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Asbest vaste deel aarde - 
bodemsanering nodig
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Voorlopige afdekking / fi xatie

Plaatsing afsluiting

Door OVAM opgelegde 
maatregelen
Overeenkomstig artikel 70 va het betondecreet 
kan de OVAM voorzorgsmaatregelen opleggen 
met het oog op het beschermen van de mens 
of het milieu tegen de risico’s van bodemver-
ontreiniging in afwachting van de uitvoering van 
bodemsaneringswerken. De voorzorgsmaatre-
gelen worden uitgevoerd onder leiding van een 
bodemsaneringsdeskundige.

De OVAM is van oordeel dat de volgende voor-
zorgsmaatregelen noodzakelijk zijn op basis van 
het voorstel dat is opgesteld door De Vlaamse 
Waterweg in samenwerking met de bodemsa-
neringsdeskundige Tractebel:

• In afwachting van de bodemsaneringswerken 
moet minstens jaarlijks een terreininspectie 
gebeuren om het risico van verspreiding van 
en blootstelling aan dagzomende vervuiling 
met asbest op te volgen

• Op de locaties waar de aanwezigheid van 
asbest bevestigd werd moet de toegang be-
perkt worden door het plaatsen van hekwerk, 
of ursusdraad over de benodigde lengte;

• Op de locaties waar de aanwezigheid van 
asbest bevestigd werd die een actueel risi-
co vormt, moeten remediërende maatrege-
len genomen worden, middels de afdek met 
grond (0.5 m);

• Indien nodig het herhalen van vorige werk-
zaamheden in afwachting van de uitvoering 
van de bodemsanering

Door DVW uitgevoerde maatregelen
• Plaatsen van omheining
• Fixeren asbestdeeltjes
• Plaatsen geotextiel
• Afdek met propere grond
• Afdek met gestabiliseerd zand
• Vrijmaken zoom ifv omheining
• Polyesterdoek met epoxyhars
• Aanpak erosie met houtschilfers

Monitoring asbeststort
• Minstens halfjaarlijkse terreininspecties tot defi nitieve sanering
• Bijkomende controles na hevige storm of regen
• Controles door DVW, door milieuambtenaar Boom, door erkend 

bodemsaneringsdeskundige
• Rapporten door erkend deskundige, gevalideerd door Boom en 

OVAM
• Periodieke luchtmetingen door VITO
• Op de meest kritische momenten luchtmetingen uitgevoerd door 

Fibrecount

Door OVAM opgelegde maatregelen

• DVW heeft de door OVAM opgelegde voorzorgsmaatregelen genomen
• DVW ziet er op toe dat de voorlopige situatie veilig blijft:

• Periodieke inspecties en monitoring van de toestand op het terrein
• Herstel van omheining en afdekking ingeval van beschadiging
• Luchtmetingen

• Geen menselijk risico zolang er geen betreding van het omheinde terrein is

Asbeststort & saneringsplicht

Groter gebied afgesloten omwille van veiligheid & toegankelijkheid afsluiting


