
 

 
 

 

 

 

Kleiputten TERHAGEN 

 
Aanvraag omgevingsvergunning sanering en ontdieping kleiputten Terhagen 

Digitale Informatievergadering via Microsoft Teams 2/12/2021 – verslag 

 

Overlopen van de agendapunten door Rita Heyvaert, gewestelijk omgevingsambtenaar, voorzitter van de 
vergadering.  
 
1. Startpresentatie – Toelichting procedure: Rita Heyvaert  
2. Inhoud vergunningsaanvraag en info omgevingsloket –Tractebel: Christel Verheyen en Stijn Mulders 
3. Het milieueffectenrapport (MER) – Arcadis: Mieke Deconinck 
4. Procedure na de informatievergadering – Rita Heyvaert 
5. Vragen worden beantwoord – INTOE: Gert Van de Genachte, intendant 
 
 
 

1. Startpresentatie 

https://bit.ly/startpresentatie_omgevingsvergunning 
Toelichting van de vergunningsprocedure aan de hand van een filmpje 
https://bit.ly/verloopvergunningsprocedure 

2. De vergunningsaanvraag wordt inhoudelijk toegelicht door het studiebureau 

a. Stedenbouwkundig gedeelte: 19 handelingen 

b. IIOA: 4 handelingen 

c. Vegetatiewijziging: 4 handelingen 

Info omgevingsloket 
https://bit.ly/presentatie_Tractebel 
 

3. Het MER wordt toegelicht door het studiebureau 
https://bit.ly/presenatie_milieueffectenrapport 

4. Procedure na informatievergadering 
https://bit.ly/procedure_na_informatievergadering 

5. Beantwoorden van de vragen door Gert Van de Genachte (inhoudelijke vragen over het project) en 
Rita Heyvaert (procedurele vragen) 

6. Afsluiting door Rita Heyvaert 

  

https://bit.ly/startpresentatie_omgevingsvergunning
https://bit.ly/verloopvergunningsprocedure
https://bit.ly/presentatie_Tractebel
https://bit.ly/presenatie_milieueffectenrapport
https://bit.ly/procedure_na_informatievergadering


 

 
 

 

 

 

 

Behandeling van de vragen binnengekomen tijdens de digitale informatievergadering 

 

1. Vraag naar de veiligheid van de fietstunnel waarbij de kijker vergelijkt met een bestaande 
fietstunnel wat verderop die vaker nat zou zijn of bij vorst onveilig.  

Mondeling antwoord (Gert Van de Genachte): 

Het beheer, het droog en ijsvrij houden van de tunnel is geen vergunningskwestie maar we geven deze 
bezorgdheid zeker door aan de beheerder van de (toekomstige) infrastructuur. Wat de tunnel zelf betreft, is 
die op zijn diepste punt voorzien van afwatering waardoor de opbouw van plassen niet mogelijk is. 
Overtollig water wordt via een pompput verwijderd. 

Sociale veiligheid : Het betreft ook een brede tunnel waarbij fietsers perfect kunnen kruisen. Voetgangers 
zullen van die tunnel moeten gebruik maken tijdens de werf, het jaagpad wordt dan immers afgesloten.  De 
tunnel zal ook verlicht zijn. 

Verder ter informatie een element dat niet tot het dossier behoort maar wel aanhaakt bij de vraag. De 
gemeente Rumst heeft ook een project gepland om langs de Kapelstraat fietspaden aan te leggen. Deze 
werken zullen starten kort nadat de werftunnel onder de Kapelstraat, is aangelegd. Hierdoor komt er een 
2de alternatief voor fietsers. Het project dat nu aangevraagd wordt, houdt met die situatie al rekening.  Voor 
de onderpersing onder de Kapelstraat is voldoende lengte voorzien om het andere fietspadenproject te 
faciliteren. 

Tot slot kan bevestigd worden dat ten allen tijde tijdens de werf een veilige fietsverbinding oost-west 
beschikbaar zal zijn. Het bestaande fietspad -jaagpad wordt maar onderbroken nadat de parallelle 
fietstunnel in dienst is genomen. 

 

2. Vraag over de mogelijke  impact op de woningen in de buurt in het bijzonder door water, via 
zettingen en afschuivingen, schade door trillingen of wateroverlast. 

Mondeling antwoord (Gert Van de Genachte): 

In het MER en de technische studies van Tractebel is al grondig gekeken naar die thematiek.  We kunnen 
met grote zekerheid stellen dat eventuele erosieproblemen of zettingen of stabiliteitsproblemen zich altijd 
zullen beperken tot de zone zelf. Een zetting van een opgestapeld grondmassief kan niet voorkomen 
worden maar die effecten blijven altijd heel ruim binnen het gebied, hebben dus zeker geen directe invloed 
op woningen in de buurt. 

Wat water betreft is er een waterstudie gebeurd die gevoegd is bij het dossier.  Die laat zien dat zelfs bij 
heel hevige regenbuien de afwatering van het gebied ruimschoots volstaat om af te wateren naar de Rupel 
en dat via 2 infrastructuren: door de corridor Molleveld via de zogenaamde Potgatbeek, die nu wel een riool 
is geworden (ingebuisd is), en anderzijds via de Molleveldloop. Die (oudere) inbuizingen zijn ondertussen 
ook geïnspecteerd met camera’s om zeker te weten of die volstaan. Er is dus geen risico op wateroverlast. 
In de toekomstige structuur is ook gekeken naar de watercapaciteit van het gebied en die is ook voldoende. 
Door het landschapsontwikkelingsproject met grote volumes gronden (die een wateropslagcapaciteit 
hebben) daalt de bergingscapaciteit van het projectgebied voor hemelwater niet, maar stijgt die capaciteit.  
Dus ook via het compartiment water zijn er geen effecten denkbaar op woningen in de omgeving. 

  



 

 
 

 

 

 

 

Een laatste aspect van mogelijke hinder of schade aan woningen is dat van trillingen.  Er zijn eigenlijk maar 
een paar werftoestellen of werfsituaties die kunnen leiden tot trillingen : 

• rupsbulldozers die mogelijk gebruikt worden om grond te nivelleren maar die bevinden zich 
dermate diep in het gebied dat die onmogelijk in effecten kunnen resulteren. De trillingsafstanden 
via opgehoogde grond van die toestellen zijn maximaal enkele tientallen meter.  

• Toestellen die palen heien voor de kade (tenzij die geschroefd zouden worden).  Het betreft 
alleszins een zeer kortstondige activiteit. 

• Intens werfverkeer over een werfweg indien die onvoldoende onderhouden zou zijn en dit enkel op 
korte afstand van die werfweg.  Dit is te voorkomen door een goed onderhoud van de werfwegenis. 

Andere bronnen van trillinghinder zijn er eigenlijk niet.  Effecten van trillingshinder worden dus helemaal niet 
verwacht omdat ze via de werkmethoden eenvoudig kunnen worden vermeden. 

Bovendien zal er gedurende de volledige werfduur van 6 tot 8 jaar continu informatie worden verstrekt over 
de werf en eventuele werfhinder op periodieke tijdstippen. Ook zal er een participatietraject georganiseerd 
worden. Er zal een permanent aanspreekpunt zijn tijdens de volledige uitvoeringsduur. 

Een aantal zaken zullen ook voortdurend gemonitord worden om in te kunnen grijpen moest er toch een 
onverwachte situatie opduiken. Die kans is eerder klein maar dat is een bijkomende garantie. 

3. Wie is verantwoordelijk voor het juist opvolgen van de regels ivm inperking hinder door stof of 
lawaai? 

Mondeling antwoord (Gert Van de Genachte): 

Dat is een driedubbele verantwoordelijkheid.  

De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de bouwheer-aannemer die al het mogelijk zal doen om die hinder te 
beperken en daarover zal communiceren; 

Ten tweede gaan de initiatiefnemers zelf ook controleverantwoordelijkheid opnemen.  Ze gaan dat doen 
voor wat betreft grondkwaliteit, geluidshinder en stofhinder. Ze gaan die zaken zelf monitoren en meten, dat 
is een tweede garantie. 

Tot slot is er de vergunningverlenende overheid, ic de Vlaamse overheid, die handhavende en 
inspectiediensten heeft. Deze gaat nakijken en meten of de vergunningsvoorwaarden nageleefd worden.  
Ongetwijfeld zal de vergunning over deze aspecten een aantal voorwaarden omvatten. 

Er is dus eigenlijk een driedubbele garantie, gecombineerd met de communicatie. 

4. Kan de termijn van 8 jaar voor de tijdelijke vergunning  verlengd worden? 

Mondeling antwoord (Mevrouw Heyvaert) 

De aanvrager kan een hernieuwing van de vergunning vragen van bepaalde duur en de vergunning kan 
dan maximaal 1x verlengd worden voor maximaal dezelfde duur als de initiële omgevingsvergunning.  

Maar dat impliceert een procedure waarbij dan een nieuwe omgevingsvergunningaanvraag wordt ingediend 
en die wordt dan volgens dezelfde procedure als de huidige behandeld.  



 

 
 

 

 

 

 

Een echte verlenging gewoon proforma kan niet gebeuren. Het is echt een nieuwe vergunningsaanvraag 
die moet worden ingeleid minstens 12 maanden voor het einde van de omgevingsvergunning van bepaalde 
duur. Artikel 70 van het omgevingsvergunning decreet regelt dat. 

5. Wie staat er in voor de bouw van de twee bruggen en wie voor de bouw van de keermuren? 

Mondeling antwoord (Gert Van de Genachte) 

De aanvrager, dus de provincie Antwerpen en de Vlaamse Waterweg. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk 
voor de reliëfwijzigingen en de saneringen maar ook voor de infrastructuur van de aanvraag, zijnde een 
voetgangersbrug, een fietsbrug en een aantal keermuren. 

6. Hoe verloopt de waterhuishouding via de Potgatbeek: 

Antwoord (Gert Van de Genachte) 

Die loopt nu in een collector, die collector is net door een van de vorige sprekers een riolering genoemd.  

Technisch gezien klopt dat, maar we spreken beter over een collector die afwatert naar de Rupel. Die loopt 
over een privaat perceel. Er is zorgvuldig berekend dat die collector qua dimensionering volstaat en er is 
met camera’s nagekeken dat die ook in goede kwaliteit verkeert dus er is geen risico op wateroverlast.  
Uiteraard zal dit door de bouwheer gedurende de volledige uitvoeringsduur verder worden opgevolgd en 
gemonitord. 

7. Wat is de timing van de aanplantingen. 

Mondeling antwoord (Gert Van de Genachte) 

Zoals een eerdere  spreker heeft gezegd: het gebied wordt quasi volledig herbebost en er wordt  ook meer 
bos aangelegd dan volgens de wetgeving boscompensatie strikt vereist is.  Iets minder wel dan de huidige 
bosoppervlakte, maar dat heeft te maken met de wens om toch een aantal plekken met open zichten en 
open natuur te creëren. 

De MER-coördinator heeft aangegeven dat de bebossing gefaseerd zal gebeuren in blokken van max 10 
ha. Hetzelfde gebeurt voor de aanplantingen.  

De aanplantingen  zullen dus niet helemaal op het einde gebeuren, zullen ook niet in blokken van 10 ha 
gebeuren, maar zullen telkens gebeuren naarmate een bepaald stuk definitief is afgewerkt. Ook al is dat 1 
ha of 2 ha die definitief zijn afgewerkt, onmiddellijk in het volgende plantseizoen zullen de aanplantingen 
gebeuren.  

Die aanplantingen zullen begeleid worden door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Hun 
medewerkers maakten een studie die ook bijgevoegd is in het dossier. Hierin leggen zij op hoofdlijnen de 
aanleg van een goede bodemlaag, de boomsoortenkeuze vast en de wijze van aanplantingen vast. Ook 
geven zij tal van aanbevelingen om van de heraanplantingen een succes te maken.  

Zij zullen ook gedurende de volledige duur het project opvolgen en monitoren om uit de eerste 
aanplantingen te leren voor de 2de aanplantingen en uit de 2de te leren voor de 3de enzovoort. 

  



 

 
 

 

 

 

 

8. Voetgangers thv de werfkade, gaan die door de fietstunnel? 

Schriftelijk antwoord 

Jawel, de fietstunnel is daartoe voldoende ruim gedimensioneerd (cfr het huidige jaagpad).  Het jaagpad 
zelf zal thv de werf zelf om veiligheidsredenen afgesloten zijn.  

Zie ook antwoord in het verlag van de infovergadering. 

9. Hoe verhoudt de ecologische voetafdruk van al de werken zich tot de eigenlijke aangeklaagde 
pollutie naar de Rupel tot het vernietigen van bestaande groen gedurende X-aantal jaren 

Schriftelijk antwoord 

In juridisch opzicht stelt deze vraag zich helemaal niet.  Er rust op de eigenaars een sanerinsgplicht die 
reeds in 2015 werd vastgesteld door OVAM.  Die is voor het huisvuilstort net zo urgent als voor het 
asbeststort (urgentieklasse 1).  Uit een diepgaand onderzoek van mogelijke saneringstechnieken en 
vergelijking van saneringsvarianten door een onafhankelijk en erkend bodemsaneringsdeskundige volgens 
de standaardmethode en met periodieke opvolging van dit werk door OVAM, blijkt dat de BATNEEC-wijze 
van sanering bestaat uit een afdekking van een grote oppervlakte met folie en klei en aanvulgronden.  Het 
is deze verplichte afdekking die de basis vormt voor de aanvraag en de ecologische voetafdruk uitmaakt 
waar de vraagsteller naar refereert.  Het komt de aanvrager met andere woorden niet toe zo’n 
belangenafweging zelf te maken. 

Toch willen we inhoudelijk hier nog het volgende aan toevoegen: 

• De standaardmethode voor evaluatie van de saneringsvarianten houdt direct en indirect via 
meerdere criteria wel degelijk rekening met de ecologische impact en dus met de ecologische 
voetafdruk.  In het BSP, gevoegd bij de vergunningsaanvraag als aparte bijlage, zijn die criteria 
opgenomen en beoordeeld.  De oppervlakte van de ontbossing, de hinder en overlast van de 
sanering en de mogelijkheid of onmogelijkheid van herbebossing zijn criteria die mee beoordeeld 
en gewogen zijn in de evaluatie van saneringsvarianten volgens de standaardmethode 

• De ecologische en klimaateffecten zijn over de volledige breedte beschreven en beoordeeld in het 
MER.  Milderende maatregelen om de effecten te verzachten zijn voorgesteld.  De nieuwe bos-en 
natuurontwikkeling is beoordeeld.  Dit alles is opgenomen in het MER gevoegd bij de 
vergunningsaanvraag, meer bepaald binnen de discipline fauna en flora. 

• In een afzonderlijke studie door het INBO, wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid 
op vlak van natuur en bos, wordt de huidige kwaliteit van de natuur beoordeeld, de geplande 
kwaliteit van de natuur voorspeld en de klimaatimpact begroot.  In deze studie werd ook 
voorgesteld het bestaande bos na kapping te begraven en zo de ontbossing en de 
saneringswerken koolstofneutraal te maken.  Deze studie is online beschikbaar.  Uit deze studie 
blijkt alvast dat het bestaande natuurgebied geen uitzonderlijke of onvervangbare natuurwaarden 
herbergt, meerdere problemen kent (oa door de verontreiniging en zeer grote stenigheid van de 
bodem, de zeer sterk wisselende waterpeilen, de grote uniformiteit..) én dat de beschikbare 
geolagen waaruit het nieuwe landschap zal worden opgebouwd alle kansen bieden om een 
gevarieerd en klimaatrobuust bos-en natuurgebied te ontwikkelen. 

Uit de beide laatste documenten (MER, INBO-studie) blijkt alvast geen onaanvaardbare ecologische 
voetafdruk. 

 



 

 
 

 

 

 

 

10. Sanering huisvuilstort? / Afdekken met folie en een massa grond is het probleem verleggen 
naar de toekomst./ Wat is de inpakt op de biologische en chemische processen tgv. afdekking 
en verhoogde druk./ Duurzaamheid van de folie?  

Schriftelijk antwoord 

Er kan niet aangesloten worden bij de thesis dat een afdekking het probleem verlegt naar de toekomst.  
Afdekking blijkt immers de enige valabele saneringstechniek. Afgraving, waterzuivering, pump & treat, 
reactieve schermen, ..werden allemaal beoordeeld binnen de BATNEEC-analyse in het BSP. 

De afdekking en bijkomende belasting van de stortplaats zullen naar verwachting resulteren in een 
uitdroging van de stortplaats en doorstart/versnelling van de vertering van het stort waarbij gassen kunnen 
vrijkomen.  In deze fase is reeds duidelijk dat de wijze van afdekking én de opbouw van het landschap niet 
zullen resulteren in ongewenste effecten (stabiliteitsproblemen, geurhinder, wateroverdruk, ...).  Hierover is 
ook second opinion gevraagd aan een bureau gespecialiseerd in stortplaatsbeheer.  Om de wijze van 
uitvoering verder detailleren (is graduele belasting aangewezen?  gebruik van glijdende folies?, venting, ...) 
worden veldproeven uitgevoerd en is momenteel een 3D-model in opbouw.  Dit zal toelaten dat de sanering 
geschiedt zonder problemen tgv biologische, chemische of bodemkundige processen. 

 

In ideale omstandigheden zou een HDPE folie het tot 500 jaar kunnen uithouden (men kan dit in labo bij 
hogere temperaturen simuleren) om dan ten onder te gaan aan oxydatieverschijnselen (te vergelijken met 
een oude elastiek die compleet  verkruimelt).  Om oxidatie te beperken moet de folie daarom bedekt 
worden met grond (tegen oxidatie door UV en IR licht). Om die reden wordt ook anti-oxidant toegevoegd 
(carbon black), wat de kleur van de folie verklaart. 
Vaak treden er reeds veel vroeger andere degradatiefenomenen op in de folie, namelijk “creep” en “stress 
crack”. Deze zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de folie en de spanning/trek die de folie ondervindt in de 
toepassing.  Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom het design zo belangrijk is.  De folie is zo 
ontworpen dat er maximaal een rekking van 3 % optreedt, om de creep en stress crack te beperken en de 
levensduur van de folie (en dus klei) te verlengen. 

Wanneer de folie faalt, neemt de bovenliggende klei over. Deze kan het nog zeer lang (500 jaar) uithouden.  
De levensduur van klei en folie is meer dan voldoende voor de capping van een huishoudelijke stortplaats. 
Deze stortplaats zal immers inertiseren na een tijd, waardoor de nood aan capping sowieso verdwenen is 
na 100 jaar. 

 

11. Bij het inkijken van het dossier in het omgevingsloket vond ik het plan met het terreinprofiel nr. 
25 van tijdens de werffase op het derde (onderste) gedeelte van het inplantingsplan niet terug. 
Enkel het terreinprofiel van de bestaande en nieuwe toestand was terug te vinden. Werd het 
terreinprofiel nr. 25 van tijdens de werffase opgeladen in het omgevingsloket? 

Schriftelijk antwoord 

Het betreffende terreinprofiel, is de pdf BA_KLEIPUTTEN TERHAGE_T_BT_3_25.pdf.  Dit plan is 
inderdaad opgeladen in het omgevingsloket. 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

12. Over enkele percelen waarvan wij eigenaar zijn (Boom, afdeling 2, sectie C, nummers 723H3 & 
729C2), loopt momenteel de ingebuisde Potgatbeek en de vroegere Kil Van De Plancken. Wat zal 
hiermee gebeuren? 

Schriftelijk antwoord 

De ecocorridor kruist de bestaande riolering in de Kil Van Der Planken. Er werd een camera-inspectie 
uitgevoerd op de oostelijke (Rumst) en westelijke tak (Boom) richting Rupel. Hieruit volgde de potentie voor 
het gebruik van de oostelijke tak van de riolering als bestendiging van de uitwatering in het nieuwe ontwerp. 
Op percelen 723 H3 en 729 C2 gebeurt niets. Zij zullen via de bestaande westelijke tak geen water 
ontvangen vanuit de ecocorridor. Op plan BA_VH22_P_N_3_3_RIOLERING staat de toekomstige 
afwatering van de ecocorridor ingetekend. 

 

13. Hierop sluit ook een deels open, deels overdekte gracht aan, die loopt over perceel 723H3 en die 
wij eventueel volledig wilden openmaken. Wat gebeurt er met deze gracht? Zal deze een groter 
debiet te verwerken krijgen? 

Schriftelijk antwoord 

Zie antwoord op vraag 12. 

 

Behandeling van de vragen binnengekomen na de digitale informatievergadering 
Een aantal vragen, gesteld na de informatievergadering, zijn hernemingen van vragen die tijdens deze 
vergadering al werden gesteld maar geen mondeling antwoord konden krijgen binnen het tijdsbestek van 
de vergadering.  Deze vragen en de schriftelijke antwoorden vindt men in het voorafgaand gedeelte van het 
verslag. 

 

14. Waarom werd er gisteren geen woord gezegd over de  noodzaak van dit voorgestelde 
project?  Ik lees over alternatieve kleinschaligere  oplossingen  die bvb . vooral het asbest stort 
zou saneren  maar verder zo weinig mogelijk de huidige natuur zouden verstoren? Zijn die 
voldoende onderzocht ? Waarom moeten er bvb bergen van 30m hoogte gemaakt worden? 

De sanering van de gehele site is verplicht door een niet aanvechtbare beslissing van OVAM van 2015.  De 
verschillende saneringstechnieken werden onderzocht door een erkend bodemsaneringsdeskundige en op 
hun technische haalbaarheid en mate waarin ze aan sanering bijdragen onderzocht.  Tal van technieken 
werden daarbij onderzocht en afdekking bleek de enige haalbare mogelijkheid om tot de vereiste sanering 
te komen.  Vervolgens werden door de erkend bodemsaneringsdeskundige op basis van de 
standaardmethode en met opvolging door OVAM als bevoegde overheid tal van varianten bestudeerd 
binnen de techniek ‘afdekking’.  Dit zijn dus varianten die verschillen qua uitgestrektheid van de afdekking 
en qua aard van de afdekking (klei of folie, of beiden).  Zowel de studie van de technieken als de studie en 
evaluatie van varianten zijn grondig uitgewerkt in het BSP Partim I dat gevoegd is bij de 
vergunningsaanvraag.  Deze analyse, gevoerd door een onafhankelijk deskundige, met een second opinion 
door een bijkomende stortplaatsspecialist en opvolging door OVAM vormt dus de motivering van het 
project.  Dit verklaart dus ook de omvang van de ingreep en van de ontbossing. 

Specifiek wat de hoogte van de gronden betreft die bovenop de folie worden aangebracht, zijn er 2 
verantwoordingen. Vooreerst dient deze ophoging een minimale dikte te hebben om überhaupt bebossing 
mogelijk te maken.  Na een minimale sanering met een afdekking van 2 meter is bebossing  



 

 
 

 

 

 

 

verboden.  Verder werd het landschap zoals het nu voorligt participatief ontworpen via 3 workshops waarbij 
het aanbrengen van nieuwe uitdagende reliëfs een duidelijke invulling geeft aan de vragen van het grootste 
deel van het betrokken publiek. 

 

15. Ik heb gisteren gehoord dat de buurt zich geen zorgen moet maken over lawaaihinder, mogelijke 
verzakkingen of verschuivingen , waterschade enz. Welke  garanties krijgen de buurtbewoners 
en welke  objectieve metingen worden hieromtrent uitgevoerd. Wat zijn de mogelijke straffen en 
schadevergoedingen?  Wordt bvb de  geluidshinder gemeten met een decibel meter en zijn er 
normen  vastgelegd die  niet mogen overschreden worden? Wat met de metingen van het stof 
tijdens de werken?  

Geluid is inderdaad genormeerd met verschillende normen voor de dag, avond en nacht.  Er is enkel 
voorzien in activiteiten tijdens de dag.  Garanties worden geboden door de wetgeving (bvb geluidsnormen) 
én de bijkomende voorwaarden die de vergunning op dit vlak zal opleggen. 

Monitoring en opvolging : Op de plekken waar de geluidsproductie het grootst is, ic bij de laadkade en de 
werfweg tussen de kade en het kleiputtengebied kan geluid via periodieke metingen zeker met een 
geluidsmeter worden opgevolgd.  Ook stofmetingen kunnen worden uitgevoerd ter hoogte van de dichtstbij 
gelegen woningen zoals dat thans al gebeurt voor asbest.  Over alle metingen zullen de provincie en De 
Vlaamse Waterweg volledige transparantie verschaffen.  Een meldpunt om hinder te melden zal worden 
geïnstalleerd.  Ook rond het aspect Minder Hinder zal verdere participatie en overleg met omwonenden 
worden georganiseerd.   

Externe handhaving : Een volstrekt onafhankelijke opvolging en handhaving van alle 
vergunningsvoorwaarden (die zouden worden opgelegd) en van alle direct werkende normen behoort 
daarnaast tot de bevoegdheid van de inspectiediensten van de Vlaamse overheid (ic Gewestelijke 
Omgevingsinspectie). 
 

16. Zal er een voorafgaandelijk verslag gemaakt worden van de staat van de woningen en de 
omgeving in de buurt, zodat later  eventuele veroorzaakte schade kan vastgesteld worden?  

Langsheen de Bosstraat, hoger gelegen dan het kleiputtengebied en ver gelegen van het grondtransport 
van de werfweg is een plaatsbeschrijving van de staat van woningen en de omgeving irrelevant.  Daar zijn 
geen effecten denkbaar. 

Ook voor de woningen langs de Kapelstraat/Polder dichtst bij de werfweg gelegen worden geen effecten 
(trillingen, zettingen, ..) verwacht maar ze zijn wel dichter gelegen tegen de werfweg.  Een 
plaatsbeschrijving van de staat van de dichtstbij gelegen woningen en van de omgeving kan bijdragen tot 
het vertrouwen en een goede basis zijn voor opvolging.   Op deze zelfde plekken kunnen trillingsmetingen 
overwogen worden mocht daar bij de exploitatie ook maar enige aanleiding toe zijn. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

17. Hoe wordt de kwaliteit van de gronden gecontroleerd ? Steekproefgewijs of permanent en elke 
vrachtwagenlading ? Door een volledig onafhankelijke organisatie ? Dus niet door 
belanghebbenden zoals gemeente, provincie of  organisaties die daarmee banden hebben?  Ik 
stel deze vraag om te vermijden dat er nogmaals vervuilende gronden zouden gestort worden 
zoals vroeger het asbest en het huisvuil  waar bij de overheid toen ook op de hoogte was en het 
toeliet zodat nu een prachtig gebied moet opgeofferd worden gedurende minstens de 
eerstvolgende 15 jaar, want zolang zal het duren voor er terug een bos  vergelijkbaar met de 
huidige natuur zal zijn. 

De controles zijn meervoudig en over alles zal transparant worden gecommuniceerd. 

Vooreerst zijn er de wettelijk verplichte controles die volgen uit de bodembeheerregelgeving.  Deze is voor 
Vlaanderen bij de strengste van Europa.  Ook al wordt deze controleketting administratief opgezet door een 
betrokken partij (ic Lantis) zijn er tal van onafhankelijke organisaties bij betrokken : de erkende deskundige 
die technische verslagen moeten maken, de labo’s die erkend zijn, de bodembeheerorganisatie die de 
cruciale stappen controleert en volstrekt onafhankelijk is aan de partijen.  Deze controles zijn 
systematisch.  Ic elke grondpartij. 

Verder zal BAM een track-and trace-systeem opzetten opdat elke vracht van herkomst (uit 
Oosterweeltunnels) tot definitieve bergingsplaats (als onderdeel van de sanering en 
landschapsontwikkeling) traceerbaar is. 

Verder zullen er steekproefcontroles gebeuren (visueel, organoleptisch en via gerichte staalname en 
analyse) door en voor rekening van de beide terreineigenaars.  Deze zijn weliswaar een betrokken partij 
maar hebben vanzelfsprekend geen enkel belang bij het ontstaan van een nieuwe bodemverontreiniging op 
hun terreinen, net nu ze een historische verontreiniging willen oplossen.  Ze zouden daar ook aansprakelijk 
voor zijn.  Over deze controles zal worden gerapporteerd aan het publiek. 

Tot slot hebben zowel Rumst als Boom gesteld, onafhankelijk van de eerder genoemde controles, 
eveneens steekproefcontroles te laten uitvoeren (visueel, organoleptisch en via gerichte staalname en 
analyse). 

Op deze wijze zijn er de facto drie onafhankelijke controles.  Een systeem zal worden opgezet om over al 
de gegevens van deze controles publiek beschikbaar te stellen. 

 

 

Rumst, 9/12/2021 


