
Milderende
maatregelen

Bodem

• Erosie, afspoeling en grondverschuiving vermijden: 
kleine grondberm afwaarts de hellinglaterale sloot aan 
de stroomopwaartse zijde van de aanvullingonmiddel-
lijke ingroening van afgewerkte delen 

• Bodeminstabiliteit vermijden: Zo homogeen en 
laagsgewijs mogelijk aanvullenAanvulling gelijkma-
tig verdichtenDoorlopende visuele monitoring van de 
taluds

• Bodemverdichting vermijden: Aanvoer zoveel mo-
gelijk via tijdelijke interne werfpistes in puin/steenslag 
of over rijplatenVoertuigen op rupsbanden of banden 
met maximale bandenspanning van 15 kPaAanvullen 
op een logische terugschrijdende wijze

• Bodemgeschiktheid verbeteren: Gebruik van een 
combinatie van de Formaties van Lillo en Katten-
dijk voor bodemontwikkeling in de bovenste meter 
(0 - 1 m). Geen gebruik van Formatie van Berchem en 
Boomse klei als bodemmateriaal (0 – 1 m)Het aanbren-
gen van een verdichte bodemlaag als substraat in de 
heuvels met de glauconietrijke Formatie van Berchem, 
op een diepte van 1 - 1,5 mInbreng van voldoende orga-
nisch materiaal op natuurlijke wijze en door menselijk 
ingrijpen

Klimaat

• Om infiltratie van regenwater te vertragen en droog-
testress te voorkomen: een verdichte bodemlaag 
aanbrengen op een diepte van 1 – 1,5 m als substraat 
in de heuvels

• Om bosontwikkeling snel op gang te brengen en 
droogtestress te voorkomen: aanplant en bezaaiing 
om de vestiging van een pioniervegetatie actief te 
stimuleren. In een tweede fase ook climaxsoorten 
aanplanten

Mens – ruimte

• Keibrekerspad omleggen in het westelijk deel van 
het inrichtingsgebied of tijdelijk omleggen in het 
oostelijk vijver- en bosgebied van Natuurpunt

• Wandelpaadje doorheen corridor Molleveld en wan-
delroute 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 mountain-
bikers realiseren, in samenspraak met Sport Vlaan-
deren, met: 

• een afwisselend reliëf; 

• hoogteverschillen, bochten, steile wanden, … ;

• een doorlatende ondergrond; 

• een duidelijk bewegwijzering

• Vrachtverkeer maximaal buiten de ochtend- en 
avondspits organiseren . 

Mens – gezondheid

• Vergraven (gestockeerde) gronden vochtig houden 
en niet begroeide grond na de werken snel fixeren 
door (het stimuleren van) begroeiing en/of techni-
sche maatregelen (geotextiel, …)

• Voertuigsnelheid van het werfverkeer beperken tot 
40 km/h (< 3500 kg brutogewicht) of 30 km/h (> 
3500 kg brutogewicht) om stofemissies te beper-
ken

• Stofemissies tijdens de activiteiten te beperken 
door middel van procedures en instructies en vol-
gens de richtlijnen in Bijlage 6.12 van VLAREM II

• Goed onderhoud van de tijdelijke werfwegen

• Indien wenselijk een afscherming van de activiteiten 
voorzien (schermen, taluds, …)

• Hoofdaanvoerroute op min. 200 m afstand van de 
woningen in de Bosstraat/Nachtegaalstraat

• Aanleg van het Bosstraat-Balkon meteen bij de sa-
neringswerken van het asbeststort

• Een gronddam voorzien van minstens 6 m hoog, be-
ginnend ten zuiden van de Kapelstraat (langs de tun-
nel) tot 100 m ten noorden van de Kapelstraat

Water

• Bij ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe 
morfologie: Afwatering garanderen door regelmatige 
inspectie en ruiming van de bestaande afvoeren

• Tijdens de aanvullingswerken: Variatie in vochttrap-
pen creëren

• Tijdens bemaling en drainage: Voor de lozing in de 
Rupel moet voldaan worden aan de milieukwaliteit-
snormen voor oppervlaktewater (VLAREM II, bijlage 
2.3.1). Voorafgaand aan lozing: zuiveren voor parame-
ters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, to-
taal fosfor en orthofosfaat. Periodieke monitoring voor 
de opvolging van de lozingsnormen

Landschap, bouwkundig  
erfgoed en archeologie

• Kapelstraat: stukken lein groeperen en verplaatsen op 
een geschikte locatie (bv. langs een wandel- of fiets-
pad) binnen het inrichtingsgebied

Geluid

• Maximum 2 kranen in werking

• Werfweg afschermen met een gronddam van min-
stens 6 meter hoog

• Werfweg op minstens 200 m van de woningen

gronddam


