huisvuilstort (Zone 2). 

∙ Chroom (Cr) concentraties overschrijden de BSNI op locaties B03, B06 en B08 en komen op B05 
en B015  voor boven de richtwaarde.   B03 ligt op het asbeststort (Zone I), B06 buiten de 
stortzones, maar heeft duidelijke invloed van Boomse klei (vaak gerelateerd met hoge Cr 
gehalten) en B08 is opnieuw het huisvuilstort, waar vermoedelijk ook ander afval werd gestort. 

∙ Koper (Cu) overschrijdt op 1 locatie (B08 opnieuw) de BSNI norm op een diepte van 150‐200 cm 
en is boven de richtwaarde in de topsoil (0‐50 cm). Op alle andere locaties is Cu gehalte laag. 

∙ Het kwikgehalte (Hg)  is over het algemeen laag (onder bepaalbaarheidsgrens) en vertoont enkel 
aanrijkingen op B05 en B08 (tot 2.56 µg/g) maar overschrijdt nergens de BSNI 

∙ Lood (Pb) overschrijdt de BSNI op B03, B05 en B08. Op B08 wordt zelfs de BSNIV overschreden 
voor bodemlaag 0‐50 cm. 

∙ Nikkel (Ni) overschrijdt enkel op B05 de BSNI en komt licht aangerijkt voor in B03. 
∙ De BSNI wordt overschreden voor Zink (Zn) op de locaties B05 (alle lagen tot 2 m), B08 (enkel 

topsoil) en B09 (enkel van 100‐150 cm). Op B05 en B09 wordt zelfs de BSNIV overschreden 
(Bijlage A1) 

Organische polluenten werden waargenomen op locatie B03 (~1110 µg/g) en in mindere mate op B05 en 
B08 (500‐600 µg/g).Op B05 en B08 werden extraheerbare oliën aangetroffen (EOX van 10‐52 µg/g) en op 
B08 (huisvuilstort) ook cyaniden (19.7‐15.5 µg/g) die ook humane en ecotoxicologische risico’s met zich 
meebrengen. Door gerichte analyse werd het voorkomen van asbest (chrysotiel en crocidoliet) bevestigd 
op B03, gelinkt met de uitermate hoge pH= 12.1 en ook op locatie B05. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de BSN voor Natuur (BSNI) overschreden wordt voor de zware 
metalen Cd, Cr, Cu, Pb en Ni, doorgaans op dezelfde locaties B03, B05 en B08 die deel zijn van de 
stortzones 1 en 2. De verontreinigingen worden soms enkel vastgesteld op grotere diepte (1‐2 m) 
waardoor ze bij boringen tot 1 m niet waargenomen worden. 

 

 

3.1.2.2. Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek Technum 

In de periode 18/04/2011‐27/04/2011 werden 30 boringen verricht in het kader van het oriënterend 
bodemonderzoek en in de periode 06/08/2013‐28/11/2013 nogmaals 43 boringen voor beschrijvend 
bodemonderzoek (Figuur 12). De analysedata werden gerapporteerd in Bijlage 11 (pag 515 e.v.) van het 
TECHNUM rapport (Borremans, 2014). 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be  doi.org/10.21436/inbor.18416046  Pagina 33 van 211 

 

Figuur 12. De 73 boorlocaties met verontreinigingsgegevens uit het Technum rapport. Codes beginnend met B zijn 
boringen in minerale bodem, P geeft locaties met peilbuizen aan (n=19). 

De diepte van de boringen binnen het oriënterend onderzoek varieerden van 0.5 m tot 12 m, deze 
binnen het beschrijvend bodemonderzoek van 10 cm tot 16.9 m. Deze analyses geven dus een algemeen 
inzicht in het voorkomen van verdachte stoffen en de algehele horizontale en verticale 
verontreinigingsgraad van het volledige projectgebied en de stortplaatsen.  Er werden tevens 
uitloogproeven uitgevoerd per stortmassief om na te gaan welke risico’s er zijn voor het grondwater. 

Op basis van preliminaire analyses was reeds duidelijk dat naast chloriden en sulfaten, de metalen As, 
Cu, Pb en Ni verdachte stoffen waren, die ook in het grondwater werden aangetroffen.   

Van de 73 boorlocaties werden op 37 plaatsen (51 %) lagen aangetroffen met puin, baksteenresten, 
grind of asbesthoudend materiaal, meestal enkele decimeters dik (Tabel 13, Technum rapport).   

De meeste analyses werden uitgevoerd door de laboratoria EUROFINS NV en door het PIH. 

Op de bodemanalyses werden zowel bij het oriënterend als beschrijvend bodemonderzoek volgende 
parameters bepaald: DS, pH, OS, kleigehalte, 8 zware metalen, minerale olie GC en PAKs. Bij het 
beschrijvend bodemonderzoek werd dit aangevuld met asbestidentificatie. 

Ook door Technum gebeurde de VLAREBO toetsing op basis van de BSNIV (Parkgebied). Zij stelden 2 
overschrijdingen vast: op locatie P14  voor de metalen Cu en Zn en minerale olie en op locatie B19 voor 
Zn. De locatie P14 ligt in de buurt van B08 boring (PIH) in Zone 2 (Huisvuilstort) en B19 iets zuidelijker 
dan B05 uit de PIH studie, in zone 3 (Gipsstort Zeekanaal). 

Een hertoetsing van de VLAREBO normen van alle OBBO bodemanalyses zowel voor BSNI als BSNIV is 
weergegeven in bijlage A2. Hierbij betreft het dus ook stalen genomen op grotere diepte. 

Hierbij stelden we vast dat (metalen die norm overschrijden in vet): 
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 Voor Arseen (As) de bodemsaneringsnorm BSNI nergens werd overschreden. De meeste 
waarden liggen in de buurt van de streefwaarde (natuurlijke achtergrondwaarde). Slechts 
eenmaal werd de richtwaarde overschreden. 

 Voor Cadmium (Cd) werd op één locatie B19 (zone 3) de BSNI overschreden maar niet de 
BSNIV. Het betreft een concentratie van 6.12 µg/g Cd op een diepte van 170 – 270 cm. Licht 
aangerijkte concentraties (hoger dan richtwaarde maar lager dan saneringsnorm) werden 
aangetroffen op P14 (> 10 m) en op B200 in de bovenste 15 cm (3.6 µg/g). 

 Ook de BSNI norm voor Chroom (Cr) werd slechts op 1 locatie overschreden: op P13 op een 
diepte van 7.60 ‐ 8.40 m (131 µg/g Cr). Op een aantal locaties wordt de richtwaarde 
overschreden in de topsoil (0‐50 cm): P12B en P12D, B226, B228, B216. 

 Het metaal Koper (Cu) vertoonde enkel een overschrijding van de BSNI én de BSNIV op 
locatie P14 op een diepte tussen 9.6‐10.4 m Het betrof een Cu gehalte van 1460 µg/g. 

 Nergens werd de saneringsnorm BSNI overschreden voor Kwik (Hg), enkel aangerijkt op P14 
en P17. 

 Lood (Pb) vertoont 4 overschrijdingen van de BSNI: op locatie P2 (30‐70 cm),  P14 (> 9 m 
diep) en B200 (0‐15 cm). Vooral deze laatste concentratie is zeer hoog 4040 µg/g Pb waarbij 
ook de BSNIV wordt overschreden. 

 Het metaal Nikkel (Ni) overschreed nergens de BSNI 

 Het zware metaal Zink (Zn) vertoonde een overschrijding op 4 locaties: B19 (1.7‐2.7 m diep),  
P14 (9.6‐10.4 m diep), B200 (0‐15 cm diep, Zone 1) en B220 (0‐50 cm diep). Op B19 en P14 
werd tevens de BSNIV overschreden gezien de concentraties van respectievelijk 3950 en 
1480 µg/g Zn.      

Op het meest verontreinigde punt P14 (diepte 9.60‐10.4 m) werd ook de BSNI én BSNIV voor minerale 
olie overschreden. Er werd een concentratie vastgesteld van 3500 µg/g waar de BSNIV norm 1500 µg/g 
bedraagt.Uit de OBBO data kon worden vastgesteld dat het kleigehalte gecorreleerd is met Cr en in 
mindere mate met de Ni concentratie. Bij een zware klei (kleigehalte > 30%) stijgt het Cr gehalte 
makkelijk boven de 100 µg/g zoals aangegeven in Figuur 13.  Slechts een drietal observaties ontsnappen 
aan dit verband.  

 

Figuur 13. Waargenomen correlatie tussen kleigehalte en concentratie aan Cr in de bodems van het projectgebied. 

Het Technum rapport vermeldt ook het voorkomen van radioactiviteit door het gestorte gips (vrijkomen 
radon gas), voornamelijk ter hoogte van zone 1, westelijk gelegen in het studiegebied en ook in een 
gebied ten oosten van zone 6 (Figuur 7). Met een achtergrondwaarde van ~100 tot 200 cps komen 
volgens dit rapport de zones met verhoogde stralingsniveaus overeen met 3 tot 8 maal de normale 
waarden. Een verblijf van 3,5 uur per dag op de zones met verhoogd stralingsniveaus zou aanleiding 
geven tot het overschrijden van de maximale jaardosis voor de bevolking. 
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3.1.2.3. Samenvatting bestaande bodemkennis 

In zowel het PIH als Technum rapport werden de geobserveerde concentraties aan zware metalen 
getoetst aan de BSNIV, uitgaand van een toekomstig bestemmingstype parkgebied/golfterrein. Door 
onze her‐evaluatie aan de strengere bodemsaneringsnorm voor Natuur en Bosgebieden (BSNI) werden 
niet noemenswaardig meer overschrijdingen van de saneringsnormen vastgesteld. 

Bovendien worden meer dan de helft van de overschrijdingen vastgesteld in de ondergrond (>2 m) en 
betreft het sensu stricto niet meer de bodem. Het ecotoxicologisch risico van oppervlakkige 
bodemverontreiniging op het niveau van het ecosysteem is dan ook beperkt. Overschrijdingen betreffen 
vooral de metalen Cd, Cr, Cu, Pb, Zn en Ni. Hiervan zijn Cr en in mindere mate Ni gelinkt met het 
voorkomen van Boomse klei en andere geologische substraten. Vooral  Cd, Cu en Pb verdienen aandacht 
om het risico van ecosysteemcontaminatie te beperken, vooral in de stortzones 1 (asbest) en zone 2 
(huisvuilstort) waar reeds een saneringsplicht op rust. 

Daar waar asbest en asbesthoudende restproducten aan de oppervlakte komen is een adequate isolering 
en afdekking absoluut noodzakelijk, zodat asbestvezels niet verder in de omgeving kunnen verspreid 
worden.  Verontreiniging met organische polluenten werd in beperkte mate vastgesteld. Het probleem is 
dus niet zozeer gelinkt aan oppervlakkige bodemcontaminatie, dan wel aan uitloging van zware metalen 
uit de ondergrond naar het grondwater, waarbij ook de verhoogde sulfaat en chloridegehalten een 
belangrijke mobiliserende rol spelen.   

Een belangrijke vaststelling is het voorkomen van puin, baksteenresten, grind of asbesthoudend 
materialen op geringe dieptes over minstens de helft van het terrein. Dit beperkt de wortelgroeiruimte 
voor struiken en bomen, leefruimte voor bodemorganismen en beperkt het waterbergend vermogen.  

 

3.1.3. Waterkwaliteit 

3.1.3.1. PIH studie 

De kwaliteit van het oppervlaktewater van twee kleine vijvers werd onderzocht : (1) de groene vijver 
(Figuur 11, locatie V01) en (2) de witte vijver (V02) werden bemonsterd op 5/03/2008 door PIH.  Deze 
watervlakken komen respectievelijk overeen met ANTRUM0027 en ANTRUM0004 (zie Hoofdstuk 3.2.5). 

Van de oppervlaktewatermonsters werden bepaald:  temperatuur, zuurtegraad, geleidbaarheid en 
zuurstofgehalte (ter plaatse), de gehaltes aan ammonium‐, nitriet‐ en nitraatstikstof, het gehalte aan 
orthofosfaatfosfor, de alkaliniteit, het gehalte aan minerale olie, het gehalte aan opgeloste organische 
koolstof, de concentraties aan metalen: Na, K, Ca, Mg, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, Ag en de gehaltes 
aan vluchtige organische solventen. 

De resultaten werden beoordeeld door toetsing aan de basismilieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater (Vlarem II), de milieukwaliteitsnormen voor grondwater (Vlarem II, bijlage 2.4.1.) en 
de bodemsaneringsnormen voor grondwater (VLAREBO,bijlage IV). 

Met een pH = 11,7 overschreed het watermonster uit de groene vijver (V01) ruim de 
basismilieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater en de milieukwaliteitsnorm voor grondwater. Deze 
hoge pH werd gelinkt aan het voorkomen van vliegas en/of cement,  gezien ook het hoge Na (152 mg/l) 
en K gehalte (92,3 mg/l) in het oppervlaktewater. 

Vooral de elektrische geleidbaarheid (EC) in beide vijvers is hoog (1066‐1095 µS/cm) wat wijst op veel 
opgeloste zouten. Het zuurstofgehalte van de watermonsters voldoet aan de basismilieukwaliteitsnorm. 

NDhaese
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De alkaliniteit van de watermonsters was relatief hoog. De watermonsters bevatten geen aantoonbare 
hoeveelheden minerale olie en ook de gehaltes aan zware metalen overschreden de saneringsnormen 
voor grondwater niet. Alleen in de groene vijver (V01) konden enkele vluchtige organische stoffen 
aangetoond worden (tolueen, xyleen en 2‐chloortolueen). De gehaltes aan deze solventen waren echter 
laag. 

In het PIH rapport werd geconcludeerd dat de waterkwaliteit van de groene en de witte vijver niet 
voldeed aan de basismilieukwaliteitsnormen. Het water bevatte relatief veel zouten, vermoedelijk 
afkomstig van de op het terrein aanwezige storten (asbest, vliegas, cement). Hierbij moet opgemerkt 
worden dat de beoordeling op basis van een eenmalige bepaling hooguit indicatief kan zijn. 

  

3.1.3.2. Grondwaterkwaliteit OBBO – Technum rapport 

In het kader van het OBBO werden 19 peilbuizen geplaatst in de periode april‐mei 2011, met dieptes 
variërend van 3,5 tot 12 m (Figuur 14). De parameters die bepaald werden op het grondwater waren: 
zware metalen, minerale olie, BTEX, VOCL, Al, Ba, Ca, P, Fe, K, Mg, Mn, Na, fenol‐index, sulfide, 
ammonium, bromide, BZV, chloride, CZV, fluoride, fosfaat, nitraat, nitriet, sulfaat en Kjeldahl‐stikstof. De 
pH en EC werden op het terrein bepaald tijdens de staalname. 

 

Figuur 14. Elektrische geleidbaarheid, Chloriden en sulfaten in grondwater (bijlage 12 uit Technum OBBO rapport) 
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Ter hoogte van 6 van de 19 bemonsterde peilbuizen werden sterke verontreinigingen aan enkele zware 
metalen in het grondwater vastgesteld. Het betreft de metalen As, Cu, Pb en Ni die overschrijdingen 
vertonen met een factor 1,33 tot 7,5 maal de BSN. Waar het er meest verwacht werd, namelijk ter 
hoogte van het gipshoudend stort, werden geen sterke contaminaties aan zware metalen aangetroffen. 
De 6 bewuste peilbuizen lagen telkens in zones die aangevuld werden met in hoofdzaak originele 
sedimenten. Ter hoogte van 10 van de 15 bemonsterde peilbuizen overschreden de gemeten 
concentraties aan sulfaat de milieukwaliteitsnorm, soms met een factor 12, met concentraties tot 3010 
mg/l op locatie P13 (Figuur 14). Chloriden werden in minder hoge overschrijdingen aangetroffen, met 
factoren variërend van 1.3 tot 1.65. De Cl‐gehalten varieerden van 23,3 tot 413 mg/l (Figuur 14). 

Opvallend is dat nagenoeg ter hoogte van alle peilbuizen sterk verhoogde geleidbaarheden (EC > 2000 
μS/cm) werden aangetroffen. De sterk verhoogde geleidbaarheden wijzen opnieuw op sterk verhoogde 
concentraties aan kationen en anionen zoals chloride en sulfaat. Niettegenstaande de gemeten gehaltes 
aan beide parameters sterk fluctueren, stelt het Technum rapport dat het grondwater boven de 
afsluitende kleilaag over het volledig studiegebied (sterk) aangerijkt is met beide anionen. 

 

3.1.3.3. Ontwerp bodemsaneringsproject Tractebel 

Mulders (2018) bespreekt drie schepstalen van het oppervlaktewater (staalname VEC, analyse Eurofins) 
genomen op 21/09/2016. Twee monsters werden genomen in de afwateringsgracht aan de 
zuidwestrand van, maar net buiten, het studiegebied (S2‐S3), een vierde (S4) in de visvijver 
ANTRUM0048 (zie hoofdstuk 3.2.5). Tabel 3.2 geeft het resultaat. Vooral de hoge sulfaatwaarden, inz. 
ter hoogte van de drainagebuis die het hoger gelegen studiegebied ontwatert (S2) en in de visvijver, 
springen in het oog. Sulfaten werden in de groene en witte vijver niet onderzocht, wel de chloriden. Die 
lagen in deze vijvers in dezelfde grootte orde: i.e. 76 en 47 mg/l.  De chloriden in het oppervlaktewater 
zijn dus beduidend lager dan wat aangetroffen wordt in het grondwater. Dit is evenzeer het geval voor 
de sulfaat concentraties die tot 6 maal hoger kunnen zijn in het grondwater. 

Tabel 3.2. Resultaten analyse oppervlaktewater 21/09/2016 (Mulders 2018). 

variabele  S2  S3  S4 

sulfaat (mg/l)  410  150  550 

chloride (mg/l) 57  51  55 

 

3.1.4. Landschapseenheden 

Het projectgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 53 ha. Volgens de boswijzer 2.0 (2015) ligt 
daarvan ongeveer 38 ha onder bos. Van het bos valt ongeveer 22 ha onder de compensatieplicht, omdat 
het een leeftijd heeft van meer dan 22 jaar. De oppervlakte aan watervlakken (11 in totaal) werd begroot 
op 4 ha. De overige oppervlakte, ongeveer 12 ‐14 ha, wordt ingenomen door vegetatie die overwegend 
lager is dan 3m, of door onbegroeid terrein (vooral open zand). 
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De BWK/habitatkaart (versie 2018) geeft een ecologische waardering weer op basis van een 
terreinbezoek in 1998. Voor het projectgebied is deze kaart dus bijna 22 jaar oud en een aanzienlijke 
oppervlakte in het centrale deel van het projectgebied wordt omschreven als een ruigte of 
pioniervegetatie met beperkte opslag van struiken en bomen (ecologisch waardevol). Aan de zuidelijke 
rand zijn op het tijdstip van de kartering, natte wilgenstruwelen en rietruigtes aanwezig, die gekarteerd 
worden als biologisch zeer waardevol. Verder is een complex aanwezig van zeer waardevolle elementen 
(rietland, open water) met waardevolle elementen (pioniervegetatie, ruigte en vochtig grasland).  

3.1.5. Soortgegevens 

Om de ecologische waarde van het gebied te evalueren, werd een screening uitgevoerd van 
soortgegevens, die werden opgevraagd uit waarnemingen.be (INBODATAVR‐237, 2020). Vooral gegevens 
over vaatplanten in de locatie ‘Boom/Rumst ‐ Kleiputten Terhagen ‐ Prov. terreinen’ werden 
geanalyseerd, als aanvulling op de inventarisaties tijdens de terreinverkenningen. Voor een beoordeling 
van de diversiteit aan mossen en korstmossen kon beroep worden gedaan op een recente inventarisatie 
van de werkgroep Bryologie en Lichenologie op 22/2/2020. 

De opgevraagde gegevens werden gescreend op de aanwezigheid van oudbosplanten, 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. Deze steile flank van de Hoogstraat zou in 
de geplande landschapsbouw gedeeltelijk worden aangevuld, om de stabiliteit te verhogen (Figuur 15).   

De recente mossen‐ en korstmosseninventarisatie door de werkgroep Bryologie en Lichenologie 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 de geplande landschapsbouw valt (Figuur 15).  

Onder de terrestrische mossoorten die in het projectgebied werden gevonden, zijn enkele 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 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, …). 

Op 08/02/2020 werden de diepe plassen in beheer van Natuurpunt ten oosten van het studiegebied 
bezocht en gescreend op de aanwezigheid van kranswieren. In de drie van de vijf onderzochte diepe 
plassen werden kranswieren gevonden. In totaal werden 3 soorten aangetroffen: Chara globularis, Chara 
virgata en Nitella mucronata var. gracillima. In de grootste centraal gelegen diepe plas (de Grote plas) 
werden alle soorten aangetroffen. De aanwezigheid van Chara virgata als kensoort van het habitattype 
3140 ‘Kalkhoudende oligo‐mesotrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties’ houdt in dat deze 
plas habitatwaardig is. In de zuidelijke en noordelijke Tweelingsplassen werd enkel Chara globularis 
aangetroffen. De aanwezigheid van de gevonden kranswiersoorten duiden op de potenties die deze 
plassen binnen het gebied voor het verder ontwikkelen van aquatische habitats en in het bijzonder deze 
van het habitattype 3140. 

NDhaese
Highlight
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Bij de screening van de faunagegevens uit waarnemingen.be (INBODATAVR‐237, 2020) valt in de eerste 
plaats het groot aantal vogelsoorten op van waterrijke gebieden: watervogels zoals dodaars, bergeend, 
fuut, krakeend, kuifeend, slobeend, smient, tafeleend, zomertaling, wintertaling, visdief; riet‐ en 
moerasvogels zoals roerdomp, woudaap, porseleinhoen, waterral, watersnip, rietzanger, blauwborst, 
bosrietzanger, bruine kiekendief, kleine karekiet, rietgors, Cetti's Zanger en sprinkhaanzanger; 
steltlopers: groenpootruiter, tureluur, oeverloper, witgat.  

In de steile flanken langs de kleiputten broeden ijsvogel en oeverzwaluw. Deze soorten van waterrijke 
gebieden zijn vooral te vinden in en langs de plassen ten noorden en oosten van het projectgebied, 
waarvan het merendeel beheerd wordt door Natuurpunt. In dit natuurgebied zijn eveneens tapuit en 
roodborsttapuit aanwezig, soorten van (half)open terrein. Bij de amfibieën uit dit natuurgebied zijn 
rugstreeppad en kamsalamander aandachtsoorten, omdat ze opgenomen zijn in bijlage IV van de 
habitatrichtlijn (92/43/EEG). 

 

Figuur 15. Vindplaatsen van varens en mossen in het projectgebied, op basis van waarnemingen.be (INBODATAVR‐
237, 2020) en een recente inventarisatie door de werkgroep Bryologie en Lichenologie 

Het projectgebied is minder open dan de omgeving van de kleiputten die door Natuurpunt worden 
beheerd, en bestaat vooral uit struweel en opgaand bos. Deze afwisseling is een geschikte habitat voor 
gekraagde roodstaart, houtsnip, nachtegaal, zomertortel, wielewaal en wespendief. 

De lijst met waarnemingen werd eveneens gescreend op vleermuizen, omdat alle soorten zijn 
opgenomen in de bijlage van de habitatrichtlijn (92/43/EEG). Aan de noordkant van de visvijver in het 
projectgebied werden in 2018 volgende soorten waargenomen, met behulp van een automatische 
batdetector: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse 
vleermuis, watervleermuis en bosvleermuis. 

 

3.1.6. Landschapsvisie 

In opdracht van de Provincie Antwerpen werd een natuurontwikkelingsplan opgemaakt voor het 
kleiontginningsgebied in Boom en Rumst, waar het projectgebied deel van uitmaakt (Laurijssens & De 
Blust, 2012). Centraal in deze visie staat het natuurgebied, thans in beheer van Natuurpunt, dat alle 
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kenmerken heeft van een kleigroevenlandschap met uiteenlopende successiestadia: een afwisseling van 
kleiputten met open water, pioniersvegetatie, ruigte‐ riet‐ en struisgrasvegetatie, en struwelen en 
bossen van wilgen en berk. Voor het kleiontginningsgebied werden doelsoorten en kapstoksoorten 
opgelijst, waaraan de inrichting en het beheer kunnen worden opgehangen (Tabel 3.3). Heel wat van 
deze soorten zijn ook terug te vinden in de soortgegevens, behandeld in onderdeel 3.1.5. 

De landschapsvisie voor het kleiontginningsgebied ging uit van een nabestemming als ecogolf na 
sanering van het projectgebied. Inmiddels is dit bijgesteld en zal het projectgebied na sanering en 
landschapsbouw een bos‐ en natuurgebied worden. Van het bos dat door de sanering gerooid moet 
worden, zal 22 ha bos ter plaatse worden gecompenseerd omdat het een minimum leeftijd heeft van 
tenminste 22 jaar. 

  

Tabel 3.3 (uit Laurijssens & De Blust, 2012): Doelsoorten voor het ontginningslandschap te Boom – Rumst voor de 
nagestreefde doelbiotopen. In vet ‘kapstoksoorten’, waarvan de ecologie goed gekend is en waarvan de 
habitateisen kunnen vertaald worden naar oppervlaktedoelen en inrichtingsmaatregelen. 

 

Niettemin zijn er ook na de landschapsbouw mogelijkheden om de principes van de landschapsvisie toe 
te passen op het plangebied. Zo kan het rietmoeras een verbinding realiseren met de kleiputten van het 
natuurgebied, in functie van soorten van ondiepe plassen en overgangsbiotopen (Tabel 3.3). Het reliëf 
dat wordt opgebouwd met kalkrijk en kleirijk tertiair materiaal, biedt mogelijkheden voor 
pionierssoorten, zoals zomerbitterling en rugstreeppad. De reconstructie van een vallei voor de 
Potgatbeek biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van alluviale bossen (zie onderdeel 4.6.8). 
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3.2. VERKENNENDE TERREINSTUDIE 

3.2.1. Projectgebied 

De perimeter van het projectgebied (Tabel 3.4 en Figuur 16) werd afgelijnd door de intendant en komt 
overeen met de perimeter voor de Omgevingsvergunningsaanvraag (52,9 ha). Het is de bedoeling dat 
binnen deze perimeter alle grondverzet plaats vindt. De bossen buiten deze perimeter blijven behouden, 
waaronder het bos van Terhagen. Het projectgebied sluit aan op de Rupel voor aanvoer van 
bodemmaterialen, alsook met de Hoogstraat in het oosten en aanvoerwegen in het noorden. Door de 
grillige vorm heeft het projectgebied een grote perimeter (7,4 km) en dus veel randeffect.  De uitbreiding 
in het NO betreft de ophoging met 2‐3 m om een fietspad (ic het Keibrekerspad) meer comfortabel te 
maken qua helling. 

Binnen het projectgebied is het bodemsaneringsgebied gelegen, voor deze studie gelijkgesteld aan BSP 
variante 2 (versie najaar 2019), rood gearceerd in Figuur 16. Dit is een meer homogeen deel dat de 
verontreinigde zone omhelst die gesaneerd dient te worden. Hierbinnen wordt het gros van de 
Oosterweelsubstraten geborgen (huidige raming ca 3 mio m³). De overige 600 000 m³ zitten buiten de 
BSP perimeter maar wel nog binnen de Omgevingsaanvraagperimeter. Het grootste volume daarbij is 
voor de demping van de diepe visvijvers en de ombouw tot rietmoeras. Het verschil tussen de 3,6 mio m³ 
(binnen de omgevingsaanvraagperimeter) en het contractueel vastgelegde streefcijfer 4,5 mio m³ (i.e. 
0,9 mio m³) zit buiten het projectgebied (en valt niet binnen deze studie) en omvat onder andere de 
verondieping van de plassen van Natuurpunt. 

De afdichtlaag zoals ontworpen door Tractebel is geel gerasterd in Figuur 16 en valt grotendeels binnen 
het BSP variant 2, met uitzondering van een oostelijk deel dat ook in de visvijvers een afdekking voorziet 
ter voorkoming van doorslag naar het grondwater.   

 Tabel 3.4. Overzicht van oppervlaktes en perimeters binnen het projectgebied (gebaseerd op BSP najaar 2019) 

Gebied  Oppervlakte (ha)  Perimeter (km)  Opmerking 

Projectgebied  53  7.37  Conform 
omgevingsvergunni

ng 

Bodemsaneringsgebied  32.4  2.78  BSP variant 2 

Afdichtlaag  29.4  2.67  Zoals berekend 
door Tractebel 
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Figuur 16. Aflijningen binnen het projectgebied: studiegebied, bodemsaneringsgebied (BSP) 
en voorziene afdichtlaag 

 

 

  

3.2.2. Bodemkwaliteit 

3.2.2.1 Bodemsurvey in projectgebied 

Op 30/01/2020 en 12/02/2020  werden twee bos‐ en bodemsurveys uitgevoerd binnen het 
projectgebied. Initieel werden 18 interessante locaties geselecteerd (BB01‐BB18), waarvan er 14 werden 
weerhouden en effectief bemonsterd (Tabel 3.5). De niet weerhouden locaties lagen buiten de 
projectperimeter of waren niet langer nodig om een globaal beeld te krijgen van het projectgebied. 

Foto’s van de bemonsterde proefvlakken en hun aangeboorde bodemprofielen zijn opgenomen in 
Bijlage H. 

Op de initiële verkenning met de milieuambtenaren (10/05/2019) werden reeds op 4 locaties 
strooiselstalen genomen die ook werden geanalyseerd en in dit rapport verwerkt. Deze zijn in geel 
aangeduid op Figuur 17. 
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Figuur 17. Effectief bemonsterde sites (codes BBxx) tijdens de bos‐ en bodemsurveys. De initiële strooiselstaalnames 
(codes FF_Px) zijn aangeduid met gele stip. 

 

Tabel 3.5. Overzicht bemonsterde sites met zone‐aanduiding en coördinaten van bodemstaalname    

NR  CODE  ZONE  DDLAT  DDLONG  LB72X  LB72Y  Datum Survey 

1  BB01  Niet in stortzone  51.085657 4.386141 151218 197282  30.01.2020 

2  BB02  Niet in stortzone  51.086002 4.387538 151316 197321  30.01.2020 

3  BB03  Zone 1_Asbeststort  51.088806 4.392678 151676 197633  30.01.2020 

4  BB04  Zone 3_Gipsstort NV Zeekanaal  51.088207 4.393635 151743 197566  30.01.2020 

5  BB06  Niet in stortzone  51.090072 4.396114 151916 197774  12.02.2020 

6  BB07  Niet in stortzone  51.089406 4.395081 151844 197700  12.02.2020 

7  BB08  Zone 4_Zeekanaal sedimenten  51.085362 4.390048 151492 197250  12.02.2020 

8  BB09  Zone 4_Zeekanaal sedimenten  51.086635 4.389696 151467 197391  30.01.2020 
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9  BB10  Zone 2_Huisvuilstort  51.087751 4.395187 151852 197515  12.02.2020 

10  BB11 
Zone 5_Sedimenten 
Hazewinkel  51.085528 4.397149 151989 197268  12.02.2020 

11  BB15 
Zone 5_Sedimenten 
Hazewinkel  51.082242 4.39515 151849 196903  12.02.2020 

12  BB16  Niet in stortzone  51.082025 4.401739 152311 196879  12.02.2020 

13  BB17 
Zone 5_Sedimenten 
Hazewinkel  51.084083 4.397322 152001 197107  12.02.2020 

14  BB18  Zone 7_Aanvullingen  51.083463 4.388595 151390 197038  30.01.2020 

15  FF_P1  Zone 4_Zeekanaal sedimenten  51.085994 4.392841 151687 197320  10.05.2019 

16  FF_P2  Zone 2_Huisvuilstort  51.088352 4.39444 151799 197582  10.05.2019 

17  FF_P3  Zone 4_Zeekanaal sedimenten  51.087483 4.39901 152120 197486  10.05.2019 

18  FF_P4  Zone 4_Zeekanaal sedimenten  51.084023 4.389636 151463 197101  10.05.2019 

In totaal werden 38 minerale bodemstalen onderzocht, waarvan 9 mogelijks asbest‐partikels konden 
bevatten (boringen BB01‐BB04) en dus een bijzondere behandeling kregen bij het drogen, crushen, 
ontsluiten en analyseren in het INBO labo. Een overzicht van de stalen is opgenomen in Bijlage B. 

De aangeboorde profielen waren soms begrensd in de diepte, doorgaans door baksteen‐ of puinresten, 
asbest of grind (Tabel 3.6).  Exact 5 van de 14 profielen (36%, > 1/3) waren dus minder dan 1 m diep. Dit 
heeft een impact op de wortelgroeiruimte en waterhuishouding. Het voorkomen van puinlagen is een 
fysische barrière voor (boom)wortels en heeft vaak een drainerend effect (vocht‐redistributie in profiel). 

Foto’s van de proefvlakken en de bodemprofielen zijn opgenomen in Bijlage H. In bijna alle 
bodemprofielen zijn in mindere of meerder mate baksteenfragmenten aan te treffen, wat wijst op grote 
menselijke beïnvloeding (bodemtypes: Anthrosols, Technosols). De natuurlijke bodemhorizonten zijn dus 
doorgaans ook verstoord door vergravingen en ophogingen. 
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Tabel 3.6. Profieldieptes van boringen met vermelding van de stortzone. NA betekent gelegen buiten de 7 
onderscheiden stortzones uit Figuur 7. 

Plot  Zone 

Profieldiepte 

(cm)  Opmerking/beschrijving 

BB01  NA  55  Dakpannen en ander puin op geringe diepte, geen Kopecky 

BB02  1  80  Staalname tegen helling aan, beperkte staalnamediepte 

BB03  1  22  Staalname in depressie; bodem slechts 22 cm boven asbest 

BB04  3  >100  Bodem > 100 cm 

BB06  NA  100  Diepe bodem ‐ geen obstructies – Boomse klei vanaf 80 cm 

BB07  2  120  Diepe bodem – kleiig 10‐30 cm – grondwatertafel > 30 cm 

BB08  4  100  Diepe bodem 

BB09  4  90  Obstructie op 90 cm 

BB10  2  100  Diepe bodem, grof zand in topsoil, kleiig in de diepte (> 60 cm) 

BB11  5  100  Diep zandig profiel 

BB15  5  100  Diepe bodem 

BB16  NA  >100  Baksteenpuin op 30 cm, maar profiel dieper 

BB17  5  100  Diep profiel ‐ watertafel op geringe diepte 

BB18  7  45  Obstructie op 45 cm door baksteenresten/puin 

De basiskarakteristieken van de 38 bodemstalen zijn opgelijst in Tabel 3.7.  Het bodemvochtgehalte bij 
staalname varieerde tussen 12 en 70 vol%, dus van nagenoeg droge tot uiterst natte bodemmonsters, 
wat indirect de grote variatie aan vochtcondities aantoont. 

De bulk densiteit (BD) van de bodems varieerde van 0,68 t/m³ voor organisch rijke bodemstalen tot 1,75 
t/m³ voor compacte bodemstalen of stalen aangerijkt met stenig materiaal. In natuurlijke 
omstandigheden neemt de BD toe met de diepte. Bij vergraven bodems is dit vaak niet het geval.  
Het terrein is zeer variabel wat textuur betreft: klei‐fractie (0‐2 µm) varieert van 2 tot 31%, leem van 5 
tot 59% en zand van 15‐93 %.  Gemiddeld (± SD) is er 10 ± 8% kleifractie, 20 ±15% leemfractie en 70 ± 
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21% zandfractie. Er is echter grote textuurvariatie zowel lateraal als verticaal, wanneer de textuurfracties 
geplot worden volgens de Belgische textuurdriehoek (Figuur 18). 

 

Figuur 18. Profielstalen van het studiegebied volgens de Belgische textuurdriehoek. De stalen komen voor in de 
klassen Z (zand, n=13), S (lemig zand, n=12), P (licht zandleem, n=3), L (zandleem, n=3), en E (lichte klei, 

n=7). Er werden geen stalen aangeboord met A (Leem) of zware klei (U). 

Bij 10 van de 38 stalen (26%) werden grove partikels (> 2mm) vastgesteld, doorgaans 
baksteenfragmenten. Die werden mee geanalyseerd omdat ze effectief voorkomen op het terrein en 
deel uitmaken van de bodem. De dominante textuurklassen van de bodem (0‐1 m) in het actuele gebied 
zijn Z (zand) en Lemig zand (S). Een aantal profielen bevatten lagen met lichte klei (E) (Figuur 18).   

Tabel 3.7. Basiskenmerken van de bodemstalen uit de profielboringen: bulk densiteit, textuurfracties, 
zuurtegraad en elektrische conductiviteit. 

SID  TOP  BOT  FMC  DS  BD  KLEI  LEEM  ZAND  CF  pH‐H2O  EC 

  (cm)  (cm)  (vol%)  g/kg  (t/m³)  (%)  (%)  (%)  ‐  ‐  µS/cm 

BB01_0‐17  0  17  32,2  990  1,63  15,1  19,6  65,3  ja  5,15  45,02 

BB01_17‐55  17  55  32,2  993  1,63  15,1  20,1  64,9  ja  6,51  171,52 

BB02_0‐12  0  12  28,11  993  1,70  10,1  16  73,9  ja  8,32  69,54 

BB02_12‐40  12  40  29,31  990  1,69  20,2  26,2  53,6  ja  8,39  104,99 
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BB02_40‐70  40  70  39,41  986  1,50  31,2  39,9  29    8,89  110,07 

BB03_0‐20  0  20  30,1  992  1,05  8,1  12,8  79,1    8,31  105,37 

BB04_0‐16  0  16  40,11  990  1,31  4,9  7  88,1    7,49  70,31 

BB04_16‐39  16  39  32,81  996  1,58  3,7  9,8  86,5  ja  8,6  135,39 

BB04_39‐100  39  100  31,18  995  1,75  3,6  6,1  90,2    8,68  59,96 

BB06_0‐10  0  10  58,82  982  0,95  9  35,7  55,3    7,56  150,39 

BB06_10‐50  10  50  48,61  990  1,02  7  21,6  71,4  ja  7,26  95,58 

BB06_50‐100  50  100  63,7  983  0,95  24,3  51,3  24,4    5,47  1533 

BB07_0‐10  0  10  69,75  996  0,68  5,7  13,4  80,8  ja  5,32  53,61 

BB07_10‐27  10  27  60,31  973,4  0,91  25  53,7  21,3    7,62  1169 

BB07_27‐120  27  120  63,12  996  0,95  4,1  11,6  84,3    7,56  532,46 

BB08_0‐37  0  37  40,26  991  1,31  5,8  28,5  65,6    8,23  85,6 

BB08_37‐70  37  70  43,37  993  1,27  7,8  22,5  69,7    8,48  116,05 

BB08_70‐100  70  100  45,65  993  1,24  5,1  19,2  75,7    8,41  189,74 

BB09_0‐16  0  16  59,58  977  0,89  9,4  42,5  48,1    8,43  398,87 

BB09_16‐50  16  50  57,51  992  1,03  6,1  33,8  60    8,53  380,84 

BB09_50‐90  50  90  58,3  995  1,12  5,1  19,5  75,4    8,6  255,55 

BB10_0‐10  0  10  22,05  992  1,29  2,7  6,4  90,9    7,74  68,23 

BB10_10‐60  10  60  13,41  996  1,50  2,4  4,7  92,9    8,59  88,46 

BB10_60‐100  60  100  51,93  974  1,18  27,5  33,2  39,3    7  1817 
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BB11_0‐16  0  16  15,63  994  1,40  3  4,7  92,2    7,83  120,41 

BB11_16‐50  16  50  11,64  996  1,25  2,5  5,6  92    8,72  76,95 

BB11_50‐100  50  100  14,15  995  1,30  3,7  7,7  88,6    8,76  67,98 

BB15_0‐14  0  14  15,89  996  1,66  3,6  4,8  91,6    4,41  118,6 

BB15_14‐60  14  60  12,36  996  1,68  7,1  7,7  85,3    4,16  88,26 

BB15_60‐100  60  100  32,84  998  1,63  3,6  5  91,3    4,59  61,37 

BB16_0‐17  0  17  32,1  979  1,31  18,9  20,2  60,9    5,88  196,83 

BB16_17‐30  17  30  28  993  1,62  9,6  15,4  75  ja  5,68  99,54 

BB16_30‐100  30  100  31  960  1,16  25,5  59,3  15,2    7,63  381,06 

BB17_0‐15  0  15  54,3  990  1,18  6  8,7  85,3    7,85  302,77 

BB17_15‐50  15  50  38,0  995  1,33  4,3  13,5  82,2    7,26  209,08 

BB17_50‐100  50  100  56  996  1,35  5,1  17,3  77,5    7,83  162,72 

BB18_0‐30  0  30  32,5  992  1,50  9,4  12,9  77,7  ja  NA  NA 

BB18_30‐45  30  45  36,1  992  1,65  11,4  17,1  71,5  ja  7,18  99,97 

TOP en BOT geven de boven en ondergrens (cm) van de bodemlaag aan waaruit staal genomen is; FMC (vol%) is het bodemvochtgehalte bij 
staalname, DS de droge stof factor (luchtdroog/ovendroge massa), BD is bulk densiteit, KLEI,LEEM en ZAND zijn de textuurfracties bepaald met 
Laserdiffractie, CF (Coarse fragments) geeft aan of er partikels > 2 mm voorkomen in staal, pH‐H2O is de zuurtegraad in 1:5 m/V water extract en 
en EC de electrische geleidbaarheid in zelfde extract. 

Ook de bodemzuurtegraad (pH‐H2O) is vrij variabel over het terrein en varieert tussen 4,16 en 8,89, met 
een gemiddelde van 7,38 ± 1,37.  Sommige profielen zijn duidelijk zuur (zoals BB15), terwijl andere 
duidelijk basisch (BB02 en BB03) zijn, nl op het asbeststort. Dit bevestigt voorgaande waarnemingen. De 
meeste profielen zijn neutraal tot basisch. 

Opmerkelijk is de grote variatie in elektrische geleidbaarheid (EC), die varieert van 45 µS/cm tot 1817 
µS/cm, gemiddeld 265 ± 397 µS/cm. Merk op dat de hoge EC waarden (> 1000 µS/cm) steeds gerelateerd 
zijn met hoge kleigehalten (> 25%) wat aangeeft dat voorkomen van Boomse klei hier wellicht een rol 
speelt. Er komen echter ook stalen voor met een hoog kleigehalte waar de EC wel normale waarden 
aangeeft (< 200 µS/cm). 
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Tabel 3.8. Gehalte aan organisch materiaal, totale koolstof (TOC), microbiële koolstof (HWC), totale stikstof (TN) 
en C:N verhouding van de bodemstalen uit de profielboringen 

SID  TOP BOT LOI550 TOC  HWC  TN  C:N 

   (cm) (cm) (g/kg)  (g/kg) (mg/kg) (g/kg)    

BB01_0‐17  0  17  38,04  19,7  657,4  1,02  19,3 

BB01_17‐55  17  55  27,42  16,8  167,5  0,73  23,0 

BB02_0‐12  0  12  24  14,2  232,2  0,68  20,9 

BB02_12‐40  12  40  29,31  14,1  217,1  0,78  18,1 

BB02_40‐70  40  70  32,15  9,6  124,9  0,61  15,7 

BB03_0‐20  0  20  41,21  22,7  610,7  1,51  15,0 

BB04_0‐16  0  16  48,72  24,8  695,3  1,79  13,9 

BB04_16‐39  16  39  5,61  2,5  62,9  0,26  9,6 

BB04_39‐100  39  100  9,68  4,4  149,8  0,42  10,5 

BB06_0‐10  0  10  80,09  39,2  566,2  2,65  14,8 

BB06_10‐50  10  50  38,76  21,2  238,4  1,34  15,8 

BB06_50‐100  50  100  43,06  12,4  99,4  0,98  12,7 

BB07_0‐10  0  10  9,55  3,6  164,6  0,41  8,8 

BB07_10‐27  10  27  78,65  38,7  314,7  2,61  14,8 

BB07_27‐120  27  120  7,59  3  103,5  0,31  9,7 

BB08_0‐37  0  37  31,2  16,1  341,4  1,15  14,0 

BB08_37‐70  37  70  21,2  15,3  188,0  0,88  17,4 
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BB08_70‐100  70  100  21,92  13,2  145,9  0,67  19,7 

BB09_0‐16  0  16  128,03 65,1  1374,4  4,34  15,0 

BB09_16‐50  16  50  32,95  19,9  230,4  0,98  20,3 

BB09_50‐90  50  90  17,73  10,9  166,8  0,58  18,8 

BB10_0‐10  0  10  31,15  14  512,8  1,25  11,2 

BB10_10‐60  10  60  7,73  3,1  93,6  0,37  8,4 

BB10_60‐100  60  100  59,89  22  283,7  1,85  11,9 

BB11_0‐16  0  16  21,14  9,8  354,0  0,73  13,4 

BB11_16‐50  16  50  8,43  4,5  114,6  0,35  12,9 

BB11_50‐100  50  100  12,11  7,5  76,8  0,36  20,8 

BB15_0‐14  0  14  14,11  7,2  495,6  0,56  12,9 

BB15_14‐60  14  60  7,3  2,1  131,2  0,32  6,6 

BB15_60‐100  60  100  3,92  1,2  60,6  0,22  5,5 

BB16_0‐17  0  17  116,53 66,3  1754,6  4,69  14,1 

BB16_17‐30  17  30  24,08  11,3  386,0  0,84  13,5 

BB16_30‐100  30  100  18,3  9,3  103,7  0,65  14,3 

BB17_0‐15  0  15  34,89  15,5  215,6  0,95  16,3 

BB17_15‐50  15  50  11,49  5  91,4  0,46  10,9 

BB17_50‐100  50  100  7,22  3  92,6  0,32  9,4 

BB18_0‐30  0  30  34,94  18,7  468,7  1,25  15,0 
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BB18_30‐45  30  45  28,46  14,4  218,2  0,8  18,0 

Het gehalte aan organisch materiaal in de bodem varieert van 3,9 tot 128 g/kg (= 0.4 ‐ 12.8%), met een 
gemiddelde van 31.8 ± 28 g/kg (Tabel 3.8). Het totale C gehalte varieert van 1.2 tot 66,3 g/kg en is 
gemiddeld 15,8 ± 14,9 g/kg, dus ~1.5%.   Het totale stikstofgehalte varieert van 0,22 tot 4,69 g/kg met 
gemiddelde 1,07 ± 1,01 g/kg, dus ~0,1%.  De C:N ratio ligt in het bereik 5.5 – 23, met gemiddelde 14 ± 4 
wat wijst op een vlotte mineralisatie van de organische stof. Hot‐water‐extractable Carbon (HWC) is een 
proxy voor microbiële C en dus een maat voor microbieel bodemleven. Dit neemt normalerwijze af met 
de diepte, wat op de meeste plots inderdaad wordt bevestigd. 

De semi‐totale gehalten aan macro‐elementen zijn weergegeven in Tabel 3.9. 

In de stalen met hoge EC, werd tevens een hoog Fe en S gehalte vastgesteld, indicatief voor pyriet (FeS2) 
dat kan voorkomen in Boomse klei. Op die locaties zal bij oxidatie sulfaat gevormd worden wat de EC de 
hoogte instuwt. Bovendien is dit duidelijk geassocieerd met een hoger Cr gehalte in het bodemstaal 
(Tabel 3.10). Merk op dat het Ca gehalte in de bodemstalen aanzienlijk varieert, van 188 mg/kg tot 
19034 mg/kg (~2%). Dit is vooral te wijten aan het voorkomen van kalkrijk schelpzand of fijn verdeelde 
calciumcarbonaten in het bodemstaal. Het magnesium gehalte varieert niet in dezelfde mate.  

Tabel 3.9. Aqua‐regia extraheerbare gehalten aan macro‐elementen P, K, Ca, Mg, S, Na, Al, Fe en Mn van de 
bodemstalen uit de profielboringen 

SID  P  K  Ca  Mg  S  Na  Al  Fe  Mn 

   (mg/kg)  (mg/kg)  (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)  (mg/kg)  (mg/kg)

BB01_0‐17  291  3119  1327  1726  510  106,8  9004  13610  103,5 

BB01_17‐55  405  1878  1879  1130  458  87,1  5471  11028  92,8 

BB02_0‐12  294  2135  7159  1523  249  106,4  5839  11133  155,7 

BB02_12‐40  363  3586  6463  2740  482  197,6  12876  18077  164,5 

BB02_40‐70  280  4906  8299  3697  313  175,7  21304  24538  231,2 

BB03_0‐20  353  1992  3636  979  286  57,9  4860  11339  70,3 

BB04_0‐16  231  3088  3083  1296  276  <50  3589  12114  120,3 

BB04_16‐39  189  2419  3305  1092  146  50,2  2791  10678  145,7 

BB04_39‐100  189  2748  3612  1219  75  <50  3305  12575  117,2 
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BB06_0‐10  306  2466  4358  1595  709  69,0  6511  15545  347,3 

BB06_10‐50  349  2164  2638  1222  422  66,4  5240  16041  185,3 

BB06_50‐100  339  8425  4905  5379  5737  372,4  28857  28936  172,2 

BB07_0‐10  153  1767  727  916  96  <50  4403  10823  42,7 

BB07_10‐27  1343  5649  19035  4664  2463  264,5  20529  36145  520,3 

BB07_27‐120  144  1926  2231  892  1030  <50  3009  8494  90,4 

BB08_0‐37  461  2794  7847  1847  301  68,6  5580  13989  223,8 

BB08_37‐70  415  3158  13626  2098  295  108,1  5826  14994  234,8 

BB08_70‐100  408  3204  14130  2056  319  134,2  5869  15554  217,4 

BB09_0‐16  565  3303  16582  2387  1173  452,9  7659  16215  372,6 

BB09_16‐50  535  3125  14128  1931  468  376,2  5772  14969  255,0 

BB09_50‐90  419  3325  12442  2035  489  260,0  5506  14612  199,9 

BB10_0‐10  353  3442  3109  1428  385  <50  3980  12597  114,1 

BB10_10‐60  260  3311  2678  1376  130  <50  3408  13975  121,7 

BB10_60‐100  563  8879  7984  5312  2895  215,2  21296  38335  172,1 

BB11_0‐16  294  2960  4305  1367  199  <50  3607  12212  139,2 

BB11_16‐50  263  3003  6211  1267  79  51,6  3469  13350  196,5 

BB11_50‐100  329  2845  7096  1324  82  56,8  3528  13370  178,9 

BB15_0‐14  154  1592  216  699  188  <50  2438  8607  34,8 

BB15_14‐60  171  2370  188  1041  276  <50  4827  11197  60,8 
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BB15_60‐100  98  1750  233  755  87  <50  3393  6721  40,5 

BB16_0‐17  838  3563  3772  2002  945  227,1  13522  19217  104,8 

BB16_17‐30  213  2310  1615  1343  320  213,3  7779  17057  91,4 

BB16_30‐100  1654  5902  16865  5075  1664  239,9  21017  39886  1255,8 

BB17_0‐15  329  2306  3584  1155  436  62,3  4882  21963  641,0 

BB17_15‐50  171  2088  1378  1101  308  <50  4143  10422  153,0 

BB17_50‐100  158  2132  1517  1154  785  <50  4414  9369  88,0 

BB18_0‐30  350  2443  2351  1182  322  86,1  6229  11378  115,4 

BB18_30‐45  466  2643  2653  1296  336  130,3  7705  25394  198,4 

Tenslotte zijn de concentraties aan zware metalen opgelijst in Tabel 3.10. Het zware metaal Se is in elk 
staal onder de bepaalbaarheidsgrens. Voor de andere zware metalen werd een evaluatie gemaakt met 
aftoetsing van de VLAREBO BSNI en BSNIV normen (Bijlage A3). 

Uit deze evaluatie concluderen we dat: 

 In geen enkel bodemstaal Arseen (As) de BSNI of zelfs de richtwaarde overschrijdt; 

 In geen enkel bodemstaal Cadmium (Cd) de BSNI of zelfs de richtwaarde overschrijdt; 

 Het metaal Chroom, niettegenstaande de verhoogde waarden in Boomse klei (rood aangegeven in 
Tabel 3.10), nergens de BSNI en zelfs de richtwaarde overschrijdt; 

 In geen enkel bodemstaal Koper (Cu) de BSNI of zelfs de richtwaarde overschrijdt; 

 Lood (Pb) nergens de BSNI overschrijdt en enkel op 2 locaties licht hoger is dan de richtwaarde (120 
µg/g). 

 In geen enkel bodemstaal Nikkel (Ni) de BSNI of zelfs de richtwaarde overschrijdt; 

 Zink (Zn) nergens de BSNI overschrijdt en enkel op 4 locaties licht hoger is dan de richtwaarde met 
concentraties van 104 tot 116 µg/g Zn. 

Deze toetsing van zware metaal (ZM) gehalten aan de bodemsaneringsnormen betreft enkel de bovenste 
meter van het bodemprofiel, vanuit ecotoxicologisch standpunt voor terrestrische habitats het meest 
relevant. Uit vorig onderzoek is gebleken dat er wel overschrijdingen van de ZM gehalten zijn in de 
ondergrond, die mogelijks risico’s opleveren door uitspoeling ervan naar grondwaterlagen 
(humaantoxicologsiche risico’s bij oppompen) of voor contaminatie van oppervlaktewateren (aquatische 
ecosystemen). Onze vaststellingen doen dus geen afbraak aan de saneringsverplichting voorzien in het 
BSP zoals vooropgesteld door OVAM of andere bevoegde instanties.  
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Tabel 3.10. Zware‐metaalconcentraties in de bodemstalen uit de profielboringen 

SID  Cd  Co  Cr  Cu  Ni  Pb  Se  Zn 

   (µg/g)  (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g)  (µg/g)  (µg/g) 

BB01_0‐17  0,36  3,83  25,1  13,03  8,25  23,38  <1,5  62,1 

BB01_17‐55  0,14  3,06  13,8  15,78  6,9  26,76  <1,5  46,0 

BB02_0‐12  0,43  4,11  14,7  21,21  8,03  126,24 <1,5  143,7 

BB02_12‐40  0,34  5,92  31,3  17,97  14,64  67,85  <1,5  117,8 

BB02_40‐70  0,31  7,34  53,3  27,46  23,45  133,89 <1,5  169,0 

BB03_0‐20  1,79  2,43  13,8  14,24  4,86  66,42  <1,5  107,9 

BB04_0‐16  0,15  2,27  19,6  3,42  3,09  17,63  <1,5  74,4 

BB04_16‐39  0,16  2,25  12,7  4,56  2,86  18,11  <1,5  115,4 

BB04_39‐100  <0,1  2,26  16,9  1,66  2,67  9,27  <1,5  43,0 

BB06_0‐10  0,26  5,96  21,1  6,61  24,16  7,68  <1,5  37,7 

BB06_10‐50  0,17  3,86  14,4  8,18  11,86  16,02  <1,5  32,7 

BB06_50‐100  0,28  8,46  62,8  16,45  23,7  1,41  <1,5  52,2 

BB07_0‐10  <0,1  1,96  11,6  3,45  3,66  7,12  <1,5  13,1 

BB07_10‐27  0,89  10,87  51,1  20,74  27,86  30,3  <1,5  185,8 

BB07_27‐120  <0,1  2,23  11,6  1,49  3,4  3,53  <1,5  22,2 

BB08_0‐37  0,12  4,05  20,6  3,58  6,1  7,77  <1,5  46,7 

BB08_37‐70  0,17  3,8  22,8  4,87  6,09  15,17  <1,5  74,0 

BB08_70‐100  0,23  3,95  23,3  5,37  5,84  15,04  <1,5  87,8 
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BB09_0‐16  0,24  5,88  23,9  7,67  10,71  9,35  <1,5  62,0 

BB09_16‐50  0,11  4,37  22,8  3,89  6,8  8,27  <1,5  41,6 

BB09_50‐90  0,15  3,35  22,6  4,43  5,37  14,82  <1,5  64,8 

BB10_0‐10  0,26  2,49  19,3  3,59  3,17  22,46  <1,5  95,7 

BB10_10‐60  0,19  2,21  15,4  2,73  2,76  22,57  <1,5  104,1 

BB10_60‐100  0,44  8,47  70,7  15,84  23,46  19,96  <1,5  127,7 

BB11_0‐16  0,29  2,69  19,6  3,49  3,26  13,3  <1,5  115,7 

BB11_16‐50  0,24  2,63  18,3  3,57  3,04  12,13  <1,5  116,1 

BB11_50‐100  0,26  2,93  15,9  4,56  3,61  13,63  <1,5  114,7 

BB15_0‐14  <0,1  1,14  9,3  1,72  1,54  5,45  <1,5  9,6 

BB15_14‐60  <0,1  2,92  13,6  1,39  3,26  1,15  <1,5  15,6 

BB15_60‐100  <0,1  1,92  10,8  <1  2,12  1,11  <1,5  11,0 

BB16_0‐17  1,07  6,22  28,7  48,65  22,8  53,06  <1,5  119,5 

BB16_17‐30  0,24  3,52  19,2  12,25  8,13  11,54  <1,5  36,3 

BB16_30‐100  1,16  18,78  50,6  19,74  54,57  31,8  <1,5  242,0 

BB17_0‐15  0,21  5,1  19,1  10,94  10,76  18,22  <1,5  63,0 

BB17_15‐50  <0,1  3,37  13,1  2,34  5,14  3,29  <1,5  22,5 

BB17_50‐100  <0,1  3,07  13,9  1,67  4,53  2,53  <1,5  21,8 

BB18_0‐30  0,25  3,12  14,5  9,82  6,54  17,31  <1,5  47,3 

BB18_30‐45  0,26  5,91  21,1  17,21  11,95  26,34  <1,5  61,0 
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3.2.2.2 Geologische substraten Oosterweel 

Het was niet evident om op korte termijn aan representatieve stalen en relevante bodemkundige 
gegevens te geraken van Oosterweel substraten. Het betreft substraten die zullen vrijkomen bij 
uitgravingen van het Oosterweel‐knooppunt en de Oosterweeltunnels (zone Kanaaltunnel en Den Dam 
zijn het meest representatief) (Figuur 19).  

 

Figuur 19. Overzichtskaartjes (a) Oosterweeltracé en (b) Oosterweelknooppunt en aansluiting op E19 Noord/R1 

Via Lantis konden geen grondstalen verkregen worden wegens niet meer beschikbaar (Comm Kjeld 
Vandeputte, Lantis, 26/11/2019). Alle stalen worden slechts 5 weken bijgehouden en er stond geen 
verdere bemonstering van de diepere lagen op het programma. Wel werden twee boringen uitgevoerd 
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(Nrs 7 en 8 in Figuur 20) nabij ingangen toekomstige Scheldetunnel om de Saliniteit na te gaan. Van de 
boring 7 zijn naast Na, Cl en EC ook verontreinigings‐gegevens beschikbaar.  

 

Figuur 20. Boorlocaties (n=12) waar momenteel chemische analyseresultaten van boringen beschikbaar zijn. 
Nummers verwijzen naar boorgegevens in Tabel 3.11. 

Door Afdeling Geotechniek (MOW Vlaanderen) werden op 24/02/2020 exact 25 substraten ter 
beschikking gesteld voor bodemkundige analyse door INBO (overzicht in Bijlage C1). Het betreft stalen 
van relatief recente boringen langsheen E19 tracé tussen Antwerpen‐Luchtbal en de Masurebrug (Nrs 1‐
4 in Figuur 20). Deze stalen omvatten 1 Quartair staal, 4 stalen van de Formatie van Lillo (en 1 overgang 
Li‐Kd), 11 stalen Formatie van Kattendijk en 6 stalen Formatie van Berchem. Voorheen waren reeds 4 
stalen van de Formatie van Boom (Boomse klei) ter beschikking gesteld aan het INBO via de 
Milieuambtenaar van Rumst (Dhr Fried Happaerts) en firma Wienerberger (Dhr Pepijn van Eynde). 

Afdeling Geotechniek stelde ook twee veenstalen ter beschikking uit boringen Nrs 5 en 6 (Tabel 3.11), in 
de nabijheid van de Scheldetunnel, kant Rechteroever.  

Onder impuls van DVW werd een bijkomende boring uitgevoerd door Talboom/Geosonda (Nrs 9 en 10) 
vooral om het volumegewicht (wet Bulk density) en de saliniteit na te gaan.  Omdat er nog geen stalen 
waren in de buurt van de kanaaltunnels werd ter hoogte van het Havenhuis nog twee extra boringen 
(Nrs 11 en 12 in Figuur 20) uitgevoerd op 14‐15 april 2020, die 33 stalen opleverden (Bijlage C2). 

In deze desk studie konden dus ca. 87 stalen uit 12 boringen worden gebruikt voor verdere screening 
(Tabel 3.11) van de geolagen voor gebruik bij de landschapsreconstructie.  

 

 

 

 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 58 van 211  doi.org/10.21436/inbor.18416046  www.inbo.be 

Tabel 3.11. Gegevens boorlocaties en aantal geologische stalen voor labo‐analyse 

Nr  Boornummer  Boordatum  LB72X  LB72Y 
Aanvangspeil 

(mTAW) 
Boordiepte 
(m‐MV)  Opdrachtgever  Recipienten 

# 

stalen Labo 

1 
1445‐GEO‐
18/132‐B5b 

21.06.2019  153964  215708 5,65  0‐36  MOW  potten 1L  3  INBO 

2 
1445‐GEO‐
18/132‐B9b 

28.08.2019  153954  215029 3,35  1.5‐32  MOW  potten 1L  12  INBO 

3 
1445‐GEO‐
18/132‐B11 

25.09.2019  153881  214618 4,83  1.5‐31  MOW  potten 1L  5  INBO 

4 
1445‐GEO‐
18/132‐B2b 

15.10.2019  154047  216278 4,13  0‐36  MOW  potten 1L  4  INBO 

5 
GEO‐19/089‐

B5 
06.01.2020 

150690  214651
6,08  0‐35  MOW  potten 1L  1  INBO 

6 
GEO‐19/089‐

B8 
13.01.2020 

150451  214583
10,5  0‐35  MOW  potten 1L  1  INBO 

7  B60006  04.03.2019  150579  214581 10,9  0‐30  LANTIS  NA  0   Eurofins

8  B60007  04.03.2019  149783  214018 9,8  0‐31.2  LANTIS  NA  0  Eurofins

9 
TB01  04.03.2020  154209  214130 5,3  0‐17.7  DVW  Geoprobe 

Liners 1.2m 
15  INBO 

10 
TB02  04.03.2020  154206  214119 5,8  0‐16.3  DVW  Geoprobe 

Liners 1.2m 
13  INBO 

11  Délo_B1  14.04.2020  152878  214567 7,7  0‐20  DVW  Emmers  20  INBO 

12  Délo_B2  15.04.2020  152902  214558 7  7‐20  DVW  Emmers  13  INBO 

De stratificatie van de geologische lagen zoals opgenomen in het Lantis‐SWECO grondmodel is 
schematisch weergegeven in figuur 21. De sequentie met de diepte is doorgaans A: anthropogeen 
(bodemlagen/aanvulgronden), Q: Quartair substraat, Qp: Quartair pleistoceen zand, Li: Formatie van 
Lillo, Kd: Kattendijk formatie, Di: Diest formatie, Bc: Berchem formatie en Bm: formatie van Boom. We 
houden deze codes en sequenties aan binnen dit rapport.     
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Figuur 21. Schematische voorstelling van de geologische opbouw van een beperkte zone in het Oosterweeltraject. 
De volledige trajecten zijn weergeven in Hoofdstuk 4.5.1. 

De formatie van Boom (Boomse klei) wordt niet over het gehele Oosterweeltraject aangetroffen binnen 
de ontgravingsdiepte. De Boomse klei is wel een belangrijk substraat en is opgebouwd uit verschillende 
strata (Figuur 22).  Door het bedrijf Wienerberger wordt de Boomse Klei ontgraven in 4 lagen, waarvan 
we typische stalen hebben verkregen voor analyse. Laag 1 komt overeen met de top van het Lid van 
Putte, laag 2 met de onderkant van dit Lid. Laag 3 is het bovenste deel van het Lid van Terhagen en laag 4 
de onderkant van dit Lid. Het Lid van Belsele‐Waas zit onder de vergunde exploitatie‐diepte en wordt 
derhalve niet ontgraven. 

Merk op dat er wel wat variatie is aan organisch materiaal en kalkgehalte in de Boomse klei lagen, alsook 
van de textuurfractie > 32µm (licht leem‐ en zandfractie). 

Het organisch materiaal varieert tussen 1 en 5% DS, het carbonaatgehalte van minder dan 1 % tot pieken 
van 25.2 % in kalkhoudende lagen (S50 in figuur 20) in het Lid van Putte. De zwaarste kleilagen (hoge klei 
en fijne siltfractie <32 μm, lage >32 µm fractie) vertonen minder dan 20% aan fractie >32µ. Er komen ook 
gelaagde pyrietconcreties voor en septaria horizonten. Vooral het voorkomen van pyriet heeft 
belangrijke ecotechnische consequenties wanneer dit oxideert.     
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Figuur 22. Log van de Boomse Klei. De lijn van “Terhagen (1974)” komt overeen met het pakket dat in de 
Wienerberger groeve wordt aangetroffen (afbeelding uit Vandenberghe & Van Echelpoel, 1987). 
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Volumemassa van geolagen 

Om richtwaarden te krijgen van de volumemassa zijn er gegevens van Geolab (Tabel 3.12) en de eigen 
waarnemingen van de Talboom liners (Tabel 3.13).  Opvallend is dat de volumemassa (in situ) niet veel 
verschilt tussen de geolagen onderling en varieert rond de 2 ton versgewicht per m³. Er is geen 
substantieel verschil tussen de metingen die we uitvoerden op de geoliners en deze van Geolab, die 
bekomen werden door het subsampelen van staal nadat het uit de steekhuls werd gehaald. De (droge) 
bulk densiteit op basis van Geolab data varieert van 1.56 t/m³ (Fm van Lillo) tot 1.7 t/m³ (Fm van 
Berchem). 

Tabel 3.12. Gemiddelde volumemassa, Bulk density en vochtgehalte op basis van Geolab data 

Geolaag  Diepte  
(m) 

Volumemassa 
(t/m³) 

Bulk density 
(t/m³) 

Vochtgehalte  
(%) 

Fm van Lillo  6,5 ‐ 11,4  1,95  1,56  25,0 

Fm van Kattendijk  16,5 ‐ 17  2,00  1,59  25,7 

Fm van Berchem 
Lid van Antwerpen 

19 ‐ 25  2,06  1,70  20,9 

Fm van Berchem 
Lid van Edegem 

29,5 ‐ 30  2,06  1,69  21,7 

 

Tabel 3.13. Geschatte volumemassa op basis van Talboom liners (eigen bepalingen) 

Geolaag  Diepte  
(m) 

n  Gemiddelde 
(t/m³) 

Bereik 
(t/m³) 

Fm Gent  0 ‐ 2  3  2,02  1,96 ‐ 2,0 

Fm Rozebeke, 
Kruishoutem 

2 ‐ 4  2  1,93  1,91 ‐ 1,94 

Fm Lillo en 
Poederlee 

4 ‐ 6  2  1,98  1,97 ‐ 1,99 

Fm Kattendijk en 
Kasterlee 

6 ‐ 7  2  2,08  1,97 ‐ 2,18 

Fm Diest  7 ‐ 9,6  4  2,14  2,08 ‐ 2,19 

Fm Berchem en 
Voort 

9,6 ‐16  13  2,12  1,96 ‐ 2,24 

 

Deze gemiddelde cijfers en waargenomen bereiken zijn belangrijk voor de inschatting van het te bergen 
volume met deze geologische substraten. 
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Glauconietgehalte 

Het glauconietgehalte werd recent bepaald door Geolab op 8 stalen uit boring Geo‐18/132‐B5. De 
gemiddelde waarden en bereik zijn weergegeven in Tabel 3.14. 

Tabel 3.14. Massa‐aandeel aan glauconiet (in massa%) van enkele formaties 

Geolaag  Diepte  
(m) 

n  Gemiddeld glauconiet 
gehalte (%) 

Bereik 
(%) 

Fm van Lillo  6,5 ‐ 11,4  3  6,4  5,2‐8,7 

Fm van Kattendijk  16,5 ‐ 17  1  18,5  ‐ 

Fm van Berchem 
Lid van 

Antwerpen 

19 ‐ 25  3  43,3  39‐46 

Fm van Berchem 
Lid van Edegem 

29,5 ‐ 30  1  17,3  ‐ 

De formatie van Lillo bevatte duidelijk het laagste glauconietgehalte. Bij zanden van Kattendijk was er 
slechts één waarneming van 18,5% wat vergelijkbaar was met het glauconietgehalte van Fm van 
Berchem‐Lid van Edegem. Het hoogste gehalte wordt aangetroffen in de Fm van Berchem‐Lid van 
Antwerpen met tot 7x meer glauconiet dan in de Fm van Lillo. De variatie tussen de Formaties is dus 
substantieel.   

Bodemkundige eigenschappen van de geostalen 

Op basis van de analyses van de Geotechniek stalen en de Boomse klei uit de groeve kunnen de 
bodemkundige eigenschappen van de geolagen ingeschat worden. Figuur 23 en Tabel 3.15  geven 
informatie over de textuurfracties. Zoals verwacht zijn de formaties van Kattendijk en Berchem het 
meest zandig. De Fm van Lillo zit in de textuurklasse lichte klei (E) en de Boomse klei is uiteraard zware 
klei (U).   

Opgemerkt dient wel dat glauconiet zich als pseudo‐partikels kan gedragen bij een textuuranalyse, 
waarbij eigenlijk kleideeltjes meegerekend worden als zandfractie. Dit is afhankelijk van de mate van 
dispersie bij de chemische voorbehandeling  of ultrasoonbehandeling bij laserdiffractie. Dit kan voor Bc 
stalen met het hoge glauconietgehalte zeker het geval zijn, waardoor die ook kan geklasseerd worden als 
zandleem (L) of lichte klei (E) (Tabel 3.15).  

Bodemecologisch gezien gedraagt glauconiet zich als zandkorrels (fysicochemisch) dus sluit deze indeling 
aan bij de realiteit. De Boomse klei heeft gemiddeld de hoogste klei‐ én leemfractie vandaar dat in 
steenbakkerijen ook de 32 µm fractiegrens (klei+zwaar leem) gebruikt wordt.  

Over het algemeen zijn de texturen van de onderzochte geostalen iets zwaarder (fijnere granulometrie) 
dan de texturen van de actuele bodems in het projectgebied (vergelijk Figuur 23 met Figuur 18).  
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Figuur 23. Geotechniek stalen van de geolagen geklasseerd volgens de Belgische textuurdriehoek. Het label geeft de 
geologische formatie aan van het staal.   

 

Tabel 3.15. Opdeling van de Geotechniek boorstalen volgens Belgische textuurklasse   

Textuur  Z  S  P  L  A  E  U 

Omschrijving  Zand Lemig zand  Licht zandleem Zandleem Leem Lichte klei  Zware klei

Li  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  4  ‐ 

Kd  1  8  ‐  3  ‐  1  ‐ 

Bc  2  1  ‐  2  ‐  1  ‐ 

Bm  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  4 

 

De analytische gegevens van de Geotechniek geostalen per formatie zijn weergegeven in Tabel 3.16, 
waaronder naast de klei, leem en zandfracties ook de zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid (EC).  

Heel belangrijk is de gemiddeld hoge basische pH van de Formaties Li, Kd en Bc en de eerder neutrale pH 
van de Boomse klei. Kattendijk heeft van die stalen de meest homogene pH. 

De electrische geleidbaarheid van de onderzochte geolagen (Stalen Geotechniek) varieert van gemiddeld 
320 µS/cm (Kd) tot 820 µS/cm (Bm). Merk op dat de hoogste EC waarden voorkomen in Bc en Bm 
geolagen tot maximaal 1254 µS/cm. Hogere waarden worden verwacht dichter bij de Schelde. 
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Tabel 3.16. Basiskenmerken textuur, pH en EC van de tertiaire geolagen van de Geotechniek stalen, gerangschikt 
volgens Formaties 

Variabele  Statistiek Li Kd Bc Bm 

Aantal Obs  N 4 13 6 4 

Klei (%)  Gemiddelde 23.8 11.7 14 45.6 

Stdev 5.5 4.0 5.5 6.2 

Min‐Max 18.9‐30.1 6.1‐20.4 7.5‐21.3 39.5‐52.3 

Leem (%)  Gemiddelde 27.5 15.9 12.8 45.3 

Stdev 6.1 5.9 5.8 5.6 

Min‐Max 18.5‐31.7 9.8‐29.7 6.2‐21.1 40‐51.8 

Zand (%)  Gemiddelde 48.7 72.4 73.2 9.0 

Stdev 9.9 8.5 10.6 2.0 

Min‐Max 40.1‐62.6 58.4‐84.1 61.6‐86.3  6.3‐10.6 

pH‐H2O  Gemiddelde 8.2 8.4 8.3 7.5 

Stdev 0.2 0.1 0.3 0.2 

Min‐Max 7.9‐8.4 8.2‐8.7 7.9‐8.7 7.2‐7.7 

EC (µS/cm)  Gemiddelde 618 320 543 820 

Stdev 288 49.2 298 291 

Min‐Max 273‐922 259‐439 299‐1022  644‐1254 

 

Gezien het zeer belangrijk is te weten in welke mate de geolagen die in aanmerking komen voor de 
landschapsreconstructie niet te veel opgeloste zouten bevatten werd van alle beschikbare geoboringen 
(n= 89 stalen) de pH‐H2O en EC gemeten. Wanneer opgesplitst naar geologische Formaties, waarbij de 
Formaties van Vlaanderen, Gent en Rozebeke worden ingedeeld bij het Quartair (Qu),  is de opdeling van 
de pH en EC weergegeven in de boxplot figuren 24 en 25. 

De hoge basische pH van alle formaties wordt nogmaals aangetoond, met uitzondering van de Boomse 
klei hebben alle andere formaties een pH‐H20 tussen 8 en 9, met een paar uitschieters tot pH 11 en 
meer. De elektrische geleidbaarheid is voor alle onderzochte stalen van de Quartaire formaties en de 
formaties Li, Kd, Di en Bc onder de 1000 µS/cm, behoudens een paar uitschieters. Het is vooral de 
Boomse klei die hogere EC waarden optekent (Figuur 25). Wanneer we de distributie van de EC waarden 
per boring bekijken (Figuur 26), met de boor‐nummers aangeven op kaart in figuur 20, dan zien we 
weinig significante verschillen tussen de boorlocaties over het gehele Oosterweeltraject en springt enkel 
boring 0 in de Wienerberger kleigroeve er uit. 
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Figuur 24. Boxplot met distributie van pH (H20) waarden per Formatie volgens toenemende diepte: Fm van 
Vlaanderen, Gent, Rozebeke in Qu (n=15), Fm Lillo (n=18), Fm Kattendijk (n=23), Fm Diest (n=4), Fm 
Berchem (n=25) en Fm Boom (n=4). 

 

Figuur 25. Boxplot met distributie van EC waarden per Formatie volgens toenemende diepte: Fm van Vlaanderen, 
Gent, Rozebeke in Qu (n=15), Fm Lillo (n=18), Fm Kattendijk (n=23), Fm Diest (n=4), Fm Berchem (n=25) 
en Fm Boom (n=4).   
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Figuur 26. Boxplot met distributie van EC waarden per geoboring. Boornummers volgens Figuur 20. Geoboring 0 is 
referentie in Wienenberger‐kleigroeve. 

De  veenstalen (Tabel 3.17) hebben uiteraard het hoogste organisch gehalte (44%). Ook de Boomse klei 
heeft een hoge LOI, maar dat is deels te verklaren door verlies aan interstitieel water, dus deze LOI wijst 
niet alleen op organisch materiaal maar ook klei‐aandeel.  Kattendijkse zanden hebben slechts 
gemiddeld 1.7% aan organisch gehalte.  De koolstofwaarden wijzen op totale C, dus organische (TOC) én 
inorganische C (TIC). Het aandeel TOC kan geschat worden als de helft van LOI550. Het C‐gehalte is 
duidelijk het laagst in Kd en Bc. 

 

Tabel 3.17. Resultaten voor LOI, C, HWC en N van de tertiaire Geotechniek geolagen 

Variabele  Statistiek  Li  Kd  Bc  Bm  Veen 

Aantal Obs  N  4  13  6  4  2 

LOI550 (g/kg)  Gemiddelde  29,0  17,1  24,9  51,1  440 

Stdev  5,0  2,3  4,1  8,7  9,1 

Min‐Max  22,3‐34,1 14,4‐23,2 20,0‐30,2 44,3‐63,1 434‐446 

TC (g/kg)  Gemiddelde  35,7  12,4  4,5  16,0  274 

Stdev  7,8  4,1  2,3  4,6  41,9 
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Min‐Max  25,5‐42,2 9,2‐23,8  3,1‐9,1  4,6‐22,5  244‐303 

HWC (mg/kg) 

  

  

Gemiddelde  77,0  64,7  66,9  ‐  1176 

Stdev  9,1  3,9  4,4  ‐  368,4 

Min‐Max  68,7‐89,9 57‐71,9  60,9‐74,4 ‐  916‐1437 

N (g/kg)  Gemiddelde  0,36  0,28  0,30  1,00  18,86 

Stdev  0,01  0,02  0,04  0,25  0,88 

Min‐Max  0,35‐0,38 0,25‐0,30 0,26‐0,37 0,80‐1,33 18,2‐19,5 

C:N ratio  Gemiddelde  97,4  44,8  14,6  16  14,6 

Stdev  19,5  12,6  6,6  1,5  2,9 

Min‐Max  73‐115  33‐79,3  10‐27,6  14,4‐17,6 12,5‐16,6 

Het microbieel C gehalte (HWC in mg/kg !) is vergelijkbaar tussen de geolagen Li, Kd en Bc en komt 
overeen met wat onderaan natuurlijke bodemprofielen wordt gevonden. Voor veen is die labiele C pool 
heel wat groter. Met het activeren van de biologische activiteit na berging en vegetatieontwikkeling 
zullen deze HWC waarden dus moeten opgetrokken worden tot de HWC waarden van de huidige 
bosbodems. 

Het totale N‐gehalte is zoals te verwachten heel laag in deze geolagen, met uitzondering van het veen 
dat toch nog 1,9 % N bevat. De C:N ratio is gemiddeld hoog bij Li en Kd, maar laag bij Bc, Bm en Veen. Bij 
Li en Kd is er dus een relatief tekort aan N voor de mineralisatie. Het veen daarentegen zal snel afbreken 
wanneer oppervlakkig aangebracht en blootgesteld aan microbiële afbraak.      

Het laagste totaal P gehalte komt voor in de Boomse klei. Hoge K gehalten worden aangetroffen in Bc en 
Kd geolagen.  Li en Kd bevatten het hoogste totale Ca gehalte. Het magnesium gehalte is opvallend veel 
lager dan het Ca gehalte, maar is het hoogst in de Bc en Bm geolagen. 

 

 

 

 

 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 68 van 211  doi.org/10.21436/inbor.18416046  www.inbo.be 

Tabel 3.18. Gehalten aan macro‐elementen in de tertiaire geolagen van Geotechniek. 

Variabele  Statistiek  Li  Kd  Bc  Bm  Veen 

Aantal Obs  N  4  13  6  4  2 

P (mg/kg)  Gemiddelde  526  435  673  245  656 

Stdev  120  49  179  50,5  156 

Min‐Max  408‐649  381‐555  408‐890  192‐299  546‐767 

K (mg/kg)  Gemiddelde  6412  11047  28841  10602  3821 

Stdev  1265  2658  8871  164  2176 

Min‐Max  4717‐7463  8273‐17921  14353‐39439 10415‐10769  2282‐5360 

Ca (mg/kg) 

  

  

Gemiddelde  91237  34892  12918  6165  21971 

Stdev  33043  9142  6519  4101  4092 

Min‐Max  58638‐136525 27311‐57423 8801‐25641  3075‐12194  19078‐24865

Mg (mg/kg)  Gemiddelde  4522  4524  9261  9187  5401 

Stdev  110  660  2553  351  578 

Min‐Max  4394‐4647  3590‐6231  5462‐12590  8843‐9636  4993‐5810 

S (mg/kg)  Gemiddelde  4676  2534  2542  10461  26270 

Stdev  2949  503  1549  3169  5193 

Min‐Max  1377‐8499  1931‐3984  1441‐5378  7710‐14299  22598‐29942

Na (mg/kg)  Gemiddelde  1040  405  329  440  2614 
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Stdev  335  132  44  109  3184 

Min‐Max  641‐1430  269‐762  259‐385  341‐579  362‐4865 

Al (mg/kg)  Gemiddelde  12274  11384  22649  42912  18939 

Stdev  3325  1425  6881  2831  13025 

Min‐Max  8421‐16206  9224‐14944  12802‐31762 39692‐46534  9730‐28149 

Fe (mg/kg)  Gemiddelde  33067  35045  69523  33501  35839 

Stdev  2807  4902  22280  3226  15740 

Min‐Max  29812‐35988  28067‐46466 35225‐95197 29961‐37658  24709‐46969

Mn (mg/kg)  Gemiddelde  204  83,3  35,4  91,0  368,9 

Stdev  100,3  9,9  3,3  5,2  109,8 

Min‐Max  107‐341  67,2‐106  32,6‐41,1  85,2‐95,9  291‐447 

Het zwavelgehalte is zeer hoog in de Boomse klei (gemiddeld 1%) en superhoog in het veen (~2,6%). 
Beide zijn dus potentiële sulfaatbronnen, in tegenstelling tot de andere geolagen. In de Boomse klei 
werd in het Lid van Putte veel meer S aangetroffen dan in het eronder gelegen lid van Terhagen.  De 
hoogste Na gehalten worden aangetroffen in Fm van Lillo en in de veenstalen. In Kd, Bc en Bm worden 
dezelfde Na‐gehalten aangetroffen als in standaard bosbodems. 

Om de chemische bodemkwaliteit inzake zware metalen te beoordelen wordt dezelfde toetsing gedaan 
op basis van VLAREBO normen voor BSNI en BSNIV. De evaluatietabel is opgenomen in Bijlage A4. 

We komen bij deze toetsing tot volgende conclusies: 

 Voor Arseen wordt de BSNI enkel overschreden bij één van de twee veenstalen die een 
concentratie van 212 µg/g As bevat. Alle andere geostalen hebben een gehalte lager dan de 
richtwaarde. 

 Voor Cadmium liggen alle geolagen onder de richtwaarde en wordt dus nergens de BSNI 
overschreden 

 Voor Chroom wordt de BSNI voor 4 stalen overschreden, alle 4 van de formatie van Berchem. 
De richtwaarde wordt bijkomend overschreden voor Boomse klei van het Lid van Putte. 

 Het metaal Koper situeert zich voor alle geostalen ver onder de streefwaarde en vormt dus geen 
enkel probleem 
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 Ook het metaal Lood situeert zich voor alle geostalen ver onder de streefwaarde en vormt dus 
geen enkel probleem 

 Ook het metaal Nikkel situeert zich voor alle geostalen ver onder de streefwaarde en vormt dus 
geen enkel probleem 

 Ook het metaal Zink situeert zich voor alle geostalen ver onder de streefwaarde en vormt dus 
geen enkel probleem 

Het zwaar metaal Se komt overal onder de bepaalbaarheidsgrens voor (<1 µg/g). Kobalt (Co) komt iets 
verhoogd voor in Boomse klei (10‐12,8 µg/g) tegenover de andere geolagen die allemaal minder dan 8 
µg/g Co vertonen. 

Dus enig aandachtspunt wat betreft zware metalen in de geolagen die onderzocht werden (stalen 
Geotechniek) is er voor de zware metalen As en Cr: Arseen in de veensubstraten en Cr vooral in de lagen 
uit de Fm van Berchem. Zoals in figuur 27 aangegeven overstijgt de concentratie de 
bodemsaneringsnorm (BSNI) voor trivalent Cr. Met uitzondering van Boomse klei blijven de stalen uit alle 
andere formaties onder de richtwaarde.    

 

Figuur 27. Boxplot met Cr‐gehalten van de geolagen geschikt per formatie. 
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3.2.3. Strooiselkwaliteit 

In een bosecosysteem is het strooisel een goede toestandsindicator. Het strooiseltype (mull, moder, 
mor) geeft de snelheid van mineralisatie weer en dus de turnover van nutriënten. De chemische 
samenstelling van het strooisel vertelt iets over de hoeveelheid nutriënten die erin opgeslagen liggen én 
is een graadmeter voor verontreiniging, in het bijzonder voor zware metalen (De Vos et al. 1997, 2006).   

Tabel 3.19 geeft de chemische samenstelling aan macro‐elementen in de strooisellaag, alsook de C:N en 
C:P ratio’s. 

De meeste strooiselmonsters zijn hoofdzakelijk organisch, terwijl deze met LOI550 < 500 g/kg een 
behoorlijk aandeel minerale deeltjes bevatten. De C‐gehalten worden verder gebruikt voor de schatting 
van de C‐stock aanwezig in het strooiselcompartiment. De koolstof‐stikstof verhoudingen liggen in een 
normale range (20‐30), hoe lager, hoe sneller het strooisel zal mineraliseren (‘verteren’). 

De meeste macro‐elementen liggen binnen de normale, te verwachten range zoals aangegeven door de 
mediaan en P99‐referentiewaarden voor Vlaamse bossen.  Opmerkelijk echter is het S‐gehalte van 
strooisel op site FF‐P4, gecombineerd met een zeer hoog Fe gehalte. De combinatie wijst op de 
aanwezigheid van oxidatieproducten van pyriet, die in Boomse klei voorkomt.    

 Tabel 3.19. Macro‐elementen in de onderzochte strooisellagen en hun C:N en C:P verhoudingen. 
Mediaanwaarden en 99e percentiel (P99) waarden voor strooisellagen in Vlaanderen worden meegegeven ter 
referentie.   

Nr  SID  DS  LOI550  C  N  P  K  Ca  Mg  Na  S  Fe  Al  Mn    C:N  C:P 

         g/kg  g/kg  g/kg  µg/g  µg/g  µg/g  µg/g  µg/g  µg/g  µg/g  µg/g  µg/g         

1  BB01  921,4  820  477  14,8  1136  2180  20495  2163  165  1628  2720  1415  628    32,3  419,5 

2  BB02  950,7  450  357  12,8  1138  2064  15586  1904  169  1255  12036  3638  182    27,8  313,9 

3  BB03A  949  479  417  15,9  1076  3317  19086  1667  177  1361  3622  2391  87    26,2  388,1 

4  BB03B  946,2  484  400  16,4  1162  3749  18848  1722  200  1476  4604  3217  81    24,3  344,1 

5  BB04  944,2  610  420  14,4  816  1955  14512  1348  82  1382  4400  1629  126    29,1  514,3 

6  BB06  924,7  701  478  15,4  1299  1717  25406  1785  138  2088  3894  2002  613    31,1  368,3 

7  BB07  925,9  742  454  15,3  1524  2752  25403  2225  144  2032  7476  4038  523    29,7  297,7 

8  BB08  972,6  210  165  8,8  856  2503  12634  1948  76  1089  10905  5376  214    18,8  192,8 

9  BB09  936,8  578  418  13,7  1066  2620  24470  2231  242  1673  5311  3253  177    30,5  391,8 

10  BB10  948,1  415  386  19,1  1225  2830  22812  1983  100  2255  7256  2441  397    20,2  314,9 
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11  BB11  961,6  361  380  12,8  860  2290  14396  1528  109  1114  6513  2160  209    29,6  442,3 

12  BB15A  942  636  450  13,8  1143  2981  9096  1601  248  1244  3322  1410  851    32,7  394,1 

13  BB15B  967,2  339  227  9,4  691  1587  6576  1245  93  1007  4780  1791  940    24,2  328,0 

14  BB16A  947  522  386  17,3  1182  2496  13272  1787  173  1807  6851  5212  203    22,3  326,5 

15  BB16B  949,3  485  335  16,4  1088  2615  14308  2020  152  1751  8353  5895  196    20,4  308,4 

16  BB17  937  556  410  12,6  1061  1597  24251  1258  122  1481  27572  1603  2843    32,5  386,3 

17  BB18  958  341  300  12,2  796  2451  12405  1263  93  1151  5584  4087  105    24,6  377,0 

18  FF_P1  900,6  839  487  NA  1214  1859  25929  2158  99  1481  3166  2971  100    NA  401,3 

19  FF_P2  933,9  521  302  NA  931  2490  17037  1862  77  1239  7137  2041  134    NA  324,5 

20  FF_P3  919,5  787  457  NA  985  1708  18023  1305  102  1330  1908  929  159    NA  464,0 

21  FF_P4  897,4  790  458  NA  1549  2652  25320  1981  137  11425  11004  6322  263    NA  295,6 

   medVla     706     14,5  716  1038  3888  675  143  1740  4165  2362  260          

   P99Vla     936     2,24  2809  6626  32560  3147  453  4209  49593  12528  2280          

De resultaten van de strooiselanalyse en evaluatie van de strooisellagen voor 6 zware metalen volgens 
Vlaams toetsingskader (zie sectie 2.2.2) zijn weergegeven in Tabel 3.20. Voor de metalen As, Co en Se 
zijn er geen evaluatiegrenzen voor strooisellagen bekend. 

De metalen Pb en Cr liggen voor alle onderzochte locaties in het achtergrondbereik (groene zone). Nikkel 
is enkel (licht) aangerijkt (in geel) op locatie BB16. Koperaanrijking komt voor op BB1, 2, 3, 7, 10 en FF_P1 
en FF_P4 en komt in de verontreinigde range op locatie BB16, maar dat is buiten de studiezone 
(referentiegebied). 

De meeste overschrijding is er voor Zn met aanrijking op quasi alle locaties (deelstaal op BB3 is 
uitzondering)  en verontreinigingen (oranje kleurcode) op de sites BB1, 6, 7, 10, 11, 17 en FF_P1, P3 en 
P4. Nergens wordt echter de kritische concentratie van 480 µg/g overschreden. Voor Cd is dat wel het 
geval op site BB01 (Figuur 17) die ook buiten een stortzone maar binnen het projectgebied valt (ZW zone 
nabij Bosstraat).  Cd komt verder ook op de meeste sites in aangerijkte concentraties voor en op site 
FF_P1 in de verontreinigde range. Opvallend is een relatief hoge waarde voor Cobalt (Co) op locatie 
BB17. 
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Tabel 3.20. Resultaten en evaluatie van verontreinigingsgraad van de strooiselstalen (n=21 stalen). 

Nr  SITE  SID  Cu  Cr  Pb  Ni  Zn  Cd  As  Co  Se 

         µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g µg/g  µg/g  µg/g

1  BB01  BB01  20,9 4,7  17,0 7,3  436  4,34 <1,5  2,43  <1,5

2  BB02  BB02  20,3 8,9  59,2 6,4  262  1,20 5,39  2,43  <1,5

3  BB03  BB03A  19,0 7,3  34,6 3,7  119  0,86 3  1,08  <1,5

4  BB03  BB03B  16,7 8,9  37,6 4,5  88  0,82 3,47  1,53  <1,5

5  BB04  BB04  12,8 7,7  10,9 2,4  177  0,60 <1,5  1,09  <1,5

6  BB06  BB06  16,8 6,3  10,3 17,2 308  0,94 <1,5  3,10  <1,5

7  BB07  BB07  18,8 10,1 11,7 16,3 406  1,46 3,67  4,37  <1,5

8  BB08  BB08  9,9  15,1 8,3  6,7  146  0,66 5,31  3,35  <1,5

9  BB09  BB09  13,0 9,2  5,5  5,1  226  0,74 2,82  2,24  <1,5

10  BB10  BB10  18,0 9,3  15,8 3,5  382  1,44 2,06  2,62  <1,5

11  BB11  BB11  14,3 10,5 13,0 3,2  336  1,31 2,03  1,59  <1,5

12  BB15  BB15A*  14,6 5,7  12,7 4,8  233  0,78 <1,5  1,36  <1,5

13  BB15  BB15B  12,7 7,5  13,9 4,7  197  0,77 2,46  1,55  <1,5

14  BB16  BB16A  40,2 11,0 30,4 12,7 215  1,40 5,08  4,40  <1,5

15  BB16  BB16B  47,1 12,0 42,3 12,7 209  1,74 5,61  4,79  <1,5

16  BB17  BB17  15,6 6,1  13,6 23,2 346  1,30 3,14  10,60  <1,5

17  BB18  BB18  16,1 10,3 24,4 5,4  214  1,10 2,71  2,09  <1,5
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18  FF_P1  FF_P1  19,5 12,8 10,5 7,6  419  3,87 <1,5  1,55  <1,5

19  FF_P2  FF_P2  12,6 18,8 8,1  8,8  227  1,80 <1,5  1,89  <1,5

20  FF_P3  FF_P3  14,7 15,5 10,1 9,7  299  1,57 <1,5  1,42  <1,5

21  FF_P4  FF_P4  30,1 17,7 18,3 18,5 458  2,38 2,39  4,95  <1,5

Stalen A en B zijn replicates van zelfde veldstaal, met uitzondering van BB15A dat hoofdzakelijk bestaat uit mos terwijl  BB15B uit 
de onderliggende strooisellaag (LFH) bestaat. 

De hoogste strooisel‐contaminatieindex (SMCI) van 0.33 is voor site BB01, terwijl over alle sites de SMCI 
gemiddeld 0.16 is. Dit betekent dat op basis van de strooisellaag de bosecosystemen slechts in beperkte 
mate verontreinigd zijn. Zn is ecotoxicologisch gezien niet zo een problematisch metaal, Cd en Cu 
daarentegen kunnen meer ecosysteemschade aanbrengen.   

3.2.4. Dendrometrie en vegetatie 

Het bos in het projectgebied heeft vele kenmerken van een jong, spontaan ontstaan pionierbos met een 
leeftijd van hooguit enkele decennia. De dendrometrische variabelen wijzen in die richting: het stamtal is 
hoog (1261 bomen per ha), maar het grondvlak (11,7 m²/ha) en de bovengrondse voorraad (77,4 m³/ha) 
zijn laag (Tabel 3.21). De aanwezige bomen hebben overwegend kleine dimensies: in de proefvlakken 
werd zelden een gemiddelde diameter van meer dan 20 cm gemeten. De smalbladige wilgen (wellicht 
vooral Salix alba), die relatief snel groeien, hebben de grootste dimensies. De hoogte van de dominante 
bomen bedraagt zelden meer dan 18 m. 

De gemiddelde voorraad van het bos (77,4 m³/ha) is aanzienlijk lager dan het Vlaamse gemiddelde (274 
m³/ha), dat op basis van de tweede bosinventarisatie werd gemeten (Govaere 2020). De 13 proefvlakken 
in het projectgebied vertonen echter een aanzienlijke variabiliteit, met een bovengrondse voorraad die 
varieert tussen 28,1 m3/ha en 168,7 m3/ha. Dit resulteert in een hoge standaarddeviatie van 44,8  m3/ha 
op de gemiddelde houtvoorraad. 

 

Pionierboomsoorten, met name wilgen en berken, zijn dominant in wisselende verhoudingen. Globaal 
nemen berken en smalbladige wilgen samen ruim 60% van het stamtal, en ruim 80% van het grondvlak 
en het volume voor hun rekening (figuur 29, tabel 3.21). Opgaande smalbladige wilgen, vooral 
schietwilgen (Salix alba),  domineren in de lager gelegen delen van het projectgebied (bvb BB09, BB10). 
De breedbladige wilgen zijn vooral boswilgen (Salix caprea), die deel uitmaken van de onderetage. 
Berken hebben de overhand op de drogere standplaatsen (bvb BB11) en daar gaat het vooral om ruwe 
berk (Betula pendula). 

 Op vochtige tot natte standplaatsen, vaak in menging met smalbladige wilgen, vinden we eveneens 
berken met kenmerken van zachte berk (Betula pubescens) (zie bvb BB01). Lokaal komen onder de 
berken Cladonia korstmossen voor (Foto 3.22).  

Naast berken en wilgen vinden we in het projectgebied frequent zomereik, gewone esdoorn, hazelaar, 
rode kornoelje, gewone vlier, es, Spaanse aak en hartbladige els, een mediterrane soort.  Spaanse aak en 
wellicht ook hartbladige els zijn op en naast het asbeststort aan de westkant van het studiegebied 
aangeplant, tegen de steilrand die wordt begrensd door de Bosstraat ‐ Nachtegaalstraat.  
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Figuur 28. Berkenbestand met Cladonia sp. 

 

De overige soorten vestigden zich spontaan in het gebied, vermoedelijk ook vanuit de omgevende 
tuinen, beplantingen en bossen. Hierbij occasioneel ook exoten, zoals Amerikaanse vogelkers, 
vlinderstruik, en haagliguster.  

 

Figuur 29. Aandelen van de belangrijkste boom‐ en struiksoorten in het stamtal, grondvlak en levend volume in het 
studiegebied, op basis van 13 proefvlakken (ligging: zie Figuur 17). 
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Tabel 3.21. Stamtal, grondvlak en volume van de boom‐ en struiksoorten  in de 13 proefvlakken van het 
projectgebied. de Ligging van de proefvlakken wordt weergegeven in Figuur 17.  

Soort  Species  Stamtal Grondvlak  Volume

    (1/ha) (m2/ha)  (m3/ha)

zomereik  Quercus robur  70 0,1  3,2

gewone esdoorn  Acer pseudoplatanus  36 0,0  0,1

Spaanse aak  Acer campestre  39 0,2  0,5

es  Fraxinus excelsior  15 0,1  0,7

wilde lijsterbes  Sorbus aucuparia  3 <0,1  0,5

vlinderstruik  Buddleja davidii  3 <0,1  <0,1

gewone vlier  Sambucus nigra  15 <0,1  <0,1

haagliguster  Ligustrum ovalifolium 3 <0,1  <0,1

hartbladige els  Alnus cordata  12 0,5  4,4

hazelaar  Corylus avellana  36 0,1  0,1

berk  Betula spp.  426 4,2  25,5

ratelpopulier  Populus tremula  3 <0,1  <0,1

smalbladige wilg  Salix alba group  342 5,3  39,5

breedbladige wilg  Salix caprea group  100 0,9  1,8

grauwe abeel  Populus canescens  3 0,1  0,4

kers  Prunus spp.  36 <0,1  <0,1
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Amerikaanse vogelkers  Prunus serotina  9 <0,1  <0,1

eenstijlige meidoorn  Crataegus monogyna  15 <0,1  <0,1

rode kornoelje  Cornus sanguinea  94 0,2  0,6

totaal    1261 11,7  77,4

 

Het aandeel dood hout is sterk variabel en bedraagt in de meeste proefvlakken ongeveer 5 à 10% van de 
levende voorraad en is voornamelijk afkomstig van een natuurlijke stamtalreductie. Dit proces treedt op 
door competitie tussen de talrijke jonge bomen die op korte tijd het open terrein hebben gekoloniseerd, 
en die samen doorgroeien. Het dood hout heeft daardoor ook kleine dimensies, omdat vooral kleine, 
onderdrukte bomen afsterven. Lokaal is de sterfte groter (>15% dood hout), bijvoorbeeld in proefvlak 
BB10 dat zich op het huisvuilstort centraal in het projectgebied situeert. De smalbladige wilgen in dit 
proefvlak vormen luchtwortels aan de stambasis, wat wijst op een wisselende waterstand. De hoge 
sterfte bij de wilgen wordt hier dus wellicht gedeeltelijk verklaard door de opeenvolging van natte 
periodes en tijdelijk sterke uitdroging van de standplaats, in de voorbije jaren. 

Ook de kruid‐ en moslagen in de proefvlakken van het projectgebied, wijzen in de richting van een recent 
ontstaan bos.  De meest frequente soorten, met name bramen, grote brandnetel, gewoon dikkopmos en 
kleefkruid, zijn indicatoren voor verstoring en vestigen zich snel in nieuw ontstane bossen op 
voedselrijke bodem. Lokaal nemen mossen een grote bedekking in, bij voorbeeld in proefvlak BB01 waar 
veel resten van pannen in de bodem te vinden zijn. Bosplanten met goede verbreidingsmogelijkheden, 
zoals dagkoekoeksbloem en robertskruid, zijn plaatselijk al aanwezig het projectgebied, maar 
oudbossoorten werden niet gevonden in de proefvlakken (Tabel 3.22).  

De meest natte proefvlakken (BB04, BB06, BB07) zijn weinig geschikt voor verstoringsindicatoren, zoals 
bramen en grote brandnetel, en ontwikkelen zich tot broekbos. Naast de karakteristieke facies 
vormende zeggensoorten (vooral moeraszegge) is geoord helmkruid opvallend frequent aanwezig en 
lokaal werd ook hoge cyperzegge gevonden. In de moerassige zones ten zuiden en ten noorden van het 
projectgebied, aan het ontginningsfront van de Boomse klei, is ook reuzenpaardestaart aanwezig. Deze 
soort wijst op een sterke kweldruk en is wellicht weinig gevoelig voor de hoge sulfaatgehaltes van het 
uittredende grondwater. 

Tabel 3.22. Overzicht van plantensoorten aangetroffen in de 13 bezochte proefvlakken 

Soort  Species  Proefvlakken  Bedekking (%)

braam  Rubus fruticosus aggl.  11  28 

grote brandnetel  Urtica dioica  7  8 

gewoon dikkopmos  Brachythecium rutabulum 5  13 

kleefkruid  Galium aparine  5  1 

moeraszegge  Carex acutiformis  4  39 
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pitrus  Juncus effusus  4  1 

fijn laddermos  Eurhynchium praelongum  3  12 

hop  Humulus lupulus  3  2 

ijle zegge  Carex remota  3  3 

mannetjesvaren  Dryopteris filix‐mas  3  1 

riet  Phragmites australis  3  14 

brede stekelvaren  Dryopteris dilatata  2  7 

Canadese fijnstraal  Conyza canadensis  2  2 

gewoon struisriet  Calamagrostis epigejos   2  2 

geoord helmkruid  Scrophularia auriculata  2  1 

gewone smeerwortel  Symphytum officinale  2  1 

hondsdraf  Glechoma hederacea  2  7 

akkerdistel  Cirsium arvense  1  1 

bijvoet  Artemisia vulgaris  1  1 

dagkoekoeksbloem  Silene dioica  1  2 

wilgenroosje  Epilobium angustifolium  1  1 

harig wilgenroosje  Epilobium hirsutum  1  2 

hoge cyperzegge  Carex pseudocyperus  1  1 

Japanse duizendknoop  Fallopia japonica  1  40 

kale jonker  Cirsium palustre  1  1 

klimop  Hedera helix  1  1 

kruipende boterbloem  Ranunculus repens  1  1 

pinksterbloem  Cardamine pratensis  1  1 

robertskruid  Geranium robertianum  1  1 

smalle weegbree  Plantago lanceolata  1  1 

vergeet‐me‐nietje  Myosotis spp.  1  13 
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wijfjesvaren  Athyrium filix‐femina  1  1 

wilgenroosje  Epilobium spp.  1  1 

zevenblad  Aegopodium podagraria  1  1 

 

Recent werden door Bram Verschoren (DVW) in het projectgebied nieuwe groeiplaatsen  van invasieve 
duizendknoop gevonden, die talrijk opslaat langs de tijdelijke afdeklaag van het asbeststort (foto 3.24) en 
de afsluiting die rond deze zone is aangebracht (foto 3.25). Wellicht zijn wortelstokken van deze soort bij 
de werken aangevoerd. 

 

Figuur 30. Opslag van invasieve duizendknoop langs de tijdelijke afdichting van het asbeststort (foto Bram 
Verschoren, DVW) 

 

Figuur 31. Opslag van invasieve duizendknoop langs de omheining rond het asbeststort (foto Bram Verschoren, 
DVW) 
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3.2.5. Waterkwaliteit 

3.2.5.1 Algemene situering 

In het studiegebied zijn 11 watervlakken aanwezig (Watervlakken 1.0; Packet et al. 2018) met een totale 
oppervlakte van 4,04 ha (Figuur 32). Op basis van de waterstand en de aanwezige vegetatie is na een 
eenmalig veldbezoek (18/02/2020) uitgemaakt dat 3 plassen (RUMBOO0004, ‐0006, ‐0010) eerder een 
periodiek karakter vertonen en doorgaans enkel in het winterhalfjaar water zullen bevatten. Ze hebben 
een eerder moerassig karakter en de oppervlakte open water is zeer beperkt. In de moerasvegetatie zijn 
eveneens niet‐freatofyten aanwezig. De gezamenlijke oppervlakte van deze periodieke plassen bedraagt 
1,33 ha. De oppervlakte aan permanent stilstaand water in het studiegebied bedraagt aldus 2,71 ha. 
Negen plassen werden bij het veldbezoek bemonsterd voor fysisch‐chemische analyse van de 
waterkwaliteit (Figuur 32, rechts). Tevens is het algemene aspect van de vegetatie nagegaan. Gezien het 
tijdstip en het feit dat van de diepere plassen enkel de oevernabije zone (tot ca. 3‐4 m diep) door harken 
kon worden onderzocht, moet er van uitgegaan worden dat de vegetatie beschrijving onvolledig is. 
Bijlage G geeft foto’s van de bemonsterde vijvers. Er werden geen afwateringsgrachten bemonsterd. 

 

Figuur 32. Overzicht van de plassen in het studiegebied (rood) volgens Watervlakken 1.0 (links) en situering van de 
staalnamepunten voor oppervlaktewater op 18/02/2020 (rechts). 
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3.2.5.2 Beschrijving van de plassen en staalnamepunten 

ANTBOO0065 

Deze  plas  is  3.800  m2  groot,  geïsoleerd  en  voornamelijk  begroeid  met  riet  (Phragmites  australis); 
plaatselijk zijn grote lisdodde (Typha latifolia) of moeraszegge (Carex acutiformis) dominant. Verder is er 
tussen de helofytenvegetatie wat dwergkroos (Lemna minuta) aanwezig. Er werden geen ondergedoken 
groeiende waterplanten aangetroffen. Deze vegetaties bedekken ongeveer 85%. Ongeveer 25% is open 
water, verdeeld  in gescheiden zones. De plas bevindt zich aan de voet van een asbeststort. Bodem en 
planten (riet)  in de kleinere delen open water aan de noordwestzijde zijn bedekt een witgrijs sediment 
(zie Foto 3.27), wellicht geprecipiteerde sulfaten.  

Daaronder  vindt  men  een  gereduceerd,  slap  sapropel. 
Het  water  is  er  zeer  helder  en maximaal  0,75 m  diep 
(ANTBOO0065A). Een tweede monster, ANTBOO0065B, 
is  genomen  in het grootste openwatergedeelte aan de 
zuidwestzijde van de plas. Het troebele water vertoont 
hier een lichte bruinkleuring en is maximaal 0,45 meter 
diep. Van een bleekgekleurde neerslag hier geen spoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRUM0007 

Deze kleine, driehoekige plas (ca. 240 m2) is gelegen aan de kruising van twee bermen. Het poeltje wordt 
sterk  beschaduwd  door  overhangende  bomen  (75%).  Het  is  hooguit  0,47 m  diep.  De  bodem  bestaat 
voornamelijk uit deels vergane bladeren. Het water  is troebel (geen bodemzicht, Secchi‐diepte 0,27 m) 
wellicht als resultaat van een algenbloei. Er was nauwelijks enige vegetatie aanwezig, op enkele plantjes 
dwergkroos na. ANTRUM0007 werd in het midden van het plasje genomen. 

ANTRUM0010 

Deze plas heeft een eerder periodiek karakter. In het diepste deel van de moerassige depressie stond ca. 
0,25 m  zeer  helder  (bodemzicht)  water.  90%  van  de  depressie  is  begroeid  door  riet  en  verschillende 

 

Figuur 33.  Aspect van ANTBOO0065. 
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soorten wilgen  (Salix  sp.), met daar  tussen watermunt  (Mentha aquatica)  en  grote brandnetel  (Urtica 
dioica). Er werd bruine kikker (Rana temporaria)  gevonden.  

ANTRUM0047 

Deze plas is de meest noordelijke van het vijvercomplex in het oostelijke deel van het studiegebied. Ze is 
2.430 m2 groot. Ze ontvangt ijzerrijk kwelwater uit hoger gelegen terrein 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.  Vrij 
opmerkelijk  is de aanwezigheid van grote boterbloem (Ranunculus lingua); deze is plaatselijk dominant 
en  wellicht  geïntroduceerd.  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.  Twee  echte  waterplanten  zijn  frequent:  aarvederkruid  (Myriophyllum  spicatum)  en  grof 
hoornblad  (Ceratophyllum  demersum).  Bij  hoge  waterstand  staat  de  plas  in  verbinding  met 
ANTRUM0026 via een buis door de dijk die beide plassen scheidt. Deze plas lijkt weinig of niet te worden 
bevist. 

ANTRUM0026 

Deze plas is met 12.390 m2 de grootste in het studiegebied. 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 
ANTRUM0047 zijn hier langs de oever slechts plaatselijk wat helofyten (grote lisdodde) aanwezig. In het 
water  is  grof  hoornblad  frequent,  draadwieren  en  watermunt  slechts  occasioneel.  Ook  hier  werden 
enkele fragmenten van grote boterbloem aangetroffen. 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  (ANTRUM0047),  als  de  zuidelijk  gelegen  plas 
(ANTRUM0048); het is wellicht de diepst gelegen plas van al deze visvijvers. 

ANTRUM0048 

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. 

ANTRUM0041 

Deze plas is 1650 m2 groot en wordt grotendeels door helofyten bedekt. Riet bedekt ongeveer 60 % van 
de  oppervlakte.  Plaatselijk  is  grote  lisdodde  dominant.  Grote  delen  van  de  oevers,  uitgezonderd  de 
noordelijke  oever, worden  gedomineerd  door  bomen  en  struiken.  Het water  is  ondiep  (0,5 meter),  is 
licht troebel maar er werd bodemzicht vastgesteld. Er is op de bodem veel organisch materiaal aanwezig 
(0,2 meter) en er werden geen waterplanten gevonden. Er werden kleine watersalamanders (Lissotriton 
vulgaris) vastgesteld.  

ANTRUM0171 

De kleinste plas (210 m2) van het studiegebied is grotendeels verland. Dit plas ontvangt opvallend veel 
ijzerrijk grondwater dat wordt afgeleid naar de plas ANTRUM0048. Het bevat nog een waterkolom van 
0,22 meter  en  er  is  een  organisch  pakket  aanwezig  van  ongeveer  0,80 meter  dik.  Het  vijvertje  werd 
recent  vrijgesteld en de  vegetatie bestond  voornamelijk  uit wilg,  riet,  gele  lis  (Iris  pseudacorus),  grote 
egelskop (Sparganium erectum) en moeraszegge. In het ondiepe water werd dwergkroos vastgesteld.  
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ANTRUM0159 

Deze kleine plas van 360 m2 ligt aan de voet van een hoog talud naar een open, zanderig terrein. Ze is 
sterk  beschaduwd  (75%)  door  bomen  op  de  oever.  In  de  poel  is  dan  ook  veel  organisch  materiaal 
aanwezig (incl. veel dood hout). Het water is ondiep (0,35 m) en helder (bodemzicht). Plaatselijk zijn er 
matten  van  gewoon  puntmos  (Calliergonella  cuspidatum),  daarnaast  ook  verschillende  exemplaren 
blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus).  

 

3.2.5.3. Analyseresultaten 

De eenmalige bepalingen van 18/2/2000 geven hooguit de grootste verschillen tussen de verschillende 
plassen weer. In onderstaande zal de nadruk dan ook hier op liggen. De resultaten zijn bovendien enkel 
relevant voor dit tijdstip van het jaar, waarin sprake is van sterkere verdunning, lagere temperatuur en 
minder biologische activiteit. 

De monsters van ANTBOO0065 onderscheiden zich door een extreem hoge pH en hogere concentraties 
carbonaat, hydroxide, kalium, natrium, aluminium, maar merkelijk minder sulfaat en magnesium,  dan 
alle overige (Tabel 3.23). Monster A heeft een hoger ionengehalte (hoger dan alle overige monsters) en 
bevat aanzienlijk meer calcium, nitriet en ammonium en minder sulfaat dan monster B; vermoedelijk 
slaat hier calciumsulfaat neer (cf. beschrijving). De zuurstofconcentraties zijn in beide gevallen zeer laag 
(uittredend grondwater, verbruik door afbraak > productie door fytoplankton). Het nikkelgehalte stijgt 
enkel hier boven de bepalingsdrempel uit. Uitloging van het aanpalende stort is evident.  

De overige monsters hebben alle een alkalische, circumneutrale  (ANTRUM0007, ANTRUM0010), of zelfs 
zwak‐zure (ANTRUM0171) pH, hoge tot zeer hoge bicarbonaatgehalten en hoge sulfaat‐, calcium‐ en 
magnesium‐concentraties, waarvan de oorsprong  bij de aanwezigheid van gips, cement en asbest 
gezocht kan worden. Tussen deze monsters kunnen nog volgende verschillen genoteerd worden: een 
sterk verhoogde fosforconcentratie bij ANTRUM0007 en ANTRUM0010, een hoog gehalte natrium en 
minerale stikstof (hoofdzakelijk nitraat en ammonium) bij ANTRUM0159 (huisvuil), een zeer hoog 
ijzergehalte bij ANTRUM0171, zuurstofdeficiëntie bij ANTRUM0010 en ANTRUM0171 (oxidatie ijzer) en 
betrekkelijk veel fotosynthetisch pigment (chlorofyl en faeofytine als afbraakproduct hiervan) bij 
ANTRUM0007 en ANTRUM0171. 

Van arseen, cadmium, cobalt, chroom, koper, lood en selenium zijn nergens bepaalbare concentraties 
gemeten; bij ANTRUM0007, ANTRUM0010 en vooral ANTRUM0159 wordt zink‐verontreiniging 
vastgesteld. 

 

Tabel 3.23. Resultaten fysisch‐chemische oppervlaktewaterkwaliteit van plassen in het studiegebied; 18‐2‐2020 
(zie Figuur 32; laboratorium INBO). Ter indicatie zijn waarden die afwijken van de BVR‐norm voor een ondiep 
ionenrijk, alkalisch stilstaand oppervlaktewater onderstreept; let wel, deze normen gelden niet voor eenmalige 
bepalingen. Voor stilstaand oppervlaktewater sterk aberrante waarden, die in belangrijke mate of louter aan de 
aanwezigheid van gestort materiaal te wijten zijn, staan in vet (ook overige waarden kunnen hierdoor beïnvloed 
zijn, maar in dit geval is dit oorzakelijk minder eenduidig). 

 variabele en eenheid 
ANTBOO
0065A 

ANTBOO
0065B 

ANTRUM
0007 

ANTRUM
0010 

ANTRUM
0047 

ANTRUM
0026 

ANTRUM
0048 

ANTRUM
0041 

ANTRUM
0171 

ANTRUM
0159 

temperatuur (°C)  8,5  6,6  7,1  7,6  8  8,1  7,6  7,4  9,5  7,8 

pH  12,7  11,9  7,1  7,3  7,8  8,2  7,9  7,8  6,4  7,8 

EC25 (µS/cm)  3370  1064  1589  1692  2180  1368  1329  1483  2070  2220 

zuurstof (mg/L)  1,7  4,84  11,28  2,15  9,82  11,4  10,37  10,75  2,77  8,35 

zuurstofverzadiging (%)  14,5  39,0  92,3  17,8  82,4  95,2  85,9  88,9  24,1  69,9 
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saliniteit (g/kg)  1,7  0,5  0,7  0,8  1,0  0,6  0,6  0,7  1,0  1,1 

carbonaat (mg/L)  43,44  68,88  <1,20  <1,20  <1,20  <1,20  <1,20  <1,20  <1,20  <1,20 

bicarbonaat (mg/L)  <1,22  <1,22  222,22  224,18  208,97  163,58  223,28  486,23  326,25  921,77 

hydroxide (mg/L)  221,98  25,78  <0,36  <0,36  <0,36  <0,36  <0,36  <0,36  <0,36  <0,36 

chlorofyl a (µg/l)  <5  <5  52  <5  <5  <5  39  24  49  <5 

faeofytine (µg/l)  <5  <5  133  <5  5  6  60  46  138  7 

zwevende stof (150°C; g/L)  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  0,071  <0,025 

zwevende stof (550°C; g/L)  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  0,048  <0,025 

niet‐purgeerbare organische 
koolstof (mg/L) 

19,4  23,4  24,1  14,68  8,21  9,29  12,64  15,73  12,81  26,94 

absorptie 440 nm (m
‐1
)  0,011  0,0161  0,0207  0,0181  0,0082  0,0087  0,012  0,0182  0,0881  0,0243 

totaalstikstof (mg/L)  7,32  4  1,66  7,02  0,59  0,9  2,58  1,39  1,84  22,17 

ammonium (mg/L)  8,01  3,77  <0,05  0,23  <0,05  <0,05  0,28  <0,05  0,88  17,41 

nitriet (mg/L)  4,39  1,08  <0,05  0,39  <0,05  <0,05  0,08  <0,05  <0,05  0,92 

nitraat (mg/L)  0,4  0,23  0,35  21,89  0,14  0,6  4,42  0,11  <0,1  26,15 

fosfaat (mg/L)  <0,1  <0,1  <0,1  1,05  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1 

totaalfosfor (mg/L)  0,026  0,066  0,336  0,401  0,030  0,031  0,048  0,149  0,037  0,031 

fosfor_ICP (mg/L)  <0,24  <0,24  <0,24  <0,24  <0,24  <0,24  <0,24  <0,24  0,3061  <0,24 

chloride (mg/L)  59,36  67,59  62,33  41,44  30,52  57,89  58,77  60,62  55,03  83,55 

sulfaat (mg/L)  45,3  112,16  638,29  747,23  1140,45  554,42  475,73  377,5  910,72  442,15 

zwavel_ICP (mg/L)  17,149  36,3  192,35  225,69  297,87  173,62  143,98  121,34  280,51  138,08 

calcium (mg/L)  204,11  19,35  254,99  334,02  317,32  169,2  185,86  228,14  359,62  356,87 

calcium_ICP (mg/L)  180  12,4  211,3  282,2  29,8  146,8  159,9  205,4  322,7  310,2 

kalium (mg/L)  94,2  84,16  44,43  20,24  22,86  21,53  18,75  26,8  12,91  49,66 

kalium_ICP (mg/L)  933,262  770,749  42,738  215,556  244,929  230,261  195,212  270,811  126,265  452,515 

natrium (mg/L)  115,92  116,9  36,11  34,42  36,33  53,46  51,62  59,22  48,8  78,75 

natrium_ICP (mg/L)  116,99  99,16  32,87  33,89  37,94  47,43  45,35  72,57  45,53  100,06 

magnesium (mg/L)  <0,1  <0,1  47,8  36,91  125,62  58,78  44,19  42,78  51,04  58,28 

magnesium_ICP (mg/L)  <0,12  0,51  4,178  34,33  116,13  52,82  39,24  40,13  48,85  53,46 

aluminium_ICP (mg/L)  15,32  0,65  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48 

arseen_ICP (mg/L)  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 

cadmium_ICP (mg/L)  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002  <0,002 

kobalt_ICP (mg/L)  <0,004  <0,004  <0,004  <0,004  <0,004  <0,004  <0,004  <0,004  <0,004  <0,004 

chroom_ICP (mg/L)  <0,008  <0,008  <0,008  <0,008  <0,008  <0,008  <0,008  <0,008  <0,008  <0,008 

koper_ICP (mg/L)  <0,012  <0,012  <0,012  <0,012  <0,012  <0,012  <0,012  <0,012  <0,012  <0,012 

ijzer_ICP (mg/L)  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48  <0,48  784,64  <0,48 

mangaan_ICP (mg/L)  <0,024  <0,024  10,225  0,212  0,084  <0,024  0,371  0,256  36,475  0,434 

nikkel_ICP (mg/L)  0,03  0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

lood_ICP (mg/L)  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06 

selenium_ICP (mg/L)  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025  <0,025 

zink_ICP (mg/L)  <0,024  <0,024  0,038  0,076  <0,024  <0,024  <0,024  <0,024  <0,024  0,143 
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3.2.6. Landschap en reliëf 

Na de sanering wordt in het projectgebied een landschap opgebouwd met behulp van de tertiaire 
gronden, vooral van de formaties van Lillo en Kattendijk, die beschikbaar komen door de realisatie van 
de Oosterweelverbinding. De hoogte van dit op te bouwen landschap, varieert van ongeveer 7 m 
(zuidkant projectgebied) tot meer dan 30 m (hoogste punt oostelijke heuvel) (Figuur 34a). 

De dikte van de ophoging boven de ondoorlatende afdichtlagen, waarmee de storten worden 
afgeschermd van het infiltrerende neerslagwater, varieert eveneens sterk (Figuur 34d). De zones die het 
minst worden opgehoogd na de sanering, zijn de centrale vallei waar zich voorheen de loop van de 
Potgatbeek situeerde (gemeentegrens Boom ‐ Rumst), het rietmoeras dat ontwikkeld wordt aan de 
oostkant (de huidige locatie van de visvijver) en de westzijde waar zich het asbeststort situeert (Figuur 
34d). Een minimale dikte van de tertiaire zanden bovenop de Boomse klei is hier wel aangewezen, om de 
ontwikkeling van valleibos en rietmoeras te faciliteren (zie verder onderdeel 4.6.8).   

 

Figuur 34. (a) Hoogte boven TAW (in meter) van het projectgebied na landschapsbouw; witte lijn: projectgebied; 
rode lijn: perimeter van de afdichtlaag; (b) Hellingenkaart (%) van het projectgebied na 
landschapsbouw;  (c) Dikte boven de afdichtlaag (m) na landschapsbouw; (d) coupe van het 500 m 
lange transect doorheen het projectgebied, weergegeven door de zwarte lijn in de andere deelfiguren 
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De afdichtlaag helt vanaf het asbeststort aan de westelijke grens van het projectgebied af in de richting 
van de centrale vallei: aan de Bosstraat situeert de afdichtlaag zich op een hoogte van ongeveer 30 m en 
aan de zuidkant van de centrale vallei is dat nog slechts op 13 m hoogte (Figuur 34d). De oostelijke 
heuvel wordt tot 22 m boven de afdichtlaag opgehoogd en de topografie van het maaiveld volgt er min 
of meer die van de afdichtlaag, met waterscheiding die centraal van noord naar zuid loopt (Figuur 34d).  

De hellingsgraad van het landschap loopt sterk op aan de noordelijke kop van de vallei en ter hoogte van 
de zijvalleitjes in westelijke richting. Een ruwe analyse op basis van de GIS data van het ontwerp 
landschap, wijst op een helling van ongeveer 40% op beide plaatsen (Figuur 34 b). 

In natuurlijke omstandigheden is de hellingshoek voor bodemstapeling maximaal rond de 40° (83%), 
afhankelijk van textuur en vochtigheidsgraad van de bodem. Wanneer echter gras of kruiden worden 
ingezaaid en de helling beheerd dient te worden is een maximum helling van 1:2 (27° of 50%) 
aanbevolen (DEFRA, 2009). De voorziene hellingen van 40% zijn dus acceptabel.    



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be  doi.org/10.21436/inbor.18416046  Pagina 87 van 211 

4.  BEOORDELING EN BESPREKING 

4.1.   MILIEUKWALITEIT 

4.1.1. Actuele milieukwaliteit 

In deze studie hebben we vooral de bodem‐ en de waterkwaliteit beschouwd binnen het projectgebied. 
Luchtkwaliteit is buiten beschouwing gelaten, evenals lichtvervuiling of geluidsdruk, maar met die 
factoren kan binnen het MER wel rekening worden gehouden. 

Binnen de projectperimeter is de huidige bodemkwaliteit in de bovenste meter niet dramatisch. Fysisch 
is de bodem sterk beïnvloed door vergravingen en vooral door het lokaal storten van baksteenpuin, 
asbest en andere inerte materialen. 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 in Zone I waar boven het asbest‐stort er een zeer ondiepe 
bodem voorkomt (bvb 20 cm op meetlocatie BB03, Figuur 17). 

Ook stelt zich op het huisvuilstort (Zone 2, Figuur 7) 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 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).   

De zware‐metaalverontreiniging en de verhoogde zoutgehalten aan chloriden en sulfaten zijn vooral een 
probleem van de ondergrond. Uit het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek bleek voor de 
zware metalen de grootste verontreiniging dieper dan 2 m voor te komen. Vooral de zware metalen Pb 
en Zn overschreden de bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype natuur en bos (BSNI). Wanneer de 
bodemanalyses vastgesteld door het PIH (2008) worden getoetst aan de BSNI norm, worden 
overschrijdingen vastgesteld voor Cd, Cr, Cu, Pb en Zn; heel vaak in dezelfde zones: ter hoogte van het 
asbeststort (Zone 1) en het huisvuilstort (Zone 2) (Figuur 7). Uit onze eigen, recente analyse van de zware 
metaalgehalten in de bovenste meter bleek echter nergens de BSNI overschreden te worden. Er werden 
enkel aanrijkingen met Zn vastgesteld waarbij de VLAREBO richtwaarde werd overschreden, maar het 
bleef onder de BSNI. 

Om de biobeschikbaarheid van zware metalen na te gaan in het bosecosysteem werd het 
strooiselcompartiment onderzocht. Er werden vooral aanrijkingen vastgesteld met Zn en Cd, maar 
slechts op één locatie werd voor Cd de risicogrens overschreden. En die locatie viel dan nog buiten de 
saneringszone (BB01 op Figuur 17). 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 project gebied. 

Wat de kwaliteit van het grondwater betreft, beoordelen we de toestand anders. Uit de 
grondwateranalyses van het OBBO (Borremans, 2014) blijken zeer hoge zoutgehalten voor te komen, in 
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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 (Tabel 3.23). 
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 ruim aanwezig in Boomse klei, en zwavelhoudende verbindingen in andere 
geologische lagen (bvb. sulfiderijke veenlagen). Het wordt aanbevolen om tijdens en na de sanering de 
(resterende) flux aan sulfaten vanuit het gebied naar de Rupel te monitoren en actie te ondernemen 
wanneer er overschrijdingen worden vastgesteld. 

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

+). 
Dergelijke omstandigheden dienen in toekomstige plassen vermeden te worden. Ook hierom dient 
interactie van het gestorte materiaal met het oppervlaktewater via het grondwater volledig te worden 
uitgesloten.  

4.1.2. Milieukwaliteit na landschapsbouw met geolagen 

Indien de geologische substraten (geolagen) ontgraven uit het Oosterweeltracé geborgen worden in het 
projectgebied is het de bedoeling dat de milieukwaliteit van het gebied er substantieel op vooruit gaat. 

Dit betekent dat deze geolagen een voldoende fysische en chemische bodemkwaliteit moeten hebben 
waarop zich duurzame, klimaatrobuuste vegetatietypes en ecosystemen kunnen ontwikkelen. 

Wat betreft de milieukwaliteit is het elementair dat deze substraten geen noemenswaardige hoge 
concentraties aan inorganische polluenten (zware metalen) én organische polluenten bevatten. 
Bovendien mogen ze geen extra vracht aan zouten in dit reeds zwaar belast gebied inbrengen. We 
denken dan vooral aan sulfaten en chloriden. Concreet betekent dit voor de landschapsbouw dat : 

(1)    pyriethoudende Boomse kleilagen beter niet dagzomen om oxidatie en sulfaatuitloging te 
vermijden en blootstelling aan verhoogde Cr concentraties te beperken; 

(2)    er beter niet gewerkt wordt met vergraven veengronden met een hoog zwavelgehalte en/of een 
hoog Arseen gehalte; 

(3)    de geolagen niet belast zijn met een hoge zoutvracht (EC < 1500 µS/cm); 

(4)    de geolagen voor gebruik in het bodemcompartiment (zie onderdeel 4.5.3), geen verhoogde 
zware‐metaalgehalten (verhoogd t.o.v de richtwaarden) mogen bevatten (zoals Chroom gehalten in 
Fm van Berchem en Fm van Boom);  

(5)    de geolagen een voldoende carbonaatbuffer moeten hebben om de aanwezige verzuring in het 
gebied af te bufferen (Fm van Lillo heeft hoogste carbonaatgehalte). 
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Zoals aangetoond hebben de meeste formaties een basische pH, binnen het pH‐H2O bereik 8 ‐ 9 (Figuur 
35). De biobeschikbaarheid van de meeste voedingselementen is sterk pH afhankelijk zoals aangetoond 
in Figuur 35.  

 

Figuur 35. Invloed van bodem‐pH op de biobeschikbaarheid van nutriënten voor planten. Bron: 
www.emporiumhydroponics.com. Groene kleur wijst op optimale beschikbaarheid; rode op gebrekkige 
biobeschikbaarheid. 

Met de meeste formaties zitten we volgens Figuur 35 in het ‘medium’ tot ‘strongly alkaline’ bereik, 
waardoor gebreksverschijnselen kunnen optreden voor N, P, Fe, Mn, B, Cu en Zn. Er is genoeg N‐
depositie in Vlaanderen (> 25 kg N/ha/j) zodat N zeker niet limiterend zal worden, maar voor de andere 
elementen kan dit wel het geval zijn, tenzij er via aangebracht organisch materiaal (groencompost, 
mulch) in deze elementen wordt voorzien, daar waar het nodig is.      

Naast de chemische bodemkwaliteit van de geolagen moeten ze ook (potentieel) goede fysische 
kwaliteiten hebben. 

Zo is het belangrijk dat: 

(1)    er zich een voldoende diep, niet gecompacteerd bodemprofiel kan ontwikkelen (minstens 1 m 
diep) met plaatselijk een voldoende dik (0.5‐1 m) onderliggend substraat  voor (tijdelijke) 
hemelwateropvang en nutriëntenvoorziening; 

(2)    de fysische bodemeigenschappen (mineralogie, textuur) goede bodemhydrologische condities 
toelaten (waterretentie, waterbergend vermogen, hydrologische conductiviteit, bodemverluchting);   

(3)    bodemleven zich voldoende kan ontwikkelen (bodem als habitat); 

(4)    op hellingen de geolagen niet (al te) erosiegevoelig zijn of afschuiven op kleilagen (land‐slides). 

In hoofdstuk 4.5 worden een aantal kritische succesfactoren besproken die de verwachte milieukwaliteit 
concretiseren.  
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4.2 ECOLOGISCHE KWALITEIT HUIDIGE BOS 

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 (Happaerts, pers. med.; Laurijssens & De Blust, 2012). Lokaal is de bodem ondiep en weinig 
doorlatend wat aanleiding geeft tot afwisselend zeer natte en droge omstandigheden. Op die plaatsen is 
er veel sterfte en kan de stabiliteit van het pionierbos in het gedrang komen door de toenemende 
droogte als gevolg van klimaatverandering. 

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. Dat 
was ook reeds de conclusie van het natuurontwikkelingsplan, al wordt er op gewezen dat de potentie 
voor deze soortengroep zal toenemen naarmate het bos ouder wordt (Laurijssens & De Blust, 2012: 31). 

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). 

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. 

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.  

De opslag van invasieve duizendknoop in het projectgebied, langsheen de omheining en de tijdelijke 
afdekking, kan een bedreiging zijn voor een gevarieerd en ecologisch waardevol landschap. Bij de 
landschapsbouw moet de nodige aandacht gaan naar de zorgvuldige bestrijding van invasieve 
duizendknoop (zie onderdeel 4.4). 
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4.3 ECOLOGISCHE KWALITEIT AQUATISCHE ECOSYSTEMEN 

De waterkwaliteit van vijvers in het projectgebied was hooguit richtinggevend vast te stellen door een 
eenmalige bemonstering, zeker op een tijdstip (winter) wanneer de biologische activiteit gering is, de 
temperatuur laag en er sterke verdunning kan zijn van polluenten in het oppervlaktewater. Dit geldt 
eveneens voor de vegetatiekenmerken. Omtrent de ecologische kwaliteit kunnen dan ook slechts enkele 
algemene vaststellingen worden gemaakt. 

Er kon wel worden vastgesteld 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 Zn‐verontreiniging 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.  

Bij de grotere (vis)vijvers zijn de hellingen vaak (te) steil en zouden zacht hellende oevers meer 
ecologische mogelijkheden bieden. Vaak bevatten de oevers stortmateriaal (puin), of zelfs piepschuim. 

4.4 KOOLSTOFBALANS 

4.4.1. Actuele koolstofvoorraden  

Op basis van de 14 proefvlakken werd de koolstofvoorraad van het huidige bosgebied geschat in 4 
compartimenten: (1) de minerale bodem, (2) de strooisellaag, (3) de houtige levende biomassa en (4) het 
dood hout.  

De minerale bodem bevat doorgaans 2/3 van de totale C in een bosecosysteem. We observeerden 
tussen de 40,9 en 247 ton C/ha in de minerale bodem, met een gemiddelde van 131,4 t C/ha (SD = 62 t 
C/ha). De variatie in C voorraden is zeer groot voornamelijk te wijten aan de variatie in bodemdiepte.  Op 
BB03 en BB15 werd slechts 40‐45 t C/ha bepaald, in de natste boszones werd meer dan 200 t C/ha in de 
bodem gemeten. Door beperkte afbraak in anoxische omstandigheden kan koolstof er immers 
accumuleren.  

Ook was er heel wat variatie in koolstofvoorraad tussen de strooisellagen van de bezochte plots: dit 
varieerde van 4 t C/ha tot 13,1 t C/ha, met gemiddeld 7,5 t C/ha (SD=3,0 t C/ha). Een gemiddelde 
strooisellaag in Vlaanderen bevat 21,4 t C/ha (De Vos, 2009). De strooisellagen in het projectgebied 
waren alle mull en moder types die relatief snel afbreken en waardoor C via bioturbatie (werking van 
bodemorganismen) in de bodem wordt ingewerkt.  

Uit de dendrometrische opnames  (zie onderdeel 3.2.4) werd een gemiddelde staande houtvoorraad van 
77,4 m³/ha geschat en 10% dood houtvolume (dus ca 7,7 m³/ha). 

Wilgenhout heeft een massadichtheid van ongeveer 450 kg/m³ en bij berk is dat hoger (ca 550 kg/m³), 
gemiddeld dus 500 kg/m³. De houtvooraad (levend) is dus 77,4*500 = 38,7 t houtige biomassa per ha. Nu 
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bevat 1 ton hout 500 kg C (LUCUCF conversie factor 0.5) dus 38,7/2 is 19,4 t C/ha in de houtige 
biomassa.    

De staande houtvoorraad vertegenwoordigt gemiddeld 75% van de totale bovengrondse biomassa, 
ongeveer 24% is aanwezig in takken en 1 % in bladeren (Vande Walle et al., 2001). Dus takken en 
bladeren wegen ongeveer 25*38.7/75 = 12.9 ton aan biomassa met een koolstofinhoud van 6,5 t C/ha.  

Dood hout heeft, afhankelijk van de degradatietoestand, een lagere dichtheid (nemen we aan 400 
kg/m³) en vertegenwoordigt hier dus 7.7*400 = 3 t houtmassa of 3 x 0,5 = 1.5 t C/ha.  

De koolstof aanwezig in levende en dode wortels zitten vervat in de koolstofbegroting van de bosbodem. 

Ruw geschat bevat een virtuele ha bos binnen het projectgebied de C voorraad in Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Geschatte C‐voorraad en gestockeerde CO2‐equivalenten in 1 ha bos binnen het projectgebied  

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 

 

Volgens de boswijzer ligt 38 ha van het projectgebied onder bos. De huidige totale CO2 opslag wordt 
voor dat bosaandeel geschat op 23153 ton CO2‐equivalenten (6,3 kt C). 

Uiteraard stockeren ook de niet‐bosbodems koolstof (hiervan ontbreken gegevens) en zal de C stock van 
het volledige projectgebied daardoor hoger liggen dan deze primaire schatting. Ook werd abstractie 
gemaakt van de lokaal aanwezige kruid‐ en struiklaag die ook een zekere C‐voorraad herbergen.   

Een conceptuele C balans is weergegeven in Figuur 36. Hierbij wordt met toenemende bestandsleeftijd C 
opgeslagen in de (langlevende) bomen, strooisel en bodem en pas na enkele decennia eerst in korte‐
termijn producten (met beperkte levensduur) en nadien in duurzame houtproducten (met lange 
levensduur). Vooral die duurzame producten (bvb. bouwhout) zijn een substitutie voor beton en staal, 
die een enorm (fossiel) energieverbruik (en dus CO2 uitstoot) kennen bij fabricatie, waardoor bovenop de 
gesequestreerde CO2 in het hout een substitutie‐effect gerealiseerd wordt (Figuur 36).  

Het pionierbos binnen het projectgebied is na 20 jaar niet in staat om voldoende duurzame 
houtproducten te leveren. Maar het bos heeft wel in 2 decennia 23153 ton CO2‐equivalenten 
vastgelegd, wat kan gezien worden als het resultaat van een ‘biologisch’ Carbon Capture and Storage 
(BCCS) proces. 

Vanuit koolstofperspectief bevelen we 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 (bvb vezelplaat) zal 
wellicht teniet gedaan 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 onze inschatting is dat het bestaande bos (=alle compartimenten uit Tabel 
4.1) best ter plaatse begraven (gestockeerd) worden onder de landschapsheuvel. De geraamde C‐stock 
wordt dan voor langere tijd gesekwestreerd. Simpelweg hetzelfde proces van hoe fossiele 
koolstofbronnen zijn ontstaan, maar dan gerealiseerd door menselijke tussenkomst.  
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Idealiter wordt dan bij de aanleg van de landschapsheuvel minder CO2 uitgestoten dan 23153 ton CO2‐
equivalenten zodat er geen off‐set 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).  Voor wat de sanering betreft volgens het BATNEEC‐scenario (3 mio m3 gronden) leverde dit 
een geraamde hoeveelheid CO2‐uitstoot op van 14525 ton CO2‐eq. Dit is 63% 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 is als volgt: 

 alle 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; 

 alle takhout & bladeren blijven ter plaatse en worden afgedekt met bodemmateriaal , 
waarbij natuurlijk vermeden wordt dat takken de eventuele liners kunnen perforeren of 
beschadigen. 

 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.  

4.4.2. Toekomstige koolstofvoorraden 

Het accuraat inschatten van de toekomstige CO2 opslag door bos‐ en natuurontwikkeling over de tijd 
dient rekening te houden met diverse parameters zoals bodemtype en ‐fertiliteit, initiële 
bodemkoolstofstock, boomsoort(en), ondergroei, beheer (plantdichtheid, dunningsregimes), 
nutriëntenstatus en vochtvoorziening, functionele bodembiodiversiteit,  etc.  

Het is dus bijzonder moeilijk om de ontwikkeling van de toekomstige koolstofvoorraden voor het gebied 
correct in te schatten. Anderzijds, zal wanneer de landschapsbouw gerealiseerd wordt, heel wat kunnen 
geleerd worden over koolstofopslag  op de neogene bodems met initieel een zeer lage C‐voorraad, op 
voorwaarde dat we de uitgangstoestand (T0) degelijk documenteren.   

 

Figuur 36. Conceptueel model van een koolstofbalans (uitgedrukt in ton koolstof per ha) doorheen de tijd van 
koolstof die netto wordt opgeslagen in een multifunctioneel bos op basis van eik vertrekkend van 
landbouwgrond (naar Muys et al. 2002). 
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In de studie van Muys et al. 2002 is een simulatie gemaakt van de potentiële CO2 opslag van nieuw 
aangelegd multifunctioneel bos (op basis van eik) op verschillende bodemtexturen, vertrekkend van 
landbouwgrond (Tabel 4.2).    

Tabel 4.2. Simulatie CO2 sequestratie nieuw aangelegd bos op diverse 
bodemtexturen (naar studie  Muys et al. 2002)

 
De geolagen vertonen vooral de textuurklassen Z (Zand), S (Lemig zand) en L (zandleem). De 
voedingstoestand van landbouwgronden zal vele malen hoger liggen dan de geolagen, zelfs als die door 
middel van groencompost aangerijkt worden met nutriënten. Aangenomen dat de nutriëntenvoorziening 
toerijkend is voor de nieuw aan te leggen bossen zal na 10 jaar een totale biomassa kunnen opgebouwd 
worden tussen de 153 en 160 t CO2 per ha, en na 20 jaar tussen de 200 en 260 ton CO2 per ha.  

Het actuele bos heeft een staande voorraad van omgerekend ~100 ton CO2 per ha (Tabel 4.1) na meer 
dan 22 jaar dus dat is ruim de helft lager dan wat kan verwacht worden met stabiele, langlevende 
boomsoorten zoals eiken.   

De jaarlijkse opbrengst (houtproducten) varieert tussen de 1,3 en 12 t CO2 ha
‐1 jr‐1. Wanneer de 

vuistregel wordt gehanteerd dat 1 m³ hout ca. 1 ton CO2 vertegenwoordigt is dat 1,3 ‐ 12 m³ hout per ha 
en per jaar, wat tevens realistisch is. Een gemengd jong bos behaalt de eerste 150 jaar een gemiddelde 
opbrengst van 3.9 ‐ 8.1 t CO2 ha

‐1jaar‐1, of snel omgerekend 4 – 8 m³ ha‐1jaar‐1 aanwas. In de jeugdfase 
kan deze aanwas echter het dubbele zijn.  

De netto opslag in de bodem + strooisellaag is volgens het gemodelleerde voorbeeld op zandgronden 
ongeveer 5 ton CO2 ha

‐1 jr‐1, wat overeenkomt met 1,36 t C ha‐1 jr‐1.  Dit is relatief hoog, wetende dat de  
gemiddelde sequestratie capaciteit 0,24 ‐ 0,35 t C ha‐1 jr‐1 is in een minerale bosbodem en 0,88 ‐ 1 t C ha‐1 
jr‐1 in de strooisellaag  (De Vos, 2009).   

Dus, gebaseerd op dit cijfermateriaal en aangenomen dat opnieuw 38 ha effectief zal bebost worden op 
de landschapsheuvel, dan kan na 10 jaar: 1,9 kt CO2 vastgelegd worden in bodem+strooisel en 5,9 kt CO2 
in de bosbiomassa, samen 7,8 kt CO2 (= 205 t CO2 per ha). Na 20 jaar is dat ongeveer: 3,8+8,74 ~ 12,5 kt 
CO2 (= 329 t CO2 per ha) , abstractie makend van houtopbrengst. Dus gemiddeld kan er de eerste 20 jaar 
0.63 kt CO2 per jaar worden gesequestreerd door het nieuwe bosgebied of  16.5 ton CO2 ha

‐1jr‐1 . 

Stel dat volgens het voorgestelde scenario de bestaande C voorraad niet begraven zou worden om CO2‐
neutraliteit te waarborgen, dan zou er 23 jaar bosontwikkeling  nodig zijn om de geraamde 14.5 kt CO2 
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uitstoot door de landschapsreconstructie te compenseren. De huidige bovengrondse C‐voorraad zal op 
minder dan 10 jaar door eenzelfde oppervlakte aan nieuwe bos geëvenaard kunnen worden bij optimale 
groeicondities. De opbouw van de bodemkoolstofvoorraad in de nieuwe bodems verloopt echter veel 
langzamer en zal ettelijke decennia vergen vooraleer hetzelfde niveau van de begraven bodems wordt 
bereikt, maar dat is nu eenmaal het natuurlijke proces van duurzame koolstofopslag in de bodem.  

4.5. GRONDVERZET EN GEBRUIK GEOLAGEN 

4.5.1. Ontgravingsvolumes 

De geschatte hoeveelheden aan te ontgraven bodemmaterialen werden geraamd door Lantis. De 
hoeveelheden per geologische laag zijn afhankelijk van het Oosterweel traject/deelfase van de 
ontgravingen (Figuur 37 en 38). Slechts een deel van het uitgegraven materiaal zal bestemd zijn voor de 
landschapsbouw in Rumst indien het voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen (zie 4.5.3).  

 

Figuur 37. Oosterweelknoop‐Kanaaltunnels traject MA1 (links) en R1 traject ME1 (rechts) waarvoor geologische 
coupes werden gemaakt door Lantis. 

In de coupes in Figuur 38 is met blauwe stippellijn de ligging van de ‘vloer’ van de tunnel en snelweg 
aangegeven (Info september 2019) zodat duidelijk is welke geolagen aangesneden worden in functie van 
het trajectbereik (afstand in X‐as).  Zo is duidelijk dat Boomse klei (Bm) alleen aangesneden wordt in 
traject MA1, binnen het bereik 1,5 ‐ 3 km, en helemaal niet vrijkomt langsheen het R1 traject (ME1). 
Formatie van Berchem komt dan weer niet voor de eerste 1,2 km in MA1 traject, en ook niet de eerste 
500 m of na 1,8 km in traject ME1.  

Het is dus belangrijk de beschikbaarheid van de geolagen als functie van het ontgravingstraject af te 
stemmen op de benodigde geolagen en hun volumes in het landschapsbouwproject.   
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Figuur 38. Geologische coupes (profielen) voor de trajecten  MA1 (boven) en ME1 (onder). 

Op 26/11/2019 werd door Lantis een eerste raming overgemaakt van de volumes aan geologische 
substraten die zullen vrijkomen bij de ontgravingen voor het Oosterweelproject (Tabel 4.3) 

We onderscheiden het totale aandeel van elke laag en het aandeel aan Tertiaire formaties: Lillo (Li),  
Kattendijk (Kd), Berchem (Bc) en Boom (Bm).  

Tabel 4.3. Raming van volumes per Laag of Formatie 

Code  Laag of Formatie  Totaal m³ Aandeel Totaal Subaandeel Tertiair

A  Aanvullaag/Anthropogeen  2381433 39%  ‐ 

Q  Quartair  722502 12%  ‐ 

Qp  Quartair Pleistoceen zand  44965 1%  ‐ 

Li  Fm Lillo  813763 13%  27% 
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Kd  Fm Kattendijk  1259287 20%  42% 

Bc  Fm Berchem  798943 13%  27% 

Bm  Fm Boom  129492 2%  4% 

 
Totaal volume  6150385 100% 

 

 
Volume Tertiaire materialen 3001485 48%  100% 

Merk op dat ongeveer de helft van de ontgraven volumes uit bodem en Quartaire materialen bestaat, de 
andere helft uit Tertiaire substraten.  Het aandeel Boomse klei is gering (2% op totaalaandeel en 4% van 
Tertiaire substraten). De formatie van Kattendijk heeft duidelijk het grootste aandeel.  

Op 13/03/2020 werd door Lantis een nieuwe schatting gemaakt van de in‐situ ontgravingen per 
deelfase. Deze volumes zijn niet noodzakelijk de volumes af te voeren of te gebruiken gronden voor de 
landschapsbouw, maar geven wel het potentieel aan van de te gebruiken bodemmaterialen. 

Er worden drie deelzones onderscheiden: 

1)      Oosterweelknoop  

2)      Kanaaltunnels  

3)      Traject R1 van Masurebrug tot Antwerpen Oost  

Hoe de aannemer uiteindelijk zal ontgraven is nog te bepalen. De berekeningen per deelzone zijn een 
voorlopige oefening. In maart 2020 werden door Lantis nieuwe berekeningen uitgevoerd opgesplitst 
voor zone 3A (Oosterweelknoop) en 3B (overige traject) met een totaalvolume (3A+3B) van 7 697 868 
m³. Dit is 1,5 miljoen m³ meer dan de raming in 2019 (Tabel 4.4). Dit geeft aan dat deze volumes nog 
sterk fluctueren, afhankelijk van de afbakening en berekeningswijze.  

Tabel 4.4. Raming van volumes per laag of formatie en deelfase  (berekeningen november 2019) 

Code  Omschrijving  Oosterweelknoop Kanaaltunnels Traject R1  Totaal 

A  Aanvullaag/Anthropogeen  497686  142265  1741482  2381433

Q  Quartair  320478  78916  323108  722502 

Qp  Quartair Pleistoceen zand  37026  7831  108  44965 
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Li  Fm Lillo  280740  78205  454818  813763 

Kd  Fm Kattendijk  328155  238390  692742  1259287

Bc  Fm Berchem  49264  464592  285087  798943 

Bm  Fm Boom  18591  110901    129492 

  Totaal volume  1531940  1121100  3497345  6150385

Een voorzichtige fasering in de tijd is dat de ontgravingen van Oosterweelknooppunt starten vanaf 2021, 
in de kanaaltunnels vanaf 2022 en R1‐noord vanaf 2023. 

Dit betekent dat vanaf begin zomer 2022 zowel uit Oosterweelknoop als kanaaltunnels ontgraven 
geolagen zullen vrijkomen.  De deelzones (trajecten) die naar Rumst kunnen afgevoerd worden zijn op 
dit moment ook nog onduidelijk. Zo is het mogelijk dat het lot dat vrijkomt uit de Oosterweelknoop niet 
(meer) in aanmerking komt en dat alle materiaal afkomstig zal zijn van de Kanaaltunnels en Traject R1 
(Tabel 4.4).  

4.5.2. Bergingsvolumes 

Volgens DVW dient het deel dat kan aangevoerd en geborgen worden te voldoen aan de 
grondverzetcodes 211, 311NA en 411NA, zoals contractueel bepaald tussen de partijen en betreft het 
hoofdzakelijk Tertiaire bodemmaterialen (Tabel 4.5) die geborgen kunnen worden. Er dient evenwel nog 
nagegaan of afdek‐ en Quartaire bodemmaterialen mogelijks nuttig gebruikt kunnen worden. Uiteraard 
dienen ze ook aan alle gestelde kwaliteitseisen en normen te voldoen.  

Tabel 4.5 Effectief te benutten Tertiaire grondvolumes van Antwerpen 
Rechter‐oever die voldoen aan toegelaten grondverzetcodes 211  en 
411NA volgens inschatting van DVW. 

Code  Omschrijving  Totaal m³  Aandeel 

A  Aanvullaag/Anthropogeen   *   

Q  Quartair   *   

Qp  Quartair Pleistoceen zand   *    

Li  Fm Lillo  1031925 30% 
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Kd  Fm Kattendijk  1365838 40% 

Bc  Fm Berchem  862513 25% 

Bm  Fm Boom  153370 4% 

   Totaal volume  3413646 100% 

                                      * gebruik van codes A, Q en Qp is mogelijk indien ze voldoen aan de bodemkwaliteitseisen 211,311,411 

Deze laatste volumes liggen iets hoger dan de Lantis raming van wat beschikbaar komt, maar het aandeel 
van deze grondstromen zit in dezelfde grootte orde. We gaan uit van deze bergingsvolumes per formatie 
om de mogelijkheden en beperkingen van de specifieke substraten voor de landschapsbouw in te 
schatten. 

We adviseren om de te bergen geolagen op te splitsen in drie bestemmingscategorieën, die elk dienen te 
voldoen aan specifieke fysicochemische kwaliteitseisen: 

1) geolagen voor gebruik als bodem (bovenste 1.5 m inclusief substraat) 
2) geolagen voor gebruik als onderwaterbodem (1‐1.5 m bodem van plassen/rietvijver) 
3) geolagen voor gebruik als ondergrond (> 1.5 m diep) 

Uitgaand van het 3D ontwerpmodel (Ophoging tov huidig reliëf, Figuur 39.) binnen het studiegebied zijn 
de benodigde volumes (eigen kuberingen) voor bodem en ondergrond  opgenomen in Tabel  4.6 

 

Figuur 39. Tractebel 3D landschapsbouw ontwerp 2019 waarop de bergingsvolumes werden berekend. Isolijnen zijn 
hoogtelijnen (m ophoging tov huidig reliëf). 
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De oppervlakte van de rietvijver, die het grootste wateroppervlak is binnen het studiegebied met een 
onderwaterbodem wordt geschat op 2.8 ha op basis van het ontwerp (ingetekend op figuur 42). 

Van de 52,9 ha van het projectgebied wordt 44,4 ha vergraven, waarvan 1,7 ha uitgegraven, ongeveer 
3,2 ha blijft op huidige reliëf en 39,4 ha wordt opgehoogd (landschapsbouw). Het uitgegraven volume 
bedraagt  24471 m³, het opgehoogde volume volgens het ontwerpmodel in Figuur 39 is 3,49 mio m³.  

Van dit opgehoogde volume kan 2,94 mio m³ geborgen worden als ‘ondergrond’ en is ~550000 m³ nodig 
om ‘bodems’ in de bovenste 1,5 m te ontwikkelen, over een oppervlakte van 41,3 ha (Tabel 4.6). 

Voor het bodemcompartiment  ‘substraat’ van gemiddeld 0,5 m dikte is ~183400 m³ nodig. Onder het 
rietveld zal voor de onderwaterbodem (1 m dikte boven substraat) een volume van ca 28250 m³ 
volstaan.  Tabel 4.6 geeft een overzicht van de benodigde volumes om bodem, onderwaterbodem en 
ondergrond van het ontwerpmodel te realiseren, en dit verder uitgesplitst naar de gewenste geolagen.    

Tabel 4.6. Theoretische berekening van bergingsvolumes voor bodem en ondergrond volgens het 3D 
ontwerpmodel en uitsplitsing per type bodemlaag en geolagen. 

Landschapsmodel 
Bodem  Onderwaterbodem  Ondergrond 

Totaal 
(0‐1.5 m)  (0‐1.5 m)  (1.5‐24 m) 

Oppervlakte (ha)  38.5  2.8  39.2  52.9 

Aangeboden volume (m³)  518224  28250  2944385  3490859 

Fm Lillo  150000  0  881925  1031925 

Fm Kattendijk  197258  28250  1140330  1365838 

Fm Berchem (substraat)  170966  12434  679113  862513 

Fm Boom  0  0  153370  153370 

 Totaal gebruikt (m³)  518224  40684  2854738  3413646 

Totaal aandeel (%)  15%  1%  84%  100% 

Formatie van Boom wordt niet gebruikt in het bodemcompartiment, maar wel als afdichtlagen in de  
ondergrond. Met dit materiaal wordt vooral de onderafdek van het vijvercomplex gerealiseerd en 
afdekking/isolatie van de valleizone tussen asbeststort en huisvuilstort. 

Het moedermateriaal voor de toekomstige bodem bestaat overwegend uit Fm van Lillo en Fm van 
Kattendijk, waardoor enige variatie in bodemtextuur wordt bekomen. De top van de Fm van Lillo is 
kleiiger (Figuur 29) en zal lokaal de bodemtextuur wat verzwaren tegenover de meer zandige Fm van Kd 
die het hoogste volume‐aanbod heeft. Vooral de glauconiethoudende fracties van de Formatie van 
Berchem worden best ook lokaal gebruikt als kalium‐rijke substraten en om het waterbergend vermogen 
van de bodems te verhogen. Als onderwaterbodem worden vooral Kattendijkse zanden als meest 
geschikt bevonden (zie 4.5.3.2).   

 

4.5.3. Fysico‐chemische kwaliteits‐eisen 

De fysico‐chemische kwaliteitseisen voor de bodemlaag (terrestrische bodem en onderwaterbodem) 
worden voornamelijk bepaald vanuit een (bodem)ecologisch perspectief, deze van de ondergrond vooral 
vanuit civieltechnisch perspectief en eventuele milieurisico’s voor de grondwaterkwaliteit. Dit laatste is 
echter voorwerp van de Tractebel studie ‘ontvangende groeve’. 
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We baseren ons hier op het ingeburgerde ‘pedon’ concept om de verschillende bodemkompartimenten 
te benoemen en een onderscheid te maken met de ‘ondergrond’, die biologisch niet of weinig actief is 
(Figuur 40). Bodemkundigen beschouwen het pedon als 3‐dimensioneel bodemlichaam groot genoeg om 
de individuele bodemhorizonten te bestuderen, typisch 1x1x2m diep.   

 

Figuur 40. Pedon‐concept voor de nieuw te ontwikkelen bodems op basis van geolagen in het projectgebied. 
Substraatdiepte start gemiddeld op 100 cm diepte maar kan variëren tussen 50 en 200 cm. 

Voor deze studie harmoniseren we de diepte van het ‘bodem’kompartiment met de milieukundige 
definitie van de ‘leeflaag’. Volgens de EMIS/VITO best beschikbare technieken (BBT) bij 
saneringsprojecten is deze leeflaag typisch 1 m dik (Goovaerts et al., 2006) maar in het kader van dit 
project wordt 1.5 m tot 2 m voorgesteld, waarbij substraat met een gemiddelde dikte van 50 – 100 cm 
inbegrepen is.  

Bij de landschapsbouw onderscheiden we dus een nieuw te ontwikkelen bodemcompartiment (0‐200 
cm) en de geologische sokkel of ondergrond dieper dan 150 cm die reikt tot aan de afdichtlagen of huidig 
maaiveld van het studiegebied, tot wel 24 m diep (Figuur 39). Merk op dat boomwortels van sommige 
boomsoorten, plaatselijk doorheen het substraat tot diep in de ondergrond kunnen doordringen op zoek 
naar nutriënten en water.  

4.5.3.1. Bodem 

We delen het bodemcompartiment verder op in een opperbodem (topsoil, 0‐30 cm), een onderbodem 
(subsoil, 30‐100 cm) en een substraat (100‐150/200 cm), analoog als bij conventioneel bodemonderzoek 
in natuurlijk ontwikkelde bodems (Figuur 40). De master‐horizonten die we klassiek onderscheiden (O, A, 
B, C) zijn hier niet het resultaat van langdurige bodemontwikkeling (pedogenese), maar zullen door 
ecotechnische ingrepen versneld tot stand gebracht worden. De ontwikkeling van een organische A 
horizont zal geactiveerd worden door inbreng van geschikte organische materialen zoals groencompost 
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of mulchings (humusbouw) en bebossing met aangepaste boom‐ en struiksoorten zodat snel een actieve 
strooisellaag en humusrijke toplaag wordt verkregen.  

Door bomen en struiken aan te planten (in tegenstelling tot kruidachtigen) zal ook de onderbodem 
doorworteld geraken en biologisch geactiveerd, waardoor bodemchemische en –fysische processen 
opstarten. Slechts weinig boomsoorten wortelen in minerale afdeklagen dieper dan 1,3 m (Hutchings et 
al. 2001), met uitzondering van Zwarte els die in anaerobe omstandigheden kan wortelen. Op chemisch 
arme groeiplaatsen worden echter frequent worteldieptes van twee meter of meer vastgesteld, als de 
doorwortelbaarheid van de bodem dit toelaat (Pigott 1991; Meier et al. 2018). 

Door een weldoordachte keuze van het type substraat en de dikte ervan, variërend tussen 0‐100 cm, 
kunnen we de waterhuishouding (hydrologische condities) van het bodemprofiel in zekere mate 
bepalen, het nutriëntenaanbod regelen alsook de eventuele biobeschikbaarheid van polluenten binnen 
aanvaardbare grenzen houden (redox condities).  

De chemische kwaliteitseisen voor de geolagen die in het bodemcompartiment (bodem+substraat) 
worden aangebracht zijn: 

 de elektrische geleidbaarheid op een 1:5 m/v (massa/volume) extract is lager dan 1500 µS/cm; 

 het sulfaatgehalte in een 1:10 m/v extract dient lager te zijn dan 1000 mg/kg sulfaat; 

 het chloridegehalte  van het bodemvocht dient lager te zijn dan 300 mg/l; 

 de gehalten aan zware metalen mogen nergens de BSN I (saneringsnorm Natuur‐ en Bosgebied) 
overschrijden en liggen bij voorkeur in de buurt van de VLAREBO richtwaarden (kritisch is Cr in 
Formatie van Berchem en As in veenbijmenging). 

We bevelen aan de Fm van Berchem enkel te gebruiken als substraat. Wanneer deze geolaag hoge Cr‐
gehalten vertoont dienen maatregelen getroffen te worden om oxidatie van CrIII naar CrVI te vermijden, 
gezien de hogere ecotoxiciteit van hexavalent chroom. Uit voorzorg deze geolaag gereduceerd houden 
als substraat is vermoedelijk de meest efficiënte aanpak.  
 

Uiteraard zal het organische stofgehalte van deze geolagen bij aanvoer laag zijn. Indien het gehalte aan 
organisch materiaal < 2.5 % op droge stof basis is dient de opperbodem aangerijkt  te worden met 
humusvormende materialen, bij voorkeur goed verteerde groencompost (type VLACO compost) of 
mulchings.  Screening van de aangebrachte organische materialen wordt aanbevolen.  In Bijlage K wordt 
een voorbeeld gegeven van een samenstelling van Groencompost afkomstig van IGEAN Brecht. Er dient 
nagegaan of ook de groencompost inzake zoutgehalten (EC) en gehalten aan zware metalen (in het 
bijzonder Cr) geen extra belasting vormt van het nieuw aangelegde ecosysteem. Het voorbeeld in bijlage 
voldoet helemaal . 

Humusbouw van de bodem is essentieel voor een efficiënte en duurzame bosaanleg (zie aanbevelingen 
koolstofbalans  4.4.) en natuurontwikkeling (4.6.2).  

De fysische kwaliteitseisen worden vooral gesteld aan de compactie en porositeit van de bodem, wat 
sterk samenhangt met de textuur en mineralogische samenstelling (in casu glauconiethoudend of niet, 
schelphoudend, …). 

Topsoil, subsoil en substraat vereisen een verschillende compactiegraad en door daar van bij de aanleg 
rekening met te houden of zelfs gericht naar te streven kunnen gewenste standplaatscondities bekomen 
worden inzake een goede lucht‐ en waterhuishouding van de bodem. 

Volgens ons pedon concept begint het substraat gemiddeld op 1 m diepte. Bestaat dit substraat uit 
glauconiethoudende  geolagen of klei wat goed gecompacteerd is met machines, dan zal zich hierop een 
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(stuw)watertafel ontwikkelen afhankelijk van de geomorforlogie van het terrein. Tabel 4.7 geeft volgens 
het Belgische drainageklassen‐systeem de gemiddelde dieptes aan van de hoogste grondwaterstanden 
en dieptes waar permanent gereduceerde (waterverzadigde) condities aangetroffen worden.  

De bodemlaag kan opgebouwd worden op basis van geolagen met texturen van ‘lichte bodems’ (textuur 
klassen Z, S, P) maar ook uit de groep zware bodems (L, A, E, U; zie Texuurklassen geolagen in Tabel 
3.15). 

Nemen we als voorbeeld een S textuur bestaande uit Kd geolagen, dan zal een verdicht (waterstuwend) 
substraat op 100 cm diepte nooit drainageklasse .a.  (zeer droge bodems) of zelfs .b. (droge bodems) 
kunnen opleveren omdat de hoogste grondwaterstand respectievelijk reeds 150 en 105 cm is. Matig 
droge (.c.) en matig natte bodems (.d) zullen zich wel kunnen ontwikkelen, waarbij de watertafel 
maximaal respectievelijk 25 en 50 cm boven het substraat (van 1 m diep) komt te staan.  Omheen de 
kleigroeve hebben de meeste bodems de bodemseries Sdh, Scm, Sdh, Pdc en Pdh volgens de Belgische 
bodemkaart.   Vochttrappen .c. en .d. zijn er dus de regel en rekening houdend met toenemende 
droogteperiodes door klimaatverandering ook de na te streven vochttrappen.  Mogelijks kan onder de 
bodem een kuipvormig substraat worden aangelegd  dat een zekere reserve aan hemelwater kan 
bergen.  

De diepte van het substraat zal in de landschapsbouw variëren tussen de 100 cm‐MV en 200 cm‐MV op 
de hoogste plaatsen. In dit geval wordt een diepe bodem gecreëerd die zeer droog kan worden. In de 
vallei die zich situeert op de voormalige loop van de Potgatbeek zit het substraat op 50 cm‐MV en kan 
zich, ook door zijdelingse voeding, een permanente watertafel vormen met reductiehorizont <25 cm‐MV 
(Tabel 4.7). Op de hellingen tussen de hierboven genoemde vallei en de toppen van de heuvels heeft de 
waterhuishouding intermediaire kenmerken, waardoor een geschikte groeiplaats ontstaat voor 
mesofiele soorten (zie 4.6.3)  

Tabel 4.7. Gemiddelde diepte (cm onder maaiveld) van de gemiddeld hoogste grondwaterstand 
(DHGWS) en gemiddelde diepte reductiehorizont (DREDH) voor zware en lichte texturen 
overeenkomstig de Belgische bodemkaart. (Uyttenbroeck et al. 2014)

 
 

Binnen het gebied wordt ernaar gestreefd verschillende standplaatsen te realiseren teneinde een 
variatie aan bostypes toe te laten. Geschikte boom‐ en struiksoorten voor elke bodemserie kunnen 
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gesimuleerd worden door gebruik van de online‐tool BOBO waarbij textuurklasse, vochttrap en 
profielontwikkeling (voor de nieuwe bodems steeds ‘p’ = zonder profielontwikkeling ) kan ingegeven 
worden en de geschikte boom – en struiksoorten worden opgelijst  (Uyttenbroeck et al. 2014). 

De fysische kwaliteitseisen na aanleg zijn verschillend per bodemcompartiment (Tabel 4.8). 

Tabel 4.8. Fysische kwaliteitseisen inzake penetratieweerstand en bodemdichtheid 

Compartiment  Cone index
(MPa) 

Bulk densiteit
(ton/m³) 

Ecotechnische info 

Opperbodem  < 1  < 1.2  Door verhogen van OM gehalte 

Onderbodem  < 3  < 1.6  Geen wortelbegrenzende lagen 

Substraat  > 3  > 1.6  Afhankelijk van type geolaag 
(klei‐ en glauconiet‐aandeel) 

  

Op hellingen dient erover gewaakt te worden dat de bodemlaag niet kan afschuiven op onderliggende  
verdichte substraten of dat substraten afschuiven op de ondergrondlagen. Vooral sterke textuur 
discontinuïteit in samenspel met de lokale hydrologie  (sub‐surface flow) kan verschuivingen (land slides) 
veroorzaken. Tevens dient op hellingen de opperbodem (30 cm topsoil) niet te los gefreesd om erosie te 
beperken. Inwerken van organisch materiaal ten behoeve van een goede bodemstructuur (en 
bodemleven) en om snelle vestiging van vegetatie te bewerkstelligen die de helling zal vasthouden is 
tevens op hellingen essentieel. 

Voor de aanleg van ondergrond, substraat en bodem rekening houdend met compactie raden we de best 
practices aan beschreven in Construction Code of Practice for the Sustainable Use of Soils on 
Construction Sites (Defra, 2009) (Figuur 41)  

Figuur 41. Oordeelkundige aanbrengen van natte, plastische bodems voor ‘soil stock‐piling’. (p29 uit 
Defra, 2009) 

 
  Op ondergrond en substraat kunnen bulldozers en graafmachines ongestoord rijden om die te 
compacteren. De 1 m bodemlaag wordt zijdelings aangebracht en graafmachines vermijden zoveel 
mogelijk over de net aangebrachte bodem te rijden. Om de opperbodem te creëren kunnen organische 
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materialen (bvb groencompost) of natuur/bosbodem (ent‐materiaal) door middel van 
landbouwmachines  met aangepaste bandenprofielen aangebracht en ingefreesd worden. 

De volgorde van aanbreng wordt in samenspraak met de aannemer bepaald, maar een mogelijke 
werkwijze is weergeven in figuur 42. 

 

Figuur 42. Mogelijke aanlegvolgorde van landschapsheuvel (1 => 10). Geolagen worden aangevoerd vanaf Rupel 
(ZW) via centrale werfweg. Opbouw gebeurt van noord (1) naar zuid (3) en oost (3) naar west (10). De 
oostelijke heuvel (2‐3‐4‐5) nabij rietmoeras (blauw) kan reeds afgewerkt worden tijdens aanlegfase van 
westelijke deel (6‐7‐8‐9‐10). 

Door OVAM of MER aanbevolen codes van goede praktijk worden maximaal opgevolgd en 
gecontroleerd.  

4.5.3.2. Onderwaterbodem 

Bij de inrichting van plassen dienen, wat de geschiktheid van opvullingsmateriaal als toekomstige 
waterbodem betreft, naast de VLAREBO‐normen 
(https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1015384.html), zowel textuur, gehalte aan 
organisch materiaal, zwavelhoudende verbindingen en nutriënten, als de fosforbindingscapaciteit de 
nodige aandacht te krijgen. We lichten de voornaamste voorwaarden in dit kader toe, vertrekkend 
vanuit het uitgangspunt dat een voldoende aanwezigheid van waterplanten sterk bepalend is voor de 
ecologische kwaliteit van stilstaande wateren en een duurzame ontwikkeling van een meer complexe 
levensgemeenschap. Waterplanten concurreren met fytoplankton voor licht en nutriënten. Deze 
factoren bepalen in essentie de omslag van waterplanten naar fytoplankton als dominante primaire 
producenten (cf. helder water met een hogere biodiversiteitswaarde versus troebel water met lagere 
biodiversiteit en ongewenste fenomenen zoals zuurstofgebrek, algenbloei,…). Hieruit volgen 
aanknopingspunten voor het beoordelen van substraten als opvullings‐ en bodemmateriaal.  

De textuur heeft consequenties voor de doorstroming van grondwater, de fysische stabiliteit van het 
substraat, de begroeibaarheid door waterplanten (vasthechting), de zuurstofhuishouding van de 
waterbodem, de retentie van stoffen en hun uitwisseling naar de waterkolom. In ondiepe plassen staan 
grote delen van de waterbodem bloot aan verstoring door windwerking en bioturbatie. Zwevende 
minerale deeltjes zullen, door extinctie en reflectie, het doordringen van licht in de waterkolom verlagen 
en sedimenteren op ondergedoken planten, waardoor ze bijdragen aan lichtbeperking van 
ondergedoken vegetatie. Bij een substraat met grovere textuur blijft de zwevende fractie beperkt. Dit is 
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een eerste reden waarom zandig materiaal met een beperkt aandeel lutum te verkiezen zal zijn, boven 
een meer kleiig materiaal.  

Als voornaamste limiterend element voor de primaire productie is de beschikbaarheid van fosfor een 
cruciaal aandachtspunt. Wortelende waterplanten nemen fosfor voornamelijk op uit de waterbodem, 
fytoplankton enkel uit de waterkolom, dit steeds onder de vorm van fosfaat. Is er voldoende fosfor in de 
waterkolom beschikbaar om de concentratie fytoplankton dermate te laten oplopen dat er in het 
vegetatieseizoen langdurige lichtbeperking van ondergedoken (wortelende) planten optreedt, dan 
verdwijnen deze laatste. Fosfor kan van externe bronnen afkomstig zijn (als fosfaat in grondwater, of al 
dan niet organisch gebonden in oppervlaktewater en afspoelend water), maar fosfaat kan ook vanuit de 
waterbodem naar de waterkolom diffunderen. Het ligt voor de hand dat een van meet af aan fosforrijk 
substraat een groter risico impliceert dat dit zal gebeuren: een laag fosforgehalte is, bijgevolg, een eerste 
vereiste.  

Minerale bodemdeeltjes met een fijne textuur bieden veel bindingsplaatsen voor uitwisselbaar fosfaat. 
Zwevende stof met individuele en in organische complexen geaggregeerde kleipartikels zal door 
evenwichten, microbiële activiteit en eventuele ingestie door zoöplankton, fosfaat uitwisselen naar de 
waterkolom. Grotere minerale deeltjes dragen minder uitwisselbaar fosfaat en verblijven minder lang in 
de waterkolom. Ze ‘transporteren’ minder voedingstoffen van bodem naar water. Ook dit is een reden 
om een meer zandig bodemsubstraat te verkiezen.  

Door het grotere interstitiële volume en de betere gasuitwisseling zal een zandige waterbodem langer en 
tot op een iets grotere diepte onder het bodemoppervlak een hogere redox behouden dan een kleiige. 
Fosfaat wordt hierin geïmmobiliseerd door binding met driewaardig ijzer (Fe3+), zodat het niet naar de 
waterkolom kan diffunderen. Daalt de redox van de toplaag, dan verdwijnt  deze barrière en neemt de 
flux van fosfaat naar de waterkolom toe. De zuurstoftoestand van de waterbodem zal afhangen van de 
zuurstofvraag vanwege de afbraak van organisch materiaal. Als de omzetting van organisch materiaal 
meer zuurstof verbruikt dan de toplaag kan opnemen daalt de Eh en levert de waterbodem fosfaat aan 
de waterkolom. In een waterbodem met veel organisch materiaal zullen reducerende omstandigheden 
vlugger optreden. Een laag gehalte organisch materiaal is daardoor eveneens bepalend voor de 
geschiktheid.  

Hoewel klei, als dusdanig, meer fosfaat kan binden dan zuiver zand, is dit laatste dus efficiënter om 
‘interne eutrofiëring’ (eutrofiëring veroorzaakt door verhoogde beschikbaarheid van reeds in het 
systeem aanwezige nutriënten) te verhinderen, tenminste zolang hierin voldoende driewaardig ijzer 
aanwezig is. De beschikbaarheid van ijzer wordt bepaald door wat er door verwering van ijzerhoudende 
mineralen (bijv. glauconiet) geleidelijk wordt vrijgegeven en er met (grond)water in gereduceerde vorm 
(Fe2+) wordt aangevoerd. Hoe meer ijzer, hoe meer fosfor ‘verwerkt’ kan worden zonder dat de trofie 
toeneemt. Een hoog ijzergehalte is daarom een gunstig gegeven bij een eventuele keuze. Ook andere 
metalen (i.c. aluminium, magnesium) kunnen door binding fosfor vastleggen in de waterbodem. In 
relatie tot de hier relevante geolagen is een relatief hoog glauconietgehalte dus veeleer als positief te 
beschouwen, omdat het positief correleert met het uitwisselbare gehalte aan fosforbindende 
metaalionen. Fosfor kan eveneens met calcium vrij stabiele verbindingen aangaan, zolang de pH 
voldoende hoog blijft. Een hoger calciumgehalte is daarom aan het lijstje van positieve criteria toe te 
voegen.  

Een ander belangrijk aspect is de zwavelhuishouding. De aanwezigheid van zwavel in gereduceerde vorm 
heeft twee negatieve kanten. Ten eerste, zal het zich sterk binden met Fe2+, waardoor depletie van Fe3+ 
op treedt zodat hiervan minder over blijft om fosfor te binden. Ten tweede, zal vrij sulfide gevormd 
worden eenmaal het tweewaardig ijzer is opgebruikt. Dit is reeds bij lage concentraties in de 
waterbodem toxisch voor planten en als het naar de waterkolom diffundeert  ook niet‐wortelende 
vegetatie en dieren beïnvloeden (Vermaat et al. 2012; Lamers et al. 2013). Daarnaast heeft sulfaat nog 
andere effecten op de P‐huishouding. Het stimuleert de afbraak van organisch materiaal en kan (net als 
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chloride) fosfaat van bindingsplaatsen verdringen. Zwavel wordt, behalve via atmosferische weg, als 
sulfaat aangevoerd met grond‐ en oppervlaktewater. Hierin is het aanwezig vanwege bemesting en 
contact met zwavelhoudende mineralen, zoals pyriet. Een pyriethoudend bodemmateriaal is dus zonder 
meer te mijden vanwege de sulfaatproductie bij oxidatie. 

Ecologisch gerichte normen omtrent de geschiktheid van opvullingsmateriaal als potentiële waterbodem 
zijn nog maar in beperkte mate verkend. In Nederland zijn enkele richtwaarden afgeleid die bij het 
gebruik van bodemmateriaal voor verondieping van plassen gehanteerd worden (IBB 2010; Tabel 4.9). 
Hierbij wordt er van uitgegaan dat grond sowieso meer fosfaat zal vrijstellen dan baggermateriaal, maar 
er worden ook hogere eisen gesteld aan de biologisch actieve laag. Deze laag waarin de interacties met 
de waterkolom door biologische, fysische en chemische processen het sterkst zijn dient minimaal 0,5 m 
dik te zijn en in dit rapport raden wij 1 m aan. Tevens wordt vermeld dat, in het geval van aangevoerd 
materiaal, de richtwaarden voor P en P/Fe gemiddelde waarden zijn voor een partij (ex situ) en dat het 
maximum per onderzochte partij in geen geval meer mag bedragen dan 2 maal de gestelde norm voor 
het gemiddelde. De norm voor de P/Fe‐ratio vervalt evenwel als het P‐gehalte lager is dan 0,5 g P/kg .  

Tabel 4.9. Normen (gemiddelden) voor opvulmateriaal van diepe plassen volgens IBB (2010).  

Type materiaal  onderliggend vulmateriaal  afdeklaag 

  P (g/kg)  P/Fe  P (g/kg)  P/Fe 

baggerspecie  1,36  0,055 *  0,68  0,055 * 

grond  0,5  0,055  0,3   

 

Daarnaast stellen Jaarsma et al. (2008) en Osté et al. (2010) een gehalte organische stof van bij voorkeur 
<5 % en van maximaal 10% als voorwaarde voor een geschikt substraat.  

Wat betreft de samenstelling van de geolagen die hier in aanmerking genomen worden voor de 
opvulling, kan op basis van deze richtwaarden en het voorgaande gesteld worden dat: 

 Bm niet in aanmerking komt vanwege het pyrietgehalte en de kleiige textuur; 

 veen sowieso uitgesloten dient te worden vanwege het organische karakter (tevens veel N en 
P); 

 Kd en Bc de laagste gehalten organische stof en zwavel vertonen; 

 Kd iets minder klei bevat dan Bc; 

 Kd iets minder fosfor bevat dan Bc – enkel bij Kd voldoen alle monsters aan de Nederlandse 
richtwaarde voor gebruik als afdeklaag. Het gemiddeld fosforgehalte is voor Bc hoger dan 0,5 
g/kg, terwijl de P/Fe‐gewichtsverhouding voor Kd en Bc vrij vergelijkbaar is (0,012 vs 0,01); 

 Kd meer calcium bevat dan Bc, maar minder aluminium. 

 

Tabel 4.10 geeft een overzicht van enkele ratio’s, ditmaal als mol/mol, ter vergelijking van de geolagen. 
De verhoudingen werden berekend met de gemiddelde waarde voor de totaalinhoud van alle analyses 
op de desbetreffende laag. Ze staan dus niet voor de uitwisselbare fractie en verhoudingen voor 
individuele analyses kunnen sterk afwijken. De negatieve (Fe‐S)/P‐ratio toont dat het veen eerder een 
potentiële bron van fosfor is dan dat het dit zal sequestreren. Li scoort erg hoog voor Ca/P, maar lager 
voor Fe/P en (Fe‐S)/P dan de overige geolagen. Voor dit laatste scoren Kd en vooral Bc, hoger dan Bm, 
ondanks het lagere fosforgehalte van de Boomse klei. Ca/P is meer dan vier maal zo hoog voor Kd als 
voor Bc, Al/P ca. 20% hoger voor Bc dan voor Kd. 
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Tabel 4.10 Molaire verhouding van gemiddelde totaalgehalten voor de geolagen. 

Geolaag  Fe/P  Fe/S  (Fe‐S)/P  Ca/P  Al/P  (Fe+Ca+Al‐S)/P 

Li  34,9  4,1  26,3  134,0  26,8  187,1 

Kd  44,7  7,9  39,0  62,0  30,0  131,1 

Bc  57,3  15,7  53,6  14,8  38,6  107,1 

Bm  75,8  1,8  34,6  19,4  201,1  255,1 

veen  30,3  0,8  ‐8,4  25,9  33,1  50,6 

 

Al bij al lijken de zanden van de Formatie van Kattendijk dus als waterbodemsubstraat het meest 
geschikt. Ze kunnen wellicht zelfs als biologisch actieve laag worden toegepast. Materiaal van de geolaag 
Bc wordt vanwege het hogere P‐ en Cr‐gehalte bij voorkeur enkel dieper geborgen, bijvoorbeeld als 
substraat.   

 

4.5.3.3. Ondergrond 

De fysico‐chemische kwaliteitseisen voor de berging in het ondergrondse compartiment worden vooral 
bepaald door civiel‐technische overwegingen (stabiliteit van de heuvel) en milieu‐kwaliteitseisen voor  
grondwater waaraan een monitoringsprogramma wordt gekoppeld. 

Dit wordt niet tot de opdracht van deze desk‐studie gezien, maar zal bepaald worden in ondermeer de 
Tractebel studie ‘Ontvangende groeve’ en in het MER. 

 

 

4.6. KSF BOS‐ EN NATUURONTWIKKELING 

4.6.1. Saliniteit 

De bodem die wordt uitgegraven bij de aanleg van de Oosterweelverbinding, ligt mogelijk in een zone 
met matig brak tot brak grondwater. Onder de Schelde is het bovenste gedeelte van de freatische 
aquifer gevuld met brak water. Elders op het traject van de Oosterweelverbinding is het bovenste 
gedeelte van de freatische aquifer (tussen 0 en ‐5m TAW) wellicht zoet, maar het grondwater zou op de 
diepte van de Kattendijk en Lillo formaties wel een verhoogde saliniteit van 400‐1600 µS/cm vertonen 
(Pary et al. 2013). Een deel van het Oosterweeltraject loopt onder het Albertkanaal door (traject van de 
kanaaltunnels). Uit eigen metingen van het INBO blijkt dat de saliniteit ter hoogte van dit traject 
overwegend lager is dan 500 µS/cm, slecht één analyse resulteerde in een waarde van iets meer dan 
1000 µS/cm (Figuren 25 en 26).  

De kritische grenswaarde voor boomgroei werd door Huvenne et al. (1996) proefondervindelijk gelegd 
bij 1500 µS/cm. Verhoogde saliniteit veroorzaakt bij bomen droogtestress en belemmert de 
stikstofopname, maar de effecten zijn in hoge mate soortspecifiek (zie hieronder). 

Als de aangevoerde bodem zoals voorzien ter hoogte van de kanaaltunnels wordt opgegraven, zal de 
saliniteit volgens onze meetresultaten op de proefboringen (Figuur 26) ruim onder de kritische grens 
liggen. In dat geval stellen er zich geen problemen voor een snelle herbebossing. Indien alsnog gebruik 
gemaakt wordt van bodem die nabij of onder de Schelde wordt ontgraven, moet rekening gehouden 
worden met een saliniteit die zich rond de kritische bovengrens voor boomgroei situeert.  
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Als dit alsnog het geval zou zijn, kan de herbebossing één of meerdere jaren uitgesteld worden. De 
uitspoeling van zouten uit een opgehoogde bodem gaat, onder invloed van de neerwaartse flux van 
neerslagwater, snel door de hoge oplosbaarheid van zouten. Door Huvenne et al. (1996) werd 
vastgesteld dat de EC van brak baggerslib met een hoog kleigehalte, na 4 jaar meer dan gehalveerd was: 
van 3500 µS/cm tot minder dan 1500 µS/cm. De uitloogsnelheid is evenwel sterk afhankelijk van de 
bodemtextuur en we mogen verwachten dat dit bij de formaties van Lillo en Kattendijk, die een hogere 
zandfractie bevatten (Tabel 3.15), nog aanzienlijk sneller zal gaan dan bij baggerslibgronden. 

Om een snelle herbebossing mogelijk te maken, kan ook gekozen worden om boom‐ en struiksoorten 
aan te planten die relatief tolerant zijn voor een verhoogde saliniteit. Tot deze soorten rekenen Huvenne 
et al. (1996) en Šerá (2017): witte abeel en andere populieren (grauwe abeel, ratelpopulier, 
cultuurpopulieren), zwarte els, wilgen, sleedoorn, wilde liguster, gewone vlier, boksdoorn (af te raden: 
exoot),  robinia (af te raden: invasieve exoot), olijfwilg (af te raden: exoot) en duindoorn. Zwarte els en 
duindoorn kunnen het geringe stikstof aanbod van het tertiair materiaal, waarin nog geen organische 
bodem aanwezig is, opvangen door eigen stikstoffixatie en zijn hierdoor geschikte ‘nurse plant species’ 
voor bomen en struiken met een hogere nutriëntenbehoefte. Niet of matig geschikt door hun geringe 
zouttolerantie, zijn volgens Huvenne et al. (1996) en Šerá (2017): zomereik, linde, esdoornsoorten en 
naaldhoutsoorten, met uitzondering van zwarte den (Pinus nigra) die in het verleden ook veel gebruikt 
werd bij de bebossing van kustduinen. 

Vaatplanten die op basis van de indicatorwaarden van Ellenberg et al. (1992) en Hill et al. (1999) tolerant 
zijn voor een licht verhoogde saliniteit, staan opgelijst in Bijlage E. Ook bij de relatief lage waarden voor 
saliniteit die we hebben gemeten, is het aangeraden om in functie van een snelle vegetatieontwikkeling, 
door middel van bezaaiing, voornamelijk soorten uit deze lijst te gebruiken. 

4.6.2. Ontwikkeling van een organisch rijke bodem 

De kleiige zanden van de formaties van Lillo en Kattendijk bevatten fossiele schelpen en zijn hierdoor 
kalkrijk. De bodem is rijk aan basen (calcium, magnesium, kalium, cf Tabel 3.18) en hierdoor potentieel 
geschikt voor een zeer groot aantal houtige soorten. Goed ontwikkelde bossen hebben echter een diepe 
organische bodem, die naast basen ook een stabiele voorraad aan stikstof en koolstof bevat (Leuschner 
& Rode, 1999; Rode 1999). Het uitwisselingscomplex van de organische bodem reguleert niet alleen de 
nutriëntenhuishouding en vastlegging van polluenten, maar draagt ook bij tot een verbetering van het 
vochtleverend vermogen van de bosbodem in de loop van de successie (Leuschner 2002).  

De aanwezigheid van glauconietklei in de tertiaire formaties afkomstig van Oosterweel kan beschouwd 
worden als een voordeel voor de bosontwikkeling na de landschapsbouw: hierdoor is de bodem beter in 
staat om nutriënten en bodemvocht vast te houden, wat het initiële gebrek aan organisch materiaal 
deels kan compenseren. Glauconiet is bovendien een belangrijke leverancier van kalium, die een 
aanvulling is van de Ca en Mg aangedragen door de schelpfagmenten.  

Pioniers zijn aangepast aan de specifieke kritische groeiomstandigheden van een minerale bodem: de 
lage uitwisselingscapaciteit, de beperkte beschikbaarheid van nutriënten (met name stikstof en fosfor) 
en het geringe vochtleverende vermogen (Greipsson, 2011). Wanneer een vegetatie van pioniers zich 
vestigt, kan de organische bodem zich geleidelijk aan ontwikkelen, zodat de groeiplaats geschikt wordt 
voor plantensoorten die hogere eisen stellen. Bij ecosysteemrestauratie, in het bijzonder het herstel van 
bos, kunnen pioniers geïntroduceerd worden om dit proces te versnellen. N‐fixerende soorten zoals 
soorten van de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae) en elzen (Alnus spp.) worden hiervoor frequent 
gebruikt (Greipsson, 2011). De lijst in Bijlage E, met kruiden en houtige soorten die in beperkte mate 
tolerant zijn voor verhoogde saliniteit, geeft ook aan welke soorten in staat zijn tot N‐fixatie. Slechts een 
beperkt aantal inheemse boom‐ en struiksoorten is tot stikstoffixatie in staat: zwarte els, duindoorn, 
gaspeldoorn (op zure bodem) en brem (op zure bodem). Er kan ook ingezet worden op de combinatie 
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van N‐fixerende kruidensoorten, vooral van de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae), met daartussen 
houtige pioniers die niet over dit vermogen beschikken (bij voorbeeld abelen of wilgen).  

Bijlage F geeft een overzicht van ecologische kenmerken van houtige soorten die na de landschapsbouw 
kunnen worden aangeplant, met kenmerken die voor de landschapsinrichting van belang zijn, zoals: de 
vorming van wortelopslag, stikstoffixatie, schaduwtolerantie en lichtbehoefte, ecologische amplitude 
voor zuurtegraad en vochtgehalte van de bodem, de aanwezigheid van stekels of doornen en een 
indicatie of ze als pionier kunnen worden ingezet. 

Om een snelle vestiging van vegetatie eb bosplantsoen mogelijk te maken dient de opperbodem los en 
humeus te zijn. Zaden kiemen immers beter in een luchtige bodem en profiteren van nutriënten die 
vrijkomen bij de mineralisatie van organisch materiaal. 

Groencompost, als eindproduct van een correcte compostering van houtachtige gewassen (houthaksel, 
takken, schors) is een ideaal product om de neogene bodems die uit de geolagen zullen ontstaan te 
voorzien van een startkapitaal aan nutriënten voor de bodembiota en vegetatie. Tevens wordt een 
natuurlijk microbioom met de groencompost ingebracht op de site. Het is vooral belangrijk dat de 
compost overwegend bestaat uit ligninehoudende componenten, zodat een stabiele humus wordt 
bekomen.  

Andere composten, zoals Groente‐, Fruit‐ en Tuinafval (GFT) wordt afgeraden voor natuurontwikkeling, 
omdat die ongewenste (rest)stoffen (pesticiden, herbiciden, fungi …) kunnen bevatten die nadelige 
effecten kunnen hebben op het bodemleven.   

Uit ervaring hebben we geleerd dat infrezen/inwerken van een ~10 cm laag GFT compost  in de 20‐30 cm 
toplaag een significant bodemverbeterend effect heeft. Dit komt overeen met 35 g GFT compost per 100 
g bodem (1/3 gewichtsaandeel) en ongeveer 850 ton groencompost (versgewicht) per ha aan ~1000 
m³/ha.  

Op hellingen (>30%) kan met hydroseeding geëxperimenteerd worden waarbij mulches met 
zaadmengsels worden aangebracht.  Gerichte experimentele proeven dienen ideale combinaties van 
organische matrices enerzijds en zaadmengsels anderzijds op punt te zetten.  Eenmaal een vegetatie zich 
duurzaam gevestigd heeft op een helling zal de normale koolstofcyclus (strooiselinput, afsterven 
fijnwortels) het organisch gehalte in de bodem in stand houden.    

Een correcte humusbouw in de opperbodem is de sleutel tot succes voor de natuurinrichting en 
bebossing op geolagen.  

4.6.3. Vochtleverend vermogen en waterhuishouding 

Door het reliëf en de variabele diepte van de ondoorlatende substraten, zal door de landschapsbouw 
een grote variabiliteit ontstaan in vochtbeschikbaarheid. De tolerantie van boomsoorten voor droogte is 
in hoge mate soortspecifiek en op basis van de fichier écologique (www.fichierecologique.be) en de F‐
indicatorwaarde (Hill et al. 1999) onderscheiden we drie groepen (Tabel 4.11). Deze driedeling kan 
helpen om voor elke groeiplaats een geschikt soortenpalet aan te planten, als de landschapsbouw 
voltooid is. Het is belangrijk na de landschapsbouw naast een textuurkartering ook de hydrologische 
condities in kaart te brengen (in feite komt dit neer op het aanvullen van de Belgische bodemkaart).  

Het vochtleverend vermogen van een bodemlaag die zich niet in het bereik van grondwater bevindt, 
wordt sterk bepaald door de textuur (capillaire opstijging) en het organisch materiaal (waterhoudend 
vermogen). De landschapsbouw voorziet plaatselijk ophogingen van meer dan 20 m boven de 
afdichtlaag, dus tot ver boven het bereik van een freatische grondwatertafel die zich boven de 
ondoorlatende afdichtlagen kan vormen. Het meeste bodemvocht zal dus door middel van (tijdelijk) 
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stuwwater op de substraten aan de vegetatie geleverd worden. In droogteperiodes kan dit snel uitgeput 
geraken en dan worden best soorten gebruikt die tolerant zijn voor droogte (zie Tabel 4.11).  

Tabel 4.11. Droogtetolerantie van boomsoorten die in aanmerking komen voor aanplant in het projectgebied. 
Pioniersoorten, die beter in staat zijn om op minerale bodem te groeien en de bosontwikkeling op gang te 
trekken, zijn vet weergegeven. Een uitgebreide lijst is weergegeven in Bijlage F. 

Droogtetolerantie  Soort 

Hoge droogtetolerantie  wintereik, Spaanse aak, Noorse esdoorn, elsbes, winterlinde,  
zomerlinde, ruwe berk 

Matige droogtetolerantie 
(mesofiel) 

grauwe en witte abeel, haagbeuk, zomereik, tamme kastanje, gewone 
esdoorn, beuk, wilde appel, wilde lijsterbes, gladde iep, ruwe iep, zoete 
kers 

Vochtbehoevend, geringe 
droogtetolerantie 

zwarte els, ratelpopulier, schietwilg, fladderiep, zachte berk 

 

In de centrale vallei (voorheen de vallei van de Potgatbeek) en aan de oostzijde waar een rietmoeras 
wordt ontwikkeld,zijn de ondoorlatende lagen/substraten op geringe diepte (< 1m) aanwezig. Door de 
afhelling van de afdichtlaag stroomt het grondwater in de richting van de centrale vallei en kan zich daar 
mogelijk een beekje vormen. In mindere mate gaat dit ook op voor het rietmoeras dat aan de oostkant 
wordt ontwikkeld: deze zone vangt het grondwater van een deel van de oostelijke heuvel, meer bepaald 
het deel dat ten oosten van de waterscheiding infiltreert (zie Figuur 42). Locaties die voldoende gevoed 
worden door grondwater, zijn geschikt voor boomsoorten met een hoge vochtbehoefte (zie Tabel 4.11). 
Op de hellingen kan gekozen worden voor mesofiele soorten, die een intermediaire vochtbehoefte 
hebben.  

 

4.6.4. Stabiliteit en erosiegevoeligheid 

Een beperkte erosie na de landschaps(re)constructie kan bijdragen tot een natuurlijker en gevarieerd 
landschap, zoals we dat kennen in reliëfrijke streken in het zuid‐oost Vlaanderen. Door erosie zijn daar 
holle wegen, droogdalen of dellen, colluvium, en graften ontstaan (zie bijvoorbeeld Langohr, 2009). 
Beperkte erosie moet daarom niet als een probleem gezien worden ‐ en is wellicht onvermijdelijk ‐ maar 
omvangrijke (geul)erosie kan wel een probleem worden in volgende gevallen: 

1. Het gewenste reliëf wordt sterk aangetast, waardoor bijvoorbeeld het rietmoeras snel verzandt 
2. De worteldiepte tot het substraat wordt te klein, of het substraat komt zelfs bloot te liggen, 

waardoor bosontwikkeling  moeilijker wordt. Voor winterlinde, één van de meest geschikte 
soorten om aan te planten op de hellingen en plateau’s in het projectgebied, moet gerekend 
worden op een doorwortelbare bodem van minimum 2m dik (Pigott 1991) 

3. Door aanhoudende erosie kan de bosontwikkeling sterk vertraagd worden, omdat het plantgoed 
niet aanslaat. 

Het DHM dat het geplande landschap weergeeft, voorziet hellingen tot maximaal 40% wat 
correspondeert met een hellingshoek van 22°. De hoek van inwendige wrijving (storthoek) van droog 
zand bedraagt 34°, die van nat zand 45° (Beakawi Al‐Hashemi & Baghabra Al‐Amoudi, 2018). In theorie 
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stelt zich dus geen probleem, maar bij intense neerslag kan omvangrijke erosie ontstaan door de fysische 
werking van het afstromende water (runoff; zie bijvoorbeeld de foto hieronder). 

 

Figuur 43. Bram Verschoren (DVW): geulvorming door afstromend water, in de afdeklaag waarmee het asbeststort 
tijdelijk werd afgedekt. 

Omvangrijke erosie kan in de hand gewerkt worden door een aantal factoren die vooral kunnen 
inwerken net na de landschapsbouw: 

‐ een verhoogde saliniteit van de bodem (verslemping); 
‐ een geringe hoeveelheid organisch materiaal en de afwezigheid van een vegetatie die de bodem 

vasthoudt en de interceptie en infiltratie van neerslagwater verhoogt; 
‐ een watervoerende laag die voor extra druk zorgt door uittredend water aan de voet van de 

hellingen.  

Om de erosie binnen de perken te houden, kunnen volgen volgende technieken toegepast worden: 

‐ het landschap zo snel mogelijk vergroenen door het aanplanten of uitzaaien van pioniersoorten 
met een verschillende worteldiepte. Diep wortelende en stolonen vormende soorten dragen de 
voorkeur weg (zie bij voorbeeld honingklaversoorten als geschikte soorten). Voor het zaaien 
kunnen technieken zoals hydroseeding gebruikt worden. Innovatief is dit te testen met inheemse 
zaadmengsels, eventueel zelfs van bomen (bvb berk, els); 

‐ aanplant van houtkanten evenwijdig aan het reliëf, om de erosiekracht van het afstromende 
water te beperken; 

‐ aanbrengen van een organische bodembedekking, zoals mulch of GFT compost; 
‐ aanplanten van soorten die wortelopslag vormen en zo hellingen stabiliseren. Traditioneel werd 

bij bermen van bruggen en taluds vaak gebruik gemaakt van robinia, maar dit is een invasieve 
exoot en het is dus niet wenselijk om deze soort nog te gebruiken. Geschikte alternatieven 
(Inheemse soorten of archaeofyten) die eveneens wortelopslag vormen, zijn: veldiep, rode 
kornoelje, Europese vogelkers, witte en grauwe abeel of ratelpopulier, sleedoorn;  
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‐ zorgen voor een geleidelijke ‘uitloop’ van de helling in de vallei en aan het rietmoeras, waar het 
substraat rust op de watervoerende laag. Deze zone is immers zeer gevoelig voor afschuiving, 
door de druk van het uittredend grondwater.  

 

4.6.5. Zuurtegraad/kalkgehalte van de aangebrachte substraten  

Aangezien de aangevoerde tertiaire materialen (formaties van Lillo, Kattendijk en Berchem) kalkrijk zijn 
en een hoge pH hebben, is het aantal potentieel geschikte boomsoorten voor bosontwikkeling bij 
gebruik van deze bodem groot. De Boomse klei daarentegen bevat pyriet, dat door oxidatie aanleiding 
geeft tot verzuring en vrijstelling van sulfaten. Dit verklaart gedeeltelijk de geringe biodiversiteit van 
waterplassen die in de Boomse klei zijn uitgegraven en kan mogelijk ook verklaren waarom plaatselijk 
veenmossen werden waargenomen in de broekbossen (zie 3.1.5). De Boomse klei is niet alleen zuur 
maar ook bijzonder compact; voor de ontwikkeling van bos en rietland is dit een ongunstige combinatie.  

Op de Schelde rechteroever, ter hoogte van de plaat van Boomke, is een dijk van 2.8 km lang opgebouwd 
uit Boomse klei waar al 5 jaar quasi niets op kan groeien, tenzij Japanse duizendknoop en wat riet 
(bodempH < 3.5, EC > 2700 µS/cm, meer dan 10000 mg/kg sulfaat). Door het ontbreken van een 
(gras)vegetatie erodeert de Scheldedijk (Figuur 44, rechts) met erosiegeulen tot 30 cm diepte. 

DVW i.s.m. INBO gaat de dijk begroenen door toepassing van een mengsel van GFT compost en een 
graszaadmengsel. Praktijkproeven waren succesvol en worden opgeschaald. Belangrijke conclusie uit dit 
praktijkgericht onderzoek: zoveel mogelijk dagzomen (risico voor permanente oxidatie) van Boomse klei 
vermijden.   

 

Figuur 44. De sulfaatdijk langs de Scheldelaan, A’pen RO: vegetatie maakt geen kans op deze dijk van 
pyriethoudende Boomse klei. Zonder vegetatie tast geul‐erosie het dijklichaam aan.   

De verzurende werking van de Boomse klei, die als afdichtlaag toegepast kan worden bij de 
landschapsbouw, kan gedeeltelijk gebufferd worden door afdekking met de kalkhoudende tertiaire 
zanden. De afdekking voorkomt vrijstelling aan de lucht en kan bijgevolg oxidatie van het pyriet 
afremmen, waardoor weinig sulfaat wordt gevormd. Het beperkt vrijkomen van verzuringsproducten kan 
mogelijks voldoende gebufferd worden door de oplossing van schelpkalk uit de tertiaire zanden bovenop 
de Boomse klei. De zanden kunnen als substraat ook veel vlotter doorworteld worden door bomen en 
riet, dan rechtstreeks in de Boomse klei. Wij raden daarom aan om ook op de laagste plaatsen (de 
centrale vallei, het rietmoeras), de Boomse klei af te dekken met tenminste 50 cm kalkhoudende 
tertiaire zanden. 
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De hoge zuurtegraad (pH > 8) van de Fm van Li en Kd kan wel de plantbeschikbaarheid van bepaalde 
macro‐ en micronutriënten beperken (Figuur 35). Dit zal vastgesteld kunnen worden door 
gebreksverschijnselen op bladeren van bomen en struiken, zoals vergeling en bladnecrosen. Gerichte 
bladanalyses kunnen de voedingstoestand evalueren en de tekorten aan specifieke nutriënten aangeven.  

 

4.6.6. Bestrijding van invasieve (Japanse) duizendknoop 

De opslag van invasieve duizendknoop, die her en der is vastgesteld in en rond het asbeststort, is een 
bedreiging voor de vegetatieontwikkeling na de landschapsbouw. Invasieve duizendknoop verbreidt zich 
enkel via wortelstokken en kan een breed spectrum van groeiplaatsen koloniseren, van lichtrijk tot 
(half)schaduw. Invasieve duizendknoop is zeer moeilijk te bestrijden als de soort eenmaal aanwezig is. 
Mogelijke bestrijdingswijzen worden besproken op https://www.ecopedia.be/planten/japanse‐
duizendknoop‐sachalinse‐duizendknoop‐en‐boheemse‐duizendknoop). De twee methodes die voor het 
projectgebied het meest in aanmerking komen, zijn afgraven en aanplant van competitieve inheemse 
(houtige) soorten. 

Het grondverzet in het kader van de geplande landschapsbouw houdt het risico in dat de soort over het 
gehele projectgebied verspreid wordt. Het onbegroeide landschap zou dan snel door invasieve 
duizendknoop ingepalmd kunnen worden, alvorens inheemse soorten zich kunnen vestigen. Anderzijds 
bieden de geplande grondwerken de gelegenheid om invasieve duizendknoop grondig aan te pakken, 
door de groeiplaatsen uit te graven (min. 0,5 ‐ 0,75m diep) en de grond die met wortelstokken 
“biologisch vervuild” is, diep te begraven.  

Groeiplaatsen die niet vergraven zullen worden, kunnen eventueel beplant worden met competitieve 
inheemse bomen en struiken. De aanplant van een bomen‐ of een struikengordel rondom of langsheen 
invasieve duizendknoop helpt om de haard in te dijken. Ook het vlakdekkend beplanten van een terrein 
met bomen en/of struiken maakt een ecosysteem weerbaarder tegen invasieve duizendknopen 
(https://www.ecopedia.be/beheermaatregel/inbrengen‐bevorderen‐van‐met‐invasieve‐duizendknoop‐
concurrerende‐vegetatie). In het bijzonder wintergroene soorten en soorten met een zeer hoge 
schaduwdruk zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen: hazelaar, inlandse vogelkers (loopt zeer 
vroeg uit én vormt wortelopslag), haagbeuk, hulst en taxus. De wintergroene soorten hulst en taxus zijn 
echter trage groeiers. Houtige soorten die relatief veel licht doorlaten en voor halfschaduw zorgen, zoals 
bij voorbeeld zwarte els, Gelderse roos, rode kornoelje, meidoorn, kunnen wellicht invasieve 
duizendknoop niet volledig onderdrukken. 

 

4.6.7. Landschappelijke isolatie 

 
Heel wat soorten uit bossen zijn afhankelijk van een continue aanwezigheid van bos, in de tijd en in de 
ruimte. De volledigheid van bosecosystemen wordt bijgevolg in hoge mate verklaard door continuïteit 
van de habitat (De Keersmaeker 2013). Soorten met een sterke binding aan langdurig beboste locaties ‐ 
de zogenaamde oude bossen ‐ zijn te vinden in vele groepen, maar wellicht het best gekend zijn de 
oudbosplanten (zie de lijst van Cornelis et 2009). Ook bij de kevers, pissebedden, fungi, mossen en 
vleermuizen zijn soorten gekend die meer of exclusief in oude bossen te vinden zijn. De sterke binding 
van soorten met oude bossen heeft uiteenlopende redenen: vele soorten verbreiden zich slechts 
langzaam en hebben een geringe overlevingskans buiten bos, of ze zijn gebonden aan specifieke 
microhabitats of milieuomstandigheden, die vooral in langdurig beboste locaties te vinden zijn. Dit 
impliceert dat recent ontstane bossen die geïsoleerd liggen van oude bossen, zich veel minder gunstig 
ontwikkelen dan gelijkaardige bossen die aansluiten bij oude bossen. Dit is veelvuldig aangetoond voor 
de vegetatie van bossen (zie bij voorbeeld Jacquemyn et al, 2003), maar recent werd ook aangetoond 
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dat connectiviteit de ontwikkelingskansen voor mycorhizzagemeenchappen van recent ontstane bossen 
mee bepaald (Boeraeve et al. 2018). 

De bossen in het projectgebied zijn recent ontstaan en liggen bovendien geïsoleerd van oude bossen. 
Zonder introductie zal zich na de landschapsbouw slechts een beperkte pool van mobiele soorten 
vestigen in het nieuw ontwikkelende bos. Er kan daarom overwogen worden om soorten te 
introduceren, of om bosbodem te transplanteren om zo het projectgebied te ‘inoculeren’. De kalkrijke 
grond die gebruikt wordt voor de landschapsbouw in het projectgebied, biedt de mogelijkheid om een 
rijke voorjaarsflora te ontwikkelen en dit kan bijdragen tot de ecologische en recreatieve waarde van het 
gebied. In een volgend onderdeel beschrijven we een aantal referentiebeelden voor bos‐ en 
natuurontwikkeling op een gelijkaardige bodem. Introductie door zaaien of planten mikt vaak op 
aantrekkelijk bloeiende soorten en gaat voorbij aan de bodembiodiversiteit, waarvoor eveneens 
aanzienlijke verschillen tussen oude en recente bossen werden vastgesteld (zie bijvoorbeeld mycorrhiza 
hierboven in Boeraeve et al, 2018). Transplantatie is een techniek die nog maar weinig werd onderzocht, 
maar die wel perspectieven biedt om een vollediger bosecosysteem te ontwikkelen, met inbegrip van 
bodembiodiversiteit. De evaluatie van een transplantatie van bos op kalk in het zuiden van Engeland 
(kanaaltunnel), leert dat de abiotiek van de donor‐ en receptorsite goed op elkaar moeten afgestemd 
zijn, om overleving van de kenmerkende plantensoorten te garanderen (Buckley et al. 2017). Ook de 
lichtcondities bleken in het onderzoek van Buckley et al. (2017) erg belangrijk te zijn voor de 
overlevingskansen van de geïntroduceerde soorten. Het is daarom aan te bevelen om introductie pas te 
overwegen, nadat zich een gesloten kronendak heeft ontwikkeld.  

 

4.6.8. Referentiebeelden voor landschapsontwikkeling (terrestrische habitats) 
 
De vegetatie van graslanden, struwelen en bossen op kalkrijke, kleiige  bodem kan bijzonder soortenrijk 
zijn. Hieronder beschrijven we enkele natuurgebieden die een referentie kunnen zijn voor de graslanden, 
struwelen en bossen die zich in het projectgebied kunnen ontwikkelen 
 
Bos van Ranst (Zevenbergenbos en Muizenbos) 
 
Tussen de dorpskern van Ranst en het Albertkanaal liggen een aantal oude, goed ontwikkelde bossen op 
een zandlemige bodem, met als belangrijkste het Muizenbos (eigendom ANB) en het Zevenbergenbos (in 
beheer van Natuurpunt). De formatie van Lillo dagzoomt hier als een kleizand substraat met een 
wisselend gehalte aan fossiele schelpresten (De Keersmaeker et al. 1995). De kalkrijke 
glauconiethoudende bodem in het bos van Ranst lijkt in textuur wellicht sterk op het materiaal dat op 
het Oosterweeltraject wordt uitgegraven, maar het vochtgehalte in het projectgebied zal door de 
geplande topografie en stratigrafie meer variatie vertonen dan in Ranst, waar de kleiige bodem vochtig 
tot nat is. 
De bossen in Ranst hebben een uitbundig voorjaarsaspect en zijn hierdoor erg soortenrijk. Deze bossen 
kunnen in de indeling van Cornelis et al. (2009) getypeerd worden als een Iepen‐Essenbos met aalbes en 
groot heksenkruid (type E1), een Essen‐Elzenbos met gevlekte aronskelk (D6) en lokaal op wat minder 
kalkrijke delen als een Essen‐Eikenbos met gewone salomonszegel en wilde kamperfoelie (type G3). In de 
kruidlaag van deze bossen vinden we: slanke sleutelbloem, bosanemoon, heelkruid, bosviooltjes, 
eenbes, gewone vogelmelk, gele dovenetel, grote keverorchis, grote muur, herfsttijloos, bosgierstgras, 
witte klaverzuring, gulden boterbloem, etc. De meeste van deze soorten zijn oudbosplanten, die 
gebonden zijn aan langdurige bebossing en moeilijk nieuwe, geschikte terreinen koloniseren. De kalkrijke 
tijdelijk vochtige bodem van het bos van Ranst is ook geschikt voor een groot aantal soorten bomen en 
struiken: es, grauwe abeel, veldiep, haagbeuk, vogelkers, Spaanse aak, gewone esdoorn, Noorse 
esdoorn, winterlinde, taxus, zomereik, beuk, zoete kers, cultuurpopulieren, rode kornoelje, 
kardinaalsmuts, zwarte els, trosvlier, hazelaar, bosroos. Verder naar het noordoosten, in de regio 
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Zoersel‐Zandhoven, zijn op gelijkaardige standplaatsen ook autochtone individuen van fladderiep en 
wegendoorn aanwezig.  
 
Duinbossen en ‐struwelen. 
 
Goed ontwikkelde bossen op droge tot matig vochtige, kalkrijke bodem zijn bijzonder schaars in 
Vlaanderen. De bodem van de kalkrijke kustduinen is wellicht zandiger en minder kleirijk dan die van het 
toekomstige projectgebied, maar de vegetatieontwikkeling in de duinen kan een referentie zijn voor de 
droogste locaties in het projectgebied. De bossen aan de kust zijn allemaal relatief recent ontstaan en de 
soortensamenstelling, in het bijzonder die van de kruidlaag, is daardoor onvolledig. Het oudste en best 
ontwikkelde duinbos is het Calmeynbos, een bebossing uit het begin van de 20ste eeuw in De Panne 
(Zwaenepoel et al., 2004). Dergelijke duinbossen worden door Cornelis et al. (2009) getypeerd als een 
esdoornen‐abelenbos met veldhondstong en witte winterpostelein (type A1).  
 
Van de oorspronkelijke aanplant uit het begin van de 20ste eeuw blijven sporadisch nog zomereik, beuk, 
gewone es, haagbeuk, winterlinde, paardekastanje, fladderiep, en kraakwilg over, maar deze soorten 
verjongen zich weinig. Ook ruwe iep en veldiep zijn in vitale populaties aanwezig. Gewone esdoorn werd 
in het Calmeynbos eveneens aangeplant en verjongt zich wel zeer talrijk (Zwaenepoel et al., 2004). De 
struwelen die zich spontaan  in open kalkrijke duinen van de westkust ontwikkelen, zijn erg soortenrijk, 
met als opmerkelijke soorten: rode kamperfoelie, kardinaalsmuts, wollige sneeuwbal, bosrank, zuurbes, 
wegendoorn, donzige eik, palmboompje, elsbes, wilde liguster, boskdoorn. Lokaal hebben zich volgende 
soorten in de kruidlaag van de bossen en struwelen gevestigd: wilde narcis, welriekende salomonszegel, 
mannetjesorchis, wilde akelei, glad parelzaad, donderkruid, gulden sleutelbloem, slanke sleutelbloem, 
diverse parelgrassoorten, en tongvaren (Zwaenepoel et al., 2004). 
 
Mergelbossen 
 
In het zuiden van Limburg (Haspengouw) en op de St. Pietersberg liggen enkele kleine oude bossen, met 
een goed ontwikkelde kruidlaag op mergel. Mergel is een poreus krijtgesteente dat verweert tot een 
kalkrijke klei. In het Hasselbos (Tongeren) is de bodem vrij vochtig, omdat de mergel afgedekt wordt 
door leem en klei. In dit bos vinden we een flora die sterk gelijkt op die van het Muizenbos (Ranst), maar 
met als extra soorten: ruig klokje, wrangwortel, mannetjesorchis en welriekende nachtorchis. Bij de 
struiken, bomen en lianen zijn Spaanse aak, wilde liguster en bosrank te vermelden. 
 
Het Overbos en Noorderbos op het plateau van Caestert (Riemst) zijn 2 bosjes op mergel die getypeerd 
worden als een Esdoornen‐Essenbos met kruisbes en bosrank (F1) volgens Cornelis et al. (2009). 
Kenmerkende bomen en struiken van dit type zijn: bosrank, klimop, Noorse esdoorn, ruwe iep, Spaanse 
aak, es, gewone esdoorn, rode kamperfoelie, gele kornoelje, rode kornoelje. De mergelbossen in het 
zuiden van Limburg kunnen door een aangepast beheer rijk zijn aan orchideeënsoorten, zoals bruine 
orchis en bosvogeltjes. 
 
Kanaalbermen van Moen 
 
Het kanaal Kortrijk‐Bossuit is ter hoogte van Moen (Zwevegem) uitgegraven in kalkrijke Ieperiaanse klei 
en met dit materiaal is een heuvel van 26 ha opgebouwd, waarop het Orveytbos werd aangeplant. Meer 
naar het westen, dichter bij Kortrijk, ligt het Kennedybos op gelijkaardige kalkrijke bodem. De graslanden 
op de kanaalbermen liggen op een vochthoudende kleibodem, waar lokaal ook grondwater uittreedt. De 
graslanden die zich door deze abiotiek hebben ontwikkeld, zouden een referentie kunnen zijn voor de 
open vegetatie in het projectgebied, op de kalkhoudende en kleirijke zanden van de Formaties van Lillo 
en Kattendijk. Enkele van de bijzondere soorten die in Moen voorkomen, zijn: vleeskleurige orchis, 
rietorchis, moeraswespenorchis, bijenorchis, soldaatje, parnassia, grote keverorchis,  zomerbitterling, 
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wilde marjolein, kleine pimpernel, kattendoorn, en reuzenpaardstaart (Van den Bussche 2012). Het is 
opmerkelijk dat zich even buiten het projectgebied, reeds een aantal soorten van kalkgrasland hebben 
gevestigd, namelijk: hondskruid, bosorchis, bijenorchis en zomerbitterling (waarnemingen.be). Deze 
soorten kunnen zich wellicht in het gebied verspreiden, als de bodem voldoende kalkrijk is. 
 
Kennedybos (Kortrijk) en Keizersberg (Marke) 
 
Gelijkaardig aan het Orveytbos is bij de aanleg van de E‐17 ter hoogte van Kortrijk de kalkrijke 
Ieperiaanse klei gestockeerd op een 14 ha groot terrein langs deze autosnelweg. Dit terrein werd bebost 
in 1971 en kent aldus een langere ontwikkelingsgeschiedenis dan het vrij gelijkaardige Orveytbos te 
Moen. Het aangeplante bos bestaat vooral uit zomereik, haagbeuk, berk, beuk en winterlinde en in de 
bosranden vindt men vooral eenstijlige meidoorn, gewone vlier, kardinaalsmuts, wilde rozen en 
sleedoorn terug. In de pioniersfase van dit terrein werden een 10‐tal soorten orchideeën gevonden. 
Door de verdere successie en de ontwikkeling van het bos verdwenen de meeste soorten. Door een 
aangepast beheer komen nu nog soorten als rietorchis, gevlekte orchis, breedbladige wespenorchis en 
hondskruid voor in het gebied. In de nabijheid van het Kennedybos maar aan de andere kant van de E‐17 
kan men op de flanken van de Keizerberg een zeer bloemenrijke vegetatie vinden op een voormalige 
kleiontginning. De vegetatie bestaat er vooral uit mesofiele graslanden met knoopkruid en margrieten en 
kent door de spontane ontwikkeling een gevarieerde structuur met de vorming van doornstruweel. 
Verder worden er soorten van kalkbodems gevonden zoals donderkruid.  De site bevatte eind vorige 
eeuw nog soorten als zomerbitterling en bijenorchis. De site van de Keizersberg vormt momenteel 
onderdeel van het Preshoekbos. 

4.6.9. Specifieke vereisten voor rietmoeras en andere aquatische habitats  

Op de locatie waar zich momenteel de visvijvers (ANTRUM0026, ‐0041, ‐0047, ‐0048 en ‐0171; Figuur 32) 
bevinden, in het oosten van het studiegebied, wordt na inrichting een complex van rietmoeras en ondiep 
water voorzien van ongeveer 3 ha groot. Deze zone moet enerzijds een onderdeel worden van de natte 
corridor in het gebied voor de otter die aansluit bij de noordoostelijk gelegen plassen en anderzijds 
typische soorten van (riet)moerassen kunnen huisvesten. 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is een vrij gevarieerd moerasgebied nodig, 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. 

De verschillende types rietland komen enkel voor wanneer een vrij geleidelijke overgang van land naar 
open water kan bekomen worden. Hierbij groeit op de oeverzones landriet, eventueel in combinatie met 
wilgenkoepels en grote zeggenvegetatie. In ondiep water kan zich overgangsriet ontwikkelen en verder 
naar het open water toe kan zich waterriet ontwikkelen. Deze drie riettypes zijn van belang voor het 
bereiken van de doelstellingen met betrekking tot het bekomen van een diverse moerasfauna. Er zal ten 
opzichte van het waterpeil, van noord naar zuid, een geleidelijk aflopend bodemprofiel moeten worden 
gerealiseerd. Het verloop kan van noord naar zuid in 3 zones worden ingedeeld. In het noorden wordt 
circa een kwart van de oppervlakte voorzien voor landriet, grote zeggevegetaties en wilgenstruweel. In 
deze zone staat het waterpeil in de winter net boven of gelijk aan het maaiveld, maar staat het in de rest 
van het jaar er net onder. In een tweede, aansluitende, grotere zone wordt overgangsriet beoogd. In dit 
deel dient het water in het grootste deel van het jaar boven het maaiveld te staan, maar valt in de 
zomermaanden valt deze zone droog. In een derde van het gebied wordt naar voldoende waterriet 
gestreefd in combinatie met open water (resp. ca. 1/3 en 2/3). De open waterzones worden best tot 
enkele meters diep ingericht,  zodat ze niet volledig dicht groeien, met een geleidelijk aflopend profiel 
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richting overgangsriet. Vanuit het overgangsriet tot op een diepte van ca. 1 meter kan zich waterriet 
ontwikkelen. Dit riet staat het jaar rond onder water en is het best vrij ijl van structuur.   

Het is van belang om in de zones met moeras‐ en waterriet een netwerk van diepere greppels te 
voorzien van ± 3 meter breed en ± 2 meter diep. Op deze manier wordt de foerageeroppervlakte voor 
moerasvogels sterk uitgebreid en worden delen van het rietland vrijwel onbereikbaar voor predatoren.  

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 lijken mee te vallen (cf. ook de bepalingen voor de Baggertuigplas in maart en 
juli). 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). Een beperkt beeld van de kwaliteit van het aangevoerde 
water doorheen het jaar en onduidelijkheid over het potentiële debiet van het beekje zijn nog 
belangrijke kennishiaten in verband met een dergelijke inrichting.  

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 kunnen de bevindingen onder 4.5.3.2 worden gevolgd,  
waarbij gekozen wordt 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 vrij sulfaatrijk water (500‐600 mg/l) is dit op termijn 
een ideale situatie voor de ontwikkeling van een sulfiderijke moeras‐ en waterbodem. 

Echt vergelijkbare systemen die als referentie in aanmerking komen lijken er in Vlaanderen momenteel 
niet te zijn.   
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5. CONCLUSIES 

5.1.  TOESTAND EN ECOLOGISCHE KWALITEIT HUIDIGE BOS 

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: 

 de avifauna die typisch is voor halfopen parklandschappen, zoals nachtegaal en zomertortel 

 de aanwezigheid van een diverse epifytengemeenschap op pionierboomsoorten (wilgen en 
berken) 

 de specifieke groeiplaatsen voor bijzondere soorten: nat en zuur bos met veenmossen en 
kleihoudende steilranden met een groot aantal vrij zeldzame varensoorten  

De aanwezige epifyten, mossen en varens vallen gedeeltelijk buiten het projectgebied, of situeren zich in 
een zone die niet wordt vergraven. De varens langs de Hoogstraat kunnen eventueel tijdelijk uitgegraven 
worden en op dezelfde locatie getransplanteerd worden, nadat de talud is 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. Door de geplande 
landschapsbouw wordt het bos in het projectgebied ‘gereset’ en zullen een aantal groeiplaatsen 
verdwijnen. Na de ingreep ontstaat echter een gevarieerd landschap, met steile hellingen in 
verschillende windrichtingen wat leidt tot een hoge variabiliteit in luchtvochtigheid, en dit op kalkrijke, 
zandige tot kleihoudende, droge tot natte bodem. Wellicht zal het projectgebied opnieuw vanzelf 
gekoloniseerd worden door veeleisende mobiele soorten. Daarenboven zal door aanplant en introductie 
een vollediger bosecosysteem ontstaan, met traag verbreidende houtige soorten en kruiden die 
kenmerkend zijn voor oude bossen met een geringe vervangbaarheid. De methodiek die hierboven werd 
beschreven, streeft naar een balans tussen gericht ingrijpen (door aanplant of inzaaien van pioniers, 
aanplant van kloempen met climaxsoorten, introductie van oudbossoorten) en spontane ontwikkeling, 
waarbij de geïntroduceerde soorten de geschikte groeiplaatsen in het projectgebied verder koloniseren. 

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 zijn grote delen van het huidige bos niet voldoende 
klimaatrobuust. 

Het huidige bos heeft momenteel vooral een sociale/recreatieve functie, wat duidelijk de nood aangeeft 
aan toegankelijk groen in de directe nabijheid van de woongebieden (Terhagen, Rumst, Boom). In deze 
tijd van Corona‐pandemie is eens te meer aangetoond hoe belangrijk dit is voor de bevolking.  

Het omvormen van het huidige pioniersbos naar een meer gevarieerd boscomplex met plaats voor open 
terrestrische en aquatische natuur (rietvijver) zal niet alleen de belevingswaarde van deze natuur 
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substantieel kunnen verhogen voor de wandelaars (zachte recreatie), maar ook betere garanties geven 
dat deze habitats duurzaam in stand gehouden en beheerd kunnen worden. 

5.2.  GESCHIKTHEID VAN BODEMMATERIALEN VOOR 
BOSONTWIKKELING 

De tertiaire geolagen van de Formaties van Lillo (Li), Kattendijk (Kd), Berchem (Bc) en Boom (Bm)werden 
door ons primair gescreend op hun geschiktheid voor de landschapsreconstructie en gebruik als 
bodemvormende materialen voor bos‐ en natuurinrichting.  Globaal kan gesteld worden dat voor 
bodemontwikkeling in de bovenste meter best een combinatie van Li en Kd kan gebruikt worden. Dit zal 
zorgen voor voldoende bodemvariatie naar textuur (van zand tot lichte klei) en waterbergend vermogen. 
Deze geolagen bevatten milieu‐veilige concentraties aan zware metalen en zijn voor het bekeken 
Oosterweel transect wellicht niet belast met problematische concentraties aan chloriden en sulfaten (EC 
< 500 µS/cm). Wel is hun pH hoog (pH>8) zodat mogelijks gebreksverschijnselen aan nutriënten kunnen 
optreden, maar anderzijds is hun kalkbuffer remediërend voor de sulfaatproblematiek veroorzaakt door 
de pyriethoudende Boomse klei in het gebied.  

De kalkrijkdom is positief voor het ontwikkelen van kalkrijke bosecotypes, die zeer zeldzaam zijn in 
Vlaanderen (uitzondering  Voerstreek), waar we vooral bossen op verzuurde en sterk verweerde bodems 
kennen.  Dit biedt mogelijkheden voor kalkminnende plant‐ en diersoorten.  

De geolagen zullen pas ‘bodems’ kunnen worden indien voldoende organisch materiaal wordt ingebracht 
(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.  

Wij raden gebruik van de geolagen Formatie van Berchem (Bc) en Boomse klei (Bm) af als 
bodemmateriaal (0 ‐ 1m). De eerste omwille van een vrij hoog (natuurlijk) gehalte aan chroom, de 
tweede omwille van vorming van sulfaten wanneer die pyriethoudend is. Bc materiaal wordt wel 
geschikt geacht als substraat (1‐1,5 m). Wanneer die rijk is aan glauconiet kan die waterstuwende 
eigenschappen hebben en tevens een bron van kalium en andere voedingselementen zijn.  Als substraat 
worden eventuele verhoogde concentraties aan Cr gereduceerd gehouden zodat geen toxisch 
hexavalent Cr kan ontstaan. 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.  

5.3.  KSF BOS‐ EN NATUURONTWIKKELING 

5.3.1. Bosontwikkeling 

Na de landschapsbouw ontstaat een reliëfrijk landschap, met kalkrijke zanden van tertiaire oorsprong, 
die arm zijn aan beschikbare fosfor en aan stikstof. Dit is een gevolg van de afwezigheid van organisch 
materiaal en van bemesting en door het van nature hoge gehalte aan kalk en ijzer, die beide fosfor 
binden in aërobe omstandigheden. Op basis van eigen metingen mag worden verondersteld dat de 
aangevoerde geolagen uit de kanaaltunnels en ring geen sterk verhoogde saliniteit vertonen, waardoor 
bosontwikkeling vertraagd zou worden. De vochtvoorziening van de zandige bodem kan echter een 
knelpunt zijn en wordt bepaald door de hoogte van de landschapsbouw en de diepte van het substraat 
dat zal moeten fungeren als waterstuwende laag. De kalkrijkdom en de geringe beschikbaarheid van 
nutriënten zijn gunstige eigenschappen voor de ontwikkeling van een ecologisch waardevol, soortenrijk 
bos op middellange tot lange termijn. In eerste instantie kan deze geringe beschikbaarheid van stikstof 
en fosfor een snelle bosontwikkeling afremmen, vooral omdat het samengaat met andere factoren, 
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namelijk een hoog risico op erosie langs de steile hellingen en een geringe vochthoudend vermogen 
vooral wanner de bodems zeer zandig zijn. Dit kan op de hooggelegen delen tot droogtestress leiden 
tijdens droogteperiodes.  

Om deze risico’s op te vangen en de bosontwikkeling snel op gang te brengen, raden we aan 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, 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.  

De lijst in Bijlage F geeft een aantal ecologische kenmerken weer van houtige soorten – met een 
onderscheid tussen pioniers en climaxsoorten ‐ die in het projectgebied kunnen worden ingezet: 

‐ de ecologische amplitude voor vocht (F getal), bodem pH (R getal)en voedselrijkdom (N getal) 
van de bodem, volgens de indicatorwaarden van Ellenberg et al. (1992) en Hill et al. (1999); 

‐ het stikstoffixerend vermogen; 
‐ de vorming van wortelopslag; 
‐ de beschikbaarheid van autochtone zaadbronnen. De locatie van autochtone zaadbronnen en de 

beschikbaarheid van autochtone soorten in de handel moet evenwel geverifieerd worden (zie 
https://www.natuurenbos.be/autochtonebomen#contact of via contact met de kwekers van 
bosplantsoen).  

De pioniers voor bosontwikkeling, zowel houtige soorten (Bijlage F) als kruiden (Bijlage E), beschikken 
over volgende eigenschappen:  

‐ Pioniers hebben een geringe behoefte aan nutriënten (in het bijzonder voor N en P), maar zijn 
aangepast aan een kalkrijke bodem. In de lijst van geschikte kruiden die tevens tolerant zijn voor 
een licht verhoogde saliniteit (bijlage E), zijn vooral vlinderbloemen (Fabaceae) aan te bevelen 
omdat ze als ‘groenbemester’ de groeiplaats voor veeleisende soorten geschikt maken.  

‐ Pioniers kunnen zich vestigen op open, onbeschutte, minerale zandbodem die tijdelijk sterk kan 
uitdrogen. Op de hooggelegen delen en bovenaan de steile flanken wordt best gekozen voor 
soorten die tolerant zijn voor droogte.  

‐ Pioniers kunnen met hun wortels de bodem vastleggen en erosie voorkomen. Houtige soorten 
met wortelopslag zijn bijzonder geschikt om een helling te fixeren. 

We 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:  

1. Hydroseeding van de steilste hellingen (> 30%) – gesitueerd in de vallei op het voormalige traject van 
de Potgatbeek (Figuur 45) – en dit zo snel mogelijk na de afronding van de landschapsbouw. Hiervoor 
wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van vlinderbloemen (Fabaceae) uit de lijst in Bijlage E. Als drager 
van de hydroseeding kan gebruik gemaakt worden van stro mulch. Deze mulch beschermt tegen de 
eroderende werking van afstromend neerslagwater en verhoogt tegelijk het organische stofgehalte van 
de bodem, wat gunstig is voor de vegetatieontwikkeling. Het zadenmengsel kan eventueel ook houtige 
soorten bevatten, voor zover deze als zaad verkrijgbaar zijn. Op de minder steile hellingen en plateaus 
kan oppervlakkig groencompost ingebracht worden om de bulk dichtheid van de bodem te verlagen en 
het bodemleven te activeren. Kieming van zaden zal veel gemakkelijker verlopen en de bodems zullen 
minder snel uitdrogen. Bovendien zal bodemvorming worden geïnitieerd en de bodemstructuur 
verbeteren.  
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2. Aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels, op een diepte van 1 ‐ 1,5 m. 
Deze compacte laag bestaande uit glauronietrijke Bc materialen kan de infiltratie van neerslagwater 
vertragen en droogtestress op de hoogste plaatsen voorkomen. We raden een diepte van minstens 1 m 
aan, om voldoende wortelruimte te bieden aan diep wortelende soorten zoals winterlinde (kan meer 
dan 2m diep wortelen, cfr Pigott 1991) en om de waterberging boven de weinig doorlatende compacte 
laag te maximaliseren. 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 (schematisch weergegeven in Figuren 45 & 46). 

3. Aanplant van snelgroeiende pionier boomsoorten in een ruim plantverband (8m x 8 m tot 10m x 
10m). Deze actie richt zich in de eerste plaats op de hooggelegen, droogste groeiplaatsen en op de 
hellingen. De houtige pioniers worden aangeplant in het ideale plantseizoen, namelijk het najaar nadat 
de landschapsbouw is afgerond. De meest geschikte soorten hiervoor zijn witte en grauwe abeel 
(Populus alba en Populus x canescens). Eerstgenoemde soort is aangepast aan droge, kalkhoudende,  
zandige bodem en werd om die reden ook in de kustduinen ingezet. Grauwe abeel stelt wat hogere eisen 
aan de vochtvoorziening en is frequent te vinden in oude bossen op leemhoudende bodem. Beide 
soorten vormen wortelopslag, een gunstige eigenschap om de hellingen te fixeren. Op de laaggelegen 
vochtige groeiplaatsen zijn schietwilg (Salix alba) en ratelpopulier (Populus tremula) geschikte soorten 
(Figuur 45). Deze snelgroeiende pionierboomsoorten fungeren als ‘nurse trees’ en kunnen de 
ontwikkeling van een bosecosysteem versnellen. De voordelen van deze strategie voor de ontwikkeling 
van ecologisch hoogwaardig bos worden toegelicht in het advies INBO.A.3803 (De Keersmaeker 2019).  

4. Aanplant van struweelsoorten en soorten uit de onderetage die de erosie kunnen beperken en de 
recreatiestromen kunnen sturen.  Deze actie kan tegelijk met vorige actie gerealiseerd worden en de 
soorten uit de onderetage en struweelsoorten worden op gerichte plaatsen tussen de snelgroeiende 
pioniers geplant, die in ruim verband staan en daardoor veel licht doorlaten. Soorten die zeer tolerant 
zijn voor uitdroging (bij voorbeeld wilde liguster, wollige sneeuwbal, bepaalde soorten wilde rozen, zie 
Bijlage E) zijn geschikt voor de hoogst gelegen plaatsen. Soorten met wortelopslag (sleedoorn, rode 
kornoelje) zijn bijzonder geschikt om aan te planten op de hellingen na de hydroseeding. Soorten met 
stekels of doornen kunnen lokaal de meest kwetsbare hellingen beschermen tegen erosie door 
betreding. 

5. Aanplant van groepen (kloempen) van climaxboomsoorten. Uit Bijlage F kunnen geschikte boom‐ en 
struiksoorten voor het climaxbos geselecteerd worden, rekening houdende met de vocht‐ en 
kalkbehoefte van de soorten (zie Figuur 46). Deze soorten worden in groepjes aangeplant tussen de 
pionierboomsoorten die in een ruim verband staan en die sneller groeien. Door de verschillen in 
groeisnelheid ontstaat snel een vertikaal gestructureerd bos en de open ruimte tussen de groepjes biedt 
ruimte aan natuurlijke verjonging of wortelopslag en zorgt voor horizontale structuurvariatie.  De 
climaxsoorten worden twee jaar na de pioniers en struiken of struweelsoorten aangeplant, omdat het 
microklimaat en de bodem dan gunstiger zijn voor deze soorten. 
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Figuur 45. Ontwikkeling van pionierbos na landschapsbouw, met aanduiding van de soorten die geschikt zijn 
langsheen de gradiënt in vochtvoorziening. De coupe is ook weergegeven is in Figuur 34. De rode lijn 
geeft het maaiveld weer, de zwarte lijn is de afdichtlaag. De stippellijn is het substraat die de infiltratie 
van neerslagwater gedeeltelijk belemmert; 1 ruwe berk en zachte berk kunnen zich spontaan vestigen, 
of eventueel via hydroseeding ingebracht worden; 2duindoorn enkel te gebruiken bij aanzienlijk 
verhoogde saliniteit 

 

 

Figuur 46. Ontwikkeling van een climaxbos na landschapsbouw, met aanduiding van de soorten die geschikt zijn 
langsheen de gradiënt in vochtvoorziening. De coupe is ook weergegeven in figuur 34. De rode lijn geeft 
het maaiveld weer, de zwarte lijn is de afdichtlaag. De stippellijn is het substraat die de infiltratie van 
neerslagwater gedeeltelijk belemmert; 3 meelbes en elsbes enkel te gebruiken bij droogtestress van de 
andere soorten; 4 es enkel gebruiken van zodra plantgoed verkrijgbaar is dat tolerant is voor de 
essentaksterfte 

PIONIERBOS

CLIMAXBOS 
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6. Introductie van oud bossoorten uit de kruidlaag. Kalkrijke gronden zijn potentieel geschikt voor een 
groot aantal soorten uit de kruidlaag (waaronder heel wat voorjaarsbloeiers), die zich evenwel maar 
moeizaam verspreiden en daarom gebonden zijn aan oud bos. De introductie van deze soorten, bij 
voorkeur via translocatie van bosbodem, is pas te overwegen nadat het bosecosysteem al een zekere 
rijping heeft doorgemaakt. Wij vermoeden dat deze actie pas ongeveer 10 jaar na de landschapsbouw 
succesvol kan zijn, als lokaal al kroonsluiting is opgetreden (bij voorbeeld onder schaduw werpende 
soorten zoals hazelaar of linde).  

 

5.3.2. Natuurontwikkeling en specifieke maatregelen voor doelsoorten 

Voor de ontwikkeling van natuur in de open sfeer en voor het behoud van doelsoorten van het 
kleiputtengebied, stellen we volgende acties voor: 

1. Behoud van open plekken met kalkrijk zand. Onbemeste kalkrijke zanden zijn potentieel erg geschikt 
voor waardevolle open vegetatie en belangrijk voor ongewervelden. Uit de directe omgeving zijn 
meerdere soorten orchideeën, zomerbitterling, e.a. gekend van dergelijke groeiplaatsen, dus kolonisatie 
van geschikte groeiplaatsen na landschapsbouw  is niet onwaarschijnlijk. De meest kansrijke locaties zijn 
zuidwaarts gerichte hellingen hoog op de heuvels die centraal in het projectgebied gerealiseerd zullen 
worden, of de voet van de oostelijk gerichte helling die grenst aan het voorziene rietmoeras. De meest 
steile hellingen zijn minder geschikt, omdat het risico op erosie te groot is. 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 
(soortenpalet: zie Bijlage F), maar voldoende ruimte voor spontane ontwikkeling van zachte randen en 
struwelen is aan te bevelen. Deze zijn tevens waardevol voor insecten (bijen, vlinders, ...) en avifauna. 

2. Behoud van geschikt habitat voor rugstreeppad. De rugstreeppad is in Vlaanderen een zeldzame 
soort die slechts in enkele regio’s voorkomt en het is een prioritaire soort voor de provincie Antwerpen 
(Dienst Duurzaam Milieu‐ en natuurbeleid 2010). Het is een uitgesproken pionier, die behoefte heeft aan 
een zandige bodem en ondiep, snel opwarmend water zonder sterke begroeiing. Wellicht zal het 
projectgebied tijdens of net na de landschapsbouw bijzonder geschikt zijn voor deze soort, maar neemt 
de geschiktheid daarna terug af naarmate de vegetatie zich verder ontwikkelt en het gesloten karakter 
toeneemt. Voor deze soort kan overwogen worden om de ontwikkeling van het rietmoeras aan de 
oostzijde te starten (bij voorbeeld via aanplant van riet) en de westkant onbegroeid te laten, samen met 
de 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 landschapsbouw een tijdlang in stand houden. Deze 
inrichting in functie van rugstreeppad, is ook gunstig voor kalkminnende pioniersoorten van vochtige 
bodem, zoals zomerbitterling (cfr. hierboven) 

3. Behoud van kamsalamander. De kamsalamander is een zeldzame, Europees beschermde soort die 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, 2012). 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 doorstroming van het rietmoeras met relatief voedselrijk water dat in 
het kleiputtengebied insijpelt vanuit het ontginningsfront, is voor deze soort waarschijnlijk gunstig 
omdat het de vegetatieontwikkeling stimuleert. Een afzonderlijk advies over deze soort is echter in de 
maak (Speybroeck, in voorbereiding) 
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5.4. PROJECTIE BOSONTWIKKELING 

Als de strategie voor bosontwikkeling uit onderdeel 5.3 wordt gevolgd, ontstaat 10 jaar na de aanplant 
een halfopen boslandschap. De kruiden die als pionier werden ingezaaid met hydro seeding of zich 
spontaan hebben gevestigd op de humusaangerijkte opperbodem, zijn grotendeels verdwenen door 
lichtgebrek. Lokaal is reeds gesloten bos aanwezig, dat bestaat uit snelgroeiende pioniers met een 
hoogte tussen 5m en 10m, en daartussen trager groeiende climaxboomsoorten (linde, boskers, 
haagbeuk, esdoornsoorten) 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. Door het gesloten 
kronendak is dit bos geschikt voor de introductie van soorten uit de kruidlaag die kenmerkend zijn voor 
kalkrijke, mesofiele tot vochtige bodem. Naast dit jonge bos dat reeds een gevarieerde verticale opbouw 
heeft, is er ook een afwisseling in de horizontale landschapsstructuur. De soortenrijke kalkrijke struwelen 
(sleedoorn, rode kornoelje, wilde kardinaalsmuts, wollige sneeuwbal, wilde liguster, rozensoorten) 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. Na 10 jaar kan deze keuze gemaakt worden, omdat 
de vegetatiemat wellicht volledig ontwikkeld zal zijn en de aanwezigheid van bijzondere plantensoorten 
(orchideeën, zomerbitterling, e.a.) vastgesteld kan worden. De open plekken situeren zich vooral op de 
hooggelegen, minder steile delen van de landschapsheuvels en op de helling aan de westkant van de 
laagste die zich ontwikkelt tot rietmoeras.   

We mogen veronderstellen dat na 30 jaar, de biomassa van het bos dat in het projectgebied na de 
landschapsbouw tot ontwikkeling is gekomen, die van het actueel aanwezige bos heeft overtroffen. 
Bovendien is de soortendiversiteit van het nieuwe bos veel groter dan dat van het actueel aanwezige 
bos, waar vrijwel uitsluitend pioniers te vinden zijn. In het bos dat zich na de landschapsbouw heeft 
ontwikkeld, hebben de snelgroeiende pioniers (abelen, wilgen, ratelpopulier) reeds aanzienlijke 
dimensies bereikt, met een hoogte tot ongeveer 20 m. De trager groeiende soorten die er zijn tussen 
geplant, hebben een hoogte bereikt tot 10‐15m. Een aantal soorten bloeien reeds (esdoornsoorten, 
boskers, lindesoorten, zomereik…) en zaaien zich verder uit vanuit de groepjes, zodat ook niet‐beplante 
delen tussen de pioniers en open plekken die spontaan mogen verbossen, gekoloniseerd worden. De 
kruidlaag die 10 jaar na de landschapsbouw werd geïntroduceerd, vormt kleine eilandjes en relatief goed 
verspreidende soorten (speenkruid, robertskruid, gevlekte aronskelk, heelkruid, bosviooltjes, slanke 
sleutelbloem) zijn talrijk aanwezig in en op de flanken van de vallei centraal in het projectgebied. Het 
rietmoeras heeft zich verder uitgebreid en de voet van de heuvel aan de westelijke grens bereikt.  

  

5.5. KSF LANDSCHAPSRECONSTRUCTIE 

In dit rapport worden aanbevelingen gegeven aangaande de fysico‐chemische kwaliteitseisen van de te 

gebruiken geolagen die ontgraven worden uit het Oosterweel‐traject (onderdeel 4.5.3) en de kritische 

succesfactoren voor bos‐ en natuurontwikkeling gedetailleerd beschreven (onderdeel 4.6). We hebben 

ons hierbij gebaseerd op het 3D landschapsmodel ontwikkeld door Tractebel.  Indien dit model nog 

verder wordt aangepast in functie van de vergunningsprocedure of aan nieuwe randvoorwaarden, dan 

wordt INBO hiervan graag op de hoogte gesteld. Idem als het aangeboden type en volume van geolagen 

zoals ingeschat werd in hoofdstuk 4.5.2 Bergingsvolumes op basis van LANTIS gegevens nog significant 

zou wijzigen. 

 

INBO houdt zich aanbevolen kortlopend bijkomend advies te verlenen op basis van beschikbare 

gegevens en kennis. Indien bijkomende terreinmetingen en (labo)analyses noodzakelijk zijn kan dit enkel 
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door middel van een nieuw onderzoeksproject zoals deze studie, al dan niet in (nauwe) samenwerking 

met andere onderzoeksinstellingen, laboratoria of studiebureaus.  

    

Als de finaal goedgekeurde  landschapsreconstructie een feit is en de aanbesteding is gebeurd, stellen 

we voor de uitvoeringsplannen verder op punt te stellen door mee te werken aan een compleet 

inrichtings‐ en stappenplan ism met betrokkenen waaronder  ANB, Provincie, DVW, Gemeentelijke 

milieudienst, Natuurpunt en andere belanghebbenden.  

 

In afwachting van de ‘eerste spadesteek’ kunnen er diverse kennishiaten aangepakt worden of 
experimenten met geolagen uitgevoerd (bvb potproeven met soorten). Hoofdstuk 5.7 geeft een aanzet 
wat er wanneer zou kunnen gebeuren.  

 

5.6.  KOOLSTOFBALANS 

Dit landschaps‐reconstructieproject leent zich bijzonder om een koolstofboekhouding bij te houden 
teneinde kennis op te bouwen rond CO2‐uitstoot (sources) en (duurzame) CO2‐sequestratie (sinks), de 
verhouding tussen beide (koolstofbalans) en het verloop van beide in de tijd.  

In tegenstelling tot wat verwacht wordt is er nog steeds grote nood aan gevalideerde metingen bij grote 
infrastructuur‐ en landschapswerken en een correcte wetenschappelijke verwerking van die data. Wat er 
reeds bestaat aan CO2‐calculators en C‐modellen (empirische en mechanistische) kan bovendien best 
eens getoetst worden op hun betrouwbaarheid.  

Vermits in dit project een nieuw landschap op voldoende grote schaal (40‐50 ha) wordt opgebouwd met 
neogene gronden (‘starting from scratch’) biedt dit project wetenschappelijke opportuniteiten voor het 
C‐onderzoek in het kader van klimaatadaptatie en ‐rapportering. 

We bevelen daarom een holistische benadering aan dat (1) de CO2‐uitstoot van alle werken 
(opmetingen, ontgravingen, aanvoer, berging en afwerking), (2) de CO2‐kost van alle verbruikte 
materialen, inclusief plantsoenen en bodemverbeteringsproducten, (3) alle acties nodig voor de 
natuurinrichting (standplaatsvoorbereiding, aanplantingen, hydroseeding, translocaties, …) in kaart 
brengt en qua CO2 kost zo correct mogelijk tracht te begroten. Dit zal een kritische analyse toelaten van 
de globale koolstofbalans van dergelijke grootschalige werken en wijzen op mogelijke koolstoflekken die 
dienen aangepakt te worden in toekomstige projecten binnen Vlaanderen. 

Voor deze studie waren we genoodzaakt  een snelle inschatting te maken op basis van best beschikbare 
gegevens van de actuele C‐voorraad (4.4.1) en de te verwachten C voorraden na landschapsbouw (4.4.2). 
Er werden hierbij aannames gedaan inzake oppervlaktes en volumes en de C‐voorraden in bodem, 
strooisel en bos werden berekend op basis van waarnemingen op 14 locaties en uitgemiddeld. 
Bovendien werden globale factoren uit de literatuur gebruikt.  

Het ware beter geweest de verschillende bodems en bos/natuurtypes te stratificeren over het gehele 
gebied, de C‐voorraad per stratum goed in te schatten (met meer gegevens) en dan op te schalen voor 
het hele studiegebied, inclusief de niet beboste oppervlakten. Maar dit vereist een meer intensieve 
survey.  

Voor de 38 ha bos wees onze eerste inschatting op een totale CO2 opslag van 23153 ton CO2‐
equivalenten (6,3 kt C). Hierbij is dus niet de C‐stock meegeteld in ruigtes en onbegroeide bodems, of in 
kruien en struiken, dus deze stock is een conservatieve inschatting voor het projectgebied. De hoogste C 
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voorraad (131 ton C/ha, 79% van totaal) zit in de bodem en gemiddeld slechts 26 t C/ha (16 %) in de 
bovengrondse bosbiomassa. De overige 5% in strooisel en dood hout (Tabel 4.1). 

Het toekomstige bos met stabiele boomsoorten kan ruw geschat op de voorziene textuurklassen (studie 
Muys et al. 2002) 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 opnieuw 38 ha effectief zal herbebost worden 
op de landschapsheuvel, dan kan na 10 jaar: 1,9 kt CO2 vastgelegd worden in bodem+strooisel en 5,9 kt 
CO2 in de bosbiomassa, samen 7,8 kt CO2. Na 20 jaar is dat ongeveer 12,5 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 23,2 kt CO2 te begraven onder de landschapsheuvel 
(bodemkoolstofstock  én houtige biomassa lokaal gestockeerd in de visvijvers 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).  

Deze projectie dient echter met hard cijfermateriaal en op basis van correcte veldmetingen gevalideerd 
te worden.  
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5.7.  KENNISHIATEN EN ONDERZOEKSNODEN 

Bij het uitwerken van deze studie werden volgende kennishiaten vastgesteld waarvoor bijkomend 
onderzoek nodig en gewenst is: 

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.   

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. We 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. 

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. 

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. 
 

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. 
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8. Monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit voor de kritische parameters (pH, EC, Sulfaten, …) 
is nodig na aanleg van het rietmoeras. 

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. 
 

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. 
 

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).  

 

We onderscheiden 4 fasen in de toekomst waar bovenstaande onderzoeksvragen idealiter behandeld 
worden:  Fase A) voor de eerste berging, B) tijdens de berging en C) na de berging voorafgaand aan 
bosaanleg/natuurontwikkeling en D) na natuurinrichting. 

  Fase A 
Voor berging 

Fase B 
Tijdens 
berging 

Fase C 
Na berging – 

start 
natuurinrichting 

Fase D 
Na 

natuurinrichting

Studies  1, 4, 9,11  2, 3, 5,11  5, 7, 8, 10, 11  6, 11 

 

Bij het uitvoeren van deze studies wil INBO graag betrokken worden en/of (nauw) samenwerken met 
andere wetenschappelijke instellingen, studiebureaus,  laboratoria en kenniscentra. 
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BIJLAGEN 

 

A. EVALUATIETABELLEN VOOR ZWARE METALEN OVEREENKOMSTIG VLAREBO BSNI 
(NATUUR) EN BSNIV (PARKGEBIED). DE GECORRIGEERDE NORMEN ZIJN AANGEDUID IN 
GRIJS: SW=STREEFWAARDE, RW= RICHTWAARDE, BSNI=BODEMSANERINGSNORM 
NATUUR, BSNIV=BODEMSANERINGSNORM PARKGEBIED. DE EVALUATIEKLEUR GEEFT 
AAN WAAR ER PROBLEMEN ZIJN: GROEN VOLDOET AAN NORM; ORANJE BETEKENT 
AANGERIJKT MAAR NORM NIET OVERSCHREDEN, ROOD WIJST OP OVERSCHRIJDING. 

 

A1. VLAREBO evaluatie‐tabel  voor zware metalen voor de PIH bodemstaalnames  

Arseen  TOP  BOT  Klei  LOI550  pH‐KCl  As  As_SW  As_RW  As_BSNI  As_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

PROF  SID  (cm)  (cm)  (%)  (%)  (‐)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)             

B01  BM1A  0  50  2.1  4  6.8  <14  8  19.4  32.1  267  1  0  0  0 

B02  BM2A  0  50  3.8  8.9  6.7  22  10.4  25.3  42  267  1  0  0  0 

B03  BM3A  0  40  4.3  4  8.5  <14  11  26.6  44  267  1  0  0  0 

B03  BM3A  40  50  4.3  4  8.5  <14  11  26.6  44  267  1  0  0  0 

B03  BM3B  50  100  2.7  6.5  11.5  21  9  21.9  36.3  267  1  0  0  0 

B04  BM4A  0  50  2.1  1.3  7.1  <14  8  19.4  32.1  267  1  0  0  0 

B05  BM5A  0  50  4.2  4.9  8.9  16  10.9  26.3  43.6  267  1  0  0  0 

B05  BM5B  50  90  6.2  2.3  11  16  13  30.2  50.1  267  1  0  0  0 

B05  BM5B  90  100  6.2  2.3  11  16  13  30.2  50.1  267  1  0  0  0 

B05  BM5D  150  200  6.3  6.1  10.6  <14  13.1  30.4  50.3  267  1  0  0  0 

B06  BM6A  0  30  54  7.9  2.7  17  32.5  51.1  84.7  267  1  0  0  0 

B06  BM6A  30  50  54  7.9  2.7  17  32.5  51.1  84.7  267  1  0  0  0 

B07  BM7A  0  50  <1  0.9  6.2  <14  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B08  BM8A  0  50  5.1  32.1  6  28  11.9  28.3  46.8  267  1  0  0  0 

B08  BM8D  150  200  21  17.6  6.6  17  22.2  42.4  70.3  267  1  0  0  0 

B09  BM9A  0  50  1.3  3.4  7.3  <14  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B09  BM9C  100  150  1.2  0.8  7.2  <14  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B010  BM10A  0  10  5.6  1.8  7  <14  12.4  29.2  48.4  267  1  0  0  0 

B010  BM10A  10  50  5.6  1.8  7  <14  12.4  29.2  48.4  267  1  0  0  0 

B011  BM11A  0  50  5.3  0.6  7.1  <14  12.1  28.6  47.5  267  1  0  0  0 

B012  BM12A  0  50  2.1  0.5  2.9  <14  8  19.4  32.1  267  1  0  0  0 

B013  BM13A  0  50  16  3  2.6  21  19.7  39.7  65.8  267  1  0  0  0 

B014  BM14A  0  50  4.3  0.5  2.5  <14  11  26.6  44  267  1  0  0  0 

B015  BM15A  0  50  23  6.9  3.4  19  23.1  43.3  71.8  267  1  0  0  0 

B016  BM16A  0  50  3.5  0.7  5.9  <14  10.1  24.5  40.6  267  1  0  0  0 

B017  BM17A  0  50  <1  0.4  5.2  <14  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 
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Cadmium 

PROF  SID  TOP  BOT  Klei  LOI550  pH‐KCl  Cd  Cd_SW  Cd_RW  Cd_BSNI  Cd_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B01  BM1A  0  50  2.1  4  6.8  0.51  0.7  2.4  4  9.5  1  0  0  0 

B02  BM2A  0  50  3.8  8.9  6.7  1.49  0.7  2.3  3.9  9.5  1  0  0  0 

B03  BM3A  0  40  4.3  4  8.5  0.65  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B03  BM3A  40  50  4.3  4  8.5  0.65  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B03  BM3B  50  100  2.7  6.5  11.5  1.94  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B04  BM4A  0  50  2.1  1.3  7.1  <0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B05  BM5A  0  50  4.2  4.9  8.9  10.1  0.7  2.6  4.4  9.5  0  1  1  1 

B05  BM5B  50  90  6.2  2.3  11  3.85  0.7  2.6  4.4  9.5  0  1  0  0 

B05  BM5B  90  100  6.2  2.3  11  3.85  0.7  2.6  4.4  9.5  0  1  0  0 

B05  BM5D  150  200  6.3  6.1  10.6  2.63  0.7  2.6  4.4  9.5  0  1  0  0 

B06  BM6A  0  30  54  7.9  2.7  <0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B06  BM6A  30  50  54  7.9  2.7  <0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B07  BM7A  0  50  <1  0.9  6.2  <0.45  0.7  1.9  3.2  9.5  1  0  0  0 

B08  BM8A  0  50  5.1  32.1  6  6.31  0.7  1.8  3  9.5  0  1  1  0 

B08  BM8D  150  200  21  17.6  6.6  2.04  0.7  2.2  3.7  9.5  1  0  0  0 

B09  BM9A  0  50  1.3  3.4  7.3  <0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B09  BM9C  100  150  1.2  0.8  7.2  <0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B010  BM10A  0  10  5.6  1.8  7  <0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B010  BM10A  10  50  5.6  1.8  7  <0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B011  BM11A  0  50  5.3  0.6  7.1  <0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B012  BM12A  0  50  2.1  0.5  2.9  <0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B013  BM13A  0  50  16  3  2.6  <0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B014  BM14A  0  50  4.3  0.5  2.5  <0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B015  BM15A  0  50  23  6.9  3.4  <0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B016  BM16A  0  50  3.5  0.7  5.9  <0.45  0.7  1.7  2.8  9.5  1  0  0  0 

B017  BM17A  0  50  <1  0.4  5.2  <0.45  0.7  1.3  2.2  9.5  1  0  0  0 

Chroom                                          

PROF  SID  TOP  BOT  Klei  LOI550  pH‐KCl  Cr  CrIII_SW  CrIII_RW  CrIII_BSNI  CrIII_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B01  BM1A  0  50  2.1  4  6.8  65  15.3  91  130  560  1  0  0  0 

B02  BM2A  0  50  3.8  8.9  6.7  91  24.5  91  130  560  1  0  0  0 

B03  BM3A  0  40  4.3  4  8.5  138  34.2  91  130  560  0  1  1  0 

B03  BM3A  40  50  4.3  4  8.5  138  34.2  91  130  560  0  1  1  0 

B03  BM3B  50  100  2.7  6.5  11.5  106  18  91  130  560  0  1  0  0 

B04  BM4A  0  50  2.1  1.3  7.1  34  24.3  91  130  560  1  0  0  0 

B05  BM5A  0  50  4.2  4.9  8.9  77  31.9  91  130  560  1  0  0  0 

B05  BM5B  50  90  6.2  2.3  11  96  48.3  91  130  560  0  1  0  0 

B05  BM5B  90  100  6.2  2.3  11  96  48.3  91  130  560  0  1  0  0 

B05  BM5D  150  200  6.3  6.1  10.6  82  40.8  91  130  560  1  0  0  0 

B06  BM6A  0  30  54  7.9  2.7  145  93.3  91  130  560  0  1  1  0 

B06  BM6A  30  50  54  7.9  2.7  145  93.3  91  130  560  0  1  1  0 

B07  BM7A  0  50  <1  0.9  6.2  <30  25.2  91  130  560  1  0  0  0 

B08  BM8A  0  50  5.1  32.1  6  192  31.3  91  130  560  0  1  1  0 
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B08  BM8D  150  200  21  17.6  6.6  120  68.6  91  130  560  0  1  0  0 

B09  BM9A  0  50  1.3  3.4  7.3  <30  15.3  91  130  560  1  0  0  0 

B09  BM9C  100  150  1.2  0.8  7.2  <30  25.2  91  130  560  1  0  0  0 

B010  BM10A  0  10  5.6  1.8  7  <30  47.6  91  130  560  1  0  0  0 

B010  BM10A  10  50  5.6  1.8  7  <30  47.6  91  130  560  1  0  0  0 

B011  BM11A  0  50  5.3  0.6  7.1  <30  50.9  91  130  560  1  0  0  0 

B012  BM12A  0  50  2.1  0.5  2.9  <30  26.5  91  130  560  1  0  0  0 

B013  BM13A  0  50  16  3  2.6  76  71.1  91  130  560  1  0  0  0 

B014  BM14A  0  50  4.3  0.5  2.5  <30  45.3  91  130  560  1  0  0  0 

B015  BM15A  0  50  23  6.9  3.4  116  74  91  130  560  0  1  0  0 

B016  BM16A  0  50  3.5  0.7  5.9  <30  39.9  91  130  560  1  0  0  0 

B017  BM17A  0  50  <1  0.4  5.2  <30  25.2  91  130  560  1  0  0  0 

Koper                                            

PROF  SID  TOP  BOT  Klei  LOI550  pH‐KCl  Cu  Cu_SW  Cu_RW  Cu_BSNI  Cu_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B01  BM1A  0  50  2.1  4  6.8  16  14.7  73  121.8  500  1  0  0  0 

B02  BM2A  0  50  3.8  8.9  6.7  28  19.8  127.1  218.5  500  1  0  0  0 

B03  BM3A  0  40  4.3  4  8.5  22  17.9  82.7  138.9  500  1  0  0  0 

B03  BM3A  40  50  4.3  4  8.5  22  17.9  82.7  138.9  500  1  0  0  0 

B03  BM3B  50  100  2.7  6.5  11.5  52  17.1  103.5  175.9  500  1  0  0  0 

B04  BM4A  0  50  2.1  1.3  7.1  <14  12.2  39.9  64.4  500  1  0  0  0 

B05  BM5A  0  50  4.2  4.9  8.9  46  18.4  92.1  155.6  500  1  0  0  0 

B05  BM5B  50  90  6.2  2.3  11  52  18  70.7  117.7  500  1  0  0  0 

B05  BM5B  90  100  6.2  2.3  11  52  18  70.7  117.7  500  1  0  0  0 

B05  BM5D  150  200  6.3  6.1  10.6  59  21.3  111.7  190.7  500  1  0  0  0 

B06  BM6A  0  30  54  7.9  2.7  30  38.9  206.1  363.9  500  1  0  0  0 

B06  BM6A  30  50  54  7.9  2.7  30  38.9  206.1  363.9  500  1  0  0  0 

B07  BM7A  0  50  <1  0.9  6.2  <14  11.5  33  52.6  500  1  0  0  0 

B08  BM8A  0  50  5.1  32.1  6  202  21.9  132.2  227.8  500  0  1  0  0 

B08  BM8D  150  200  21  17.6  6.6  400  32.1  185.2  325  500  0  1  1  0 

B09  BM9A  0  50  1.3  3.4  7.3  <14  14.2  66.9  111  500  1  0  0  0 

B09  BM9C  100  150  1.2  0.8  7.2  <14  11.5  35  56  500  1  0  0  0 

B010  BM10A  0  10  5.6  1.8  7  <14  16.8  62.3  103  500  1  0  0  0 

B010  BM10A  10  50  5.6  1.8  7  <14  16.8  62.3  103  500  1  0  0  0 

B011  BM11A  0  50  5.3  0.6  7.1  <14  15  50.8  83  500  1  0  0  0 

B012  BM12A  0  50  2.1  0.5  2.9  <14  11.7  27.6  43.7  500  1  0  0  0 

B013  BM13A  0  50  16  3  2.6  <14  24.3  92.8  156.9  500  1  0  0  0 

B014  BM14A  0  50  4.3  0.5  2.5  <14  14.2  37.4  60.1  500  1  0  0  0 

B015  BM15A  0  50  23  6.9  3.4  44  30.9  136.1  235  500  1  0  0  0 

B016  BM16A  0  50  3.5  0.7  5.9  <14  13.4  39.4  63.5  500  1  0  0  0 

B017  BM17A  0  50  <1  0.4  5.2  <14  11.5  30.4  48.3  500  1  0  0  0 

  Kwik                                          

PROF  SID  TOP  BOT  Klei  LOI550  pH‐KCl  Hg  Hg_SW  Hg_RW  Hg_BSNI  Hg_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B01  BM1A  0  50  2.1  4  6.8  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B02  BM2A  0  50  3.8  8.9  6.7  0.55  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 
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B03  BM3A  0  40  4.3  4  8.5  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B03  BM3A  40  50  4.3  4  8.5  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B03  BM3B  50  100  2.7  6.5  11.5  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B04  BM4A  0  50  2.1  1.3  7.1  <0.5  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B05  BM5A  0  50  4.2  4.9  8.9  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B05  BM5B  50  90  6.2  2.3  11  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B05  BM5B  90  100  6.2  2.3  11  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B05  BM5D  150  200  6.3  6.1  10.6  2.21  0.1  1.7  2.9  4.8  0  1  0  0 

B06  BM6A  0  30  54  7.9  2.7  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B06  BM6A  30  50  54  7.9  2.7  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B07  BM7A  0  50  <1  0.9  6.2  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B08  BM8A  0  50  5.1  32.1  6  2.56  0.1  1.7  2.9  4.8  0  1  0  0 

B08  BM8D  150  200  21  17.6  6.6  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B09  BM9A  0  50  1.3  3.4  7.3  <0.5  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B09  BM9C  100  150  1.2  0.8  7.2  <0.5  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B010  BM10A  0  10  5.6  1.8  7  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B010  BM10A  10  50  5.6  1.8  7  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B011  BM11A  0  50  5.3  0.6  7.1  <0.5  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B012  BM12A  0  50  2.1  0.5  2.9  <0.5  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B013  BM13A  0  50  16  3  2.6  <0.5  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B014  BM14A  0  50  4.3  0.5  2.5  <0.5  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B015  BM15A  0  50  23  6.9  3.4  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B016  BM16A  0  50  3.5  0.7  5.9  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B017  BM17A  0  50  <1  0.4  5.2  <0.50  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

 Lood                                           

PROF  SID  TOP  BOT  Klei  LOI550  pH‐KCl  Pb  Pb_SW  Pb_RW  Pb_BSNI  Pb_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B01  BM1A  0  50  2.1  4  6.8  40  36.9  120  200  735  1  0  0  0 

B02  BM2A  0  50  3.8  8.9  6.7  59  58.8  120  200  735  1  0  0  0 

B03  BM3A  0  40  4.3  4  8.5  394  40  120  200  735  0  1  1  0 

B03  BM3A  40  50  4.3  4  8.5  394  40  120  200  735  0  1  1  0 

B03  BM3B  50  100  2.7  6.5  11.5  125  48.4  120  200  735  0  1  0  0 

B04  BM4A  0  50  2.1  1.3  7.1  <35  21.1  120  200  735  1  0  0  0 

B05  BM5A  0  50  4.2  4.9  8.9  135  44.1  120  200  735  0  1  0  0 

B05  BM5B  50  90  6.2  2.3  11  105  31.6  120  200  735  1  0  0  0 

B05  BM5B  90  100  6.2  2.3  11  105  31.6  120  200  735  1  0  0  0 

B05  BM5D  150  200  6.3  6.1  10.6  254  51.5  120  200  735  0  1  1  0 

B06  BM6A  0  30  54  7.9  2.7  <35  73.6  120  200  735  1  0  0  0 

B06  BM6A  30  50  54  7.9  2.7  <35  73.6  120  200  735  1  0  0  0 

B07  BM7A  0  50  <1  0.9  6.2  <35  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

B08  BM8A  0  50  5.1  32.1  6  2420  64.4  120  200  735  0  1  1  1 

B08  BM8D  150  200  21  17.6  6.6  414  75.2  120  200  735  0  1  1  0 

B09  BM9A  0  50  1.3  3.4  7.3  <35  33.9  120  200  735  1  0  0  0 

B09  BM9C  100  150  1.2  0.8  7.2  <35  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

B010  BM10A  0  10  5.6  1.8  7  <35  27.6  120  200  735  1  0  0  0 
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B010  BM10A  10  50  5.6  1.8  7  <35  27.6  120  200  735  1  0  0  0 

B011  BM11A  0  50  5.3  0.6  7.1  <35  20.4  120  200  735  1  0  0  0 

B012  BM12A  0  50  2.1  0.5  2.9  <35  18.5  120  200  735  1  0  0  0 

B013  BM13A  0  50  16  3  2.6  <35  40  120  200  735  1  0  0  0 

B014  BM14A  0  50  4.3  0.5  2.5  <35  20  120  200  735  1  0  0  0 

B015  BM15A  0  50  23  6.9  3.4  62  63.1  120  200  735  1  0  0  0 

B016  BM16A  0  50  3.5  0.7  5.9  <35  19.5  120  200  735  1  0  0  0 

B017  BM17A  0  50  <1  0.4  5.2  <35  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

  Nikkel                                          

PROF  SID  TOP  BOT  Klei  LOI550  pH‐KCl  Ni  Ni_SW  Ni_RW  Ni_BSNI  Ni_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B01  BM1A  0  50  2.1  4  6.8  20  5.4  56  93  530  1  0  0  0 

B02  BM2A  0  50  3.8  8.9  6.7  25  8.1  56  93  530  1  0  0  0 

B03  BM3A  0  40  4.3  4  8.5  28  8.9  56  93  530  1  0  0  0 

B03  BM3A  40  50  4.3  4  8.5  28  8.9  56  93  530  1  0  0  0 

B03  BM3B  50  100  2.7  6.5  11.5  81  6.4  56  93  530  0  1  0  0 

B04  BM4A  0  50  2.1  1.3  7.1  <6  5.4  56  93  530  1  0  0  0 

B05  BM5A  0  50  4.2  4.9  8.9  93  8.7  56  93  530  0  1  1  0 

B05  BM5B  50  90  6.2  2.3  11  64  11.4  56  93  530  0  1  0  0 

B05  BM5B  90  100  6.2  2.3  11  64  11.4  56  93  530  0  1  0  0 

B05  BM5D  150  200  6.3  6.1  10.6  54  11.6  56  93  530  1  0  0  0 

B06  BM6A  0  30  54  7.9  2.7  30  49.3  56  93  530  1  0  0  0 

B06  BM6A  30  50  54  7.9  2.7  30  49.3  56  93  530  1  0  0  0 

B07  BM7A  0  50  <1  0.9  6.2  <6  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B08  BM8A  0  50  5.1  32.1  6  40  10  56  93  530  1  0  0  0 

B08  BM8D  150  200  21  17.6  6.6  27  26.9  56  93  530  1  0  0  0 

B09  BM9A  0  50  1.3  3.4  7.3  <6  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B09  BM9C  100  150  1.2  0.8  7.2  <6  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B010  BM10A  0  10  5.6  1.8  7  7  10.7  56  93  530  1  0  0  0 

B010  BM10A  10  50  5.6  1.8  7  7  10.7  56  93  530  1  0  0  0 

B011  BM11A  0  50  5.3  0.6  7.1  <6  10.3  56  93  530  1  0  0  0 

B012  BM12A  0  50  2.1  0.5  2.9  <6  5.4  56  93  530  1  0  0  0 

B013  BM13A  0  50  16  3  2.6  10  22.2  56  93  530  1  0  0  0 

B014  BM14A  0  50  4.3  0.5  2.5  <6  8.9  56  93  530  1  0  0  0 

B015  BM15A  0  50  23  6.9  3.4  38  28.7  56  93  530  1  0  0  0 

B016  BM16A  0  50  3.5  0.7  5.9  <6  7.7  56  93  530  1  0  0  0 

B017  BM17A  0  50  <1  0.4  5.2  <6  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

 Zink                                           

PROF  SID  TOP  BOT  Klei  LOI550  pH‐KCl  Zn  Zn_SW  Zn_RW  Zn_BSNI  Zn_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B01  BM1A  0  50  2.1  4  6.8  110  39.7  204.5  340.5  1000  1  0  0  0 

B02  BM2A  0  50  3.8  8.9  6.7  264  63.5  482  802.6  1000  1  0  0  0 

B03  BM3A  0  40  4.3  4  8.5  157  59.7  247.9  412.8  1000  1  0  0  0 

B03  BM3A  40  50  4.3  4  8.5  157  59.7  247.9  412.8  1000  1  0  0  0 

B03  BM3B  50  100  2.7  6.5  11.5  457  51.1  350.5  583.6  1000  0  1  0  0 

B04  BM4A  0  50  2.1  1.3  7.1  <49  29.5  80.3  133.7  1000  1  0  0  0 
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B05  BM5A  0  50  4.2  4.9  8.9  6480  60.9  292.8  487.6  1000  0  1  1  1 

B05  BM5B  50  90  6.2  2.3  11  889  64.9  194.5  323.8  1000  0  1  1  0 

B05  BM5B  90  100  6.2  2.3  11  889  64.9  194.5  323.8  1000  0  1  1  0 

B05  BM5D  150  200  6.3  6.1  10.6  813  74.2  394.7  657.2  1000  0  1  1  0 

B06  BM6A  0  30  54  7.9  2.7  74  134.4  1018.7  1696.2  1000  1  0  0  0 

B06  BM6A  30  50  54  7.9  2.7  74  134.4  1018.7  1696.2  1000  1  0  0  0 

B07  BM7A  0  50  <1  0.9  6.2  <49  25.8  59.7  99.4  1000  1  0  0  0 

B08  BM8A  0  50  5.1  32.1  6  2720  72.8  512.3  853  1000  0  1  1  1 

B08  BM8D  150  200  21  17.6  6.6  721  112.3  863.1  1437.1  1000  1  0  0  0 

B09  BM9A  0  50  1.3  3.4  7.3  50  36.9  178.4  297  1000  1  0  0  0 

B09  BM9C  100  150  1.2  0.8  7.2  147  25.8  65.4  108.9  1000  0  1  1  0 

B010  BM10A  0  10  5.6  1.8  7  <49  59.9  159.8  266  1000  1  0  0  0 

B010  BM10A  10  50  5.6  1.8  7  <49  59.9  159.8  266  1000  1  0  0  0 

B011  BM11A  0  50  5.3  0.6  7.1  100  53  116.5  194  1000  1  0  0  0 

B012  BM12A  0  50  2.1  0.5  2.9  <49  27.2  45.5  75.7  1000  1  0  0  0 

B013  BM13A  0  50  16  3  2.6  <49  93.8  296.4  493.6  1000  1  0  0  0 

B014  BM14A  0  50  4.3  0.5  2.5  <49  47.2  72.5  120.7  1000  1  0  0  0 

B015  BM15A  0  50  23  6.9  3.4  135  111.5  536.1  892.6  1000  1  0  0  0 

B016  BM16A  0  50  3.5  0.7  5.9  <49  41.4  78.7  131  1000  1  0  0  0 

B017  BM17A  0  50  <1  0.4  5.2  <49  25.8  52.6  87.6  1000  1  0  0  0 

                                    

 

A2. VLAREBO evaluatie‐tabel  voor zware metalen voor de OBBO bodemstaalnames (Technum 
Rapport)  

Arseen  Klei  LOI550  pH‐KCl  As  As_SW  As_RW  As_BSNI  As_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

code_diepte (cm)  (%)  (%)  (‐) 
(µg/g)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g) 

           

B51_0‐50  2  10  7.5  12  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B52_0‐40  2  10  7.4  14  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B53_20‐50  2  10  6.9  13  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B54_0‐35  2  10  6.9  11  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B55_10‐30  2  10  7.3  <10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B56_30‐50  2  10  7.5  31  7.9  18.9  31.3  267  0  1  0  0 

B57_20‐50  2  10  7.1  11  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B19_170‐270  18.6  3.01  7.2  19.1  21  41.2  68.3  267  1  0  0  0 

P1_400‐480  2  1.91  7.8  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

P1_760‐840  2.2  0.53  5.7  10  8.2  19.8  32.9  267  1  0  0  0 

P2_30‐70  13.1  6.98  3.9  17.2  18  37.7  62.5  267  1  0  0  0 

P2_360‐480  27.4  4.27  7.3  13.5  24.9  45.1  74.7  267  1  0  0  0 

P3_100‐120  2  0.22  6.2  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

P3_510‐600  9.8  1.44  7.6  10  15.9  34.8  57.7  267  1  0  0  0 

P4_150‐240  34.6  2.92  3.7  15.8  27.6  47.4  78.6  267  1  0  0  0 

P4_880‐920  4  1.12  5.2  10  10.7  25.8  42.8  267  1  0  0  0 

P5_120‐240  2  0.62  7.8  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 
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P5_660‐720  18.7  1.77  7.8  10  21.1  41.3  68.4  267  1  0  0  0 

P6_240‐330  14.7  2  7.6  14.4  19  38.9  64.4  267  1  0  0  0 

P6_600‐700  18.5  2  7.6  11.5  21  41.2  68.2  267  1  0  0  0 

B7_50‐120  45.1  1.79  3.3  10  31  50.1  83  267  1  0  0  0 

B7_0‐50  4.6  1.87  7.6  10  11.4  27.2  45.1  267  1  0  0  0 

P8_10‐50  23.5  0.41  8  10  23.3  43.5  72.2  267  1  0  0  0 

P8_400‐480  10.8  7.45  7.5  10.7  16.5  35.8  59.3  267  1  0  0  0 

P9_10‐70  2  1.26  7.9  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

P9_200‐300  5.1  3.63  7.7  11.5  11.9  28.3  46.8  267  1  0  0  0 

P10_80‐180  5.5  8.36  7.6  16.6  12.3  29  48.1  267  1  0  0  0 

P10_280‐380  5.6  2.1  7.5  11  12.4  29.2  48.4  267  1  0  0  0 

P11_0‐50  10.3  5.56  7.5  11  16.2  35.3  58.5  267  1  0  0  0 

P11_150‐240  3.8  1.03  7.9  10  10.4  25.3  42  267  1  0  0  0 

P12B_10‐60  43.1  2.41  3.3  10  30.4  49.6  82.2  267  1  0  0  0 

P12D_30‐80  46.6  1.94  3.3  13.5  31.5  50.4  83.5  267  1  0  0  0 

P13_600‐680  40.9  5.54  5  17.5  29.7  49.1  81.4  267  1  0  0  0 

P13_760‐840  47.1  3.65  3.7  14.7  31.6  50.5  83.7  267  1  0  0  0 

P14_960‐1040  4.8  18.6  7.7  10  11.6  27.7  45.8  267  1  0  0  0 

P14_1080‐1180  2  8.1  8.1  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

P15_50‐150  2  0.2  7.2  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

P15_400‐500  2  0.36  7.8  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

P16_160‐200  2  0.33  8.1  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

P16_720‐840  2  2.53  7.6  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

P17_250‐360  28.3  7.17  7.1  18.7  25.3  45.4  75.2  267  1  0  0  0 

P17_800‐900  26.2  1.17  7.2  10  24.4  44.6  74  267  1  0  0  0 

P18_430‐530  17.3  2.05  7.4  11.7  20.4  40.5  67.1  267  1  0  0  0 

B200_0‐15  3.3  3.4  7.4  22  9.8  23.9  39.6  267  1  0  0  0 

B202_0‐40  5.3  1  6.9  10  12.1  28.6  47.5  267  1  0  0  0 

B203_0‐35  13  1.5  7.4  10  18  37.6  62.4  267  1  0  0  0 

B204_0‐10  10  8.2  7.5  10  16  35  58  267  1  0  0  0 

B205_0‐10  13  4.4  7.4  10  18  37.6  62.4  267  1  0  0  0 

B206_0‐40  14  1.4  7.4  10  18.5  38.4  63.6  267  1  0  0  0 

B207_0‐25  17  2.8  7.5  12  20.2  40.3  66.8  267  1  0  0  0 

B209_0‐50  20  2.6  7.5  11  21.7  41.9  69.5  267  1  0  0  0 

B212_0‐50  16  3.2  7.4  14  19.7  39.7  65.8  267  1  0  0  0 

B213_0‐50  11  2.2  7.7  12  16.7  36  59.6  267  1  0  0  0 

B224_0‐50  12  3  7.6  10  17.3  36.8  61  267  1  0  0  0 

B225_0‐50  5.8  0.8  7.7  10  12.6  29.5  49  267  1  0  0  0 

B226_0‐50  72  2.5  3.1  16  32.5  51.1  84.7  267  1  0  0  0 

B227_0‐50  48  1  7.5  10  31.9  50.7  84  267  1  0  0  0 

B228_0‐50  52  1.4  3.1  14  32.5  51.1  84.7  267  1  0  0  0 

B216_0‐50  49  1.6  3.9  15  32.2  50.9  84.4  267  1  0  0  0 

B218_0‐50  3.4  0.4  7.7  10  10  24.2  40.1  267  1  0  0  0 

B220_0‐50  1.9  0.2  8  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 
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B221_0‐100  3  0.2  7.9  10  9.4  23  38  267  1  0  0  0 

B222_0‐70  3.4  0.2  7.8  10  10  24.2  40.1  267  1  0  0  0 

B223_0‐60  1.1  0.2  8  10  7.9  18.9  31.3  267  1  0  0  0 

B229_50‐100  5.8  2.9  6.7  10  12.6  29.5  49  267  1  0  0  0 

B230_0‐100  3.4  0.2  5.6  10  10  24.2  40.1  267  1  0  0  0 

B232_0‐100  2.7  0.2  5.2  10  9  21.9  36.3  267  1  0  0  0 

B233_0‐50  4.9  0.4  4.4  10  11.7  27.9  46.2  267  1  0  0  0 

B234_0‐50  49  1.4  2.8  16  32.2  50.9  84.4  267  1  0  0  0 

                                      

Cadmium  Klei  LOI550  pH‐KCl  Cd  Cd_SW  Cd_RW  Cd_BSNI  Cd_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B51_0‐50  2  10  7.5  0.5  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B52_0‐40  2  10  7.4  0.69  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B53_20‐50  2  10  6.9  1.3  0.7  2.5  4.2  9.5  1  0  0  0 

B54_0‐35  2  10  6.9  0.72  0.7  2.5  4.2  9.5  1  0  0  0 

B55_10‐30  2  10  7.3  1.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B56_30‐50  2  10  7.5  1.3  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B57_20‐50  2  10  7.1  1.9  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B19_170‐270  18.6  3.01  7.2  6.12  0.7  2.6  4.4  9.5  0  1  1  0 

P1_400‐480  2  1.91  7.8  0.35  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P1_760‐840  2.2  0.53  5.7  0.68  0.7  1.6  2.6  9.5  1  0  0  0 

P2_30‐70  13.1  6.98  3.9  0.8  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

P2_360‐480  27.4  4.27  7.3  0.55  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P3_100‐120  2  0.22  6.2  0.85  0.7  1.9  3.2  9.5  1  0  0  0 

P3_510‐600  9.8  1.44  7.6  1.03  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P4_150‐240  34.6  2.92  3.7  0.49  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

P4_880‐920  4  1.12  5.2  0.8  0.7  1.3  2.2  9.5  1  0  0  0 

P5_120‐240  2  0.62  7.8  0.74  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P5_660‐720  18.7  1.77  7.8  1.27  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P6_240‐330  14.7  2  7.6  0.75  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P6_600‐700  18.5  2  7.6  1.2  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B7_50‐120  45.1  1.79  3.3  0.35  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B7_0‐50  4.6  1.87  7.6  0.35  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P8_10‐50  23.5  0.41  8  0.35  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P8_400‐480  10.8  7.45  7.5  0.88  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P9_10‐70  2  1.26  7.9  0.53  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P9_200‐300  5.1  3.63  7.7  1.35  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P10_80‐180  5.5  8.36  7.6  0.6  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P10_280‐380  5.6  2.1  7.5  1.08  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P11_0‐50  10.3  5.56  7.5  0.43  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P11_150‐240  3.8  1.03  7.9  0.75  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P12B_10‐60  43.1  2.41  3.3  0.54  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

P12D_30‐80  46.6  1.94  3.3  0.68  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

P13_600‐680  40.9  5.54  5  0.35  0.7  1.2  2  9.5  1  0  0  0 

P13_760‐840  47.1  3.65  3.7  0.35  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 
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P14_960‐1040  4.8  18.6  7.7  2.58  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P14_1080‐1180  2  8.1  8.1  2.83  0.7  2.6  4.4  9.5  0  1  0  0 

P15_50‐150  2  0.2  7.2  0.74  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P15_400‐500  2  0.36  7.8  0.71  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P16_160‐200  2  0.33  8.1  0.73  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P16_720‐840  2  2.53  7.6  0.54  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P17_250‐360  28.3  7.17  7.1  2.49  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P17_800‐900  26.2  1.17  7.2  2.55  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

P18_430‐530  17.3  2.05  7.4  1.27  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B200_0‐15  3.3  3.4  7.4  3.6  0.7  2.6  4.4  9.5  0  1  0  0 

B202_0‐40  5.3  1  6.9  0.6  0.7  2.5  4.2  9.5  1  0  0  0 

B203_0‐35  13  1.5  7.4  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B204_0‐10  10  8.2  7.5  0.87  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B205_0‐10  13  4.4  7.4  0.54  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B206_0‐40  14  1.4  7.4  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B207_0‐25  17  2.8  7.5  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B209_0‐50  20  2.6  7.5  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B212_0‐50  16  3.2  7.4  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B213_0‐50  11  2.2  7.7  1.39  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B224_0‐50  12  3  7.6  0.78  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B225_0‐50  5.8  0.8  7.7  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B226_0‐50  72  2.5  3.1  0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B227_0‐50  48  1  7.5  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B228_0‐50  52  1.4  3.1  0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B216_0‐50  49  1.6  3.9  0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

B218_0‐50  3.4  0.4  7.7  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B220_0‐50  1.9  0.2  8  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B221_0‐100  3  0.2  7.9  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B222_0‐70  3.4  0.2  7.8  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B223_0‐60  1.1  0.2  8  0.45  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

B229_50‐100  5.8  2.9  6.7  0.45  0.7  2.3  3.9  9.5  1  0  0  0 

B230_0‐100  3.4  0.2  5.6  0.45  0.7  1.5  2.5  9.5  1  0  0  0 

B232_0‐100  2.7  0.2  5.2  0.45  0.7  1.3  2.2  9.5  1  0  0  0 

B233_0‐50  4.9  0.4  4.4  0.45  0.7  0.9  1.6  9.5  1  0  0  0 

B234_0‐50  49  1.4  2.8  0.45  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

Chroom                                      

SID  Klei  LOI550  pH‐KCl  Cr  CrIII_SW  CrIII_RW  CrIII_BSNI  CrIII_BSNIII  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B51_0‐50  2  10  7.5  70  6.6  91  130  240  1  0  0  0 

B52_0‐40  2  10  7.4  47  6.6  91  130  240  1  0  0  0 

B53_20‐50  2  10  6.9  43  6.6  91  130  240  1  0  0  0 

B54_0‐35  2  10  6.9  36  6.6  91  130  240  1  0  0  0 

B55_10‐30  2  10  7.3  29  6.6  91  130  240  1  0  0  0 

B56_30‐50  2  10  7.5  73  6.6  91  130  240  1  0  0  0 

B57_20‐50  2  10  7.1  34  6.6  91  130  240  1  0  0  0 
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B19_170‐270  18.6  3.01  7.2  110  75.1  91  130  240  0  1  0  0 

P1_400‐480  2  1.91  7.8  26  20  91  130  240  1  0  0  0 

P1_760‐840  2.2  0.53  5.7  37.8  27.7  91  130  240  1  0  0  0 

P2_30‐70  13.1  6.98  3.9  73.2  59.1  91  130  240  1  0  0  0 

P2_360‐480  27.4  4.27  7.3  118  82.5  91  130  240  0  1  0  0 

P3_100‐120  2  0.22  6.2  21.5  25.2  91  130  240  1  0  0  0 

P3_510‐600  9.8  1.44  7.6  40.9  64.1  91  130  240  1  0  0  0 

P4_150‐240  34.6  2.92  3.7  104  91.7  91  130  240  0  1  0  0 

P4_880‐920  4  1.12  5.2  24.5  42.5  91  130  240  1  0  0  0 

P5_120‐240  2  0.62  7.8  32.8  25.2  91  130  240  1  0  0  0 

P5_660‐720  18.7  1.77  7.8  50.6  79.5  91  130  240  1  0  0  0 

P6_240‐330  14.7  2  7.6  53.4  72.2  91  130  240  1  0  0  0 

P6_600‐700  18.5  2  7.6  53.2  78.2  91  130  240  1  0  0  0 

B7_50‐120  45.1  1.79  3.3  116  102.6  91  130  240  0  1  0  0 

B7_0‐50  4.6  1.87  7.6  32.2  42.1  91  130  240  1  0  0  0 

P8_10‐50  23.5  0.41  8  23.3  90.1  91  130  240  1  0  0  0 

P8_400‐480  10.8  7.45  7.5  39.6  53.4  91  130  240  1  0  0  0 

P9_10‐70  2  1.26  7.9  34.9  23.3  91  130  240  1  0  0  0 

P9_200‐300  5.1  3.63  7.7  39.4  39.5  91  130  240  1  0  0  0 

P10_80‐180  5.5  8.36  7.6  38.9  34.7  91  130  240  1  0  0  0 

P10_280‐380  5.6  2.1  7.5  39.7  46.3  91  130  240  1  0  0  0 

P11_0‐50  10.3  5.56  7.5  46.6  54.5  91  130  240  1  0  0  0 

P11_150‐240  3.8  1.03  7.9  30.8  41.8  91  130  240  1  0  0  0 

P12B_10‐60  43.1  2.41  3.3  110  99  91  130  240  0  1  0  0 

P12D_30‐80  46.6  1.94  3.3  104  102.8  91  130  240  0  1  0  0 

P13_600‐680  40.9  5.54  5  114  90.9  91  130  240  0  1  0  0 

P13_760‐840  47.1  3.65  3.7  131  98  91  130  240  0  1  1  0 

P14_960‐1040  4.8  18.6  7.7  51.8  29.7  91  130  240  1  0  0  0 

P14_1080‐1180  2  8.1  8.1  35.6  8.3  91  130  240  1  0  0  0 

P15_50‐150  2  0.2  7.2  13.4  25.2  91  130  240  1  0  0  0 

P15_400‐500  2  0.36  7.8  18  25.2  91  130  240  1  0  0  0 

P16_160‐200  2  0.33  8.1  21  25.2  91  130  240  1  0  0  0 

P16_720‐840  2  2.53  7.6  25  17.7  91  130  240  1  0  0  0 

P17_250‐360  28.3  7.17  7.1  71.6  79.1  91  130  240  1  0  0  0 

P17_800‐900  26.2  1.17  7.2  30.3  91.7  91  130  240  1  0  0  0 

P18_430‐530  17.3  2.05  7.4  71.1  76.2  91  130  240  1  0  0  0 

B200_0‐15  3.3  3.4  7.4  43  28.5  91  130  240  1  0  0  0 

B202_0‐40  5.3  1  6.9  24  50.9  91  130  240  1  0  0  0 

B203_0‐35  13  1.5  7.4  50  71.2  91  130  240  1  0  0  0 

B204_0‐10  10  8.2  7.5  52  50.6  91  130  240  1  0  0  0 

B205_0‐10  13  4.4  7.4  58  62.6  91  130  240  1  0  0  0 

B206_0‐40  14  1.4  7.4  56  73.7  91  130  240  1  0  0  0 

B207_0‐25  17  2.8  7.5  68  73.3  91  130  240  1  0  0  0 

B209_0‐50  20  2.6  7.5  57  78.2  91  130  240  1  0  0  0 
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B212_0‐50  16  3.2  7.4  65  70.6  91  130  240  1  0  0  0 

B213_0‐50  11  2.2  7.7  59  63.7  91  130  240  1  0  0  0 

B224_0‐50  12  3  7.6  57  63.5  91  130  240  1  0  0  0 

B225_0‐50  5.8  0.8  7.7  32  53.2  91  130  240  1  0  0  0 

B226_0‐50  72  2.5  3.1  110  102.6  91  130  240  0  1  0  0 

B227_0‐50  48  1  7.5  33  108.9  91  130  240  1  0  0  0 

B228_0‐50  52  1.4  3.1  121  107.3  91  130  240  0  1  0  0 

B216_0‐50  49  1.6  3.9  119  105.7  91  130  240  0  1  0  0 

B218_0‐50  3.4  0.4  7.7  24  39.2  91  130  240  1  0  0  0 

B220_0‐50  1.9  0.2  8  21  25.2  91  130  240  1  0  0  0 

B221_0‐100  3  0.2  7.9  23  35.9  91  130  240  1  0  0  0 

B222_0‐70  3.4  0.2  7.8  20  39.2  91  130  240  1  0  0  0 

B223_0‐60  1.1  0.2  8  20  25.2  91  130  240  1  0  0  0 

B229_50‐100  5.8  2.9  6.7  44  44.7  91  130  240  1  0  0  0 

B230_0‐100  3.4  0.2  5.6  20  39.2  91  130  240  1  0  0  0 

B232_0‐100  2.7  0.2  5.2  20  33.1  91  130  240  1  0  0  0 

B233_0‐50  4.9  0.4  4.4  30  48.8  91  130  240  1  0  0  0 

B234_0‐50  49  1.4  2.8  113  106.7  91  130  240  0  1  0  0 

Koper                                      

SID  Klei  LOI550  pH‐KCl  Cu  Cu_SW  Cu_RW  Cu_BSNI  Cu_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B51_0‐50  2  10  7.5  16  17  135  232.9  500  1  0  0  0 

B52_0‐40  2  10  7.4  20  17  135  232.9  500  1  0  0  0 

B53_20‐50  2  10  6.9  20  17  133.8  230.7  500  1  0  0  0 

B54_0‐35  2  10  6.9  13  17  133.8  230.7  500  1  0  0  0 

B55_10‐30  2  10  7.3  12  17  135  232.9  500  1  0  0  0 

B56_30‐50  2  10  7.5  42  17  135  232.9  500  1  0  0  0 

B57_20‐50  2  10  7.1  11  17  135  232.9  500  1  0  0  0 

B19_170‐270  18.6  3.01  7.2  35.4  25.3  122.2  209.7  500  1  0  0  0 

P1_400‐480  2  1.91  7.8  5  12.8  48  78.2  500  1  0  0  0 

P1_760‐840  2.2  0.53  5.7  5  11.8  32.7  52.1  500  1  0  0  0 

P2_30‐70  13.1  6.98  3.9  33.5  26.6  109.8  187.4  500  1  0  0  0 

P2_360‐480  27.4  4.27  7.3  22.7  29.8  160.8  280  500  1  0  0  0 

P3_100‐120  2  0.22  6.2  5  11.5  33  52.6  500  1  0  0  0 

P3_510‐600  9.8  1.44  7.6  5  18.8  74.9  125.1  500  1  0  0  0 

P4_150‐240  34.6  2.92  3.7  19.4  29.8  143.5  248.3  500  1  0  0  0 

P4_880‐920  4  1.12  5.2  5  14.2  41  66.3  500  1  0  0  0 

P5_120‐240  2  0.62  7.8  5  11.5  35  56  500  1  0  0  0 

P5_660‐720  18.7  1.77  7.8  8.7  23.2  110.5  188.5  500  1  0  0  0 

P6_240‐330  14.7  2  7.6  8.3  22.2  99.1  168  500  1  0  0  0 

P6_600‐700  18.5  2  7.6  5.1  23.6  112.1  191.4  500  1  0  0  0 

B7_50‐120  45.1  1.79  3.3  23.8  29.5  163.4  284.9  500  1  0  0  0 

B7_0‐50  4.6  1.87  7.6  13.4  16  58.9  97.1  500  1  0  0  0 

P8_10‐50  23.5  0.41  8  5  22.4  118.9  203.7  500  1  0  0  0 

P8_400‐480  10.8  7.45  7.5  8  25.5  139  240.2  500  1  0  0  0 
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P9_10‐70  2  1.26  7.9  5  12  38.8  62.6  500  1  0  0  0 

P9_200‐300  5.1  3.63  7.7  8.3  18.4  81.6  137  500  1  0  0  0 

P10_80‐180  5.5  8.36  7.6  5  21.7  130.8  225.3  500  1  0  0  0 

P10_280‐380  5.6  2.1  7.5  5  17.2  65.9  109.3  500  1  0  0  0 

P11_0‐50  10.3  5.56  7.5  5.6  24  119.7  205.1  500  1  0  0  0 

P11_150‐240  3.8  1.03  7.9  5  13.8  44.3  71.9  500  1  0  0  0 

P12B_10‐60  43.1  2.41  3.3  19.5  30.6  161.9  282.1  500  1  0  0  0 

P12D_30‐80  46.6  1.94  3.3  20.5  30.1  167.9  293.1  500  1  0  0  0 

P13_600‐680  40.9  5.54  5  34.8  34.7  185.4  325.4  500  1  0  0  0 

P13_760‐840  47.1  3.65  3.7  22.3  33.6  178  311.8  500  1  0  0  0 

P14_960‐1040  4.8  18.6  7.7  1460  21.5  143.7  248.7  500  0  1  1  1 

P14_1080‐1180  2  8.1  8.1  49.5  16.4  117  200.3  500  1  0  0  0 

P15_50‐150  2  0.2  7.2  5  11.5  35  56  500  1  0  0  0 

P15_400‐500  2  0.36  7.8  5  11.5  35  56  500  1  0  0  0 

P16_160‐200  2  0.33  8.1  5  11.5  35  56  500  1  0  0  0 

P16_720‐840  2  2.53  7.6  5  13.5  56.1  92.3  500  1  0  0  0 

P17_250‐360  28.3  7.17  7.1  23.8  32.9  187.7  329.7  500  1  0  0  0 

P17_800‐900  26.2  1.17  7.2  5.9  23.7  129.2  222.4  500  1  0  0  0 

P18_430‐530  17.3  2.05  7.4  11.7  23.3  108.5  185  500  1  0  0  0 

B200_0‐15  3.3  3.4  7.4  45  16.2  72.1  120.1  500  1  0  0  0 

B202_0‐40  5.3  1  6.9  10  15  50.5  82.5  500  1  0  0  0 

B203_0‐35  13  1.5  7.4  10  20.4  87.7  147.7  500  1  0  0  0 

B204_0‐10  10  8.2  7.5  23  25.4  143.3  248.1  500  1  0  0  0 

B205_0‐10  13  4.4  7.4  14  24.5  117.3  200.8  500  1  0  0  0 

B206_0‐40  14  1.4  7.4  16  20.6  90.2  152.3  500  1  0  0  0 

B207_0‐25  17  2.8  7.5  13  24.4  114.9  196.6  500  1  0  0  0 

B209_0‐50  20  2.6  7.5  17  25.2  122.9  210.8  500  1  0  0  0 

B212_0‐50  16  3.2  7.4  24  24.6  115.5  197.6  500  1  0  0  0 

B213_0‐50  11  2.2  7.7  20  20.8  87.9  148.1  500  1  0  0  0 

B224_0‐50  12  3  7.6  26  22.5  99.9  169.5  500  1  0  0  0 

B225_0‐50  5.8  0.8  7.7  10  15.4  53  86.9  500  1  0  0  0 

B226_0‐50  72  2.5  3.1  18  32.1  178.9  313.4  500  1  0  0  0 

B227_0‐50  48  1  7.5  10  27.2  191.9  337.4  500  1  0  0  0 

B228_0‐50  52  1.4  3.1  19  29.1  173.2  302.8  500  1  0  0  0 

B216_0‐50  49  1.6  3.9  19  29.6  171.8  300.4  500  1  0  0  0 

B218_0‐50  3.4  0.4  7.7  10  13.3  41.9  67.9  500  1  0  0  0 

B220_0‐50  1.9  0.2  8  10  11.5  35  56  500  1  0  0  0 

B221_0‐100  3  0.2  7.9  10  12.8  40  64.6  500  1  0  0  0 

B222_0‐70  3.4  0.2  7.8  10  13.3  41.9  67.9  500  1  0  0  0 

B223_0‐60  1.1  0.2  8  10  11.5  35  56  500  1  0  0  0 

B229_50‐100  5.8  2.9  6.7  10  18.4  74.5  124.3  500  1  0  0  0 

B230_0‐100  3.4  0.2  5.6  10  13.3  38.1  61.3  500  1  0  0  0 

B232_0‐100  2.7  0.2  5.2  10  12.5  33.7  53.9  500  1  0  0  0 

B233_0‐50  4.9  0.4  4.4  10  14.7  41.1  66.5  500  1  0  0  0 
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B234_0‐50  49  1.4  2.8  18  28.9  170.8  298.4  500  1  0  0  0 

 Kwik                                     

SID  Klei  LOI550  pH‐KCl  Hg  Hg_SW  Hg_RW  Hg_BSNI  Hg_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B51_0‐50  2  10  7.5  <0.1  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B52_0‐40  2  10  7.4  0.12  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B53_20‐50  2  10  6.9  <0.10  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B54_0‐35  2  10  6.9  <0.10  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B55_10‐30  2  10  7.3  <0.10  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B56_30‐50  2  10  7.5  0.14  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B57_20‐50  2  10  7.1  0.9  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B19_170‐270  18.6  3.01  7.2  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P1_400‐480  2  1.91  7.8  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P1_760‐840  2.2  0.53  5.7  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P2_30‐70  13.1  6.98  3.9  0.0927  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P2_360‐480  27.4  4.27  7.3  0.0533  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P3_100‐120  2  0.22  6.2  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P3_510‐600  9.8  1.44  7.6  0.112  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P4_150‐240  34.6  2.92  3.7  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P4_880‐920  4  1.12  5.2  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P5_120‐240  2  0.62  7.8  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P5_660‐720  18.7  1.77  7.8  0.145  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P6_240‐330  14.7  2  7.6  0.07  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P6_600‐700  18.5  2  7.6  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B7_50‐120  45.1  1.79  3.3  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B7_0‐50  4.6  1.87  7.6  0.08  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P8_10‐50  23.5  0.41  8  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P8_400‐480  10.8  7.45  7.5  0.35  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P9_10‐70  2  1.26  7.9  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P9_200‐300  5.1  3.63  7.7  0.288  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P10_80‐180  5.5  8.36  7.6  0.163  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P10_280‐380  5.6  2.1  7.5  0.147  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P11_0‐50  10.3  5.56  7.5  0.115  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P11_150‐240  3.8  1.03  7.9  0.0823  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P12B_10‐60  43.1  2.41  3.3  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P12D_30‐80  46.6  1.94  3.3  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P13_600‐680  40.9  5.54  5  0.101  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P13_760‐840  47.1  3.65  3.7  0.0798  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P14_960‐1040  4.8  18.6  7.7  2.39  0.1  1.7  2.9  4.8  0  1  0  0 

P14_1080‐1180  2  8.1  8.1  0.605  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P15_50‐150  2  0.2  7.2  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P15_400‐500  2  0.36  7.8  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P16_160‐200  2  0.33  8.1  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P16_720‐840  2  2.53  7.6  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P17_250‐360  28.3  7.17  7.1  1.8  0.1  1.7  2.9  4.8  0  1  0  0 
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P17_800‐900  26.2  1.17  7.2  1.01  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

P18_430‐530  17.3  2.05  7.4  0.05  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B200_0‐15  3.3  3.4  7.4  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B202_0‐40  5.3  1  6.9  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B203_0‐35  13  1.5  7.4  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B204_0‐10  10  8.2  7.5  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B205_0‐10  13  4.4  7.4  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B206_0‐40  14  1.4  7.4  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B207_0‐25  17  2.8  7.5  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B209_0‐50  20  2.6  7.5  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B212_0‐50  16  3.2  7.4  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B213_0‐50  11  2.2  7.7  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B224_0‐50  12  3  7.6  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B225_0‐50  5.8  0.8  7.7  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B226_0‐50  72  2.5  3.1  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B227_0‐50  48  1  7.5  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B228_0‐50  52  1.4  3.1  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B216_0‐50  49  1.6  3.9  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B218_0‐50  3.4  0.4  7.7  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B220_0‐50  1.9  0.2  8  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B221_0‐100  3  0.2  7.9  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B222_0‐70  3.4  0.2  7.8  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B223_0‐60  1.1  0.2  8  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B229_50‐100  5.8  2.9  6.7  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B230_0‐100  3.4  0.2  5.6  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B232_0‐100  2.7  0.2  5.2  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B233_0‐50  4.9  0.4  4.4  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

B234_0‐50  49  1.4  2.8  0.3  0.1  1.7  2.9  4.8  1  0  0  0 

 Lood                                     

SID  Klei  LOI550  pH‐KCl  Pb  Pb_SW  Pb_RW  Pb_BSNI  Pb_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B51_0‐50  2  10  7.5  25  58.1  120  200  735  1  0  0  0 

B52_0‐40  2  10  7.4  41  58.1  120  200  735  1  0  0  0 

B53_20‐50  2  10  6.9  79  58.1  120  200  735  1  0  0  0 

B54_0‐35  2  10  6.9  52  58.1  120  200  735  1  0  0  0 

B55_10‐30  2  10  7.3  40  58.1  120  200  735  1  0  0  0 

B56_30‐50  2  10  7.5  91  58.1  120  200  735  1  0  0  0 

B57_20‐50  2  10  7.1  23  58.1  120  200  735  1  0  0  0 

B19_170‐270  18.6  3.01  7.2  53  40.7  120  200  735  1  0  0  0 

P1_400‐480  2  1.91  7.8  22.2  25.4  120  200  735  1  0  0  0 

P1_760‐840  2.2  0.53  5.7  20.4  18.6  120  200  735  1  0  0  0 

P2_30‐70  13.1  6.98  3.9  521  59.7  120  200  735  0  1  1  0 

P2_360‐480  27.4  4.27  7.3  18.5  50.6  120  200  735  1  0  0  0 

P3_100‐120  2  0.22  6.2  19.8  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

P3_510‐600  9.8  1.44  7.6  13.4  26.3  120  200  735  1  0  0  0 
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P4_150‐240  34.6  2.92  3.7  26.4  43  120  200  735  1  0  0  0 

P4_880‐920  4  1.12  5.2  31.4  21  120  200  735  1  0  0  0 

P5_120‐240  2  0.62  7.8  17.5  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

P5_660‐720  18.7  1.77  7.8  38.9  31.3  120  200  735  1  0  0  0 

P6_240‐330  14.7  2  7.6  40.4  32.4  120  200  735  1  0  0  0 

P6_600‐700  18.5  2  7.6  19.1  33.2  120  200  735  1  0  0  0 

B7_50‐120  45.1  1.79  3.3  19.8  34.6  120  200  735  1  0  0  0 

B7_0‐50  4.6  1.87  7.6  57.2  27.5  120  200  735  1  0  0  0 

P8_10‐50  23.5  0.41  8  27.5  24.1  120  200  735  1  0  0  0 

P8_400‐480  10.8  7.45  7.5  54.4  60.4  120  200  735  1  0  0  0 

P9_10‐70  2  1.26  7.9  21.8  20.6  120  200  735  1  0  0  0 

P9_200‐300  5.1  3.63  7.7  44.2  38.8  120  200  735  1  0  0  0 

P10_80‐180  5.5  8.36  7.6  32.1  59.4  120  200  735  1  0  0  0 

P10_280‐380  5.6  2.1  7.5  36.5  29.8  120  200  735  1  0  0  0 

P11_0‐50  10.3  5.56  7.5  23.8  51.9  120  200  735  1  0  0  0 

P11_150‐240  3.8  1.03  7.9  42  20  120  200  735  1  0  0  0 

P12B_10‐60  43.1  2.41  3.3  36.6  40  120  200  735  1  0  0  0 

P12D_30‐80  46.6  1.94  3.3  24.2  36.2  120  200  735  1  0  0  0 

P13_600‐680  40.9  5.54  5  20.4  60.3  120  200  735  1  0  0  0 

P13_760‐840  47.1  3.65  3.7  24.8  49.7  120  200  735  1  0  0  0 

P14_960‐1040  4.8  18.6  7.7  609  64  120  200  735  0  1  1  0 

P14_1080‐1180  2  8.1  8.1  281  52.3  120  200  735  0  1  1  0 

P15_50‐150  2  0.2  7.2  25.2  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

P15_400‐500  2  0.36  7.8  23.1  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

P16_160‐200  2  0.33  8.1  21.9  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

P16_720‐840  2  2.53  7.6  19.7  29.2  120  200  735  1  0  0  0 

P17_250‐360  28.3  7.17  7.1  47.3  65.8  120  200  735  1  0  0  0 

P17_800‐900  26.2  1.17  7.2  24.6  26.4  120  200  735  1  0  0  0 

P18_430‐530  17.3  2.05  7.4  22.4  33.3  120  200  735  1  0  0  0 

B200_0‐15  3.3  3.4  7.4  4040  35.8  120  200  735  0  1  1  1 

B202_0‐40  5.3  1  6.9  23  20.4  120  200  735  1  0  0  0 

B203_0‐35  13  1.5  7.4  25  27.6  120  200  735  1  0  0  0 

B204_0‐10  10  8.2  7.5  56  62.8  120  200  735  1  0  0  0 

B205_0‐10  13  4.4  7.4  38  47.3  120  200  735  1  0  0  0 

B206_0‐40  14  1.4  7.4  55  26.9  120  200  735  1  0  0  0 

B207_0‐25  17  2.8  7.5  28  38.9  120  200  735  1  0  0  0 

B209_0‐50  20  2.6  7.5  35  38.2  120  200  735  1  0  0  0 

B212_0‐50  16  3.2  7.4  49  41.3  120  200  735  1  0  0  0 

B213_0‐50  11  2.2  7.7  67  32.9  120  200  735  1  0  0  0 

B224_0‐50  12  3  7.6  26  38.7  120  200  735  1  0  0  0 

B225_0‐50  5.8  0.8  7.7  20  20.7  120  200  735  1  0  0  0 

B226_0‐50  72  2.5  3.1  20  41.4  120  200  735  1  0  0  0 

B227_0‐50  48  1  7.5  33  26.1  120  200  735  1  0  0  0 

B228_0‐50  52  1.4  3.1  21  31  120  200  735  1  0  0  0 
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B216_0‐50  49  1.6  3.9  21  33  120  200  735  1  0  0  0 

B218_0‐50  3.4  0.4  7.7  29  19.5  120  200  735  1  0  0  0 

B220_0‐50  1.9  0.2  8  26  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

B221_0‐100  3  0.2  7.9  23  19.2  120  200  735  1  0  0  0 

B222_0‐70  3.4  0.2  7.8  20  19.5  120  200  735  1  0  0  0 

B223_0‐60  1.1  0.2  8  20  18.4  120  200  735  1  0  0  0 

B229_50‐100  5.8  2.9  6.7  20  35.2  120  200  735  1  0  0  0 

B230_0‐100  3.4  0.2  5.6  20  19.5  120  200  735  1  0  0  0 

B232_0‐100  2.7  0.2  5.2  20  19  120  200  735  1  0  0  0 

B233_0‐50  4.9  0.4  4.4  20  20.3  120  200  735  1  0  0  0 

B234_0‐50  49  1.4  2.8  21  30.9  120  200  735  1  0  0  0 

Nikkel                                      

SID  Klei  LOI550  pH‐KCl  Ni   Ni_SW  Ni_RW  Ni_BSNI  Ni_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B51_0‐50  2  10  7.5  29  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B52_0‐40  2  10  7.4  21  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B53_20‐50  2  10  6.9  19  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B54_0‐35  2  10  6.9  15  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B55_10‐30  2  10  7.3  11  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B56_30‐50  2  10  7.5  38  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B57_20‐50  2  10  7.1  10  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B19_170‐270  18.6  3.01  7.2  53.2  24.7  56  93  530  1  0  0  0 

P1_400‐480  2  1.91  7.8  5.7  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

P1_760‐840  2.2  0.53  5.7  6.9  5.5  56  93  530  1  0  0  0 

P2_30‐70  13.1  6.98  3.9  31.6  19.3  56  93  530  1  0  0  0 

P2_360‐480  27.4  4.27  7.3  46.1  32.4  56  93  530  1  0  0  0 

P3_100‐120  2  0.22  6.2  3.6  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

P3_510‐600  9.8  1.44  7.6  13.4  15.8  56  93  530  1  0  0  0 

P4_150‐240  34.6  2.92  3.7  23.2  38.1  56  93  530  1  0  0  0 

P4_880‐920  4  1.12  5.2  5.5  8.4  56  93  530  1  0  0  0 

P5_120‐240  2  0.62  7.8  7.5  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

P5_660‐720  18.7  1.77  7.8  17.8  24.8  56  93  530  1  0  0  0 

P6_240‐330  14.7  2  7.6  17.9  20.9  56  93  530  1  0  0  0 

P6_600‐700  18.5  2  7.6  18.4  24.6  56  93  530  1  0  0  0 

B7_50‐120  45.1  1.79  3.3  29.9  45.9  56  93  530  1  0  0  0 

B7_0‐50  4.6  1.87  7.6  12.6  9.3  56  93  530  1  0  0  0 

P8_10‐50  23.5  0.41  8  3.4  29.1  56  93  530  1  0  0  0 

P8_400‐480  10.8  7.45  7.5  15.6  16.9  56  93  530  1  0  0  0 

P9_10‐70  2  1.26  7.9  9.4  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

P9_200‐300  5.1  3.63  7.7  14.4  10  56  93  530  1  0  0  0 

P10_80‐180  5.5  8.36  7.6  14.5  10.5  56  93  530  1  0  0  0 

P10_280‐380  5.6  2.1  7.5  12.1  10.7  56  93  530  1  0  0  0 

P11_0‐50  10.3  5.56  7.5  18.3  16.3  56  93  530  1  0  0  0 

P11_150‐240  3.8  1.03  7.9  8.2  8.1  56  93  530  1  0  0  0 

P12B_10‐60  43.1  2.41  3.3  33.8  44.5  56  93  530  1  0  0  0 
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P12D_30‐80  46.6  1.94  3.3  35.5  47  56  93  530  1  0  0  0 

P13_600‐680  40.9  5.54  5  56  42.9  56  93  530  0  1  0  0 

P13_760‐840  47.1  3.65  3.7  50.6  47.3  56  93  530  1  0  0  0 

P14_960‐1040  4.8  18.6  7.7  28.5  9.6  56  93  530  1  0  0  0 

P14_1080‐1180  2  8.1  8.1  40.8  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

P15_50‐150  2  0.2  7.2  3.6  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

P15_400‐500  2  0.36  7.8  4.5  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

P16_160‐200  2  0.33  8.1  6.3  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

P16_720‐840  2  2.53  7.6  7.1  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

P17_250‐360  28.3  7.17  7.1  25  33.1  56  93  530  1  0  0  0 

P17_800‐900  26.2  1.17  7.2  7.6  31.4  56  93  530  1  0  0  0 

P18_430‐530  17.3  2.05  7.4  26.3  23.5  56  93  530  1  0  0  0 

B200_0‐15  3.3  3.4  7.4  16  7.4  56  93  530  1  0  0  0 

B202_0‐40  5.3  1  6.9  6  10.3  56  93  530  1  0  0  0 

B203_0‐35  13  1.5  7.4  12  19.2  56  93  530  1  0  0  0 

B204_0‐10  10  8.2  7.5  27  16  56  93  530  1  0  0  0 

B205_0‐10  13  4.4  7.4  20  19.2  56  93  530  1  0  0  0 

B206_0‐40  14  1.4  7.4  16  20.2  56  93  530  1  0  0  0 

B207_0‐25  17  2.8  7.5  19  23.2  56  93  530  1  0  0  0 

B209_0‐50  20  2.6  7.5  21  26  56  93  530  1  0  0  0 

B212_0‐50  16  3.2  7.4  29  22.2  56  93  530  1  0  0  0 

B213_0‐50  11  2.2  7.7  18  17.1  56  93  530  1  0  0  0 

B224_0‐50  12  3  7.6  18  18.2  56  93  530  1  0  0  0 

B225_0‐50  5.8  0.8  7.7  6  10.9  56  93  530  1  0  0  0 

B226_0‐50  72  2.5  3.1  25  49.3  56  93  530  1  0  0  0 

B227_0‐50  48  1  7.5  15  48  56  93  530  1  0  0  0 

B228_0‐50  52  1.4  3.1  27  49.3  56  93  530  1  0  0  0 

B216_0‐50  49  1.6  3.9  28  48.7  56  93  530  1  0  0  0 

B218_0‐50  3.4  0.4  7.7  6  7.5  56  93  530  1  0  0  0 

B220_0‐50  1.9  0.2  8  6  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B221_0‐100  3  0.2  7.9  6  6.9  56  93  530  1  0  0  0 

B222_0‐70  3.4  0.2  7.8  6  7.5  56  93  530  1  0  0  0 

B223_0‐60  1.1  0.2  8  6  5.2  56  93  530  1  0  0  0 

B229_50‐100  5.8  2.9  6.7  11  10.9  56  93  530  1  0  0  0 

B230_0‐100  3.4  0.2  5.6  6  7.5  56  93  530  1  0  0  0 

B232_0‐100  2.7  0.2  5.2  6  6.4  56  93  530  1  0  0  0 

B233_0‐50  4.9  0.4  4.4  7  9.7  56  93  530  1  0  0  0 

B234_0‐50  49  1.4  2.8  27  48.7  56  93  530  1  0  0  0 

Zink                                      

SID  Klei  LOI550  pH‐KCl  Zn  Zn_SW  Zn_RW  Zn_BSNI  Zn_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B51_0‐50  2  10  7.5  64  46.7  529.2  881.2  1000  1  0  0  0 

B52_0‐40  2  10  7.4  110  46.7  529.2  881.2  1000  1  0  0  0 

B53_20‐50  2  10  6.9  150  46.7  522  869.1  1000  1  0  0  0 

B54_0‐35  2  10  6.9  83  46.7  522  869.1  1000  1  0  0  0 
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B55_10‐30  2  10  7.3  68  46.7  529.2  881.2  1000  1  0  0  0 

B56_30‐50  2  10  7.5  180  46.7  529.2  881.2  1000  1  0  0  0 

B57_20‐50  2  10  7.1  46  46.7  529.2  881.2  1000  1  0  0  0 

B19_170‐270  18.6  3.01  7.2  3950  98  453.8  755.6  1000  0  1  1  1 

P1_400‐480  2  1.91  7.8  15.8  31.7  106.7  177.7  1000  1  0  0  0 

P1_760‐840  2.2  0.53  5.7  19.1  28.5  58.9  98  1000  1  0  0  0 

P2_30‐70  13.1  6.98  3.9  197  95.9  384.6  640.3  1000  1  0  0  0 

P2_360‐480  27.4  4.27  7.3  83.5  112  693.5  1154.8  1000  1  0  0  0 

P3_100‐120  2  0.22  6.2  10.7  25.8  59.7  99.4  1000  1  0  0  0 

P3_510‐600  9.8  1.44  7.6  39  73.5  212.6  354  1000  1  0  0  0 

P4_150‐240  34.6  2.92  3.7  59.1  115.1  581.5  968.3  1000  1  0  0  0 

P4_880‐920  4  1.12  5.2  26.6  46.2  83.7  139.4  1000  1  0  0  0 

P5_120‐240  2  0.62  7.8  21.2  25.8  65.4  108.9  1000  1  0  0  0 

P5_660‐720  18.7  1.77  7.8  110  93.4  388  646.1  1000  1  0  0  0 

P6_240‐330  14.7  2  7.6  107  87.8  327.7  545.6  1000  1  0  0  0 

P6_600‐700  18.5  2  7.6  43.6  94.2  396.8  660.7  1000  1  0  0  0 

B7_50‐120  45.1  1.79  3.3  98.3  118  711.5  1184.6  1000  1  0  0  0 

B7_0‐50  4.6  1.87  7.6  162  54.7  146.7  244.2  1000  0  1  0  0 

P8_10‐50  23.5  0.41  8  55.9  94.6  434.7  723.8  1000  1  0  0  0 

P8_400‐480  10.8  7.45  7.5  82.9  91.1  553.7  921.9  1000  1  0  0  0 

P9_10‐70  2  1.26  7.9  41.1  27.9  77  128.1  1000  1  0  0  0 

P9_200‐300  5.1  3.63  7.7  191  63.6  242.9  404.4  1000  1  0  0  0 

P10_80‐180  5.5  8.36  7.6  152  73.3  504  839.1  1000  1  0  0  0 

P10_280‐380  5.6  2.1  7.5  123  61.3  174.5  290.5  1000  1  0  0  0 

P11_0‐50  10.3  5.56  7.5  81.3  87.1  439.2  731.3  1000  1  0  0  0 

P11_150‐240  3.8  1.03  7.9  92  44  94.2  156.9  1000  1  0  0  0 

P12B_10‐60  43.1  2.41  3.3  87.7  119.5  701  1167.3  1000  1  0  0  0 

P12D_30‐80  46.6  1.94  3.3  85.8  119.7  741.5  1234.7  1000  1  0  0  0 

P13_600‐680  40.9  5.54  5  98.4  125.5  864.4  1439.3  1000  1  0  0  0 

P13_760‐840  47.1  3.65  3.7  159  125.7  812.1  1352.2  1000  1  0  0  0 

P14_960‐1040  4.8  18.6  7.7  1480  71.1  582.7  970.3  1000  0  1  1  1 

P14_1080‐1180  2  8.1  8.1  646  44.7  424.1  706.2  1000  0  1  0  0 

P15_50‐150  2  0.2  7.2  7.5  25.8  65.4  108.9  1000  1  0  0  0 

P15_400‐500  2  0.36  7.8  13.7  25.8  65.4  108.9  1000  1  0  0  0 

P16_160‐200  2  0.33  8.1  80.5  25.8  65.4  108.9  1000  1  0  0  0 

P16_720‐840  2  2.53  7.6  18  34.2  136  226.5  1000  1  0  0  0 

P17_250‐360  28.3  7.17  7.1  138  117.6  881.4  1467.5  1000  1  0  0  0 

P17_800‐900  26.2  1.17  7.2  51.8  99  494.6  823.5  1000  1  0  0  0 

P18_430‐530  17.3  2.05  7.4  77.5  92.5  377.5  628.5  1000  1  0  0  0 

B200_0‐15  3.3  3.4  7.4  674  50.9  200.3  333.5  1000  0  1  1  0 

B202_0‐40  5.3  1  6.9  29  53  115.4  192.2  1000  1  0  0  0 

B203_0‐35  13  1.5  7.4  123  81.7  271.2  451.6  1000  1  0  0  0 

B204_0‐10  10  8.2  7.5  415  89.8  580.7  966.9  1000  1  0  0  0 

B205_0‐10  13  4.4  7.4  125  91.5  425.8  709.1  1000  1  0  0  0 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 152 van 211  doi.org/10.21436/inbor.18416046  www.inbo.be 

B206_0‐40  14  1.4  7.4  115  83.2  283.7  472.3  1000  1  0  0  0 

B207_0‐25  17  2.8  7.5  160  94.9  412.6  687  1000  1  0  0  0 

B209_0‐50  20  2.6  7.5  104  98.7  457.4  761.5  1000  1  0  0  0 

B212_0‐50  16  3.2  7.4  135  94.4  415.9  692.5  1000  1  0  0  0 

B213_0‐50  11  2.2  7.7  157  80.5  272.3  453.5  1000  1  0  0  0 

B224_0‐50  12  3  7.6  14  85.8  332.1  553  1000  1  0  0  0 

B225_0‐50  5.8  0.8  7.7  54  55.5  124.5  207.3  1000  1  0  0  0 

B226_0‐50  72  2.5  3.1  71  123.9  818.3  1362.5  1000  1  0  0  0 

B227_0‐50  48  1  7.5  77  114.5  911.9  1518.3  1000  1  0  0  0 

B228_0‐50  52  1.4  3.1  76  118.7  778.1  1295.6  1000  1  0  0  0 

B216_0‐50  49  1.6  3.9  71  119.3  768.8  1280.1  1000  1  0  0  0 

B218_0‐50  3.4  0.4  7.7  71  40.6  86.7  144.3  1000  1  0  0  0 

B220_0‐50  1.9  0.2  8  116  25.8  65.4  108.9  1000  0  1  1  0 

B221_0‐100  3  0.2  7.9  126  37.1  80.5  134.1  1000  0  1  0  0 

B222_0‐70  3.4  0.2  7.8  89  40.6  86.7  144.3  1000  0  1  0  0 

B223_0‐60  1.1  0.2  8  109  25.8  65.4  108.9  1000  0  1  0  0 

B229_50‐100  5.8  2.9  6.7  22  65.2  210.6  350.7  1000  1  0  0  0 

B230_0‐100  3.4  0.2  5.6  10  40.6  74.7  124.4  1000  1  0  0  0 

B232_0‐100  2.7  0.2  5.2  10  34.2  61.9  103  1000  1  0  0  0 

B233_0‐50  4.9  0.4  4.4  28  50.8  84.1  140  1000  1  0  0  0 

B234_0‐50  49  1.4  2.8  67  118.1  761.6  1268  1000  1  0  0  0 

Minerale olie                                      

SID  Klei  LOI550  pH‐KCl  MinOlie        BSNI  BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

B51_0‐50  2  10  7.5  50        1000  1500  1  0  0  0 

B52_0‐40  2  10  7.4  50        1000  1500  1  0  0  0 

B53_20‐50  2  10  6.9  50        1000  1500  1  0  0  0 

B54_0‐35  2  10  6.9  50        1000  1500  1  0  0  0 

B55_10‐30  2  10  7.3  50        1000  1500  1  0  0  0 

B56_30‐50  2  10  7.5  50        1000  1500  1  0  0  0 

B57_20‐50  2  10  7.1  55        1000  1500  1  0  0  0 

B19_170‐270  18.6  3.01  7.2  316        1000  1500  1  0  0  0 

P1_400‐480  2  1.91  7.8  20        1000  1500  1  0  0  0 

P1_760‐840  2.2  0.53  5.7  20        1000  1500  1  0  0  0 

P2_30‐70  13.1  6.98  3.9  901        1000  1500  1  0  0  0 

P2_360‐480  27.4  4.27  7.3  20        1000  1500  1  0  0  0 

P3_100‐120  2  0.22  6.2  20        1000  1500  1  0  0  0 

P3_510‐600  9.8  1.44  7.6  20        1000  1500  1  0  0  0 

P4_150‐240  34.6  2.92  3.7  20        1000  1500  1  0  0  0 

P4_880‐920  4  1.12  5.2  20        1000  1500  1  0  0  0 

P5_120‐240  2  0.62  7.8  20        1000  1500  1  0  0  0 

P5_660‐720  18.7  1.77  7.8  20        1000  1500  1  0  0  0 

P6_240‐330  14.7  2  7.6  20        1000  1500  1  0  0  0 

P6_600‐700  18.5  2  7.6  20        1000  1500  1  0  0  0 

B7_50‐120  45.1  1.79  3.3  20        1000  1500  1  0  0  0 
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B7_0‐50  4.6  1.87  7.6  41.5        1000  1500  1  0  0  0 

P8_10‐50  23.5  0.41  8  20        1000  1500  1  0  0  0 

P8_400‐480  10.8  7.45  7.5  47.6        1000  1500  1  0  0  0 

P9_10‐70  2  1.26  7.9  20        1000  1500  1  0  0  0 

P9_200‐300  5.1  3.63  7.7  25.8        1000  1500  1  0  0  0 

P10_80‐180  5.5  8.36  7.6  26.7        1000  1500  1  0  0  0 

P10_280‐380  5.6  2.1  7.5  20        1000  1500  1  0  0  0 

P11_0‐50  10.3  5.56  7.5  20        1000  1500  1  0  0  0 

P11_150‐240  3.8  1.03  7.9  20        1000  1500  1  0  0  0 

P12B_10‐60  43.1  2.41  3.3  220        1000  1500  1  0  0  0 

P12D_30‐80  46.6  1.94  3.3  20        1000  1500  1  0  0  0 

P13_600‐680  40.9  5.54  5  239        1000  1500  1  0  0  0 

P13_760‐840  47.1  3.65  3.7  20        1000  1500  1  0  0  0 

P14_960‐1040  4.8  18.6  7.7  3500        1000  1500  0  1  1  1 

P14_1080‐1180  2  8.1  8.1  675        1000  1500  1  0  0  0 

P15_50‐150  2  0.2  7.2  20        1000  1500  1  0  0  0 

P15_400‐500  2  0.36  7.8  20        1000  1500  1  0  0  0 

P16_160‐200  2  0.33  8.1  20        1000  1500  1  0  0  0 

P16_720‐840  2  2.53  7.6  20        1000  1500  1  0  0  0 

P17_250‐360  28.3  7.17  7.1  143        1000  1500  1  0  0  0 

P17_800‐900  26.2  1.17  7.2  38.2        1000  1500  1  0  0  0 

P18_430‐530  17.3  2.05  7.4  31.9        1000  1500  1  0  0  0 

B200_0‐15  3.3  3.4  7.4  44        1000  1500  1  0  0  0 

B202_0‐40  5.3  1  6.9  10        1000  1500  1  0  0  0 

B203_0‐35  13  1.5  7.4  16        1000  1500  1  0  0  0 

B204_0‐10  10  8.2  7.5  127        1000  1500  1  0  0  0 

B205_0‐10  13  4.4  7.4  87        1000  1500  1  0  0  0 

B206_0‐40  14  1.4  7.4  16        1000  1500  1  0  0  0 

B207_0‐25  17  2.8  7.5  26        1000  1500  1  0  0  0 

B209_0‐50  20  2.6  7.5  16        1000  1500  1  0  0  0 

B212_0‐50  16  3.2  7.4  26        1000  1500  1  0  0  0 

B213_0‐50  11  2.2  7.7  52        1000  1500  1  0  0  0 

B224_0‐50  12  3  7.6  68        1000  1500  1  0  0  0 

B225_0‐50  5.8  0.8  7.7  10        1000  1500  1  0  0  0 

B226_0‐50  72  2.5  3.1  21        1000  1500  1  0  0  0 

B227_0‐50  48  1  7.5  10        1000  1500  1  0  0  0 

B228_0‐50  52  1.4  3.1  15        1000  1500  1  0  0  0 

B216_0‐50  49  1.6  3.9  39        1000  1500  1  0  0  0 

B218_0‐50  3.4  0.4  7.7  19        1000  1500  1  0  0  0 

B220_0‐50  1.9  0.2  8  17        1000  1500  1  0  0  0 

B221_0‐100  3  0.2  7.9  15        1000  1500  1  0  0  0 

B222_0‐70  3.4  0.2  7.8  28        1000  1500  1  0  0  0 

B223_0‐60  1.1  0.2  8  17        1000  1500  1  0  0  0 

B229_50‐100  5.8  2.9  6.7  36        1000  1500  1  0  0  0 
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B230_0‐100  3.4  0.2  5.6  28        1000  1500  1  0  0  0 

B232_0‐100  2.7  0.2  5.2  13        1000  1500  1  0  0  0 

B233_0‐50  4.9  0.4  4.4  14        1000  1500  1  0  0  0 

B234_0‐50  49  1.4  2.8  19        1000  1500  1  0  0  0 

 

A3. VLAREBO evaluatie‐tabel voor zware metalen voor de INBO staalnames  

 

Arseen  Klei  LOI550  pHKCl  As  As_SW  As_RW  As_BSNI  As_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

 SID  (%)  (%)  (‐)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)             

BB01_0‐17  15.1  3.804  4.55  7.27  19.2  39.1  64.8  267  1  0  0  0 

BB01_17‐55  15.1  2.742  5.91  5.55  19.2  39.1  64.8  267  1  0  0  0 

BB02_0‐12  10.1  2.4  7.72  7.55  16.1  35.1  58.2  267  1  0  0  0 

BB02_12‐40  20.2  2.931  7.79  10.28  21.8  42  69.7  267  1  0  0  0 

BB02_40‐70  31.2  3.215  8.29  11.67  26.4  46.4  76.9  267  1  0  0  0 

BB03_0‐20  8.1  4.121  7.71  9.34  14.6  32.9  54.5  267  1  0  0  0 

BB04_0‐16  4.9  4.872  6.89  4.86  11.7  27.9  46.2  267  1  0  0  0 

BB04_16‐39  3.7  0.561  8  5.41  10.3  25.1  41.5  267  1  0  0  0 

BB04_39‐100  3.6  0.968  8.08  4.95  10.2  24.8  41.1  267  1  0  0  0 

BB06_0‐10  9  8.009  6.96  7.1  15.3  33.9  56.3  267  1  0  0  0 

BB06_10‐50  7  3.876  6.66  7.21  13.7  31.4  52.1  267  1  0  0  0 

BB06_50‐100  24.3  4.306  4.87  12.07  23.6  43.9  72.7  267  1  0  0  0 

BB07_0‐10  5.7  0.955  4.72  4.15  12.5  29.4  48.7  267  1  0  0  0 

BB07_10‐27  25  7.865  7.02  20.17  23.9  44.2  73.2  267  1  0  0  0 

BB07_27‐120  4.1  0.759  6.96  3.65  10.8  26.1  43.2  267  1  0  0  0 

BB08_0‐37  5.8  3.12  7.63  6.4  12.6  29.5  49  267  1  0  0  0 

BB08_37‐70  7.8  2.12  7.88  6.58  14.3  32.5  53.9  267  1  0  0  0 

BB08_70‐100  5.1  2.192  7.81  8.18  11.9  28.3  46.8  267  1  0  0  0 

BB09_0‐16  9.4  12.803  7.83  10.58  15.6  34.4  57  267  1  0  0  0 

BB09_16‐50  6.1  3.295  7.93  7.29  12.9  30.1  49.8  267  1  0  0  0 

BB09_50‐90  5.1  1.773  8  5.54  11.9  28.3  46.8  267  1  0  0  0 

BB10_0‐10  2.7  3.115  7.14  5.51  9  21.9  36.3  267  1  0  0  0 

BB10_10‐60  2.4  0.773  7.99  5.3  8.5  20.7  34.3  267  1  0  0  0 

BB10_60‐100  27.5  5.989  6.4  15.84  25  45.1  74.8  267  1  0  0  0 

BB11_0‐16  3  2.114  7.23  6.09  9.4  23  38  267  1  0  0  0 

BB11_16‐50  2.5  0.843  8.12  5.25  8.7  21.1  35  267  1  0  0  0 

BB11_50‐100  3.7  1.211  8.16  5.71  10.3  25.1  41.5  267  1  0  0  0 

BB15_0‐14  3.6  1.411  3.81  4.76  10.2  24.8  41.1  267  1  0  0  0 

BB15_14‐60  7.1  0.73  3.56  5.56  13.8  31.6  52.3  267  1  0  0  0 

BB15_60‐100  3.6  0.392  3.99  4.34  10.2  24.8  41.1  267  1  0  0  0 

BB16_0‐17  18.9  11.653  5.28  11.67  21.2  41.4  68.6  267  1  0  0  0 

BB16_17‐30  9.6  2.408  5.08  5.91  15.7  34.6  57.3  267  1  0  0  0 

BB16_30‐100  25.5  18.323  7.03  19.67  24.1  44.4  73.5  267  1  0  0  0 

BB17_0‐15  6  3.489  7.25  6.73  12.8  29.9  49.5  267  1  0  0  0 
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BB17_15‐50  4.3  1.149  6.66  4.84  11  26.6  44  267  1  0  0  0 

BB17_50‐100  5.1  0.722  7.23  5.13  11.9  28.3  46.8  267  1  0  0  0 

BB18_0‐30  9.4  3.494  6.5  5.54  15.6  34.4  57  267  1  0  0  0 

BB18_30‐45  11.4  2.846  6.58  11.02  16.9  36.3  60.2  267  1  0  0  0 

Cadmium                           

SID  Klei  LOI550  pHKCl  Cd  Cd_SW  Cd_RW  Cd_BSNI  Cd_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

BB01_0‐17  15.1  3.804  4.55  0.36  0.7  1  1.7  9.5  1  0  0  0 

BB01_17‐55  15.1  2.742  5.91  0.14  0.7  1.7  2.9  9.5  1  0  0  0 

BB02_0‐12  10.1  2.4  7.72  0.43  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB02_12‐40  20.2  2.931  7.79  0.34  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB02_40‐70  31.2  3.215  8.29  0.31  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB03_0‐20  8.1  4.121  7.71  1.79  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB04_0‐16  4.9  4.872  6.89  0.15  0.7  2.5  4.2  9.5  1  0  0  0 

BB04_16‐39  3.7  0.561  8  0.16  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB04_39‐100  3.6  0.968  8.08  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB06_0‐10  9  8.009  6.96  0.26  0.7  2.6  4.3  9.5  1  0  0  0 

BB06_10‐50  7  3.876  6.66  0.17  0.7  2.3  3.8  9.5  1  0  0  0 

BB06_50‐100  24.3  4.306  4.87  0.28  0.7  1.1  1.9  9.5  1  0  0  0 

BB07_0‐10  5.7  0.955  4.72  <0.1  0.7  1.1  1.8  9.5  1  0  0  0 

BB07_10‐27  25  7.865  7.02  0.89  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB07_27‐120  4.1  0.759  6.96  <0.1  0.7  2.6  4.3  9.5  1  0  0  0 

BB08_0‐37  5.8  3.12  7.63  0.12  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB08_37‐70  7.8  2.12  7.88  0.17  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB08_70‐100  5.1  2.192  7.81  0.23  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB09_0‐16  9.4  12.803  7.83  0.24  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB09_16‐50  6.1  3.295  7.93  0.11  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB09_50‐90  5.1  1.773  8  0.15  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB10_0‐10  2.7  3.115  7.14  0.26  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB10_10‐60  2.4  0.773  7.99  0.19  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB10_60‐100  27.5  5.989  6.4  0.44  0.7  2.1  3.5  9.5  1  0  0  0 

BB11_0‐16  3  2.114  7.23  0.29  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB11_16‐50  2.5  0.843  8.12  0.24  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB11_50‐100  3.7  1.211  8.16  0.26  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB15_0‐14  3.6  1.411  3.81  <0.1  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

BB15_14‐60  7.1  0.73  3.56  <0.1  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

BB15_60‐100  3.6  0.392  3.99  <0.1  0.7  0.8  1.4  9.5  1  0  0  0 

BB16_0‐17  18.9  11.653  5.28  1.07  0.7  1.3  2.2  9.5  1  0  0  0 

BB16_17‐30  9.6  2.408  5.08  0.24  0.7  1.2  2.1  9.5  1  0  0  0 

BB16_30‐100  25.5  18.323  7.03  1.16  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB17_0‐15  6  3.489  7.25  0.21  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB17_15‐50  4.3  1.149  6.66  <0.1  0.7  2.3  3.8  9.5  1  0  0  0 

BB17_50‐100  5.1  0.722  7.23  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

BB18_0‐30  9.4  3.494  6.5  0.25  0.7  2.2  3.6  9.5  1  0  0  0 

BB18_30‐45  11.4  2.846  6.58  0.26  0.7  2.2  3.7  9.5  1  0  0  0 
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Chroom                           

SID  Klei  LOI550  pHKCl  Cr  CrIII_SW  CrIII_RW  CrIII_BSNI  CrIII_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

BB01_0‐17  15.1  3.804  4.55  25.1  67.7  91  130  560  1  0  0  0 

BB01_17‐55  15.1  2.742  5.91  13.81  70.3  91  130  560  1  0  0  0 

BB02_0‐12  10.1  2.4  7.72  14.67  60.8  91  130  560  1  0  0  0 

BB02_12‐40  20.2  2.931  7.79  31.26  77.4  91  130  560  1  0  0  0 

BB02_40‐70  31.2  3.215  8.29  53.32  88.2  91  130  560  1  0  0  0 

BB03_0‐20  8.1  4.121  7.71  13.76  50.6  91  130  560  1  0  0  0 

BB04_0‐16  4.9  4.872  6.89  19.59  36  91  130  560  1  0  0  0 

BB04_16‐39  3.7  0.561  8  12.68  41.4  91  130  560  1  0  0  0 

BB04_39‐100  3.6  0.968  8.08  16.88  40.7  91  130  560  1  0  0  0 

BB06_0‐10  9  8.009  6.96  21.11  48.1  91  130  560  1  0  0  0 

BB06_10‐50  7  3.876  6.66  14.38  47.3  91  130  560  1  0  0  0 

BB06_50‐100  24.3  4.306  4.87  62.8  79.2  91  130  560  1  0  0  0 

BB07_0‐10  5.7  0.955  4.72  11.57  52.8  91  130  560  1  0  0  0 

BB07_10‐27  25  7.865  7.02  51.09  75.1  91  130  560  1  0  0  0 

BB07_27‐120  4.1  0.759  6.96  11.61  44.1  91  130  560  1  0  0  0 

BB08_0‐37  5.8  3.12  7.63  20.64  44.1  91  130  560  1  0  0  0 

BB08_37‐70  7.8  2.12  7.88  22.76  55  91  130  560  1  0  0  0 

BB08_70‐100  5.1  2.192  7.81  23.28  43.5  91  130  560  1  0  0  0 

BB09_0‐16  9.4  12.803  7.83  23.94  47.4  91  130  560  1  0  0  0 

BB09_16‐50  6.1  3.295  7.93  22.76  45  91  130  560  1  0  0  0 

BB09_50‐90  5.1  1.773  8  22.55  45.2  91  130  560  1  0  0  0 

BB10_0‐10  2.7  3.115  7.14  19.34  23.9  91  130  560  1  0  0  0 

BB10_10‐60  2.4  0.773  7.99  15.39  30  91  130  560  1  0  0  0 

BB10_60‐100  27.5  5.989  6.4  70.66  79.8  91  130  560  1  0  0  0 

BB11_0‐16  3  2.114  7.23  19.55  29.8  91  130  560  1  0  0  0 

BB11_16‐50  2.5  0.843  8.12  18.29  31.1  91  130  560  1  0  0  0 

BB11_50‐100  3.7  1.211  8.16  15.89  39.8  91  130  560  1  0  0  0 

BB15_0‐14  3.6  1.411  3.81  9.25  37.9  91  130  560  1  0  0  0 

BB15_14‐60  7.1  0.73  3.56  13.55  58.6  91  130  560  1  0  0  0 

BB15_60‐100  3.6  0.392  3.99  10.83  40.7  91  130  560  1  0  0  0 

BB16_0‐17  18.9  11.653  5.28  28.7  65.8  91  130  560  1  0  0  0 

BB16_17‐30  9.6  2.408  5.08  19.19  59.4  91  130  560  1  0  0  0 

BB16_30‐100  25.5  18.323  7.03  50.6  73.7  91  130  560  1  0  0  0 

BB17_0‐15  6  3.489  7.25  19.08  44.1  91  130  560  1  0  0  0 

BB17_15‐50  4.3  1.149  6.66  13.07  44.2  91  130  560  1  0  0  0 

BB17_50‐100  5.1  0.722  7.23  13.95  49.8  91  130  560  1  0  0  0 

BB18_0‐30  9.4  3.494  6.5  14.54  55.9  91  130  560  1  0  0  0 

BB18_30‐45  11.4  2.846  6.58  21.04  62.6  91  130  560  1  0  0  0 

Koper                           

SID  Klei  LOI550  pHKCl  Cu  Cu_SW  Cu_RW  Cu_BSNI  Cu_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

BB01_0‐17  15.1  3.804  4.55  13.03  24.9  99.8  169.3  500  1  0  0  0 

BB01_17‐55  15.1  2.742  5.91  15.78  23.6  101  171.5  500  1  0  0  0 
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BB02_0‐12  10.1  2.4  7.72  21.21  20.7  86.8  146.1  500  1  0  0  0 

BB02_12‐40  20.2  2.931  7.79  17.97  25.8  126.6  217.7  500  1  0  0  0 

BB02_40‐70  31.2  3.215  8.29  27.46  29.5  162.8  283.7  500  1  0  0  0 

BB03_0‐20  8.1  4.121  7.71  14.24  21.3  97.8  165.8  500  1  0  0  0 

BB04_0‐16  4.9  4.872  6.89  3.42  19.2  93.5  158.1  500  1  0  0  0 

BB04_16‐39  3.7  0.561  8  4.56  13.6  43.4  70.3  500  1  0  0  0 

BB04_39‐100  3.6  0.968  8.08  1.66  13.5  42.9  69.5  500  1  0  0  0 

BB06_0‐10  9  8.009  6.96  6.61  24.6  138.1  238.5  500  1  0  0  0 

BB06_10‐50  7  3.876  6.66  8.18  20.3  89.1  150.2  500  1  0  0  0 

BB06_50‐100  24.3  4.306  4.87  16.45  28.9  132.6  228.6  500  1  0  0  0 

BB07_0‐10  5.7  0.955  4.72  3.45  15.3  45.4  73.8  500  1  0  0  0 

BB07_10‐27  25  7.865  7.02  20.74  32.3  184.2  323.2  500  1  0  0  0 

BB07_27‐120  4.1  0.759  6.96  1.49  14  45.2  73.4  500  1  0  0  0 

BB08_0‐37  5.8  3.12  7.63  3.58  18.6  78.6  131.6  500  1  0  0  0 

BB08_37‐70  7.8  2.12  7.88  4.87  18.9  74.9  125.1  500  1  0  0  0 

BB08_70‐100  5.1  2.192  7.81  5.37  16.9  65  107.7  500  1  0  0  0 

BB09_0‐16  9.4  12.803  7.83  7.67  25.8  157.5  274  500  1  0  0  0 

BB09_16‐50  6.1  3.295  7.93  3.89  19  81.7  137.1  500  1  0  0  0 

BB09_50‐90  5.1  1.773  8  4.43  16.3  59.8  98.7  500  1  0  0  0 

BB10_0‐10  2.7  3.115  7.14  3.59  15.1  66.3  110  500  1  0  0  0 

BB10_10‐60  2.4  0.773  7.99  2.73  12.1  37  59.5  500  1  0  0  0 

BB10_60‐100  27.5  5.989  6.4  15.84  31.6  169.3  295.6  500  1  0  0  0 

BB11_0‐16  3  2.114  7.23  3.49  14.6  55.1  90.6  500  1  0  0  0 

BB11_16‐50  2.5  0.843  8.12  3.57  12.2  37.5  60.3  500  1  0  0  0 

BB11_50‐100  3.7  1.211  8.16  4.56  14  46.3  75.3  500  1  0  0  0 

BB15_0‐14  3.6  1.411  3.81  1.72  14.3  38.2  61.6  500  1  0  0  0 

BB15_14‐60  7.1  0.73  3.56  1.39  16.2  48.6  79.2  500  1  0  0  0 

BB15_60‐100  3.6  0.392  3.99  <1  13.5  34.4  55.1  500  1  0  0  0 

BB16_0‐17  18.9  11.653  5.28  48.65  31.2  161.4  281.1  500  1  0  0  0 

BB16_17‐30  9.6  2.408  5.08  12.25  20.4  74.6  124.5  500  1  0  0  0 

BB16_30‐100  25.5  18.323  7.03  19.74  33.8  202.8  357.8  500  1  0  0  0 

BB17_0‐15  6  3.489  7.25  10.94  19.1  83.4  140.2  500  1  0  0  0 

BB17_15‐50  4.3  1.149  6.66  2.34  14.5  47.2  76.9  500  1  0  0  0 

BB17_50‐100  5.1  0.722  7.23  1.67  14.8  49.9  81.5  500  1  0  0  0 

BB18_0‐30  9.4  3.494  6.5  9.82  21.6  92.6  156.5  500  1  0  0  0 

BB18_30‐45  11.4  2.846  6.58  17.21  22  93.7  158.4  500  1  0  0  0 

Lood                           

SID  Klei  LOI550  pHKCl  Pb  Pb_SW  Pb_RW  Pb_BSNI  Pb_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

BB01_0‐17  15.1  3.804  4.55  23.38  44.8  120  200  735  1  0  0  0 

BB01_17‐55  15.1  2.742  5.91  26.76  38  120  200  735  1  0  0  0 

BB02_0‐12  10.1  2.4  7.72  126.24  34  120  200  735  0  1  0  0 

BB02_12‐40  20.2  2.931  7.79  67.85  40.6  120  200  735  1  0  0  0 

BB02_40‐70  31.2  3.215  8.29  133.89  44.6  120  200  735  0  1  0  0 

BB03_0‐20  8.1  4.121  7.71  66.42  43.5  120  200  735  1  0  0  0 
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BB04_0‐16  4.9  4.872  6.89  17.63  44.7  120  200  735  1  0  0  0 

BB04_16‐39  3.7  0.561  8  18.11  19.7  120  200  735  1  0  0  0 

BB04_39‐100  3.6  0.968  8.08  9.27  19.6  120  200  735  1  0  0  0 

BB06_0‐10  9  8.009  6.96  7.68  61.3  120  200  735  1  0  0  0 

BB06_10‐50  7  3.876  6.66  16.02  41.5  120  200  735  1  0  0  0 

BB06_50‐100  24.3  4.306  4.87  1.41  50.2  120  200  735  1  0  0  0 

BB07_0‐10  5.7  0.955  4.72  7.12  20.6  120  200  735  1  0  0  0 

BB07_10‐27  25  7.865  7.02  30.3  68  120  200  735  1  0  0  0 

BB07_27‐120  4.1  0.759  6.96  3.53  19.9  120  200  735  1  0  0  0 

BB08_0‐37  5.8  3.12  7.63  7.77  36.5  120  200  735  1  0  0  0 

BB08_37‐70  7.8  2.12  7.88  15.17  31.1  120  200  735  1  0  0  0 

BB08_70‐100  5.1  2.192  7.81  15.04  30.1  120  200  735  1  0  0  0 

BB09_0‐16  9.4  12.803  7.83  9.35  68.9  120  200  735  1  0  0  0 

BB09_16‐50  6.1  3.295  7.93  8.27  37.7  120  200  735  1  0  0  0 

BB09_50‐90  5.1  1.773  8  14.82  27.1  120  200  735  1  0  0  0 

BB10_0‐10  2.7  3.115  7.14  22.46  33.5  120  200  735  1  0  0  0 

BB10_10‐60  2.4  0.773  7.99  22.57  18.7  120  200  735  1  0  0  0 

BB10_60‐100  27.5  5.989  6.4  19.96  60  120  200  735  1  0  0  0 

BB11_0‐16  3  2.114  7.23  13.3  27.9  120  200  735  1  0  0  0 

BB11_16‐50  2.5  0.843  8.12  12.13  18.8  120  200  735  1  0  0  0 

BB11_50‐100  3.7  1.211  8.16  13.63  21.6  120  200  735  1  0  0  0 

BB15_0‐14  3.6  1.411  3.81  5.45  23.3  120  200  735  1  0  0  0 

BB15_14‐60  7.1  0.73  3.56  1.15  21.1  120  200  735  1  0  0  0 

BB15_60‐100  3.6  0.392  3.99  1.11  19.6  120  200  735  1  0  0  0 

BB16_0‐17  18.9  11.653  5.28  53.06  74.4  120  200  735  1  0  0  0 

BB16_17‐30  9.6  2.408  5.08  11.54  33.9  120  200  735  1  0  0  0 

BB16_30‐100  25.5  18.323  7.03  31.8  76.9  120  200  735  1  0  0  0 

BB17_0‐15  6  3.489  7.25  18.22  38.7  120  200  735  1  0  0  0 

BB17_15‐50  4.3  1.149  6.66  3.29  21.4  120  200  735  1  0  0  0 

BB17_50‐100  5.1  0.722  7.23  2.53  20.4  120  200  735  1  0  0  0 

BB18_0‐30  9.4  3.494  6.5  17.31  40.7  120  200  735  1  0  0  0 

BB18_30‐45  11.4  2.846  6.58  26.34  37.5  120  200  735  1  0  0  0 

Nikkel                           

SID  Klei  LOI550  pHKCl  Ni  Ni_SW  Ni_RW  Ni_BSNI  Ni_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

BB01_0‐17  15.1  3.804  4.55  8.25  21.3  56  93  530  1  0  0  0 

BB01_17‐55  15.1  2.742  5.91  6.9  21.3  56  93  530  1  0  0  0 

BB02_0‐12  10.1  2.4  7.72  8.03  16.1  56  93  530  1  0  0  0 

BB02_12‐40  20.2  2.931  7.79  14.64  26.2  56  93  530  1  0  0  0 

BB02_40‐70  31.2  3.215  8.29  23.45  35.5  56  93  530  1  0  0  0 

BB03_0‐20  8.1  4.121  7.71  4.86  13.8  56  93  530  1  0  0  0 

BB04_0‐16  4.9  4.872  6.89  3.09  9.7  56  93  530  1  0  0  0 

BB04_16‐39  3.7  0.561  8  2.86  8  56  93  530  1  0  0  0 

BB04_39‐100  3.6  0.968  8.08  2.67  7.8  56  93  530  1  0  0  0 

BB06_0‐10  9  8.009  6.96  24.16  14.9  56  93  530  1  0  0  0 
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BB06_10‐50  7  3.876  6.66  11.86  12.5  56  93  530  1  0  0  0 

BB06_50‐100  24.3  4.306  4.87  23.7  29.8  56  93  530  1  0  0  0 

BB07_0‐10  5.7  0.955  4.72  3.66  10.8  56  93  530  1  0  0  0 

BB07_10‐27  25  7.865  7.02  27.86  30.4  56  93  530  1  0  0  0 

BB07_27‐120  4.1  0.759  6.96  3.4  8.6  56  93  530  1  0  0  0 

BB08_0‐37  5.8  3.12  7.63  6.1  10.9  56  93  530  1  0  0  0 

BB08_37‐70  7.8  2.12  7.88  6.09  13.4  56  93  530  1  0  0  0 

BB08_70‐100  5.1  2.192  7.81  5.84  10  56  93  530  1  0  0  0 

BB09_0‐16  9.4  12.803  7.83  10.71  15.3  56  93  530  1  0  0  0 

BB09_16‐50  6.1  3.295  7.93  6.8  11.3  56  93  530  1  0  0  0 

BB09_50‐90  5.1  1.773  8  5.37  10  56  93  530  1  0  0  0 

BB10_0‐10  2.7  3.115  7.14  3.17  6.4  56  93  530  1  0  0  0 

BB10_10‐60  2.4  0.773  7.99  2.76  5.9  56  93  530  1  0  0  0 

BB10_60‐100  27.5  5.989  6.4  23.46  32.5  56  93  530  1  0  0  0 

BB11_0‐16  3  2.114  7.23  3.26  6.9  56  93  530  1  0  0  0 

BB11_16‐50  2.5  0.843  8.12  3.04  6.1  56  93  530  1  0  0  0 

BB11_50‐100  3.7  1.211  8.16  3.61  8  56  93  530  1  0  0  0 

BB15_0‐14  3.6  1.411  3.81  1.54  7.8  56  93  530  1  0  0  0 

BB15_14‐60  7.1  0.73  3.56  3.26  12.6  56  93  530  1  0  0  0 

BB15_60‐100  3.6  0.392  3.99  2.12  7.8  56  93  530  1  0  0  0 

BB16_0‐17  18.9  11.653  5.28  22.8  25  56  93  530  1  0  0  0 

BB16_17‐30  9.6  2.408  5.08  8.13  15.5  56  93  530  1  0  0  0 

BB16_30‐100  25.5  18.323  7.03  54.57  30.8  56  93  530  1  0  0  0 

BB17_0‐15  6  3.489  7.25  10.76  11.2  56  93  530  1  0  0  0 

BB17_15‐50  4.3  1.149  6.66  5.14  8.9  56  93  530  1  0  0  0 

BB17_50‐100  5.1  0.722  7.23  4.53  10  56  93  530  1  0  0  0 

BB18_0‐30  9.4  3.494  6.5  6.54  15.3  56  93  530  1  0  0  0 

BB18_30‐45  11.4  2.846  6.58  11.95  17.5  56  93  530  1  0  0  0 

Zink                           

SID  Klei  LOI550  pHKCl  Zn  Zn_SW  Zn_RW  Zn_BSNI  Zn_BSNIV  < RW  > RW  > BSNI  > BSN IV 

BB01_0‐17  15.1  3.804  4.55  62.12  94.3  331.5  552  1000  1  0  0  0 

BB01_17‐55  15.1  2.742  5.91  46.03  91.4  337.9  562.6  1000  1  0  0  0 

BB02_0‐12  10.1  2.4  7.72  143.72  78.9  266.9  444.4  1000  1  0  0  0 

BB02_12‐40  20.2  2.931  7.79  117.82  100.1  479.4  798.2  1000  1  0  0  0 

BB02_40‐70  31.2  3.215  8.29  169.03  113.1  707.1  1177.3  1000  1  0  0  0 

BB03_0‐20  8.1  4.121  7.71  107.91  77.7  321.4  535.2  1000  1  0  0  0 

BB04_0‐16  4.9  4.872  6.89  74.37  65.2  299.7  499.1  1000  1  0  0  0 

BB04_16‐39  3.7  0.561  8  115.38  43  91.3  152  1000  0  1  0  0 

BB04_39‐100  3.6  0.968  8.08  43.02  42.2  89.8  149.5  1000  1  0  0  0 

BB06_0‐10  9  8.009  6.96  37.66  86.6  548.1  912.6  1000  1  0  0  0 

BB06_10‐50  7  3.876  6.66  32.67  73  278  462.8  1000  1  0  0  0 

BB06_50‐100  24.3  4.306  4.87  52.18  108.7  515  857.4  1000  1  0  0  0 

BB07_0‐10  5.7  0.955  4.72  13.09  55  98.1  163.3  1000  1  0  0  0 

BB07_10‐27  25  7.865  7.02  185.75  115  856.2  1425.6  1000  1  0  0  0 
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BB07_27‐120  4.1  0.759  6.96  22.22  45.8  97.2  161.8  1000  1  0  0  0 

BB08_0‐37  5.8  3.12  7.63  46.72  65.8  229  381.3  1000  1  0  0  0 

BB08_37‐70  7.8  2.12  7.88  73.99  70.6  212.7  354.1  1000  1  0  0  0 

BB08_70‐100  5.1  2.192  7.81  87.78  59  170.6  284.1  1000  1  0  0  0 

BB09_0‐16  9.4  12.803  7.83  62.04  89.8  671.8  1118.6  1000  1  0  0  0 

BB09_16‐50  6.1  3.295  7.93  41.6  67.7  243.1  404.8  1000  1  0  0  0 

BB09_50‐90  5.1  1.773  8  64.8  57.1  150.2  250.1  1000  1  0  0  0 

BB10_0‐10  2.7  3.115  7.14  95.68  44.5  176  293.1  1000  1  0  0  0 

BB10_10‐60  2.4  0.773  7.99  104.05  30.9  71.4  118.9  1000  0  1  0  0 

BB10_60‐100  27.5  5.989  6.4  127.74  115.2  751  1250.5  1000  1  0  0  0 

BB11_0‐16  3  2.114  7.23  115.66  43.9  132.3  220.3  1000  1  0  0  0 

BB11_16‐50  2.5  0.843  8.12  116.06  32  72.9  121.4  1000  0  1  0  0 

BB11_50‐100  3.7  1.211  8.16  114.71  44.7  101  168.2  1000  0  1  0  0 

BB15_0‐14  3.6  1.411  3.81  9.57  45.3  75.1  125  1000  1  0  0  0 

BB15_14‐60  7.1  0.73  3.56  15.56  61.2  108.7  181  1000  1  0  0  0 

BB15_60‐100  3.6  0.392  3.99  10.96  42.2  63.7  106.1  1000  1  0  0  0 

BB16_0‐17  18.9  11.653  5.28  119.54  109.3  697.6  1161.6  1000  1  0  0  0 

BB16_17‐30  9.6  2.408  5.08  36.25  77.5  211.2  351.7  1000  1  0  0  0 

BB16_30‐100  25.5  18.323  7.03  242.04  117.7  993.8  1654.8  1000  1  0  0  0 

BB17_0‐15  6  3.489  7.25  62.99  67.8  251.3  418.4  1000  1  0  0  0 

BB17_15‐50  4.3  1.149  6.66  22.46  48.4  104  173.2  1000  1  0  0  0 

BB17_50‐100  5.1  0.722  7.23  21.77  51.9  113.3  188.7  1000  1  0  0  0 

BB18_0‐30  9.4  3.494  6.5  47.33  80.3  295.4  491.9  1000  1  0  0  0 

BB18_30‐45  11.4  2.846  6.58  61  83.9  300.6  500.5  1000  1  0  0  0 
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A4. VLAREBO evaluatie‐tabel  voor zware metalen in de geosubstraten van Geotechniek en de 
Boomse kleistalen  

Arseen  Klei 
LOI55
0 

pHKC
l  As  As_SW  As_RW  As_BSNI  As_BSNIV 

< 
R
W 

> 
R
W 

> 
BSN
I 

> 
BS
N 
IV 

 SID  (%)  (%)  (‐)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)  (µg/g)             

Geo1_Li_6‐6.5 
18.
9 

2.9  7.85 
14.41  21.2  41.4  68.6  267  1  0  0  0 

Geo2_Li_11‐11.5 
19.
6 

2.2  7.67 
20.93  21.5  41.7  69.2  267  1  0  0  0 

Geo4_Kd_16‐16.5 
20.
4 

1.6  7.77 
17.68  21.9  42.1  69.8  267  1  0  0  0 

Geo5_Kd_16.5‐17 
11.
9 

1.4  7.87 
17.65  17.3  36.7  60.9  267  1  0  0  0 

Geo6_Kd_11.5‐12  7.1  1.6  7.86  14.53  13.8  31.6  52.3  267  1  0  0  0 

Geo8_Qu_3.5‐4 
18.
4 

2.2  7.45 
18.4  20.9  41.1  68.1  267  1  0  0  0 

Geo9_Li_7‐7.5 
26.
6 

3.1  7.34 
23.18  24.6  44.8  74.2  267  1  0  0  0 

Geo10_Kd_10.5‐11 
10.
7 

1.7  7.83 
16.16  16.5  35.7  59.1  267  1  0  0  0 

Geo11_Kd_13‐13.5  15  1.7  7.83  15.56  19.1  39.1  64.7  267  1  0  0  0 

Geo12_Kd_14.5‐15 
16.
1 

1.8  7.72 
16.7  19.7  39.8  65.9  267  1  0  0  0 

Geo13_Bc_17.5‐18  7.5  2.8  7.71  21.31  14.1  32.1  53.2  267  1  0  0  0 

Geo14_Bc_25.5‐26 
17.
2 

2.1  7.48 
12.61  20.3  40.4  67  267  1  0  0  0 

Geo15_Li_6.5‐7 
30.
1 

3.4  7.41 
18.66  26  46  76.3  267  1  0  0  0 

Geo16_Kd_10‐10.5  6.1  1.4  7.86  14.12  12.9  30.1  49.8  267  1  0  0  0 

Geo17_Kd_12.5‐13 
10.
1 

1.7  7.83 
17.4  16.1  35.1  58.2  267  1  0  0  0 

Geo18_Kd_13.5‐14  9.4  1.6  7.84  17.68  15.6  34.4  57  267  1  0  0  0 

Geo19_Bc_17.5‐18 
12.
3 

2.7  7.7 
18.67  17.5  37.1  61.4  267  1  0  0  0 

Geo20_Kd_14‐14.5 
15.
2 

2.3  7.8 
20.24  19.2  39.2  64.9  267  1  0  0  0 

Geo21_Kd_15‐15.5 
11.
5 

1.9  7.64 
15.83  17  36.4  60.3  267  1  0  0  0 

Geo22_Kd_17‐17.5  8  1.8  7.85  17.54  14.5  32.8  54.3  267  1  0  0  0 

Geo23_Bc_20‐20.5 
17.
1 

3  7.34 
23.85  20.3  40.4  66.9  267  1  0  0  0 

Geo24_V_5‐5.5 
29.
9 

44.6  6.9 
211.5  25.9  46  76.2  267  0  1  1  0 

Geo25_V_10‐10.5 
49.
3 

43.3  6.9 
17.68  32.3  51  84.5  267  1  0  0  0 

Geo26_Bc_28.5‐29.0  8.3  2  7.99  15.99  14.7  33.1  54.9  267  1  0  0  0 

Geo27_Kd_13.5‐13.50  11  1.6  8.07  15.88  16.7  36  59.6  267  1  0  0  0 

Geo28_Bc_26.0‐26.5 
21.
3 

2.3  8.08 
18.19  22.3  42.6  70.5  267  1  0  0  0 

Wien_Laag1_LidvPutte 
49.
3 

5.2  6.98 
14.81  32.3  51  84.5  267  1  0  0  0 

Wien_Laag2_LidvPutte 
52.
3 

6.3  7.14 
11.93  32.5  51.1  84.7  267  1  0  0  0 

Wien_Laag3_LidvTerhage
n 

39.
5 

4.5  6.71 
10.85  29.3  48.7  80.8  267  1  0  0  0 

Wien_Laag4_LidvTerhage
n 

41.
3 

4.4  7.28 
11.5  29.9  49.2  81.5  267  1  0  0  0 

Cadmium                                     

SID  Klei 
LOI55
0 

pHKC
l  Cd  Cd_SW  Cd_RW  Cd_BSNI  Cd_BSNIV 

< 
R

> 
R

> 
BSN

> 
BS
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W  W I N 
IV 

Geo1_Li_6‐6.5 
18.
9 

2.9  7.85 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo2_Li_11‐11.5 
19.
6 

2.2  7.67 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo4_Kd_16‐16.5 
20.
4 

1.6  7.77 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo5_Kd_16.5‐17 
11.
9 

1.4  7.87 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo6_Kd_11.5‐12  7.1  1.6  7.86  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo8_Qu_3.5‐4 
18.
4 

2.2  7.45 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo9_Li_7‐7.5 
26.
6 

3.1  7.34 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo10_Kd_10.5‐11 
10.
7 

1.7  7.83 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo11_Kd_13‐13.5  15  1.7  7.83  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo12_Kd_14.5‐15 
16.
1 

1.8  7.72 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo13_Bc_17.5‐18  7.5  2.8  7.71  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo14_Bc_25.5‐26 
17.
2 

2.1  7.48 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo15_Li_6.5‐7 
30.
1 

3.4  7.41 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo16_Kd_10‐10.5  6.1  1.4  7.86  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo17_Kd_12.5‐13 
10.
1 

1.7  7.83 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo18_Kd_13.5‐14  9.4  1.6  7.84  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo19_Bc_17.5‐18 
12.
3 

2.7  7.7 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo20_Kd_14‐14.5 
15.
2 

2.3  7.8 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo21_Kd_15‐15.5 
11.
5 

1.9  7.64 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo22_Kd_17‐17.5  8  1.8  7.85  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo23_Bc_20‐20.5 
17.
1 

3  7.34 
0.14  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo24_V_5‐5.5 
29.
9 

44.6  6.9 
0.14  0.7  2.5  4.2  9.5  1  0  0  0 

Geo25_V_10‐10.5 
49.
3 

43.3  6.9 
0.17  0.7  2.5  4.2  9.5  1  0  0  0 

Geo26_Bc_28.5‐29.0  8.3  2  7.99  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo27_Kd_13.5‐13.50  11  1.6  8.07  <0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Geo28_Bc_26.0‐26.5 
21.
3 

2.3  8.08 
<0.1  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Wien_Laag1_LidvPutte 
49.
3 

5.2  6.98 
0.19  0.7  2.6  4.3  9.5  1  0  0  0 

Wien_Laag2_LidvPutte 
52.
3 

6.3  7.14 
0.21  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Wien_Laag3_LidvTerhage
n 

39.
5 

4.5  6.71 
0.2  0.7  2.3  3.9  9.5  1  0  0  0 

Wien_Laag4_LidvTerhage
n 

41.
3 

4.4  7.28 
0.14  0.7  2.6  4.4  9.5  1  0  0  0 

Chroom                                     

SID  Klei 
LOI55
0 

pHKC
l  Cr 

CrIII_S
W 

CrIII_R
W 

CrIII_BSN
I 

CrIII_BSNI
V 

< 
R
W 

> 
R
W 

> 
BSN
I 

> 
BS
N 
IV 

Geo1_Li_6‐6.5 
18.
9  28.9  7.85  36.76  75.8  91  130  560  1  0  0  0 

Geo2_Li_11‐11.5 
19.
6  22.3  7.67  47.38  78.9  91  130  560  1  0  0  0 
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Geo4_Kd_16‐16.5 
20.
4  15.69  7.77  71.43  82.7  91  130  560  1  0  0  0 

Geo5_Kd_16.5‐17 
11.
9  14.36  7.87  66.72  69.3  91  130  560  1  0  0  0 

Geo6_Kd_11.5‐12  7.1  15.74  7.86  62.76  54.9  91  130  560  1  0  0  0 

Geo8_Qu_3.5‐4 
18.
4  21.84  7.45  37.82  77.4  91  130  560  1  0  0  0 

Geo9_Li_7‐7.5 
26.
6  30.59  7.34  41.02  84.4  91  130  560  1  0  0  0 

Geo10_Kd_10.5‐11 
10.
7  16.87  7.83  50.35  65.2  91  130  560  1  0  0  0 

Geo11_Kd_13‐13.5  15  16.67  7.83  66.39  74.1  91  130  560  1  0  0  0 

Geo12_Kd_14.5‐15 
16.
1  18.27  7.72  81.63  75.3  91  130  560  1  0  0  0 

Geo13_Bc_17.5‐18  7.5  27.9  7.71 
193.2
8  51.7  91  130  560  0  1  1  0 

Geo14_Bc_25.5‐26 
17.
2  21.14  7.48  73.04  75.8  91  130  560  1  0  0  0 

Geo15_Li_6.5‐7 
30.
1  34.14  7.41  44.64  86.7  91  130  560  1  0  0  0 

Geo16_Kd_10‐10.5  6.1  14.47  7.86  50.52  51.6  91  130  560  1  0  0  0 

Geo17_Kd_12.5‐13 
10.
1  17.18  7.83  59.79  63.5  91  130  560  1  0  0  0 

Geo18_Kd_13.5‐14  9.4  16.41  7.84  64.39  62  91  130  560  1  0  0  0 

Geo19_Bc_17.5‐18 
12.
3  27.11  7.7 

193.1
8  65  91  130  560  0  1  1  0 

Geo20_Kd_14‐14.5 
15.
2  23.21  7.8  56.76  71.8  91  130  560  1  0  0  0 

Geo21_Kd_15‐15.5 
11.
5  19.41  7.64  58.58  65.9  91  130  560  1  0  0  0 

Geo22_Kd_17‐17.5  8  17.83  7.85  55.03  57  91  130  560  1  0  0  0 

Geo23_Bc_20‐20.5 
17.
1  30.24  7.34 

196.0
8  72.8  91  130  560  0  1  1  0 

Geo24_V_5‐5.5 
29.
9  446.32  7  29.7  77.9  91  130  560  1  0  0  0 

Geo25_V_10‐10.5 
49.
3  433.48  7  55.74  91.1  91  130  560  1  0  0  0 

Geo26_Bc_28.5‐29.0  8.3  20.04  7.99 
119.8
2  57.1  91  130  560  0  1  0  0 

Geo27_Kd_13.5‐13.50  11  15.93  8.07  50.33  66.3  91  130  560  1  0  0  0 

Geo28_Bc_26.0‐26.5 
21.
3  22.96  8.08 

151.4
8  80.8  91  130  560  0  1  1  0 

Wien_Laag1_LidvPutte 
49.
3 

5.2  6.98 
90.69  96.3  91  130  560  1  0  0  0 

Wien_Laag2_LidvPutte 
52.
3 

6.3  7.14 
100.3  95.2  91  130  560  1  1  0  0 

Wien_Laag3_LidvTerhage
n 

39.
5 

4.5  6.71 
71.55  91.7  91  130  560  1  0  0  0 

Wien_Laag4_LidvTerhage
n 

41.
3 

4.4  7.28 
65.65  93  91  130  560  1  0  0  0 

Koper                                     

SID  Klei 
LOI55
0 

pHKC
l  Cu  Cu_SW  Cu_RW  Cu_BSNI  Cu_BSNIV 

< 
R
W 

> 
R
W 

> 
BSN
I 

> 
BS
N 
IV 

Geo1_Li_6‐6.5 
18.
9  28.86  7.85  7.6  25.3  122  209.3  500  1  0  0  0 

Geo2_Li_11‐11.5 
19.
6  22.28  7.67  2.67  24.4  118  202  500  1  0  0  0 

Geo4_Kd_16‐16.5 
20.
4  15.69  7.77  2.21  23.3  114.2  195.2  500  1  0  0  0 

Geo5_Kd_16.5‐17 
11.
9  14.36  7.87  2.07  19.8  82.9  139.2  500  1  0  0  0 

Geo6_Kd_11.5‐12  7.1  15.74  7.86  1.88  17.5  65.7  109  500  1  0  0  0 
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Geo8_Qu_3.5‐4 
18.
4  21.84  7.45  2.93  23.9  113.6  194.1  500  1  0  0  0 

Geo9_Li_7‐7.5 
26.
6  30.59  7.34  3.39  28  147.7  256.1  500  1  0  0  0 

Geo10_Kd_10.5‐11 
10.
7  16.87  7.83  2.01  19.8  81.1  136.1  500  1  0  0  0 

Geo11_Kd_13‐13.5  15  16.67  7.83  2.11  21.6  96.6  163.7  500  1  0  0  0 

Geo12_Kd_14.5‐15 
16.
1  18.27  7.72  2.32  22.4  102.2  173.6  500  1  0  0  0 

Geo13_Bc_17.5‐18  7.5  27.9  7.71  3.42  19.6  81.3  136.5  500  1  0  0  0 

Geo14_Bc_25.5‐26 
17.
2  21.14  7.48  3.27  23.4  108.8  185.5  500  1  0  0  0 

Geo15_Li_6.5‐7 
30.
1  34.14  7.41  4.16  29.5  161.3  281  500  1  0  0  0 

Geo16_Kd_10‐10.5  6.1  14.47  7.86  1.64  16.6  60  99  500  1  0  0  0 

Geo17_Kd_12.5‐13 
10.
1  17.18  7.83  2.12  19.5  79.2  132.7  500  1  0  0  0 

Geo18_Kd_13.5‐14  9.4  16.41  7.84  2.03  19  75.6  126.4  500  1  0  0  0 

Geo19_Bc_17.5‐18 
12.
3  27.11  7.7  3.29  22.3  98  166.1  500  1  0  0  0 

Geo20_Kd_14‐14.5 
15.
2  23.21  7.8  2.52  23  104.1  177  500  1  0  0  0 

Geo21_Kd_15‐15.5 
11.
5  19.41  7.64  2.15  20.7  86.9  146.4  500  1  0  0  0 

Geo22_Kd_17‐17.5  8  17.83  7.85  1.94  18.5  71.8  119.7  500  1  0  0  0 

Geo23_Bc_20‐20.5 
17.
1  30.24  7.34  4.97  24.8  117.5  201.1  500  1  0  0  0 

Geo24_V_5‐5.5 
29.
9  446.32  7  15.08  35.3  213.1  377  500  1  0  0  0 

Geo25_V_10‐10.5 
49.
3  433.48  7  16.8  40.4  262.2  469  500  1  0  0  0 

Geo26_Bc_28.5‐29.0  8.3  20.04  7.99  2.73  19  75.5  126.2  500  1  0  0  0 

Geo27_Kd_13.5‐13.50  11  15.93  8.07  1.16  19.7  81.2  136.3  500  1  0  0  0 

Geo28_Bc_26.0‐26.5 
21.
3  22.96  8.08  2.75  25.1  124.2  213.2  500  1  0  0  0 

Wien_Laag1_LidvPutte 
49.
3 

5.2  6.98 
27.14  36.2  228.1  405  500  1  0  0  0 

Wien_Laag2_LidvPutte 
52.
3 

6.3  7.14 
29.28  37.5  238.4  424.2  500  1  0  0  0 

Wien_Laag3_LidvTerhage
n 

39.
5 

4.5  6.71 
17.72  33.2  193.7  340.8  500  1  0  0  0 

Wien_Laag4_LidvTerhage
n 

41.
3 

4.4  7.28 
16.55  33.5  201.1  354.7  500  1  0  0  0 

Lood                                     

SID  Klei 
LOI55
0 

pHKC
l  Pb  Pb_SW  Pb_RW  Pb_BSNI  Pb_BSNIV 

< 
R
W 

> 
R
W 

> 
BSN
I 

> 
BS
N 
IV 

Geo1_Li_6‐6.5 
18.
9  28.86  7.85  15.2  40  120  200  735  1  0  0  0 

Geo2_Li_11‐11.5 
19.
6  22.28  7.67  13.67  35.2  120  200  735  1  0  0  0 

Geo4_Kd_16‐16.5 
20.
4  15.69  7.77  11.38  29.7  120  200  735  1  0  0  0 

Geo5_Kd_16.5‐17 
11.
9  14.36  7.87  11.94  26.8  120  200  735  1  0  0  0 

Geo6_Kd_11.5‐12  7.1  15.74  7.86  11.28  26.5  120  200  735  1  0  0  0 

Geo8_Qu_3.5‐4 
18.
4  21.84  7.45  12.43  34.7  120  200  735  1  0  0  0 

Geo9_Li_7‐7.5 
26.
6  30.59  7.34  11.63  42.7  120  200  735  1  0  0  0 

Geo10_Kd_10.5‐11 
10.
7  16.87  7.83  10.48  28.7  120  200  735  1  0  0  0 
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Geo11_Kd_13‐13.5  15  16.67  7.83  11.82  29.6  120  200  735  1  0  0  0 

Geo12_Kd_14.5‐15 
16.
1  18.27  7.72  14.58  31.2  120  200  735  1  0  0  0 

Geo13_Bc_17.5‐18  7.5  27.9  7.71  22.8  35.5  120  200  735  1  0  0  0 

Geo14_Bc_25.5‐26 
17.
2  21.14  7.48  12.21  33.8  120  200  735  1  0  0  0 

Geo15_Li_6.5‐7 
30.
1  34.14  7.41  15.53  45.7  120  200  735  1  0  0  0 

Geo16_Kd_10‐10.5  6.1  14.47  7.86  10.71  25  120  200  735  1  0  0  0 

Geo17_Kd_12.5‐13 
10.
1  17.18  7.83  11.79  28.8  120  200  735  1  0  0  0 

Geo18_Kd_13.5‐14  9.4  16.41  7.84  12.05  27.9  120  200  735  1  0  0  0 

Geo19_Bc_17.5‐18 
12.
3  27.11  7.7  21.61  36.9  120  200  735  1  0  0  0 

Geo20_Kd_14‐14.5 
15.
2  23.21  7.8  12.27  35  120  200  735  1  0  0  0 

Geo21_Kd_15‐15.5 
11.
5  19.41  7.64  11.71  31  120  200  735  1  0  0  0 

Geo22_Kd_17‐17.5  8  17.83  7.85  10.85  28.6  120  200  735  1  0  0  0 

Geo23_Bc_20‐20.5 
17.
1  30.24  7.34  26.87  40.5  120  200  735  1  0  0  0 

Geo24_V_5‐5.5 
29.
9  446.32  7  18.36  78.2  120  200  735  1  0  0  0 

Geo25_V_10‐10.5 
49.
3  433.48  7  30.9  82.6  120  200  735  1  0  0  0 

Geo26_Bc_28.5‐29.0  8.3  20.04  7.99  17.66  30.4  120  200  735  1  0  0  0 

Geo27_Kd_13.5‐13.50  11  15.93  8.07  9.72  28  120  200  735  1  0  0  0 

Geo28_Bc_26.0‐26.5 
21.
3  22.96  8.08  19.76  36.1  120  200  735  1  0  0  0 

Wien_Laag1_LidvPutte 
49.
3 

5.2  6.98 
37.45  59.7  120  200  735  1  0  0  0 

Wien_Laag2_LidvPutte 
52.
3 

6.3  7.14 
34.17  65.7  120  200  735  1  0  0  0 

Wien_Laag3_LidvTerhage
n 

39.
5 

4.5  6.71 
33.65  54  120  200  735  1  0  0  0 

Wien_Laag4_LidvTerhage
n 

41.
3 

4.4  7.28 
33.73  53.9  120  200  735  1  0  0  0 

Nikkel                                     

SID  Klei 
LOI55
0 

pHKC
l  Ni  Ni_SW  Ni_RW  Ni_BSNI  Ni_BSNIV 

< 
R
W 

> 
R
W 

> 
BSN
I 

> 
BS
N 
IV 

Geo1_Li_6‐6.5 
18.
9  28.86  7.85  6.24  25  56  93  530  1  0  0  0 

Geo2_Li_11‐11.5 
19.
6  22.28  7.67  5.53  25.6  56  93  530  1  0  0  0 

Geo4_Kd_16‐16.5 
20.
4  15.69  7.77  4.52  26.3  56  93  530  1  0  0  0 

Geo5_Kd_16.5‐17 
11.
9  14.36  7.87  4.82  18.1  56  93  530  1  0  0  0 

Geo6_Kd_11.5‐12  7.1  15.74  7.86  4.95  12.6  56  93  530  1  0  0  0 

Geo8_Qu_3.5‐4 
18.
4  21.84  7.45  7.29  24.5  56  93  530  1  0  0  0 

Geo9_Li_7‐7.5 
26.
6  30.59  7.34  6.64  31.7  56  93  530  1  0  0  0 

Geo10_Kd_10.5‐11 
10.
7  16.87  7.83  4.91  16.8  56  93  530  1  0  0  0 

Geo11_Kd_13‐13.5  15  16.67  7.83  5.23  21.2  56  93  530  1  0  0  0 

Geo12_Kd_14.5‐15 
16.
1  18.27  7.72  5.91  22.3  56  93  530  1  0  0  0 

Geo13_Bc_17.5‐18  7.5  27.9  7.71  13.06  13.1  56  93  530  1  0  0  0 

Geo14_Bc_25.5‐26 
17.
2  21.14  7.48  10.87  23.4  56  93  530  1  0  0  0 
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Geo15_Li_6.5‐7 
30.
1  34.14  7.41  11.46  34.6  56  93  530  1  0  0  0 

Geo16_Kd_10‐10.5  6.1  14.47  7.86  4.6  11.3  56  93  530  1  0  0  0 

Geo17_Kd_12.5‐13 
10.
1  17.18  7.83  5.01  16.1  56  93  530  1  0  0  0 

Geo18_Kd_13.5‐14  9.4  16.41  7.84  4.77  15.3  56  93  530  1  0  0  0 

Geo19_Bc_17.5‐18 
12.
3  27.11  7.7  11.42  18.5  56  93  530  1  0  0  0 

Geo20_Kd_14‐14.5 
15.
2  23.21  7.8  5.72  21.4  56  93  530  1  0  0  0 

Geo21_Kd_15‐15.5 
11.
5  19.41  7.64  5.07  17.6  56  93  530  1  0  0  0 

Geo22_Kd_17‐17.5  8  17.83  7.85  4.79  13.7  56  93  530  1  0  0  0 

Geo23_Bc_20‐20.5 
17.
1  30.24  7.34  14.54  23.3  56  93  530  1  0  0  0 

Geo24_V_5‐5.5 
29.
9  446.32  7  8.68  34.4  56  93  530  1  0  0  0 

Geo25_V_10‐10.5 
49.
3  433.48  7  30.38  48.9  56  93  530  1  0  0  0 

Geo26_Bc_28.5‐29.0  8.3  20.04  7.99  7.87  14  56  93  530  1  0  0  0 

Geo27_Kd_13.5‐13.50  11  15.93  8.07  4.36  17.1  56  93  530  1  0  0  0 

Geo28_Bc_26.0‐26.5 
21.
3  22.96  8.08  11.56  27.2  56  93  530  1  0  0  0 

Wien_Laag1_LidvPutte 
49.
3 

5.2  6.98 
45.4  48.9  56  93  530  1  0  0  0 

Wien_Laag2_LidvPutte 
52.
3 

6.3  7.14 
43.54  49.3  56  93  530  1  0  0  0 

Wien_Laag3_LidvTerhage
n 

39.
5 

4.5  6.71 
36.33  41.8  56  93  530  1  0  0  0 

Wien_Laag4_LidvTerhage
n 

41.
3 

4.4  7.28 
34.28  43.2  56  93  530  1  0  0  0 

Zink                                     

SID  Klei 
LOI55
0 

pHKC
l  Zn  Zn_SW  Zn_RW  Zn_BSNI  Zn_BSNIV 

< 
R
W 

> 
R
W 

> 
BSN
I 

> 
BS
N 
IV 

Geo1_Li_6‐6.5 
18.
9  28.86  7.85  56.31  98.1  452.6  753.5  1000  1  0  0  0 

Geo2_Li_11‐11.5 
19.
6  22.28  7.67  28.35  96.8  429.5  715.1  1000  1  0  0  0 

Geo4_Kd_16‐16.5 
20.
4  15.69  7.77  26.16  94.7  408.4  680  1000  1  0  0  0 

Geo5_Kd_16.5‐17 
11.
9  14.36  7.87  27.56  78.9  248.7  414  1000  1  0  0  0 

Geo6_Kd_11.5‐12  7.1  15.74  7.86  28.19  65.3  173.6  289.1  1000  1  0  0  0 

Geo8_Qu_3.5‐4 
18.
4  21.84  7.45  35.34  94.8  404.9  674.2  1000  1  0  0  0 

Geo9_Li_7‐7.5 
26.
6  30.59  7.34  31.85  108.2  608.5  1013.2  1000  1  0  0  0 

Geo10_Kd_10.5‐11 
10.
7  16.87  7.83  30.21  77.3  240.7  400.7  1000  1  0  0  0 

Geo11_Kd_13‐13.5  15  16.67  7.83  36.61  86.7  315.5  525.3  1000  1  0  0  0 

Geo12_Kd_14.5‐15 
16.
1  18.27  7.72  38.48  89.5  343.7  572.3  1000  1  0  0  0 

Geo13_Bc_17.5‐18  7.5  27.9  7.71  42.52  72  241.6  402.2  1000  1  0  0  0 

Geo14_Bc_25.5‐26 
17.
2  21.14  7.48  24.17  92.6  379.1  631.2  1000  1  0  0  0 

Geo15_Li_6.5‐7 
30.
1  34.14  7.41  39.58  112.6  697  1160.5  1000  1  0  0  0 

Geo16_Kd_10‐10.5  6.1  14.47  7.86  28.84  60.3  150.8  251.2  1000  1  0  0  0 

Geo17_Kd_12.5‐13 
10.
1  17.18  7.83  34.12  75.9  231.9  386.1  1000  1  0  0  0 

Geo18_Kd_13.5‐14  9.4  16.41  7.84  34.04  73.5  215.9  359.5  1000  1  0  0  0 
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Geo19_Bc_17.5‐18 
12.
3  27.11  7.7  40.23  85.5  322.2  536.5  1000  1  0  0  0 

Geo20_Kd_14‐14.5 
15.
2  23.21  7.8  32.89  90  353.8  589.1  1000  1  0  0  0 

Geo21_Kd_15‐15.5 
11.
5  19.41  7.64  31.43  80.6  267.7  445.7  1000  1  0  0  0 

Geo22_Kd_17‐17.5  8  17.83  7.85  35.77  69.7  199.2  331.6  1000  1  0  0  0 

Geo23_Bc_20‐20.5 
17.
1  30.24  7.34  44.42  95.7  426.7  710.4  1000  1  0  0  0 

Geo24_V_5‐5.5 
29.
9  446.32  7  30.27  122.1  1073.1  1786.8  1000  1  0  0  0 

Geo25_V_10‐10.5 
49.
3  433.48  7  49.58  136.1  1478.4  2461.7  1000  1  0  0  0 

Geo26_Bc_28.5‐29.0  8.3  20.04  7.99  40  71.8  215.4  358.6  1000  1  0  0  0 

Geo27_Kd_13.5‐13.50  11  15.93  8.07  28.14  77.6  241.1  401.4  1000  1  0  0  0 

Geo28_Bc_26.0‐26.5 
21.
3  22.96  8.08  43.16  99.4  464.9  774.1  1000  1  0  0  0 

Wien_Laag1_LidvPutte 
49.
3 

5.2  6.98 
77.54  130.2  1192.2  1985  1000  1  0  0  0 

Wien_Laag2_LidvPutte 
52.
3 

6.3  7.14 
76.09  132.3  1276  2124.6  1000  1  0  0  0 

Wien_Laag3_LidvTerhage
n 

39.
5 

4.5  6.71 
69.62  122.7  925.3  1540.7  1000  1  0  0  0 

Wien_Laag4_LidvTerhage
n 

41.
3 

4.4  7.28 
67.81  123.8  981.1  1633.5  1000  1  0  0  0 

                          

 

B. OVERZICHT BODEMSTALEN INBO VOOR VERKENNING HUIDIGE 
TOESTAND 

Nr  SID  TOP  BOT  LaboCode  Staalnummer  Monstern.Datum  VoorbehandelingExtern  Staalinfo 

1  BB01_0‐17  0  17  20‐002053  235084  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG  Mogelijke asbestverontreining ! 

2  BB01_17‐55  17  55  20‐002054  235085  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG  Mogelijke asbestverontreining ! 

3  BB02_0‐12  0  12  20‐002055  235086  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG  Bevat asbest in kleine partikels !! 

4  BB02_12‐40  12  40  20‐002056  235087  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG  Bevat asbest in kleine partikels !! 

5  BB02_40‐70  40  70  20‐002057  235088  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG  Bevat asbest in kleine partikels !! 

6  BB03_0‐20  0  20  20‐002058  235089  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG  Mogelijke asbestverontreining ! 

7  BB04_0‐16  0  16  20‐002059  235090  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG  Mogelijke asbestverontreining ! 

8  BB04_16‐39  16  39  20‐002060  235091  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG  Mogelijke asbestverontreining ! 

9  BB04_39‐100  39  100  20‐002061  235092  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG  Mogelijke asbestverontreining ! 

10  BB06_0‐10  0  10  20‐002062  235093  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

11  BB06_10‐50  10  50  20‐002063  235094  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

12  BB06_50‐100  50  100  20‐002064  235095  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

13  BB07_0‐10  0  10  20‐002065  235096  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

14  BB07_10‐27  10  27  20‐002066  235097  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

15  BB07_27‐120  27  120  20‐002067  235098  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

16  BB08_0‐37  0  37  20‐002068  235099  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

17  BB08_37‐70  37  70  20‐002069  235100  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

18  BB08_70‐100  70  100  20‐002070  235101  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

19  BB09_0‐16  0  16  20‐002071  235102  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

20  BB09_16‐50  16  50  20‐002072  235103  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    
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21  BB09_50‐90  50  90  20‐002073  235104  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

22  BB10_0‐10  0  10  20‐002074  235105  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

23  BB10_10‐60  10  60  20‐002075  235106  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

24  BB10_60‐100  60  100  20‐002076  235107  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

25  BB11_0‐16  0  16  20‐002077  235108  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

26  BB11_16‐50  16  50  20‐002078  235109  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

27  BB11_50‐100  50  100  20‐002079  235110  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

28  BB15_0‐14  0  14  20‐002080  235111  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

29  BB15_14‐60  14  60  20‐002081  235112  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

30  BB15_60‐100  60  100  20‐002082  235113  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

31  BB16_0‐17  0  17  20‐002083  235114  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

32  BB16_17‐30  17  30  20‐002084  235115  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

33  BB16_30‐100  30  100  20‐002085  235116  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

34  BB17_0‐15  0  15  20‐002086  235117  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

35  BB17_15‐50  15  50  20‐002087  235118  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

36  BB17_50‐100  50  100  20‐002088  235119  13.02.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

37  BB18_0‐30  0  30  20‐002089  235120  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

38  BB18_30‐45  30  45  20‐002090  235121  30.01.2020  D40_KAAK_MEC_KOG    

 

C. OVERZICHT GEOLOGISCHE STALEN VOOR KARAKTERISERING 
OOSTERWEEL SUBSTRATEN 

C1. Stalen ter beschikking gesteld door Geotechniek (MOW) 

Nr  SID  Boornummer  Datum  Geostaal  Geolaag  Van 

(cm) 

Tot 

(cm) 

1  Geo1_Li_6‐6.5  1445‐GEO‐18/132‐B5b  21.06.2019  19/2201‐G013: 6‐

6.50 (Lillo) 

LI  6  6.5 

2  Geo2_Li_11‐11.5  1445‐GEO‐18/132‐B5b  21.06.2019  19/2211‐G023: 11‐

11.50 (Lillo) 

LI  11  11.5 

3  Geo3_Li‐Kd_13‐13.5  1445‐GEO‐18/132‐B5b  21.06.2019  19/2215‐G027: 13‐

13.50 (Grens Lillo‐

Kattendijk) 

Li‐Kd  13  13.5 

4  Geo4_Kd_16‐16.5  1445‐GEO‐18/132‐B5b  21.06.2019  19/2221‐G033: 16‐

16.50 (Kd) 

Kd  16  16.5 

5  Geo5_Kd_16.5‐17  1445‐GEO‐18/132‐B5b  21.06.2019  19/2222‐G34: 16.50‐

17 (Kd) 

Kd  16.5  17 

6  Geo6_Bc_26‐26.5  1445‐GEO‐18/132‐B5b  21.06.2019  19/2241‐G053: 26‐ Bc  26  26.5 
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26.5 (Berchem) 

7  Geo7_Bc_28.5‐29  1445‐GEO‐18/132‐B5b  21.06.2019  19/2246‐G058: 

28.50‐29 (Bc) 

Bc  28.5  29 

8  Geo8_Qu_3.5‐4  1445‐GEO‐18/132‐B9b  28.08.2019  19/2790‐G005: 3.5‐4 

(Quartair) 

Quartair  3.5  4 

9  Geo9_Li_7‐7.5  1445‐GEO‐18/132‐B9b  28.08.2019  19/2797‐G012: 7‐7.5 

(Lillo) 

Li  7  7.5 

10  Geo10_Kd_10.5‐11  1445‐GEO‐18/132‐B9b  28.08.2019  19/2804‐G019: 

10.50‐11 (Kd) 

Kd  10.5  11 

11  Geo11_Kd_11.5‐12  1445‐GEO‐18/132‐B9b  28.08.2019  19/2806‐G021: 

11.50‐12 (Kd) 

Kd  11.5  12 

12  Geo12_Kd_14.5‐15  1445‐GEO‐18/132‐B9b  28.08.2019  19/2812‐G027: 

14.50‐15 (Kd) 

Kd  14.5  15 

13  Geo13_Bc_17.5‐18  1445‐GEO‐18/132‐B9b  28.08.2019  19/2818‐G033: 

17.50‐18 (Bc) 

Bc  17.5  18 

14  Geo14_Bc_25.5‐26  1445‐GEO‐18/132‐B9b  28.08.2019  19/2834‐G049: 25.5‐

26 (Bc) 

Bc  25.5  26 

15  Geo15_Li_6.5‐7  1445‐GEO‐18/132‐B11  25.09.2019  19/3108‐G011: 6.50‐

7 (Lillo) 

LI  6.5  7 

16  Geo16_Kd_10‐10.5  1445‐GEO‐18/132‐B11  25.09.2019  19/3115‐G018: 10‐

10.5 (Kd) 

Kd  10  10.5 

17  Geo17_Kd_12.5‐13  1445‐GEO‐18/132‐B11  25.09.2019  19/3120‐G023: 

12.50‐13 (Kd) 

Kd  12.5  13 

18  Geo18_Kd_13.5‐14  1445‐GEO‐18/132‐B11  25.09.2019  19/3122‐G025: 

13.50‐14 (Kd) 

Kd  13.5  14 

19  Geo19_Bc_17.5‐18  1445‐GEO‐18/132‐B11  25.09.2019  19/3130‐G033: 

17.50‐18 (Bc) 

Bc  17.5  18 

20  Geo20_Kd_14‐14.5  1445‐GEO‐18/132‐B2b  15.10.2019  19/3267‐G029: 14‐

14.50 (Kd) 

Kd  14  14.5 

21  Geo21_Kd_15‐15.5  1445‐GEO‐18/132‐B2b  15.10.2019  19/3269‐G031: 15‐

15.5 (Kd) 

Kd  15  15.5 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 170 van 211  doi.org/10.21436/inbor.18416046  www.inbo.be 

22  Geo22_Kd_17‐17.5  1445‐GEO‐18/132‐B2b  15.10.2019  19/3273‐G035: 17‐

17.50 (Kd) 

Kd  17  17.5 

23  Geo23_Bc_20‐20.5  1445‐GEO‐18/132‐B2b  15.10.2019  19/3279‐G041: 20‐

20.50 (Bc) 

Bc  20  20.5 

24  Geo24_V_5‐5.5  GEO‐19/089‐B5  06.01.2020 20/0174‐G010: 5‐

5.50 (veen) 

Veen  5  5.5 

25  Geo25_V_10‐10.5  GEO‐19/089‐B8  13.01.2020 20/0112‐G020: 10‐

10.50 (veen) 

Veen  10  10.5 
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C2. Stalen ter beschikking gesteld door De Vlaamse Waterweg (DVW): Talboom en Délo 
boringen 

TALBOOM  Diepte    

Boring  Van (m)  Tot (m)  Code 

B1  0  1.2  TB_B1_0‐1.2 

B2  0  1.2  TB_B2_0‐1.2 

B1  1.2  2.4  TB_B1_1.2‐2.4 

B2  1.2  2.4  TB_B2_1.2‐2.4 

B1  2.4  3.6  TB_B1_2.4‐3.6 

B2  2.4  3.6  TB_B2_2.4‐3.6 

B1  3.6  4.8  TB_B1_3.6‐4.8 

B2  3.6  4.8  TB_B2_3.6‐4.8 

B1  4.8  6  TB_B1_4.8‐6 

B1  6  7.2  TB_B1_6‐7.2 

B2  6  7.2  TB_B2_6‐7.2 

B1  7.2  8.4  TB_B1_7.2‐8.4 

B2  7.2  8  TB_B2_7.2‐8 

B1  8.4  9.6  TB_B1_8.4‐9.6 

B2  8.4  9.6  TB_B2_8.4‐9.6 

B1  9.4  10.8  TB_B1_9.4‐10.8 

B2  9.6  10.8  TB_B2_9.6‐10.8 

B2  9.8  10  TB_B2_9.8‐10 

B1  10.8  12  TB_B1_10.8‐12 

B2  10.8  12  TB_B2_10.8‐12 

B1  11.4  15.6  TB_B1_11.4‐15.6 

B1  12  13.2  TB_B1_12‐13.2 

B2  12  13.2  TB_B2_12‐13.2 

B1  13.2  14.4  TB_B1_13.2‐14.4 

B2  14.8  15.6  TB_B2_14.8‐15.6 

B1  15.6  16.8  TB_B1_15.6‐16.8 

B2  15.6  16.3  TB_B2_15.6‐16.3 

B1  16.8  17.7  TB_B1_16.8‐17.7 

B2  17.2  14.8  TB_B2_17.2‐14.8 

 

Délo‐boringen  

Boring 
Van 

(cm) 

Tot 

(cm)
Sys  BzB  Kleur  Opmerking  Code 

B1  0  100 ED  BA2PU2 BRRO Délo_B1_0‐100 

B1  100  200 ED  PU3BA3ST2 ZWRO Délo_B1_100‐200 

B1  200  300 PM  PU2ST1BA1VE1 BRRO Délo_B1_200‐300 
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B1  300  400  PM  PU3ST3BA3HK2 DRBR 
stenig/grind/ 
zwart ‐oliegeur  Délo_B1_300‐400 

B1  400  500 PM  BA1HO2ST2PA1 DRBR Délo_B1_400‐500 

B1  600  700 PM  VE2 GRBR Délo_B1_600‐700 

B1  700  800 PM  VE1SC1 BRGR groene kleur Délo_B1_700‐800 

B1  800  900 PM     Délo_B1_800‐900 

B1  900  1000 PM  SC2GC2 GRBR Délo_B1_900‐1000 

B1  1100  1200 PM  SC2GC2 GR Délo_B1_1100‐1200 

B1  1200  1300 PM  SC2GC2 GRBR Délo_B1_1200‐1300 

B1  1300  1400 PM  SC1GC2 GRBR Délo_B1_1300‐1400 

B1  1400  1500 PM  SC1GC2 GRZW Délo_B1_1400‐1500 

B1  1500  1600 PM  GC2SC3 GRZW Délo_B1_1500‐1600 

B1  1600  1700 PM  GC2SC3 GRZW Délo_B1_1600‐1700 

B1  1700  1800 PM       
zwart zand/ 
minerale olie  Délo_B1_1700‐1800 

B1  1800  1900 PM     GR Zandsteen Délo_B1_1800‐1900 

B1  1900  2000 PM  GC4 GRZW Délo_B1_1900‐2000 

B2  700  800  PM       
geurt naar 
olie/diesel …  Délo_B2_700‐800 

B2  800  900 PM  VE1SC1 BRGR Délo_B2_800‐900 

B2  900  1000 PM  SC2GC2 GRBR Délo_B2_900‐1000 

B2  1000  1100 PM  ST1SC1GC2 GRBR Délo_B2_1000‐1100 

B2  1100  1200 PM  SC2GC2 GRBR Délo_B2_1100‐1200 

B2  1200  1300 PM  SC2GC2 GRBR Délo_B2_1200‐1300 

B2  1300  1400 PM     GRBR Délo_B2_1300‐1400 

B2  1400  1500 PM  SC2GC2HO1 GRBR Délo_B2_1400‐1500 

B2  1500  1600 PM     Délo_B2_1500‐1600 

B2  1600  1700 PM  SC2GC3 GRBR Délo_B2_1600‐1700 

B2  1700  1800 PM  SC1GC3 GRBR Délo_B2_1700‐1800 

B2  1800  1900 PM  GC3SC1HO1  BRGR 
zwart zand, 
oliegeur  Délo_B2_1800‐1900 

B2  1900  2000 PM  GC4SC1 GRBR Délo_B2_1900‐2000 
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D. VIRTUELE BORINGEN VOLGENS DOV GEOLOGISCH 3D MODEL EN 
HYDROLOGISCH 3D MODEL OP DE BOORLOCATIES WAARVAN 
STALEN WERDEN BEKOMEN.  

Geotechniek 1445‐GEO‐18/132‐B5b 

Boring 1 op Kaart Figuur 3.12 
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Geotechniek 1445‐GEO‐18/132‐B9b 

Boring 2 op Kaart Figuur 3.12 
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Geotechniek 1445‐GEO‐18/132‐B11 

Boring 3 op Kaart Figuur 3.12 
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Geotechniek 1445‐GEO‐18/132‐B2b 

Boring 4 op Kaart Figuur 3.12 
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LANTIS/SWECO B60006 

Boring 7 op Kaart Figuur 3.12 

 

LANTIS/SWECO B60007 

Boring 8 op Kaart Figuur 3.12 
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Talboom TB01 

Boring 9 op Kaart Figuur 3.12 

 

Talboom TB02 

Boring 10 op Kaart Figuur 3.12 
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Talboom Délo_B1 

Boring 11 op Kaart Figuur 3.12 

 

Talboom Délo_B2 

Boring 12 op Kaart Figuur 3.12 

Boorstaal was van 7‐20 m onder maaiveld.  
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E. LIJST VAN VAATPLANTEN DIE TOLERANT ZIJN VOOR LICHT 
VERHOOGDE SALINITEIT OP BASIS VAN INDICATORWAARDEN: E 
VOLGENS ELLENBERG ET AL. (1992) EN H VOLGENS HILL ET AL. 
(1999). SOORTEN VAN ZOUTE MOERASSEN ZIJN NIET 
OPGENOMEN. N: N‐FIXERENDE SOORTEN ZIJN MET X 
GEMARKEERD. 

 

Species  Soort  N  E  H  Opmerking 

Achillea millefolium  Duizendblad     1  1    

Agrositis stolonifera  Fioringras     0  1    

Althaea officinalis  Heemst     2  2  op vochtige bodem 

Ammophila arenaria  Helm     1  3    

Asparagus officinalis  Asperge     0  2    

Carex arenaria  Zandzegge     1  1    

Cynoglossum officinale  Veldhondstong     0  1    

Daucus carota  Peen     0  2    

Elymus repens  Kweek     0  2    

Festuca arundinacea  Rietzwenkgras     2  1  op vochtige bodem 

Festuca rubra  Rood zwenkgras     0  2    

Foeniculum vulgare  Venkel     ‐  3    

Hippophae rhamnoides  Duindoorn  x  0  3    
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Hordeum secalinum  Veldgerst     4  1    

Hypochaeris radicata  Gewoon biggenkruid     1  0    

Lotus corniculatus ssp. 

Corniculatus 

Gewone rolklaver  x  0  1    

Lotus corniculatus ssp. Tenuis  Smalle rolklaver  x  4  1    

Matricaria maritima  Reukloze kamille     0  1    

Melilotus altissimus  Goudgele honingklaver  x  2  0  op vochtige bodem 

Ononis spinosa  Kattendoorn  x  1  0    

Phalaris arundinacea  Rietgras     0  1  op vochtige bodem 

Phleum arenarium  Zanddoddengras     1  1    

Phragmites australis  Riet     0  2  op vochtige bodem 

Poa annua  Straatgras     1  1    

Populus alba  Witte abeel     x  0    

Potentilla anserina  Zilverschoon     1  2  op vochtige bodem 

Prunus spinosa  Sleedoorn     0  1    

Pulicaria vulgaris  Klein vlooienkruid     1  0  op vochtige bodem 

Rumex crispus  Krulzuring     0  2  op vochtige bodem 

Sedum acre  Muurpeper     1  1    

Sedum telephium  Hemelsleutel     0  1    

Sonchus arvensis  Akkermelkdistel     1  1    
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Sonchus palustris  Moerasmelkdistel     1  1  op vochtige bodem 

Taraxacum officinale  Paardenbloem     1  1    

Trifolium arvense  Hazenpootje  x  0  1    

Trifolium fragiferum  Aardbeiklaver  x  4  2  op vochtige bodem 

Trifolium incarnatum  Incarnaatklaver  x  x  1  Zuid‐Europees 

Trifolium repens  Witte klaver  x  1  0  op vochtige bodem 

Vicia cracca  Vogelwikke  x  1  0  op vochtige bodem 
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F. OVERZICHT VAN VEREISTEN AAN DE GROEIPLAATS EN ECOLOGISCHE 
KENMERKEN VAN HOUTIGE SOORTEN DIE NA DE 
LANDSCHAPSBOUW KUNNEN WORDEN INGEZET 

Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam 
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Acer campestre  Spaanse aak 5 5 7 6          x

Acer platanoides  Noorse esdoorn 4 5 7 7         

Acer pseudoplatanus  gewone esdoorn 4 5.5 6 6.5         

Alnus glutinosa  zwarte els 5 8.5 6 6 x     x  x

Alnus incana  witte els 6 7 7 4 x     x 

Betula alba  zachte berk 7 7.5 3.5 3.5       x 

Betula pendula  ruwe berk 7 5 4 4       x 

Carpinus betulus  haagbeuk 4 5 5 6          x

Castanea sativa  tamme kastanje 5 5 4.5 5         

Cornus sanguinea  rode kornoelje 7 5 7 6 x          x

Corylus avellana  hazelaar 5 5 6 5.5          x

Crataegus laevigata  tweestijlige meidoorn 5.5 5 7 5    x     x

Crataegus monogyna  eenstijlige meidoorn 6.5 4.5 7.5 5    x     x

Cytisus scoparius  brem  8 4.5 3.5 4 x     x  x

Euonymus europaeus  wilde kardinaalsmuts 5.5 5 8 5          x

Fagus sylvatica  beuk  3 5 5 5          x

Frangula alnus  sporkehout 6 8 4.5 5          x

Fraxinus excelsior  es  4.5 6 7 6.5 x          x

Hippophae rhamnoides duindoorn 8.5 4.5 7.5 4 x  x  x  x

Ligustrum vulgare  wilde liguster 6.5 4.5 7.5 4 x       x  x

Malus sylvestris  wilde appel 7 5 6.5 5.5    x     x

Mespilus germanica  mispel     x     x
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Myrica gale  wilde gagel 8 9 3 2.5       x  x

Pinus sylvestris  grove den 7 6 2 2       x 

Populus alba  witte abeel 5.5 6.5 7.5 6 x       x 

Populus alba (+ P. x canescens) witte en grauwe abeel 6 6 6 5 x       x 

Populus nigra  zwarte populier 5.5 8 7 7 x          x

Populus tremula  ratelpopulier 6 5 5 6 x       x 

Prunus avium  zoete kers 4 5 6.5 5.5          x

Prunus padus  vogelkers 5 7 6.5 6.5 x          x

Prunus spinosa  sleedoorn 6.5 4.5 7 6 x    x     x

Quercus petraea  wintereik 6 5.5 3 4          x

Quercus robur  zomereik 7 5 5 4          x

Rhamnus catharticus  wegedoorn 7 4.5 7.5 5    x     x

Ribes nigrum  zwarte bes 4.5 9 6 5.5          x

Ribes rubrum  aalbes  4.5 7.5 6.5 6          x

Ribes uva‐crispa  kruisbes  4.5 5 7 6    x     x

Rosa 'canina' groep  hondsroos 6 5 7 6    x     x

Rosa caesia  behaarde struweelroos 8 3 7.5 3    x    

Rosa obtusifolia  beklierde heggenroos 7 4 8 4    x     x

Rosa agrestis  kraagroos 8 3 8 3    x     x

Rosa arvensis  bosroos  5.5 4.5 7 5 x    x     x

Rosa micrantha  kleinbloemige roos 7 3 7.5 3 x    x     x

Rosa pimpinellifolia  duinroos 8 3.5 7 3 x    x     x

Rosa rubiginosa  egelantier 7 3 8 3    x     x

Rosa stylosa  stijlroos  7.5 4 8 4    x     x

Rosa tomentosa  viltroos  7.5 4 7 4    x     x

Rosa villosa  bottelroos 5.5 4 7.5 3    x    

Salix alba  schietwilg 5.5 7.5 8 7.5 x       x  x

Salix aurita  geoorde wilg 7 8 4 3          x

Salix caprea  boswilg  7 6.5 7 7       x  x

Salix cinerea  grauwe wilg 7 8.5 5.5 4.5          x
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Salix fragilis  kraakwilg 5.5 8 6.5 6.5          x

Salix pentandra  laurierwilg 7 8 6 4         

Salix purpurea  bittere wilg 8 9 7.5 5          x

Salix repens  kruipwilg 8 7 6 3 x       x  x

Salix triandra  amandelwilg 7 8 7 5         

Salix viminalis  katwilg  7 8 6.5 6 x         

Sambucus nigra  gewone vlier 6.5 5 7 8          x

Sambucus racemosa  trosvlier  6 5 5.5 7.5         

Sorbus aria  meelbes 6 4 7 3.5       x 

Sorbus aucuparia  wilde lijsterbes 6 6 3.5 4       x  x

Sorbus torminalis  elsbes  4 4.5 6.5 4.5       x 

Tilia cordata  winterlinde 5 5 6 5          x

Tilia platyphyllos  zomerlinde 4 5.5 7 6.5 x          x

Ulex europaeus  gaspeldoorn 7 5 4 2.5 x  x  x  x

Ulmus glabra  ruwe iep 4 5.5 7 6.5         

Ulmus laevis  fladderiep          x

Ulmus minor  gladde iep 5 5 7.5 7 x         

Viburnum lantana  wollige sneeuwbal 7 4.5 7.5 4.5       x 

Viburnum opulus  Gelderse roos 6 7 6.5 6          x

Pioniersoorten             

criteria: combinatie van lichtbehoefte, geringe N behoefte, vlotte verspreiding en snelle jeugdgroei 

Lichtgetal: 4‐5 = schaduwtolerant; >5 ‐ <7 matig lichtbehoevend; 7 of groter: 
lichtbehoevend 

Vochtgetal: kleiner dan 5: droogtetolerant; 5‐6: mesofiel; >6: 
vochtminnend 

pH: <5 op zure bodem; 5‐6: licht zure bodem; >6 neutrale tot basische 
bodem 

Voedselrijkdom: <5: voedselarme bodem; 5‐6: matig voedselrijke bodem; > 6: voedselrijke bodem 
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G. OVERZICHTSFOTO’S VAN DE BEMONSTERDE PLASSEN BINNEN HET 
STUDIEGEBIED. 

 
ANTBOO0065. Vooraan staalnamepunt A en achteraan staalnamepunt B 

 
ANTBOO0065. Staalnamepunt B 
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ANTRUM0007 

 
ANTRUM0010 
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ANTRUM0047 

 
ANTRUM0026 
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ANTRUM0048 

 
ANTRUM0041 
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ANTRUM0171 

 
ANTRUM0159 
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H. OVERZICHTSFOTO’S VAN DE BEMONSTERDE PROEFVLAKKEN VOOR 
VERKENNENDE STROOISEL EN BODEMSTAALNAME BINNEN HET 
STUDIEGEBIED. 

BB01  30.01.2020 
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BB02  12.02.2020 
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BB03  30.01.2020 

 

Dunne afdeklaag boven asbeststort.  
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BB04  30.01.2020 

 

Profielstaalname met steekguts en 
edelmanboor. Grondwatertafel op ca 50 cm. 
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BB06  12.02.2020 
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BB07 

 

12.02.2020 
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BB08  30.01.2020 
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BB09  12.02.2020 
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BB10  12.02.2020 
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BB11  12.02.2020 
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BB15  12.02.2020 
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BB16  12.02.2020 

 



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be  doi.org/10.21436/inbor.18416046  Pagina 203 van 211 

 

BB017  12.02.2020 
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BB018  30.01.2020 
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I. OVERZICHTSFOTO’S VAN ENKELE GEOSTALEN (VERS MATERIAAL) 
BEKOMEN VAN GEOTECHNIEK 
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J. GEOLOGISCHE COUPES (PROFIELEN) VOOR DE TRAJECTEN  MO1 EN 
ME1 (BRON LANTIS, APRIL 2020) 
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K. VOORBEELD ANALYSERESULTATEN VLACO GROENCOMPOST 
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ONTWERP-PROJECT-MER – SANERING & VERONDIEPING 

ONTGINNINGSGEBIED RUMST EN BOOM 
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BIJLAGE L VERSLAGEN OVERLEGMOMENTEN 
INITIATIEFNEMERS EN VISCLUB DE 
LUSTIGE VISSERS I.K.V. ONTWERP 
NIEUWE VISVIJVER  
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Verslag overleg visclub De lustige vissers (Terhagen) – 5 juli 2019 
 
Aanwezig: Maurice Minten (penningmeester), François Roelants (ondervoorzitter), Freddy De Keersmaecker 

(voorzitter), Walter Bosqué (secretaris), Mark Wilschut (Tractebel), Jebbe Houtekier (Tractebel), Evi Triest 

(DVW) 

 

Tractebel ontwierp op basis van vorige besprekingen op 5 april en 10 mei vier scenario’s van de 

nieuwe visvijver en aanhorigheden, rekening houdend met de randvoorwaarden en wensen van De 

lustige vissers.  

 

In bijlage zitten zowel de randvoorwaarden van waaruit ontworpen werd alsook de vier scenario’s. 

Hieronder worden de opmerkingen/voorkeuren opgelijst. 

 

Randvoorwaarden: 

- Afstand van 5 m tussen de plaatsen is ok maar deze afstand moet in de uitwerking niet 

duidelijk zijn (zoals nu op het plan de bruine blokjes getekend zijn). Tractebel bevestigt dat 

dit gewoon indicatief is om duidelijk te maken hoeveel mogelijke plaatsen er zijn. De visclub 

meet zelf de plaatsen van de vissers af afhankelijk van het aantal vissers.  

- De huidige afmetingen van de gebouwen zijn in totaal 225 m², dit volstaat. Wel wordt 

opgemerkt dat het nettenhok (60 m²) luchtdoorlatend moet zijn maar best volledig 

afgesloten wordt van de andere ruimtes gebouwd wegens de geurhinder. 

 

Vier voorkeurscenario’s: ‘Scenario 1’ geniet de voorkeur. De opmerkingen/wensen bij dit scenario 

zijn: 

- Het is belangrijk dat het gebied kan afgesloten worden met slagboom en draadafsluiting 

zodat vandalisme en diefstal bemoeilijkt worden. 

- De parking zoals hij nu getekend staat, ligt te ver van het clubhuis, graag dichterbij. 

- Het clubhuis en aanhorigheden graag wisselen met het terras zodat men vanop het terras 

zicht heeft op de vijver. 

- Hoe zit het met de toegankelijkheid van het terrein voor een vrachtwagen die de vis komt 

leveren via de Kapelstraat? Is de draaicirkel groot genoeg?  

- De rietzones, vlonderpaden, aanlegsteiger voor het bootje en de 10 m viszone tussen de 

vijver en het terras zijn ok. 

 

Gemaakte afspraken: 

- Tractebel ontwerpt op basis van de opmerkingen en wensen op scenario 1 een aangepast 

voorkeurscenario. 

- Dit aangepast ontwerp wordt besproken op vrijdag 6 september om 14u30 in het clubhuis 

van de visclub.  

- Tijdens het overleg van 6 september zal ook een ontwerp van addendum aan de 

samenwerkingsovereenkomst voorliggen en toegelicht worden. 

 
Evi Triest – 9 september 2019 
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Verslag overleg visclub De lustige vissers (Terhagen) – 6 september 2019 
 
Aanwezig: Maurice Minten (penningmeester), François Roelants (ondervoorzitter), Freddy De Keersmaecker 

(voorzitter), Walter Bosqué (secretaris), Willy Callaert (bestuurslid), Mark Wilschut (Tractebel), Jebbe Houtekier 

(Tractebel), Evi Triest (DVW) 

 

Op de agenda van het overleg stonden volgende twee punten: 

1. bespreking aanpassingen voorkeurscenario van visvijver en aanhorigheden; 

2. toelichting addendum aan samenwerkingsovereenkomst in het kader van het 
vergunningentraject. 

  

1. De gevraagde aanpassingen werden onderzocht en al of niet doorgevoerd afhankelijk van of 

het mogelijk was of niet (zie bijlage). Volgende zaken werden opgenomen in het nieuwe 

voorstel: 

- De aanloophelling werd wat verschoven waardoor een trekker met oplegger (voor 

vislevering) vanuit centrum Terhagen of vanuit Boom via een helling van 4% de visvijver 

kan bereiken.  

- De parking bevindt zich dichterbij het clubhuis en bevat staanplaatsen voor 16 auto’s. De 

overige plaatsen situeren zich tussen de bomen bovenaan de keermuur.  

- Het clubhuis heeft nu een terras met zicht op de vijver en met een afgescheiden 

nettenhok. 

- De weg is 5 m breed en er is een fietsenparkeerplaats voorzien.  

- De gracht is een overloopbuis geworden naar de bijliggende kleine vijver.  

- De omheining van het hele perceel moet nog bekeken worden tijdens de uitwerking 

want bijvoorbeeld op de weg moet er een draadafsluiting komen maar aan de keerwand 

wellicht niet (is al 1m80 hoog). Degelijke begroeiing die de toegang bemoeilijkt, kan ook 

al veel voorkomen.  

- Tractebel merkt op dat de technische uitwerking van de visvijver en aanhorigheden nog 

kan verschillen afhankelijk van het technisch onderzoek dat Tractebel momenteel nog 

aan het uitvoeren is.  

- Het bestuur van de visclub heeft een voorkeur voor damplanken in plaats van 

schanskorven. Met schanskorven trek je de netten stuk, met damplanken niet. Bij visclub 

‘Hoop op beet’ in Rumst werd de visvijver eveneens met damplanken aangelegd.  

 

2. Addendum 2 aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Antwerpen, Gemeente 

Rumst, BAM nv en De Vlaamse Waterweg nv wordt toegelicht (zie ook bijlage).  

Dit addendum is belangrijk in het kader van het vergunningentraject: indien de visclub tot de 

samenwerkingsovereenkomst toetreedt, kan de nieuwe visvijver vergund worden met 

toepassing van het besluit ‘kleine werken algemeen belang’. Dit betekent dat de nieuwe 

visvijver vergunbaar is als algemeen belang in afwijking van het gewestplan en dus nu 

meteen kan meegenomen worden in het vergunningentraject in plaats van later als aparte 

vergunningsaanvraag te moeten dienen. 

 

Gemaakte afspraken: 

- Het uitgewerkte scenario zoals het nu voorligt (zie bijlage), wordt goedgekeurd. De verdere 

uitwerking zal gebeuren op basis van meer technische informatie en indien en nadat 

addendum 2 werd ondertekend. 
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- Uiterlijk vrijdag 13 september 2019 neemt het bestuur van de visclub contact op met Evi 

Triest om verdere afspraken te maken m.b.t. addendum 2. In de loop van de week van 9 

september mogen vragen en opmerkingen reeds doorgegeven worden.  

 
Evi Triest – 9 september 2019 
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