
Landschapsontwerp

1ste stap: 
haalbaarheidsonderzoek 

Variant 1: 

Afdekking van enkel asbeststort cfr. VLAREM, 
fl ushing van huisvuilstort + oppompen sulfaatrijk 
water uit gipsstort, geen afdekking van huisvuilstort 
noch tussengebied. 

Variant 2: 

Afdekking van asbest- en gipsstort cfr. VLAREM, 
éénmalig afpompen percolaat huisvuilstort + 
afdekking huisvuilstort met kleilaag 

Variant 3: 

Afdekking van asbest- en huisvuilstort cfr. VLAREM 
en van tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, 1,2 milj. m³ grond via weg 

Variant 4: 

Afdekking van asbest-, huisvuilstort en 
tussengebied (omvattend gipsstort) cfr. VLAREM, 
1,2 milj. m³ grond via weg

2e stap: BATNEEC-afweging 
afdekkingsvarianten 

Variant 3: 

Zie 1ste stap 

Variant 5: 

Afdekking van asbest- en huisvuilstort cfr. VLAREM 
en van tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, 1,2 milj. m³ grond via Rupel 

Variant 6: 

Afdekking van asbest- en huisvuilstort cfr. VLAREM 
en van tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, 2,3 milj. m³ grond via Rupel 

Variant 7: 

Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- 
en huisvuilstort cfr. VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, 3,1 milj. m³ grond 
via Rupel

Vervolgstappen 
bodemsaneringsproject
Modellering zetting, stabiliteit en stortgas 
door erkend stortplaatsdeskundige Pollux Consulting:

• Datacollectie

• Opmaak en simulatie softwaremodellen

• Biogasstudie en ontwerp ‘passive venting’ systeem

• Opmaak technische specifi caties en eventueel bijsturen basisontwerp

• Waterhuishouding en erosie

• Monitoringsplan

Opmaken defi nitief bodemsaneringsproject 
en indienen bij OVAM

Multicriteria-analyse

Principes afdekking huisvuilstort
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Huidige
situatie

�          10 ha �          

Aanwezige kleilaag onder/langs huisvuilstort

�          10 ha �          

Vereiste ontbossing

Aanvulling grond (min.) 2m

�          19 ha �          

(min.) 2m grondlaag, enkel grasbegroeiing

�          ? �          

Verdere aanvulling, voorzien van o.a. bebossing

Folie erover

Grenzen stortplaatsen

inname afdekking cfr. VLAREM varianten 6 en 7

inname afdekking met klei varianten 6 en 7

Onderzoekslocatie

9,32 ha

gips

asbest

huisvuil

VARIANT 7: afdekking stortplaatsen
cfr. VLAREM + tussengebied met klei; 3,1 milj. m³ grondverzet


