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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)). 



BODEMSANERINGSPROJECT 26|50  

 

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.  
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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. 

 
 

 

 

 

 



BODEMSANERINGSPROJECT 40|50  

 

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
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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 
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