
 

De streekmotor die werkt aan 

 

 
Het provincieraadslid Louis Schoofs diende onderstaande interpellatie in voor 
de provincieraad van 24 juni 2021: 
 
“Gronden Oosterweel in de kleiputten. 
 
Tijdens de graafwerken voor de Oosterweelverbinding is vorige week formeel 
aan het licht gekomen dat in de site in Zwijndrecht te hoge PFOS-
concentraties in de grond zitten afkomstig van 3M fabriek.  
 
PFOS wordt omschreven als zeer giftig en op termijn kankerverwekkend. De 
bezorgdheid om de volksgezondheid is essentieel en de verontwaardiging dat 
deze vervuiling zo lange tijd geminimaliseerd is, is groot. 
 
Voor de sanering van de storten in de kleiputten en de opvulling van deze 
kleiputten is immers overeengekomen dat Oosterweelgronden zullen 
aangevoerd worden. De gronden die toegevoerd worden zouden niet van de 
3M site komen, maar van andere plaatsen. Ik verwijs naar de verenigde 
raadscommissie van 18 maart dit jaar. 
 
De inwoners rondom de kleiputten zijn op het vlak van stortgeschiedenis in 
het verleden te veel genegeerd geweest om dit zo maar te laten passeren. 
Het wantrouwen is begrijpbaar en terecht. 
 
Een noodzakelijke sanering van het gebied met zuivere grond is het minste 
wat de omgeving kan verwachten. 
 
Daarom deze uitdrukkelijke vragen aan de deputatie. 
 

- Welke garanties biedt de deputatie dat de gestorte gronden van 
Oosterweelwerken zuiver zullen zijn en geen bedreiging vormen voor 
de volksgezondheid? 

- Hoe zal de herkomst van de gronden gemonitord worden? 
- Hoe en wanneer zullen de bestemde gronden voor de kleiputten 

gecontroleerd worden, voor ze toekomen in de kleiputten? 
- Hoe en welke transparante, duidelijke en up to date informatie zal 

hierover aan de bevolking gegeven worden? 
- Welke milieunormen zullen gehanteerd worden?” 

 
Op de interpellatie van de heer Schoofs kan het volgende antwoord gegeven 
worden: 
 
De Deputatie deelt absoluut uw bekommernis en heeft van bij het begin, meer 
bepaald vanaf het moment dat het duidelijk werd dat de sanering te Boom-
Rumst grote grondvolumes zou vereisen, beslist dat dit enkel met niet 
verontreinigde gronden zou gebeuren. 

Alhoewel technisch juridisch gezien in een volledig gecontroleerde omgeving 
(onder HDPE-folies) ook verontreinigde gronden zouden kunnen worden 
geborgen, heeft de Deputatie steeds met de meeste klem benadrukt dat dit 
niet zou gebeuren.  Enkel niet verontreinigde gronden.  Alleen al omwille van 
de stortgeschiedenis waarnaar u verwijst zijn we dit aan de omgeving 
verplicht. 
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Welke garanties biedt de Deputatie ? 
 
Perfluorverbindingen (PFAS) zijn in de westerse wereld wijdverspreid 
aanwezig in het milieu door hun hoge oplosbaarheid, lage/matige sorptie aan 
bodem en sediment en resistentie tegen biologische en chemische afbraak.  
Door hun persistente eigenschappen zijn PFAS ruim verspreid in het milieu 
terwijl ze van nature niet voorkomen. 

Dit leidt ertoe dat ‘nul’ PFOS of een volstrekte afwezigheid van PFOS hier 
gewoon niet bestaat.   

Op basis van dit onderzoek heeft OVAM vanaf 1 april van dit jaar de 
richtwaarde of waarde voor vrij hergebruik vastgelegd op : 

• 3,0  µg/kg droge stof voor PFOS  
• 3,0  µg/kg droge stof voor PFOA  
• 8,0  µg/kg droge stof als som voor alle gemeten PFAS  

 
 
Vrij hergebruik betekent, kort samengevat, dat deze gronden overal te lande 
vrij hergebruikt kunnen worden. 
 
Welnu, de Deputatie zal geen gronden aanvaarden met een concentratie die 
deze waarden vrij hergebruik zouden overschrijden.  
 
Specifiek voor de Kleiputten Terhagen wordt trouwens in de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Lantis en de grondeigenaars 
uitdrukkelijk bepaald welke gronden naar dit gebied kunnen komen. In deze 
samenwerkingsovereenkomst staat dat al de aan te voeren gronden moeten 
voldoen aan VLAREBO en specifieke codes moeten hebben (211, 311, 311NA, 
411 en 411NA), en geen enkele van die codes laat toe om vervuilde gronden 
aan te voeren. 
 
 
 
Welke garanties biedt Lantis ? 
 
Lantis heeft in de stuurgroep mbt de sanering te Rumst meermaals verzekerd 
: 

• dat de gronden die naar Rumst zouden komen enkel afkomstig zijn uit 
de tunnels op Rechteroever, die verst gelegen zijn van de 
verontreinigingsbron 3M, 

• dat er geen gronden naar enige externe bergingslocatie (Rumst, 
Lochristi) zullen afgevoerd worden die de waarden voor vrij hergebruik 
voor PFOS overschrijden 

 
Welke controlemechanismen worden voorzien ? 
 
Er zijn controles op meerdere niveaus : 

• Vooreerst zal Lantis zelf binnen de onderzoeks- en 
controlemechanismen van de grondverzetregeling moeten controleren 
en garanderen dat geen enkel schip (met bestemming Rumst) de werf  
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verlaat dat niet voldoet aan die waarden voor vrij hergebruik.  Noteer 
daarbij dat hierop onafhankelijk toezicht zit van de 
bodembeheerorganisaties. 

• Verder heeft Lantis zich geëngageerd een track- en tracesysteem in 
plaats te stellen dat voor elke m3 grond “herkomst, route en 
bestemming” zeer nauwkeurig zal tracen waardoor bij de minste 
overschrijding alles meteen realtime traceerbaar is, 

• Tot slot, maar niet in het minst, zal de Deputatie via ons eigen 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne, steekproefgewijze maar 
systematisch en op volgehouden wijze de aangevoerde grond 
onafhankelijk van alle eerdere onderzoeken beproeven voorafgaand 
aan definitieve berging binnen de saneringssite. 

 
Het is voor onze Deputatie evident dat de beproevingsverslagen van 
grondpartijen die naar Rumst komen, zowel de onderzoeken van Lantis als 
deze van onze eigen controles, meteen publiek beschikbaar komen, bvb via 
een website.  Aanvullend op deze zeer “technische transparantie” zullen we 
ook op regelmatige basis hierover in mensentaal communiceren via onze 
nieuwskanalen (nieuwsbrief, website). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


