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mevrouw Els Devlies, voorzitster BCSD - schepen; mevrouw Veerle De Beuckeleer, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Feitelijke gegevens:

• Aanvrager: De Vlaamse Waterweg en de Provincie Antwerpen
• Administratieve ligging: Molleveld, Polder, Kapelstraat te 2840 Rumst, Kapelstraat, Bosstraat 

te 2850 Boom
• Kadastrale ligging: 

Afdeling 11045, sectie A, perceel 100B, 100D, 101A, 101C, 103B, 186B, 188G, 344/03_, 344E, 
344F, 344G, 357D2, 357F3, 357P2, 357T2, 357W3, 357X3, 381G, 403M, 403N, 403P, 403R, 
407C, 407D, 407F, 407G, 407H, 408R, 408W, 408X, 408Y, 417S, 417T, 421P, 421R, 421T, 
421V, 421X, 421Y, 436C, 447E, 459R, 467C, 471R, 483L, 485C, 485F, 486C, 487_, 488_, 
489A, 490A, 491D, 493A, 493B, 494A, 494C, 497A, 505B, 505C, 506C, 507_, 508_, 509_, 
512D, 535B, 552C, 557D, 558_, 559_, 560C, 560D, 561_, 562A, 563C, 564A, 565_, 566A, 
567_, 568C, 569_, 570_, 571D, 572A, 573_, 574_, 576A, 579D, 580B, 581A, 581C, 582A, 
582B, 582F, 582G, 584C, 585H, 586_, 587_, 588_, 598/02_, 598G, 601D, 602B, 68A, 69_, 
75/02_, 80_, 81A, 82A, 83A, 84D, 84E, 85B, 85C, 86/02_, 86C, 86D, 87C, 88B, 89B, 90A, 94D
Afdeling 11622, sectie C, perceel 693G2, 723H3, 729B2, 729C2, 729E2 en sectie D, perceel 
295H, 296/02Y2, 296/02Z2, 296T, 297L, 299M, 299P, 299R, 300D, 308/02_, 308_, 314F, 
314G, 318K2, 318R, 318S, 318W, 318Y, 319K, 320D, 323A3, 324C, 324D, 324F, 325S, 325T, 
327R2, 329S2, 330A5, 330E5, 330Y4, 330Z4, 331/02P3, 331S4, 332G3, 332H3, 332N3, 
332V3, 332X3, 332Y3, 377A2, 377Z, 378/02_, 378B2, 378C2, 378D2, 378E2, 378F2, 378G2, 
378N, 378V, 378Z, 380/02G, 380M, 380P, 380R, 380S, 380T, 380V, 380W, 380X, 380Y, 381B, 
381C, 381D, 385F, 387/02A, 387D, 403N2, 405D, 406K, 408C

• Onderwerp: Sanering, verondieping en natuurontwikkeling kleiputten Terhagen
• Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2021027860
• Dossiernummer gemeente: 202100200
• Uiterste datum advies:7/01/2021
• Vergunningverlenende overheid: departement Omgeving
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Het departement omgeving vroeg aan het college van burgemeester en schepenen via het 
omgevingsloket Vlaanderen op 18/11/2021 advies over deze aanvraag tot omgevingsvergunning. De 
adviestermijn neemt een einde op 07/01/2022.
Het departement omgeving vroeg eveneens om een openbaar onderzoek te organiseren dat plaats 
heeft gevonden vanaf 25/11/2021 tot en met 24/12/2021. Het openbaar onderzoek werd op de 
wettelijke verplichte locaties bekend gemaakt aan het publiek.
Op 2/12/2021 werd door de gemeente een informatievergadering georganiseerd die digitaal heeft 
plaatsgevonden. Het verslag van deze informatievergadering werd gepubliceerd op de gemeentelijke 
website tot en met 24/12/2021.

Argumentatie
Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
Omgeving
De aanvraag is te situeren ten noorden van de dorpskern van de deelgemeente Terhagen, de 
projectzone strekt zich uit tot voorbij de gemeentegrens met de buurgemeente Boom.
Het oorspronkelijke landbouwgebied in deze regio werd gaandeweg ontgonnen voor klei die als 
grondstof werd gebruikt voor de steenbakkerijen die zich kwamen vestigen in deze regio. Het 
landschap onderging de afgelopen eeuwen een aanzienlijke metamorfose door het graven van de 
kleiputten rond bestaande wegenstructuren en nederzettingen. Gaandeweg ontwikkelde de 
deelgemeente Terhagen (naast Boom en Rumst) tot een typische nederzettingsstructuur van 
arbeiderswoningen die zich vestigden tussen de kleiputten en de Rupel.
Bij het einde van de ontginning werd geen nabestemming ingevuld noch initiatief genomen om het 
oorspronkelijke reliëf in deze omgeving te herstellen. Het landschap doet zich thans voor als een 
amalgaam van spontane bebossing en vijvers waarvan 1 vijver als visvijver in gebruik is. Andere delen 
van het gebied werden opgevuld met stortmateriaal van asbest, huisvuil en gips. Op sommige delen 
van deze storten, ontstond eveneens spontane bebossing. De bebossing bestaat uit loofhout 
waaronder pioniersvegetatie (hoofdzakelijk berk), gras- en rietvegetatie.
Het gebied is gedeeltelijk toegankelijk voor wandelaars en fietsers, sommige delen zijn afgesloten 
voor publiek.
De projectzone wordt ten westen omrand door residentiële bebouwing met hoofdzakelijk gesloten 
karakter, gesitueerd langs de Bosstraat (Boom). Ten zuiden grenst het projectgebied deels aan 
residentiële bebouwing ter hoogte van de Kapelstraat,  Molleveld en Vorft (Terhagen) en te behouden 
beboste gronden.
Ten noorden grenst het projectgebied aan de ontginningszone van Wienerberger (grondgebied 
Boom), de nabestemming voor deze ontginningszone is volgens het gewestplan natuur. Ten oosten 
grenst het projecgebied aan een beboste zone die deels bestemd is voor natuur met bijzondere 
voorschriften voor de kleinijverheid.
Ten zuiden wordt het projectgebied uitgebreid met een zone die aansluit op de Rupel.
Aanvraag
De aanvraag zelf betreft een sanering, verontdieping en natuurontwikkeling in de kleiputten Terhagen 
te Boom-Rumst met volgende doelstellingen:

•  de sanering van de historische verontreingingen in de voormalige kleiputten 
•  de realisatie van een nieuw reliëf 
•  Aanpassing van de steile hellingen achter de woningen aan de Kapelstraat/Molleveld
•  Aanleg van een vlak plateau aan de achterzijde van de Bosstraat
• Aanleg van verhoogde plateau’s die variëren tussen +37m en +10m TAW 
• een centraal dal dat van noord naar zuid afhelt en aansluiting geeft op de tunnel onder de 

Kapelstraat
•  aanvulling van de bestaande visvijvers tot rietmoeras
•  beperkte verlegging van het Keibrekerspad om dit comfortabeler te maken
• plaatselijke verlegging van de zandweg aan de noordzijde van de Kapelstraat
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Het project omvat de sanering van de voormalige stortplaatsen ter hoogte van de kleiputten van 
Terhagen met de creatie van een nieuwe landschap. Hiervoor worden reliëfwijzigingen voorzien in de 
zone tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat, op het grondgebied van Boom en Rumst. 
Reliëfwijzigingen worden ook uitgevoerd in de zone tussen de Kapelstraat en de Rupel. Alvorens deze 
werken te kunnen uitvoeren, wordt het bos binnen het projectgebied gerooid en worden er verspreid 
over het gebied constructies en verhardingen gesloopt en opgebroken. Om de werken te kunnen 
uitvoeren wordt de Rupel als transportweg gebruikt. Hiervoor wordt in de waterloop een kade met 
bijhorende aanmeerpalen aangebracht. De waterloopbodem wordt plaatselijk uitgegraven voor de 
verbreding van de vaargeul. Het volledige projectgebied wordt vervolgens ingericht als werfzone, met 
de aanleg van een werfweg in de zone tussen de Rupel en de Kapelstraat en de afbakening van een 
zone voor het tijdelijk stapelen van gronden die elders op de werf gebruikt worden. Verspreid over het 
gebied worden constructies gebouwd als een fietstunnel met bijhorend fietspad aansluitend bij de 
Rupeldijk, een voetgangersbrug in de zone tussen de Kapelstraat en de Rupel, een tunnel onder de 
Kapelstraat, een fietsbrug aan het Keibrekerspad en keermuren om de taluds van het nieuwe reliëf op 
te vangen. Tot slot worden er plaatselijk afsluitingen geplaatst en worden er regenwaterriolen 
voorzien.
Het project omvat een stedenbouwkundig deel en een deel ingerichte inrichtingen of activiteiten 
(IIOA) en een deel Vegetatiewijziging als volgt omschreven:
Stedenbouwkundige handelingen : 
BA TERREINAANLEGWERKEN

•  Reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen (ophogen, uitgraven)
•  Ontbossen (rooien van bos)
•  Grond gebruiken, aanleggen of inrichten (werkzone, terrein voor de stapeling van gronden en 

materialen)
BA VERHARDINGEN, INFRASTRUCTUUR OF TECHNISCHE WERKEN

• Nieuwbouw of aanleggen (keermuren, werfkade, fietstunnel, tunnel, voetgangersbrug, 
fietsbrug, riolering)

•  Sloop (tunnel, deel verharding)
Ingedeelde inrichting klasse 1 en 2

•  Rubriek 60, 2° geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en 
andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers; met een capaciteit van meer dan 
10.000m³ (klasse 1)

•  Rubriek 61.2.2° (langer dan 1 jaar, meer dan 10000m³), enkel ter hoogte van de kleiputten 
binnen de afbakening van het planelement Tijdelijke werfzone.

•  Rubriek 6.5.1° en 17.3.2.2.2° c) voor de brandstoftanks en de verdeelpompen in de zone 
aansluitend bij de Rupel

•  Rubriek 15.1.1° Voor het stallen voertuigen die de grond vervoeren van de Rupel naar de 
kleiputten, eveneens in de zone aansluitend bij de Rupel

Vegetatiewijzingen 
•  Ontbossen
• Rooien van houtige vegetatie
•  Reliëfwijziging
•  Wijzigen waterhuishouding

Volgende studies en rapporten werden toegevoegd als bijlage bij het aanvraagdossier:
•  Goedgekeurd milieueffectenrapport – project MER
•  Stofrapport
•  Stikstofrapport
•  Passende beoordeling Natuur
•  Bodemsaneringsproject
•  Evaluatie waterhuishouding kleiputten Terhagen
•  Sloopopvolgingsplan
•  Verordening hemelwater
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•  Masterplan (landschapontwerp)
•  Studie met betrekking tot de mogelijk aangevoerde gronden

Volgende relevante studies en rapporten werden uitgevoerd voor het projectgebied
•  Startnota, scopingnota en procesnota over de opmaak PRUP Groengebied Terhagen Boom
•  INBO rapport :  ‘Analyse van de mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in het klei-

ontginningsgebied van Rumst en Boom na sanering en grondberging - Project RUMBOOLAR’
•  Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voormalige kleiontginning gelegen tussen de 

Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat te Boom en Rumst

Het advies van het college van burgemeester en schepenen omvat de wettelijk verplichte onderdelen 
zoals beschreven in art. 34 van het Omgevingsvergunningsbesluit en wordt als onverbrekelijke bijlage 
aan dit besluit gehecht.
Op basis van het advies wordt gevraagd om volgende voorwaarden mee op te nemen wanneer een 
vergunningsbeslissing zou genomen worden:

• De in het MER voorgestelde randvoorwaarden, moeten opgenomen als voorwaarden in de 
vergunning. 

• De in de passende beoordeling voorgestelde randvoorwaarden, moeten opgenomen als 
voorwaarden in de vergunning behalve wat betreft :

o De ecotunnel onder de Kapelstraat die ook voetgangers moet kunnen toelaten 
zodat het groengebied ook via de Rupeldijk bereikbaar blijft zonder de Kapelstraat 
te moeten kruisen.

o De in de onderzoeksnota van INBO: “Analyse van de mogelijkheden voor bos- en 
natuurontwikkeling in het kleiontginningsgebied van Rumst en Boom na sanering 
en grondberging” voorgestelde randvoorwaarden, moeten opgenomen worden als 
voorwaarden in de vergunning.

• Tijdens de inrichtingswerken zijn geluidshinderlijke activiteiten verboden tijdens het weekend, 
op feestdagen en elke dag voor 7u en na 19u. Een uitzondering hierop is mogelijk indien 
wegens het getij de schepen vroeger moeten gelost worden. In dit geval verschuift het 
tijdsvenster met een uur en geldt er een verbod op geluidshinderlijke activiteiten voor 6 u en 
na 18u. Omwille van weersomstandigheden, bijzondere omstandigheden of overmacht, kan 
het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd uitzonderingen toestaan op deze 
regel.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15/05/2009 (VCRO).
Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25/04/2014 (omgevingsvergunningsdecreet).
Het besluit van 27/11/2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25/04/2014 
betreffende de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsbesluit).

Besluit
Artikel 1
Verleent een gunstig advies over de voorliggende aanvraag tot sanering, verondieping en 
natuurontwikkeling kleiputten Rumst zoals voorgelegd in de aanvraag gekend onder het 
referentienummer OMV_2021027860.
Hierbij wordt gevraagd aan de vergunningverlenende overheid om maximaal rekening te houden met 
de bovenstaande beschreven voorwaarden en suggesties.
Op voorwaarde dat de milderende maatregelen zoals beschreven in het goedgekeurde MER, worden 
toegepast voldoet de aanvraag aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en is ze verenigbaar 
met de bestaande omgeving.

Noot: Door de vergunningverlenende overheid / de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 
werden na het volledig en ontvankelijk verklaren van het dossier, verschillende adviezen opgevraagd. 
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Deze adviesinstanties beschikken over een bijzondere expertise met betrekking tot deelaspecten uit 
onderhavige aanvraag. De termijn van deze adviesvragen is heden nog lopende, waardoor het 
gemeentebestuur op het moment van het formuleren van haar advies en standpunt over de 
ingediende bezwaarschriften geen kennis heeft kunnen nemen van de uitgebrachte adviezen. 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om tijdens de zitting van de GOVC bijkomende 
elementen/ argumenten aan te halen en een ander standpunt in te nemen met betrekking tot 
(deelaspecten uit) de aanvraag wanneer één van de uitgebrachte adviezen tot nieuwe inzichten zou 
leiden.  

Bijlagen
1. OMVA Kleiputten - advies CBS Rumst
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Feitelijke gegevens: 
Aanvrager: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen 
Administratieve ligging : Rumst : Polder, Kapelstraat ; Boom : Kapelstraat, Bosstraat  
Kadastrale ligging : Afdeling 11045, sectie A, perceel 100B, 100D, 101A, 101C, 103B, 

186B, 188G, 344/03_, 344E, 344F, 344G, 357D2, 357F3, 357P2, 
357T2, 357W3, 357X3, 381G, 403M, 403N, 403P, 403R, 407C, 
407D, 407F, 407G, 407H, 408R, 408W, 408X, 408Y, 417S, 417T, 
421P, 421R, 421T, 421V, 421X, 421Y, 436C, 447E, 459R, 467C, 
471R, 483L, 485C, 485F, 486C, 487_, 488_, 489A, 490A, 491D, 
493A, 493B, 494A, 494C, 497A, 505B, 505C, 506C, 507_, 508_, 
509_, 512D, 535B, 552C, 557D, 558_, 559_, 560C, 560D, 561_, 
562A, 563C, 564A, 565_, 566A, 567_, 568C, 569_, 570_, 571D, 
572A, 573_, 574_, 576A, 579D, 580B, 581A, 581C, 582A, 582B, 
582F, 582G, 584C, 585H, 586_, 587_, 588_, 598/02_, 598G, 
601D, 602B, 68A, 69_, 75/02_, 80_, 81A, 82A, 83A, 84D, 84E, 
85B, 85C, 86/02_, 86C, 86D, 87C, 88B, 89B, 90A, 94D 

 Afdeling 11622, sectie C, perceel 693G2, 723H3, 729B2, 729C2, 
729E2 en sectie D, perceel 295H, 296/02Y2, 296/02Z2, 296T, 
297L, 299M, 299P, 299R, 300D, 308/02_, 308_, 314F, 314G, 
318K2, 318R, 318S, 318W, 318Y, 319K, 320D, 323A3, 324C, 
324D, 324F, 325S, 325T, 327R2, 329S2, 330A5, 330E5, 330Y4, 
330Z4, 331/02P3, 331S4, 332G3, 332H3, 332N3, 332V3, 332X3, 
332Y3, 377A2, 377Z, 378/02_, 378B2, 378C2, 378D2, 378E2, 
378F2, 378G2, 378N, 378V, 378Z, 380/02G, 380M, 380P, 380R, 
380S, 380T, 380V, 380W, 380X, 380Y, 381B, 381C, 381D, 385F, 
387/02A, 387D, 403N2, 405D, 406K, 408C 

Onderwerp :  Sanering, verondieping en natuurontwikkeling kleiputten Terhagen 
Dossiernummer omgevingsloket :  OMV_2021027860 
Dossiernummer gemeente : 202100200 
Vergunningverlenende overheid Departement Omgeving Vlaanderen 
 
 
Beschrijving van de omgeving en de aanvraag 
Omgeving 
De aanvraag is te situeren ten noorden van de dorpskern van de deelgemeente Terhagen, de 
projectzone strekt zich uit tot voorbij de gemeentegrens met de buurgemeente Boom. 
Het oorspronkelijke landbouwgebied in deze regio werd gaandeweg ontgonnen voor klei die als 
grondstof werd gebruikt voor de steenbakkerijen die zich kwamen vestigen in deze regio. Het 
landschap onderging de afgelopen eeuwen een aanzienlijke metamorfose door het graven van 
de kleiputten rond bestaande wegenstructuren en nederzettingen. Gaandeweg ontwikkelde de 
deelgemeente Terhagen (naast Boom en Rumst) tot een typische nederzettingsstructuur van 
arbeiderswoningen die zich vestigden tussen de kleiputten en de Rupel. 
Bij het einde van de ontginning werd geen nabestemming ingevuld noch initiatief genomen om 
het oorspronkelijke reliëf in deze omgeving te herstellen. Het landschap doet zich thans voor als 
een amalgaam van spontane bebossing en vijvers waarvan 1 vijver als visvijver in gebruik is. 
Andere delen van het gebied werden opgevuld met stortmateriaal van asbest, huisvuil en gips. 
Op sommige delen van deze storten, ontstond eveneens spontane bebossing. De bebossing 
bestaat uit loofhout waaronder pioniersvegetatie (hoofdzakelijk berk), gras- en rietvegetatie. 
Het gebied is gedeeltelijk toegankelijk voor wandelaars en fietsers, sommige delen zijn afgesloten 
voor publiek. 
De projectzone wordt ten westen omrand door residentiële bebouwing met hoofdzakelijk gesloten 
karakter, gesitueerd langs de Bosstraat (Boom). Ten zuiden grenst het projectgebied deels aan 
residentiële bebouwing ter hoogte van de Kapelstraat,  Molleveld en Vorft (Terhagen) en te 
behouden beboste gronden. 
Ten noorden grenst het projectgebied aan de ontginningszone van Wienerberger (grondgebied 
Boom), de nabestemming voor deze ontginningszone is volgens het gewestplan natuur. Ten 
oosten grenst het projecgebied aan een beboste zone die deels bestemd is voor natuur met 
bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid. 
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Ten zuiden wordt het projectgebied uitgebreid met een zone die aansluit op de Rupel. 
 
De aanvraag zelf betreft een sanering, verontdieping en natuurontwikkeling in de kleiputten 
Terhagen te Boom-Rumst met volgende doelstellingen: 

- de sanering van de historische verontreingingen in de voormalige kleiputten  
- de realisatie van een nieuw reliëf  
- Aanpassing van de steile hellingen achter de woningen aan de Kapelstraat/Molleveld 
- Aanleg van een vlak plateau aan de achterzijde van de Bosstraat 
- Aanleg van verhoogde plateau’s die variëren tussen +37m en +10m TAW  
- een centraal dal dat van noord naar zuid afhelt en aansluiting geeft op de tunnel onder de 

Kapelstraat 
- aanvulling van de bestaande visvijvers tot rietmoeras 
- beperkte verlegging van het Keibrekerspad om dit comfortabeler te maken 
- plaatselijke verlegging van de zandweg aan de noordzijde van de Kapelstraat 

 
Het project omvat de sanering van de voormalige stortplaatsen ter hoogte van de kleiputten van 
Terhagen met de creatie van een nieuwe landschap. Hiervoor worden reliëfwijzigingen voorzien in 
de zone tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat, op het grondgebied van Boom en 
Rumst. Reliëfwijzigingen worden ook uitgevoerd in de zone tussen de Kapelstraat en de Rupel. 
Alvorens deze werken te kunnen uitvoeren, wordt het bos binnen het projectgebied gerooid en 
worden er verspreid over het gebied constructies en verhardingen gesloopt en opgebroken. Om de 
werken te kunnen uitvoeren wordt de Rupel als transportweg gebruikt. Hiervoor wordt in de 
waterloop een kade met bijhorende aanmeerpalen aangebracht. De waterloopbodem wordt 
plaatselijk uitgegraven voor de verbreding van de vaargeul. Het volledige projectgebied wordt 
vervolgens ingericht als werfzone, met de aanleg van een werfweg in de zone tussen de Rupel en 
de Kapelstraat en de afbakening van een zone voor het tijdelijk stapelen van gronden die elders 
op de werf gebruikt worden. Verspreid over het gebied worden constructies gebouwd als een 
fietstunnel met bijhorend fietspad aansluitend bij de Rupeldijk, een voetgangersbrug in de zone 
tussen de Kapelstraat en de Rupel, een tunnel onder de Kapelstraat, een fietsbrug aan het 
Keibrekerspad en keermuren om de taluds van het nieuwe reliëf op te vangen. Tot slot worden er 
plaatselijk afsluitingen geplaatst en worden er regenwaterriolen voorzien. 
 
Het project omvat een stedenbouwkundig deel, een deel ingerichte inrichtingen of activiteiten 
(IIOA) en een deel Vegetatiewijziging als volgt omschreven: 
 
Stedenbouwkundige handelingen :  
BA TERREINAANLEGWERKEN 

• Reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen (ophogen, uitgraven) 
• Ontbossen (rooien van bos) 
• Grond gebruiken, aanleggen of inrichten (werkzone, terrein voor de stapeling van 

gronden en materialen) 
 
BA VERHARDINGEN, INFRASTRUCTUUR OF TECHNISCHE WERKEN 

• Nieuwbouw of aanleggen (keermuren, werfkade, fietstunnel, tunnel, voetgangersbrug, 
fietsbrug, riolering) 

• Sloop (tunnel, deel verharding) 
 
Ingedeelde inrichting klasse 1 en 2 

• Rubriek 60, 2° geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en 
andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers; met een capaciteit van meer 
dan 10.000m³ (klasse 1) 

• Rubriek 61.2.2° (langer dan 1 jaar, meer dan 10000m³), enkel ter hoogte van de 
kleiputten binnen de afbakening van het planelement Tijdelijke werfzone. 

• Rubriek 6.5.1° en 17.3.2.2.2° c) voor de brandstoftanks en de verdeelpompen in de 
zone aansluitend bij de Rupel 

• Rubriek 15.1.1° Voor het stallen voertuigen die de grond vervoeren van de Rupel naar 
de kleiputten, eveneens in de zone aansluitend bij de Rupel 
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Vegetatiewijzingen  
• Ontbossen 
• Rooien van houtige vegetatie 
• Reliëfwijziging 
• Wijzigen waterhuishouding 

 
Volgende studies en rapporten werden toegevoegd als bijlage bij het aanvraagdossier: 

 Goedgekeurd milieueffectenrapport – project MER 
 Stofrapport 
 Stikstofrapport 
 Passende beoordeling Natuur 
 Bodemsaneringsproject 
 Evaluatie waterhuishouding kleiputten Terhagen 
 Sloopopvolgingsplan 
 Verordering hemelwater 
 Masterplan (landschapontwerp) 
 Studie met betrekking tot de mogelijk aangevoerde gronden 

 
Volgende relevante studies en rapporten werden uitgevoerd voor het projectgebied 

 Startnota, scopingnota en procesnota over de opmaak PRUP Groengebied Terhagen 
Boom 

 INBO rapport :  ‘Analyse van de mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in het 
klei-ontginningsgebied van Rumst en Boom na sanering en grondberging - Project 
RUMBOOLAR’ 

 Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voormalige kleiontginning gelegen tussen 
de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat te Boom en Rumst 

 
Het departement omgeving vroeg aan het college van burgemeester en schepenen via het 
omgevingsloket Vlaanderen op 18/11/2021 advies over deze aanvraag. De adviestermijn neemt een 
einde op 07/01/2022. 
Het departement omgeving vroeg eveneens om een openbaar onderzoek te organiseren dat plaats 
heeft gevonden vanaf 25/11/2021 tot en met 24/12/2021. Het openbaar onderzoek werd op de 
wettelijke verplichte locaties bekend gemaakt aan het publiek. 
Op 2/12/2021 werd door de gemeente een informatievergadering georganiseerd die digitaal heeft 
plaatsgevonden. Het verslag van deze informatievergadering werd gepubliceerd op de gemeentelijke 
website tot en met 24/12/2021. 
 
Het advies van het college van burgemeester en schepenen omvat de wettelijk verplichte onderdelen 
zoals beschreven in art. 34 van het Omgevingsvergunningsbesluit. 
Alvorens deze verplichte onderdelen op te nemen, wenst het college de historiek van deze site te 
schetsen. 
 
Historiek 
Vanaf begin van vorige eeuw is er kleiontginning voor de steenbakkerijnijverheid in het 
projectgebied uitgevoerd. Begin jaren ’70 van vorige eeuw werden er stortactiviteiten uitgevoerd. 
In de jaren ’90 werd de laatste stortplaats vergund (storten van grond vermengd met gips), In 
dezelfde periode werd slibgrond aangevoerd afkomstig van de werken aan het zeekanaal. Een 
laatste vergunning werd verleend voor de aanleg van een nieuwe trage weg doorheen de 
kleiputten in opdracht van de provincie Antwerpen: het Keibrekerspad. 
 
Omwille van de kleiontginning zijn enkele buurtwegen op het grondgebied Rumst in het 
projectgebied in onbruik geraakt. Door de gemeenteraad werden in zitting van 19/09/2019, de 
nog resterende in onbruik geraakte buurtwegen afgeschaft (delen van buurtweg 2, deel traject 
buurtweg zoals aangeduid op plan 16/3/1894-plan 11 vanaf Hoogstraat in westelijke richting, deel 
traject buurtweg zoals aangeduid op plan 16/3/1894-plan 11 vanaf Hoogstraat in oostelijke 
richting, deel voetweg 53, deel voetweg 61, deel buurtweg 27). 
Andere buurtwegen binnen het projectgebied Kleiputten werden in eerdere beslissingen 
afgeschaft: 
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- Deel buurtweg 28 op 30/09/1936 
- Deel buurtweg 27 op 3/09/1928, 26/01/1937, 27/01/1942 en 23/09/1931 

Deel buurtweg 28 op 30/09/1936 
Vergunningshistoriek op het grondgebied Rumst: 

 Vergunning kleigroeve Van der Planken – Landuyt - 1959 
 Vergunning kleigroeve Van der Planken - 1963 
 Eternit – stortactiviteiten – 1970 (vergunning grondgebied Boom) 
 Vergunning kleigroeve en stortplaats  - Landuyt 1973 
 Vergunning Kleigroeve Landuyt - 1973  
 Vergunning stortplaats Stad Antwerpen - 1973 
 Vergunning NV Zeekanaal storten grond vermengd met gips - 1991  
 Stedenbouwkundige vergunning NV Zeekanaal - storten slibgrond  (OI): 1991/00235A, - 

Vergund 
 Stedenbouwkundige vergunning Provincie Antwerpen 2010/00246, Heraanleg van trage 

weg Reet - Terhagen – Vergund 
 

Het Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voormalige kleiontginning gelegen tussen de 
Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat te Boom en Rumst dat werd opgemaakt in 2014 werd 
conform verklaard door de OVAM op 9/3/2015 en leidde tot een saneringsplicht in het 
projectgebied. 
 
Er werd een tussentijds bodemsaneringsproject uitgewerkt waarin saneringsalternatieven werden 
vergeleken en waar  het saneringsvoorstel dat voldoet aan BAATNEC (best available technology 
not entailing excessive cost of beste beschikbare technologie die geen buitensporige kosten met 
zich meebrengt) als verder uit te voeren sanering werd naar voor gebracht. 
 
Er liep een participatietraject met de bewoners van juni 2018 tot maart 2019 waarbij het ontwerp 
van het landschap na de sanering en de invulling van functies werd uitgewerkt in workshops. Op 
basis van deze participatie werd een eindvoorstel van ontwerp uitgewerkt waarop de huidige 
aanvraag is gebaseerd. 
 
Alvorens tot voorliggende vergunningsaanvraag te komen en zonder het proces van het 
vergunningstraject te willen beïnvloeden, en ter voorbereiding van het saneringstraject dat 
ingevolge de beslissingen van OVAM moet opgestart worden, werden door de gemeente Rumst 
enkele beleidsmatige keuzes gemaakt. Omwille van een optimale transparantie in dit dossier, 
worden deze meegedeeld.  
 
Op 24 mei 2018 verleende de gemeenteraad van de gemeente Rumst goedkeuring aan de 
publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst inzake de sanering en eindinrichting van het 
projectgebied, met volgende verbintenissen in hoofde van de gemeente: 
 

 Lokaal bestuur Rumst kent een recht van opstal toe aan BAM op de percelen die nuttig 
zijn voor de ontsluiting van het Projectgebied met het oog op de realisatie van het 
Project. Het recht van opstal betreft gronden die zijn gelegen te Rumst, Molleveld (tussen 
Rupeldijk en Kapelstraat) 

 Lokaal bestuur Rumst verbindt zich ertoe om binnen de 3 maanden na de ondertekening 
van huidige overeenkomst een opstalovereenkomst zoals bedoeld in voorgaande met 
BAM te sluiten. 

 Lokaal bestuur Rumst verbindt zich tot een actieve betrokkenheid bij het participatief 
proces met het oog op de realisatie van het Project. 

 
Met de beslissing van 27 december 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen 
vervolgens goedkeuring aan de scenariokeuze, uitgewerkt door de projectpartners en Tractebel, 
na het participatietraject. 
 
Op 14 maart 2019 werd het gemeentelijk structuurplan door de gemeenteraad definitief in 
herziening gesteld. Volgende richtinggevende passages zijn relevant voor deze aanvraag. 
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P22 RD: De gemeente geeft tevens als suggestie dat aanvullingen van kleiputten en sanering 
van stortplaatsen mogelijk is, waarbij de doelstelling moet zijn om de natuurwaarden te 
bewaren of te versterken. Het betreft een kunstmatig landschap dat niet noodzakelijk als 
afgewerkt beschouwd moet worden… 
 
P23 RD: De zone voor golf wordt in het Vlaams golfmemorandum geselecteerd als een zone 
van Vlaams niveau. De gemeente geeft als suggestie aan het Vlaams gewest dat aandacht 
dient te gaan naar de hoge natuurwaarde van het gebied. Een andere combinatie van natuur 
en recreatie kan overwogen worden als een alternatief voor de bestemming als golfterrein. 
Het uitgangspunt is een multifunctionele invulling van het gebied, waarbij moet worden 
verzekerd dat de wandelaars, vissers en andere zachte recreanten het terrein kunnen blijven 
gebruiken. De gemeente geeft tevens als suggestie dat aanvullingen van kleiputten en 
sanering van stortplaatsen mogelijk is, waarbij de doelstelling moet zijn om de natuurwaarden 
te bewaren of te versterken. Het betreft een kunstmatig landschap dat niet noodzakelijk als 
afgewerkt beschouwd moet worden. 
 
P31 RD: Visvijver Lustige Vissers Deze visvijver is gelegen in zone voor golf, een gebied van 
Vlaams niveau. De bijstaande gebouwen zijn vergund. Het voortbestaan van deze activiteit is 
te verantwoorden vanuit het recreatief medegebruik van niet-lawaaierige buitensporten in de 
zone voor golf. De gemeente geeft als suggestie naar de hogere overheid om de visclub 
mogelijkheden te geven in het kleiputtengebied. 
 
De Kleigroeven Terhagen en Rumst werden bindend als natuurlijke gebieden aangeduid ( p4 
BD) 
 
De kaart “gewenste openruimtestructuur” (kaartnr. 4) geeft de intentie van een groene 
verbinding tussen Rupel en Kleiputten weer. Deze kadert in een intentie om grotere groene 
verbindingen te realiseren binnen de gemeente. 

 

 
 
Uiteraard kunnen deze beleidsbeslissingen het traject van de omgevingsvergunning noch de 
beslissing die in het kader van de voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning beïnvloeden 
maar deze beslissingen geven wel aan dat er aan het indienen van de aanvraag tot 
omgevingsvergunning, een lang voorbereidingstraject is gekoppeld waarbij de gemeente Rumst 
toch duidelijk enkele engagementen heeft genomen om op positieve wijze mee te werken aan het 
saneringstraject. 
 
1. Beschrijving van de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op de 

percelen waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft 
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De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn gelegen binnen de afbakening van het 
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Boom-Rumst’ te ‘Boom, 
Niel en Rumst’ goedgekeurd op 28 november 2018. De gewestplanvoorschriften werden niet 
gewijzigd binnen de zone van het projectgebied. 
 

Het projectgebied is tevens deels gelegen in het PRUP “Groengebied Terhagen Boom” 
dat nog in opmaak is. Het provinciebestuur heeft de intentie om de bestemming 
golfterrein om te vormen tot een groene bestemming. Hiervoor werd een startnota voor 
PRUP ‘Groengebied Terhagen Boom’ opgemaakt. Deze startnota vermeldt: “Het 
voornaamste opzet van het voorgenomen PRUP is dus het wijzigen van de 
gewestplanbestemming “golfterrein” bij de kleiput Terhagen naar een groene bestemming 
met mogelijkheden voor zachte recreatie.” De startnota en de procesnota werden aan het 
publiek voorgelegd van 14/06 tot en met 12/08/2021 en op 23 en 24/06/2021 werd een 
infomarkt georganiseerd voor het publiek. Het verslag van de infomarkten is terug te 
vinden op de website van de provincie Antwerpen.  
De reacties en adviezen over de startnota werden gebundeld in een scopingnota en een 
tweede versie van de procesnota. Deze werden gepubliceerd op de website van de 
provincie Antwerpen. Het PRUP handelt niet over de noodzakelijke bodemsanering van 
de kleiputten maar wel over de bestemming en de functie van het gebied. Het plangebied 
van het PRUP valt min of meer samen met het projectgebied. De indicatieve timing die 
hiervoor door de Provincie wordt vooropgesteld is: 

 Plenaire mei 2022 
 Voorlopige vaststelling najaar 2022 
 Definitieve vaststelling voorjaar 2023. 

 
Er zijn geen gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen noch bijzondere plannen van aanleg 
binnen het projectgebied gelegen. Er zijn evenmin verkavelingsvoorschriften van toepassing. 
 
Volgens het Gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979 en gewijzigd op 28 oktober 
1998, zijn de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, voor de gemeente Rumst gelegen 
in verschillende bestemmingszones, telkens met bijhorende voorschriften: 
 

 Golfterrein 
De gebieden die als golfterrein zijn aangeduid zijn bestemd om aangelegd te 
worden als groengebied samen met alle infrastructuur nodig voor het 
beoefenen van de golfsport evenals de bijkomende accommodatie zoals 
clubhuis, bergingsplaatsen, verblijfsgelegenheid voor de uitbater of de 
bewaker met uitsluiting van elke andere verblijfsaccommodatie. Wanneer 
het gebruik van het gebied als golfterrein komt te vervallen worden de 
voorschriften van artikel 13 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en de gewestplannen van toepassing. 
 

 Groengebied 
De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het 
natuurlijk milieu. 

 
 Oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien) 

Het gebied dat als "oeverstrook met bijzondere bestemming" is aangeduid, is bestemd 
voor de heraanleg van de kaaien: buurtrecreatie alsmede toeristische en 
havenactiviteiten kunnen er samengaan; alleen werken en handelingen die daarmee 
verband houden zijn er toegelaten. 
 

 
 Woongebied 
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De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf 
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen 
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-
culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 
 
Het projectgebied overlapt in de zuidelijke rand voor een zeer klein gedeelte met de 
woongebieden van Kapelstraat, Molleveld en Vorft.  
 

 Ambachtelijke bedrijven en KMO’s 
De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke 
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en 
de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het 
bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire 
dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, 
namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve 
restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale 
verkoop. 
De gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van 
goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalprodukten van 
schadelijke aard. 
Het betreft een zeer kleine oppervlakte ten zuiden van het projectgebied ter hoogte van 
de Rupel. 
 

 Bufferzone 
De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te 
worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen 
niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening 
van elkaar moeten gescheiden worden. 
Ten zuiden van de Kapelstraat situeert zich een buffergebied dat zich uitstrekt tot aan de 
Rupel 

 
 Natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid 

Het gebied dat als “natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de 
kleinijverheid” is aangeduid, is bestemd voor het behoud, de bescherming 
en het herstel van het natuurlijk milieu, overeenkomstig de voorzieningen 
voor de natuurgebieden van het artikel 13, 4.3.1., van het koninklijk besluit 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
gewestplannen. 
Eveneens toegelaten voor dit gebied zijn de noodzakelijke infrastructurele 
voorzieningen zoals transportbanden, voor het vervoer van klei van de 
ontginningsgebieden naar de baksteenfabrieken. Na het stopzetten van de 
ontginningen moeten die voorzieningen worden verwijderd en krijgt het 
gebied uitsluitend en definitief de bestemming van natuurgebied. 
Het projectgebied overlapt een klein deel het Natuurgebied met bijzondere voorschriften 
voor de kleinijverheid in het noorden. Dit is ter hoogte van de beperkte verlegging van het 
Keibrekerspad. 

 
 Bestaande waterwegen 

Het betreft een loutere aangifte van een hoofdverkeersvoorziening. 
 

 Reservatiegebied 
De reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden 
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opgesteld aan de handelingen en werken, ten einde de nodige ruimten te reserveren 
voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in 
stand te houden. 

 
2. de beschrijving van de bestemming die aan de omgeving in een straal van 500 meter 

rond het project is gegeven conform de plannen van aanleg en de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen; 

 
Binnen een straal van 500 m rond het project, zijn de volgende gewestplanbestemmingen 
aanwezig, die hierboven niet reeds werden aangehaald: 

 Industriegebied met nabestemming woongebied 
Het gebied industriegebied met nabestemming woongebied ligt in Boom ten zuiden van 
Kapelstraat, het gebied grenst aan het projectgebied. 

 Ambachtelijke zone en KMO’s 
De KMO zone Molleveld bevindt zich ten zuiden van de Kapelstraat in Terhagen op 50 
meter van het projectgebied. 

 Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut: 
Er bevindt zich een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut in het 
oosten van het projectgebied op een afstand 225 meter. 
Er bevindt zich een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut ten 
zuiden van de Rupel op een afstand van 350 meter van het projectgebied. 

 Agrarisch gebied: 
Op een afstand van 480 meter is een agrarisch gebied voorzien ten noorden van het 
projectgebied ter hoogte van de Kerremansstraat in Rumst. 

 Ontginningsgebied met grondkleur groengebied: 
Het ontginningsgebied met grondkleur groengebied bevindt zich ten noorden van het 
projectgebied en overlapt voor een klein deel met het projectgebied 

 Gebied voor dagrecreatie: 
Er bevindt zich een  gebied voor dagrecreatie ten westen van de Bosstraat in Boom dat  
deels grenst aan het projectgebied ter hoogte van de Bosstraat. 
Er bevindt zich een gebied voor dagrecreatie ten zuiden en aan de overzijde van de 
Rupel in Willebroek op een afstand van 125 meter van het projectgebied. 

 Bosgebied: 
Ten zuiden en aan de overzijde van de Rupel in Willebroek bevindt zich een  bosgebied 
op een afstand van 110 meter van het projectgebied. 

 Woongebied:  
Het dichtstbijzijnd woongebied bevindt zich in het westen, het woongebied van de 
Bosstraat en Nachtegaalstraat in Boom (noordwesten) en ter hoogte van de Kapelstraat 
te Boom (hoek met Bosstraat) en de Kapelstraat, Molleveld, Terhagenlei en Vorft in 
Terhagen  (zuidwesten) waar het projectgebied telkens grenst aan het woongebied.  
In Het Noorden bevinden zich enkele woningen in de ’s Herenbaan  en Kerremansstraat 
gelegen in woonzone met landelijk, karakter op een afstand van 420 tot 500 meter van 
het projectgebied.  
In het zuiden bevindt zich het woongebied van de dorpskern van Terhagen op een 
afstand van 100 meter of verder van het projectgebied. 

 Industriegebied: 
Er bevindt zich een industriegebied in Rumst ten oosten van het projectgebied op een 
afstand van 380 meter dat gesitueerd is ten noorden van de Nieuwstraat en ten oosten 
van het woongebied van Terhagen. 
Er bevindt zicht  een industriegebied in Boom ten westen van het projectgebied op een 
afstand van 340 meter van het projectgebied dat gesitueerd is ten zuiden van de 
Kapelstraat. 

 Bufferzones: 
Er bevindt zich een bufferzone tussen de Kapelstraat en de Rupel in Terhagen. Deze 
bufferzone is nagenoeg volledig gelegen in het projectgebied. Een tweede bufferzone 
bevindt zich ten oosten van de KMO zone op een afstand van 300 meter van het 
projectgebied. 
Er zijn ook buffergebieden aanwezig rond het reservatiegebied voor de kleiontginning te 
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Boom namelijk één ten zuiden van de Nachtegaalstraat in Boom dat buffergebied grenst 
aan het projectgebied en één ten noorden van de Dirkputstraat. 

 Woonuitbreidingsgebied: 
Ten noorden van het woongebied van Terhagen is een woonuitbreidingsgebied voorzien 
dat gelegen is op een afstand vanaf 100 meter van het projectgebied. Het 
woonuitbreidingsgebied werd grotendeels niet gerealiseerd behalve  rijwoningen ten 
noorden en westen  in Kardinaal Cardijnstraat, Veldstraat en Kamiel Huysmansstraat. 

 Reservatiestrook: 
Ten zuiden van het golfterrein is een reservatiestrook in overdruk voorzien voor de 
aanleg van wegen. Deze start vanaf de Nieuwstraat ten oosten van Terhagen tot aan de 
Kapelstraat ter hoogte van de Bosstraat in Boom.  

 Reservatiegebied: 
Ten noorden van het projectgebied op het grondgebied Boom is een reservatiegebied 
voor kleiontginning aanwezig. Dit is gelegen op een afstand van 150 meter van het 
projectgebied: 

 Natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid: 
Het natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid bevindt zich ten 
oosten van het projectgebied. Het projectgebied grenst aan dit gebied en overlapt dit met 
een strook van ongeveer 10 meter breedte. 

 
Naast de gewestplanbestemming zijn binnen een straal van 500 m van het projectgebied ook 
raakvlakken met de contouren van het BPA Terhagen zuidelijk deel en de gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen ‘Terhagen Zuid (herziening)’, ‘Crequi’ en ‘Kloosterstraat 
herziening’. De voorschriften van deze plannen zijn allemaal te raadplegen op de website van de 
gemeente Rumst maar zijn niet van toepassing voor de voorliggende aanvraag tot 
omgevingsvergunning. 
 
Voor het grondgebied Boom wordt voor andere planprocessen dan deze van het gewestplan, 
verwezen naar het advies van het lokaal bestuur Boom.  
 
Bijzonderheden 
Er wordt opgemerkt dat een deel van de projectsite en de omgeving is gelegen binnen het 
habitatgebied Rupel. 
 
3. een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de 

omgeving en de goede ruimtelijke ordening; 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt in artikel 4.3.1 § 2 dat de goede ruimtelijke 
ordening  wordt beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben 
op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de 
bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en 
op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder 
met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4. 

Hierover kan het volgende worden gesteld: 

 Functionele inpasbaarheid 

Voor de functionele inpasbaarheid van de werken, wordt gekeken naar de uiteindelijke nieuwe 
toestand van het terrein, gezien de werffase slechts een tijdelijk stadium is tussen de actuele 
toestand en de uiteindelijke toestand van het de site. 
 
Met de nieuwe toestand wordt verwezen naar het gebied na de sanering van de stortplaatsen 
met het nieuwe reliëf en met de herinrichting van het gebied tussen de Kapelstraat en de Rupel. 
Op dat moment zullen de tijdelijke infrastructuren weggehaald zijn. 
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De stedenbouwkundig vergunningsplichtige handelingen die voor onbepaalde duur worden 
aangevraagd, worden als volgt opgesomd in de aanvraag: 

 twee aanmeerpalen voor de pleziervaart 
 een fietstunnel met bijhorende constructies en een (omgelegd) fietspad ter hoogte van de 

Rupeldijk 
 reliëfwijzigingen voor de inrichting van de ecocorridor tussen de Rupel en de Kapelstraat 
 een voetgangersbrug in de ecocorridor  
 een tunnel onder de Kapelstraat als blijvende verbinding tussen de Rupel en de 

kleiputten Terhagen, inclusief de parallel lopende ecopassage /buis  
 een nieuw reliëf in de kleiputten van Terhagen, incl. de schanskorven muren 
 de nodige steun- en keermuren binnen het gebied van de kleiputten 
 de voetgangers/fietsbrug aansluitend bij het Keibrekerspad.  

 
Gepaard gaand met deze permanente constructies wordt het terrein terug ingericht als een 
volledig groene en natuurlijk omgeving. Bij de opmaak van het PRUP Groengebied Terhagen 
Boom wordt dezelfde doelstelling beoogd door het golfterrein te herbestemmen naar een 
groengebied. 
 
Voor de volledigheid: eventuele paden binnen het gebied worden later aangelegd en maken geen 
deel uit van de voorliggende vergunningsaanvraag.  

Gegeven de actuele situatie ter plaatse, waarbij het een doorwaadbaar groen domein betreft dat 
wordt gebruikt in functie van zachte recreatie, kan worden gesteld dat de voorgenomen 
toekomstige toestand in grote mate opnieuw eenzelfde functie beoogt dan deze die ze vandaag 
vervult, echter nadat een aantal (gezondheids)bedreigingen voor de omgeving zijn weggewerkt.  
Vroeger was het gehele gebied vrij toegankelijk maar omwille van gezondheidsrisico’s werden 
grote delen voor het publiek afgesloten. Na de sanering en de herinrichting van het landschap, 
zal het gebied toegankelijk gemaakt worden voor het publiek met uitzondering van de delen waar 
de nadruk op natuurbehoud ligt en waar een gecontroleerde toegang zal georganiseerd worden. 

Landschappelijk zal het nieuwe landschap aansluiten bij bestaande en te behouden bosgebieden 
en bij nog te ontwikkelen groengebieden na ontginning.  

Het doel om vanaf de Rupel de natte natuur in het gebied in te brengen, versterkt de band met de 
omgeving en is in overeenstemming met de beleidsopties die genomen zijn in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan voor het open ruimte gebied 

De aanvraag is functioneel verenigbaar met de omgeving. 

 Mobiliteitsaspecten 

Tijdens de werffase 

Tijdens de werffase zullen de grote grondvolumes worden aangevoerd via de Rupel en over een 
tijdelijke weg die de Kapelstraat als tunnel zal kruisen. Alle grondtransport geschiedt tussen plek 
van herkomst en het inrichtingsgebied volledig en exclusief via de binnenvaart en 
overslaginfrastructuur langs de Rupel. Enkel het laatste deel van het grondtransport gebeurt met 
vrachtwagens die over en weer zullen rijden tussen de zone voor aan te vullen gronden en de 
Rupel. 
De mobiliteitsimpact voor het wegverkeer doorheen de dorpskernen van Rumst en Terhagen 
wordt hierdoor quasi tot nul herleid. 

De gemeente Rumst voorziet in een herinrichting van de Kapelstraat waarbij aandacht wordt 
besteed aan de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De voorliggende aanvraag houdt hiermee 
rekening, het vrachtverkeer zal nergens de trage weggebruiker hinderen. Door de voorziene 
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ondertunneling onder de Kapelstraat zal het werfverkeer ook voor het gemotoriseerd verkeer dat 
van de Kapelstraat gebruik maakt, niet hinderen. 

Ter hoogte van de Rupel wordt de bestaande fietsverbinding gedeeltelijk omgelegd en 
ondertunneld om ook daar enige kruising met vrachtverkeer tijdens de werken te vermijden. 

De aanvraag geeft blijk van voldoende aandacht voor het beperken van elke mogelijke 
mobiliteitshinder en voorziet daarvoor in de nodige infrastructuur. 

De aanvraag is qua mobiliteitsimpact tijdens de werfzone verwaarloosbaar en dus verenigbaar 
met de omgeving. 

Na de werken 

Na de werken zullen een aantal opgewaardeerde trage verbindingen de mobiliteit voor de zwakke 
weggebruiker verbeteren. Voor het overige heeft het project in zijn eindfase geen impact op de 
automobiliteit. 

De aanvraag is qua mobiliteit verenigbaar met de omgeving in de eindfase. 

 Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid 

Het betreft een sanerings- en landschapsherinrichtingsproject dat in totaliteit  aanzienlijke schaal 
heeft ten opzichte van de omgeving. Deze schaal is vergelijkbaar met werken die werden en 
worden uitgevoerd voor ontginning van het gebied en de omgeving. Het nieuwe landschap zal 
een meer diverse invulling krijgen dan op de dag van vandaag het geval is. De grootschaligheid 
van het landschap zoals het zich vandaag aandient zal door de gefaseerde aanpak en met 
verschillende kleinere karakteristieke invullingen eerder tot een meer gedifferentieerd landschap 
leiden waardoor de schijnbare grootschaligheid van het project in zijn totaliteit, te herleiden is tot 
verschillende kleinere landschappen met een eigen identiteit. Dit werkt schaal verlagend voor de 
omgeving ten opzichte van de huidige toestand. Het aanleggen van een aan te planten heuvel op 
een aanzienlijke hoogte zal wel leiden tot enige impact voor de omgeving zonder hiervoor 
hinderlijk te zijn. Deze heuvel zal echter bijdragen tot een aantrekkelijker en meer divers 
ingerichte omgeving dan de situatie van vandaag. 

De werken worden in fases uitgevoerd waardoor ook tijdens de werffase, en met toepassing van 
de gepaste milderende maatregelen zoals beschreven in het goedgekeurde MER, de werken op 
schaal van de omgeving zullen uitgevoerd worden. 

Zowel tijdens als na de werken zal de impact op de schaal van de omgeving positief zijn.  

Het ruimtegebruik zal na het beëindigen van de werken een hoofdzakelijk natuurlijk karakter 
kennen met mogelijkheid voor zacht recreatief medegebruik, wat nu ook al het geval is. Dit brengt 
geen hinder mee voor de omwonenden en is zelfs positief voor de toegankelijkheid van het 
gebied. Deze inrichting sluit aan bij de bestaande en te behouden bebossing en bij nog te 
ontwikkelen groengebieden na ontginning. 

Over de bouwdichtheid kunnen / dienen er in deze geen uitspraken gedaan te worden. 

De werken en het project na uitvoering van de werken, zullen qua schaal en ruimtegebruik 
verenigbaar zijn met de omgeving. 

 Visueel-vormelijke elementen 
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Er wordt slechts stelselmatig ontbost, opgehoogd en terug bebost Dit zal leiden tot zones waar de 
ontbossing nog niet is gerealiseerd, zones waar ontbost is en het nieuwe landschap zich aan het 
ontwikkelen is en zones waar de ontbossing effectief wordt uitgevoerd. Dit stelselmatig 
veranderende landschap zal voor de omgeving ook zo ervaren worden. Door gefaseerd te 
werken en ontboste zones onmiddellijk weer te bebossen, zullen geen grote kale vlaktes waar te 
nemen zijn. Er zullen wel periodes zijn dat delen effectief ontbost zijn en delen voorzien zijn van 
nieuwe jonge aanplantingen die bij aanvang nog niet het aanzien van een volwaardig bos kunnen 
geven.  

De verontdieping van het projectgebied herstelt in zekere mate het reliëf dat bestond voor de 
ontginningswerken een aanvang namen. In die periode werd het gebied voornamelijk door 
landbouw ingevuld en zal nu worden voorzien van een natuurlijk landschap in functie van 
waterberging en (natte) natuur. Het nieuwe uitzicht zal, nadat de nieuwe aanplantingen tot volle 
wasdom zijn gekomen, het uitzicht van vandaag (30 jaar geleden ontstaan) evenaren. Dit zal 
geleidelijk aan gebeuren. De herbebossing zal bestaan uit klimaatbestendige loofbomen 
aangepast aan de omgeving om zeker stand te kunnen houden voor meerdere generaties. 

Het doel van het project is een sanering van een voormalige stortplaats en het verontdiepen van 
oude kleiputten, teneinde een nieuw, natuurlijk landschap te creëren in functie van waterberging 
en (natte) natuur. 

Gezien de volledige site opnieuw aangeplant en zelfs grotendeels bebost zal worden, kan worden 
gesteld dat het project visueel-vormelijk aanvaardbaar is en verenigbaar is met de bestaande 
omgeving. 

 Bodemreliëf 

Het bodemreliëf wordt aanzienlijk gewijzigd. Volgens de aanvraag zijn de reliëfwijzigingen een 
rechtstreeks gevolg van de bodemverontreiniging die op de site aanwezig is.  
 
Er wordt overwegend opgehoogd met als doel de afdekking van de voormalige stortplaatsen. 
Tussen de Bosstraat, de Hoogstraat en de Kapelstraat volgt daarna een bijkomende ophoging in 
functie van de terreinmodellering van het nieuwe landschap. De grootste terreinmodellering zal 
zichtbaar zijn ter hoogte van de locatie waar een heuvel met een merkbaar hoogteverschil wordt 
aangelegd. Door de bebossing van deze heuvel zal het reliëfverschil toch natuurlijk overkomen. 
 
In de motivatienota bij de aanvraag wordt gesteld dat de afwateringsrichting van het 
projectgebied conform de bestaande toestand blijft verlopen in zuidelijke richting. In de nieuwe 
toestand wordt het afstromend hemelwater opgevangen in het dal, de afwateringsgrachten en in 
de bestaande bedding van de Molleveldloop, allen wateren af in zuidelijke richting en sluiten aan 
op vijvers en verzinkingen aan de noordzijde van de Kapelstraat. Plaatselijk kruisen deze 
bovengrondse watervoerende elementen heuvels, hellingen en plateau’s en zones waar in een 
latere fase paden en verblijfsruimtes (ontmoetingsplekken) worden aangelegd. 
 
Rekening houdend met de gegevens uit de aanvraag wordt gesteld dat de wijziging van het 
bodemreliëf omwille van de saneringsplicht niet alleen noodzakelijk is maar ook verenigbaar is 
met de omgeving. 

 Cultuurhistorische aspecten 

Binnen het projectgebied werden geen erfgoedrelicten geregistreerd door Agentschap Onroerend 
Erfgoed. 

Het huidige landschap ontstond ongeveer 30 jaar geleden op het ogenblik dat de ontginning ten 
einde was gebracht en de spontane bebossing met hoofdzakelijk pioniersbegroeiing tot stand 
kwam. Dit recente landschap heeft als dusdanig geen cultuurhistorische betekenis.  
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Het oorspronkelijke landschap van voor de ontginningen zou wel als cultuurhistorisch kunnen 
aanzien worden maar werd volledig vergraven en vernietigd en heeft in de huidige context van 
deze omgeving geen toekomstkansen meer. De voorziene natuurontwikkeling voorziet kansen 
voor het ontwikkelen van een nieuw klimaatrobuust landschap dat de huidige klimaatuitdagingen 
kan trotseren en een deel van het antwoord kan bieden op het beheersen van de 
waterhuishouding in deze regio. 

Cultuurhistorische aspecten zijn binnen deze aanvraag bijgevolg niet relevant aangezien ze niet 
aanwezig zijn. 

 Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid 

Inzake hinderaspecten en veiligheid kan worden verwezen naar het MER, de passende 
beoordeling en andere rapporten uit het aanvraagdossier die diverse milderende maatregelen 
suggereren. Mits het toepassen van deze maatregelen en voorwaarden zal het project niet 
hinderlijk of onveilig zijn en is het acceptabel.  

Op gezondheidsvlak kan worden gesteld dat het hele project in eerste instantie een beter 
leefmilieu beoogt door de sanering van verontreinigde gebieden. Het project zal dan ook een 
positieve invloed hebben op de volksgezondheid. Tot slot kan qua gebruiksgenot nog worden 
gesteld, dat dit tijdelijk zal worden beperkt in de werffase. Om dit te milderen zal de realisatie van de 
morfologie in delen gebeuren, die onmiddellijk worden afgewerkt en opnieuw toegankelijk worden 
gemaakt na realisatie. De oppervlakte “onder werf” (in casu in gebruik voor sanering of creatie van de 
nieuwe morfologie) kan maximaal 25 ha bedragen (dit verplicht tot definitieve natuurontwikkeling 
vooraleer de werf kan worden verdergezet). Zo is er nooit sprake van één grote werfzone. 

Na voltooiing zal het volledige gebied evenwel opnieuw gebruikt kunnen worden voor zachte 
recreatie in een bijzondere en groene omgeving waarin natuur tevens alle kansen krijgt om zich 
te ontwikkelen. Gebieden in de omgeving zoals “het bos van Terhagen” zullen tijdens de werken 
toegankelijk blijven voor buurtbewoners.  

Enkel tijdens de werfzone zullen hinderlijke aspecten met milderende maatregelen moeten 
ondervangen worden. In de eindfase is een positieve impact te verwachten voor de gezondheid, 
het gebruiksgenot en de veiligheid van de omgeving zoals blijkt uit het MER. Er is een duidelijke 
verbetering te verwachten van de milieu hygiënische situatie en de kwaliteit van de natuur in het 
gebied. Het project is ook voor deze aspecten in de eindfase verenigbaar met de omgeving en 
tijdens de werffase mits het uitvoeren van milderende maatregelen. 

Zoals hierboven in alle onderscheiden onderdelen werd vastgesteld, komt de aanvraag tegemoet 
aan een goede ruimtelijke ordening binnen de bestaande omgeving. 

4. een gemotiveerde beoordeling van de aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichting of 
activiteit op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu  

 
In het MER en in de bijkomende specifieke studies en rapporten worden de verschillende 
aspecten die mogelijk kunnen leiden tot hinder of risico’s voor mens en milieu uitvoerig 
onderzocht en waar nodig werden alternatieven of milderende maatregelen voorgesteld. De 
volgende milieuaspecten van het aangevraagde project werden in het MER beoordeeld: bodem, 
water, geluid en trillingen, biodiversiteit, landschap en erfgoed, mens en ruimte, mens en 
gezondheid en klimaat. 
 
We kunnen hieruit concluderen dat mits de in het MER en de in de specifieke studies 
voorgestelde milderende maatregelen worden nageleefd de milieueffecten en de hinder van de 
voorliggende aanvraag tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden. 
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Uit het MER kunnen we bovendien afleiden dat na realisatie van het project er een duidelijke 
verbetering is te verwachten van de milieu hygiënische situatie en de kwaliteit van de natuur in 
het gebied. 
 
5. De voorwaarden die het college nuttig acht 

- De in het MER voorgestelde randvoorwaarden, moeten opgenomen als voorwaarden 
in de vergunning.  

- De in de passende beoordeling voorgestelde randvoorwaarden, moeten opgenomen 
als voorwaarden in de vergunning behalve wat betreft : 

o De ecotunnel onder de Kapelstraat die ook voetgangers moet kunnen 
toelaten zodat het groengebied ook via de Rupeldijk bereikbaar blijft zonder 
de Kapelstraat te moeten kruisen. 

- De in de onderzoeksnota van INBO: “Analyse van de mogelijkheden voor bos- en 
natuurontwikkeling in het kleiontginningsgebied van Rumst en Boom na sanering en 
grondberging” voorgestelde randvoorwaarden, moeten opgenomen worden als 
voorwaarden in de vergunning. 

- Tijdens de inrichtingswerken zijn geluidshinderlijke activiteiten verboden tijdens het 
weekend, op feestdagen en elke dag voor 7u en na 19u. Een uitzondering hierop is 
mogelijk indien wegens het getij de schepen vroeger moeten gelost worden. In dit 
geval verschuift het tijdsvenster met een uur en geldt er een verbod op 
geluidshinderlijke activiteiten voor 6 u en na 18u.Omwille van weersomstandigheden, 
bijzondere omstandigheden of overmacht, kan het college van burgemeester en 
schepenen gemotiveerd uitzonderingen toestaan op deze regel. 

 
6. een gemotiveerde beoordeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn 

ingediend tijdens het openbaar onderzoek 
 
Tijdens het  openbaar onderzoek werden  

- 1019 tijdig en ontvankelijke bezwaren (via het omgevingsloket en tegen 
ontvangstbewijs) ingediend 

- 32 onontvankelijke bezwaren ingediend (deze werden niet bezorgd zoals 
aangegeven in de publicatie van de aanvraag tot omgevingsvergunning). De inhoud 
van deze bezwaren verschilt evenwel niet van de hierna besproken bezwaren, 
opmerkingen en standpunten. 

 
Bezwaren, opmerkingen en standpunten worden hierna thematisch besproken om te vermijden 
dat telkens weer dezelfde of gelijkaardige bezwaren dienen behandeld te worden. 
 

1. De saneringsnoodzaak van de oude stortplaats met huishoudelijk afval wordt in 
vraag gesteld: er zou geen risico bestaan van verontreiniging van het rupelwater 
door sulfaten die uit projectgebied in de Rupel zouden stromen. 
 
Het lokaal bestuur kan hierover zelf geen uitspraak doen. De hogere overheid moet 
hierover oordelen op basis van de wettelijke verplichtingen. 
Op basis van de resultaten en het verslag van het oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek, werd door OVAM vastgesteld dat bodemsanering noodzakelijk is. 
Hieruit volgt een na te leven decretale saneringsplicht. 
 
Onderzoek INBO 
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft in 2019 en  2020 een studie uitgevoerd 
in het gebied naar de “Analyse van de mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in 
het kleiontginningsgebied van Rumst en Boom na sanering en grondberging”.  
 
In deze studie werd bijkomend onderzoek uitgevoerd om de ecotoxicologische effecten 
van de aanwezige bodemverontreiniging beter in kaart te brengen.  
Uit de conclusie van deze studie (pag.3) blijkt : 
“Er werd vastgesteld dat de actuele milieukwaliteit van het gebied nog steeds ondermaats is en 
een duurzame sanering absoluut noodzakelijk lijkt.”  
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Conclusie :  
Het bezwaar wordt niet bijgetreden: De sanering wordt door de hogere overheid op basis 
van een onderzoek als noodzakelijk beoordeeld en is daarom decretaal verplicht  
 

2. Men vraagt de onmiddellijke sanering van het asbeststort los van andere werken in 
de Kleiputten Terhagen gezien het dringende humaan toxicologisch risico van 
deze stortplaats. 
 
De grondeigenaars hebben de voorbije jaren voorlopige maatregelen genomen om elke 
vorm van verspreiding van asbest vanuit het asbeststort ter hoogte van de Bosstraat in 
Boom tegen te gaan.  De plaatsen waar asbest aan de oppervlakte komt, werden 
gefixeerd en afgedekt met glasvezel-polyesterdoeken met epoxyhars. Daarop kwam nog 
een extra coating ter bescherming tegen de weersomstandigheden. Op de steilste zone 
nabij de parking in de Bosstraat werden houtsnippers aangebracht. Dit is een natuurlijk 
product waar nog water doorloopt zodat er in de lente planten op kunnen groeien. 
Om ervoor te zorgen dat buurtbewoners en recreanten niet in contact kunnen komen met 
asbesthoudend materiaal werd het terrein met asbestvervuiling afgesloten. Halfjaarlijks 
wordt door een erkend bodemsaneringsdeskundige een inspectie gedaan van het terrein. 
Er gebeuren regelmatig luchtmetingen door VITO om na te gaan of er asbestvezels in de 
omgevingslucht aanwezig zijn. 
 
Conclusie :  
De opmerking, het standpunt wordt niet bijgetreden : Met de gerealiseerde 
veiligheidsmaatregelen is de veiligheid momenteel tijdelijk gegarandeerd en onder 
controle. Een definitieve sanering met grondaanvullingen zal maken dat het asbeststort 
op een goede en duurzame manier kan gesaneerd worden waarna de terreinen ook 
opnieuw toegankelijk zullen zijn voor het publiek (is nu omwille van veiligheidsredenen 
afgesloten voor publiek). 
 

3. Zowel in de Groene Corridor als in de Kleiputten Terhagen werden tal van 
beschermde en bedreigde dieren en planten waargenomen. Het opvullen van de 
kleiputten betekent de totale vernietiging van deze biotoop. 

De effecten op de aanwezige biodiversiteit werden onderzocht in het MER. Hierbij wordt 
geconcludeerd (pag.365) dat tijdens de werken er een negatief effect is ten aanzien van 
ecotoopverlies, versnippering en geluidsverstoring. Er werden milderende maatregelen 
uitgewerkt om deze effecten maximaal te reduceren. 
 
Bij de eindafwerking voor de nabestemming van het gebied zullen nieuwe kansen worden 
gecreëerd voor natuurontwikkeling. De uiteindelijke ecotoopwinst zal afhangen van de 
precieze eindinrichting en het beheer in functie van de nabestemming. Met betrekking tot 
de geplande bos- en natuurontwikkeling kan het volgende gesteld worden (pag. 334 
MER):  

o Het verlies aan natte biotopen in de bestaande toestand zal minstens 
gecompenseerd worden in oppervlakte door de creatie van een aantal nieuwe 
natte biotopen waarvan de ecologische potenties en verbindingsfuncties 
verwacht worden groter te zijn dan in de bestaande toestand door toepassen van 
een natuur technische milieubouw, de relocatie van de visvijver, de creatie van 
een rietmoeras, vernatting rond de noordelijke plas en de creatie van natte 
stapstenen in het gebied waaronder ecocorridor Molleveld en de centrale vallei in 
het projectgebied.  

o In de projectie van de bos en -natuurontwikkeling van De Vos et al. (2020) wordt 
verwacht dat er 10 jaar na de aanplant een halfopen boslandschap ontstaat. 
Lokaal is reeds gesloten bos aanwezig, dat bestaat uit snelgroeiende pioniers 
met een hoogte tussen 5m en 10m, en daartussen trager groeiende 
climaxboomsoorten die maximum 5m hoog zijn. Dit gesloten bos is vooral te 
vinden rond het voormalige traject van de Potgatbeek, waar ook de steilste 
hellingen te vinden zijn. Naast dit jonge bos dat reeds een gevarieerde verticale 

Gemeente Rumst - College van burgemeester en schepenen van 5 januari 2022 - 2022_CBS_00004 : Sanering, 
verondieping en natuurontwikkeling kleiputten Rumst: voorwaardelijk gunstig advies 

20/32



16/26 
 

opbouw heeft, is er ook een afwisseling in de horizontale landschapsstructuur. 
De soortenrijke kalkrijke struwelen zijn na 10 jaar goed ontwikkeld en zomen 
delen van het landschap af die niet beplant zijn en die spontaan verbossen, of 
als open plek beheerd zullen worden.  

o De Vos et al. (2020) stellen dat 30 jaar na de aanplant, de biomassa van het bos 
dat in het projectgebied na de creatie van de nieuwe morfologie tot ontwikkeling 
is gekomen, die van het actueel aanwezige bos heeft overtroffen. Bovendien 
wordt er verwacht dat de soortendiversiteit van het nieuwe bos veel groter dan 
dat van het actueel aanwezige bos zal zijn, waar vrijwel uitsluitend 
pionierboomsoorten te vinden zijn.  

 
Conclusie :  
Het bezwaar kan niet worden bijgetreden: Het uiteindelijke resultaat van het project zal 
volgens de aanvraag en de bijhorende studies positief tot aanzienlijk positief zijn voor de 
natuur en de biodiversiteit. 
 

4. Er werden in het gebied tal van zeldzame, beschermde en bedreigde dieren en 
planten waargenomen (waarnemingen.be). Het project betekent de totale 
vernietiging van deze biotoop met alle fauna en flora, met onherstelbare schade 
voor deze soorten. Dit is in strijd met de Zorgplicht in het Natuurdecreet. 

Het lokale bestuur meent op basis van het MER, dat de zorgplicht van het Natuurdecreet 
is nageleefd. Het is aan de vergunningverlenende overheid om zich definitief uit te 
spreken over de naleving van de zorgplicht zoals opgenomen in het Natuurdecreet. 
 
Conclusie :  
Het standpunt van de gemeente over deze argumenten, is dat de vergunningverlenende 
overheid zich ervan moet vergewissen of het gevraagde in overeenstemming is met alle 
van toepassing zijnde rechtsregels, en slechts in dat geval kan vergunnen. 
 

5. Men geeft aan dat de Kleiputten Terhagen als waardevol groengebied moeten 
behouden blijven. Deze zijn namelijk een grote groene long tussen de A12 en E19. 
Het behoud is belangrijk voor het gebruik voor ontspanning, ont-stressen, sporten, 
wandelen en fietsen, en om de kinderen de mogelijkheid te geven om in de natuur 
te spelen, dit is belangrijk voor hun ontwikkeling. 

Met de realisatie van het project zal het groengebied behouden worden en betere 
natuurontwikkelingskansen krijgen zoals blijkt uit de studie van het INBO “Analyse van de 
mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in het kleiontginningsgebied van Rumst 
en Boom na sanering en grondberging”. Het volledige gebied wordt na de werken 
ingericht als een groengebied met zachte recreatiemogelijkheden en met een belangrijke 
verbetering van de natuurontwikkelingsmogelijkheden. 
De werken worden gefaseerd uitgevoerd zodat er binnen de projectzone altijd 
toegankelijke ruimtes zullen blijven bestaan. Het project zelf voorziet na realisatie de 
toegankelijkheid van grote delen van het gebied met uitzondering van de zones waar 
spontane natuurontwikkeling aangewezen is. De “groene long” zal door of na de werken 
niet verdwenen zijn, integendeel zal door de geplande landschappelijke ingrepen, de 
garantie tot behoud van de “groene long” verbeterd worden. 

 
Zoals blijkt uit de voorliggende aanvraag, zal het gebied tijdens de werken tijdelijk 
ecotoopverlies en beperkingen in toegankelijkheid ondervinden. Hiervoor worden 
volgende milderende maatregelen opgenomen in de MER studie (pag.135 MER - niet 
technische samenvatting): 

- In eenzelfde jaar kan maximaal 10 ha worden ontbost;  
- De sanering, creatie van de nieuwe morfologie en natuurontwikkeling volgen 

elkaar niet chronologisch op voor het geheel van het projectgebied maar er 
wordt een fasering uitgewerkt waardoor deze opeenvolgende handelingen 
gefaseerd doorheen het gebied schrijden. Dit betekent dat er geen volledige 
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éénmalige kaalslag binnen het inrichtingsgebied gebeurt en er steeds terug 
aangeplante zones of voor natuur ontwikkelde zones aanwezig zijn;  

- De oppervlakte “onder werf” (in casu in gebruik voor sanering of creatie van 
de nieuwe morfologie) kan maximaal 25 ha bedragen (dit verplicht tot 
definitieve natuurontwikkeling vooraleer de werf kan worden verdergezet). Zo 
is er nooit sprake van één grote werfzone; 

- Er wordt in de mate van het mogelijke op een terug schrijdende wijze 
aangevuld; hiermee bedoelen we dat de aanvullingen idealiter starten op de 
grootste afstanden tot de kade waardoor aangevulde zones en zones waar 
de natuurontwikkeling gaande is niet met zwaar verkeer hoeven te worden 
betreden. Bodemverslemping en verstoring worden hiermee vermeden. 
Eventuele tijdelijke werfwegen in gekeurd puin op geotextiel tot aan het 
aanvulfront worden dan ook terug schrijdend afgebroken voorafgaand aan 
aanvulling.  

- Rekening houdend met de verschillende verwachte geotechnische 
kwaliteiten en bodemtexturen van de gronden enerzijds en de geotechnische 
vereisten van aanvulling en de opbouw van de saneringen anderzijds zal er 
gewerkt worden met meerdere aanvulfronten. Hun aantal en oppervlakte zal 
binnen deze randvoorwaarden zoveel als mogelijk beperkt worden. 

 

Conclusie :  
Het bezwaar kan niet worden bijgetreden: het nieuwe landschap zal klimaatrobuust 
worden uitgevoerd waardoor de garantie op het behoud van deze groene long op de 
lange termijn veel groter zal zijn dan vandaag. 

6. Men geeft aan dat de 'nieuwe natuur' van het 'saneringsproject' het gekapte bos de 
eerste 50 jaar (of langer) niet zal evenaren. Bijgevolg wordt hier 2 generaties 
kinderen het recht ontzegd tot natuur in hun nabije omgeving en daarmee 
eveneens het recht op een betere ontwikkeling tot zowel fysisch- als psychisch 
gezondere volwassenen 

De huidige bossen die in het projectgebied aanwezig zijn, zijn over het algemeen niet 
ouder dat 26 jaar en zijn spontaan tot stand gekomen na een eerste grondaanvulling in 
1996 (destijds was het dus een kale vlakte). De bewering dat het 50 jaar zal duren voor 
de nieuwe bosaanplantingen de huidige bossen evenaren is niet correct en niet relevant. 
De hierboven vermelde fasering van de werken maakt dat zo snel als mogelijk met 
herbebossing zal gestart worden. In de studie van het INBO “Analyse van de 
mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in het kleiontginningsgebied van Rumst 
en Boom na sanering en grondberging” word aangegeven waarmee moet rekening 
gehouden worden bij de  herbebossing om een ecologische zeer waardevol en 
klimaatrobuust bos te bekomen. Uit deze studie blijkt ook dat wanneer de vooropgestelde 
strategie voor boswikkeling wordt gevolgd, er wordt verwacht dat reeds vanaf 10 jaar na 
de aanplant een halfopen boslandschap in het gebied ontstaat. (pag 365 MER) 
 
Conclusie :  
Het bezwaar kan niet worden bijgetreden: mits het volgen van de voorgestelde 
maatregelen uit het INBO rapport zal er al 10 jaar na de aanplant een halfopen 
boslandschap ontstaan zijn. 
 

7. De overlast van zulke grootse werken en de langdurige hypothekering van de 
openbare ruimte die daarmee gepaard gaat, mag niet onderschat worden. 

In het MER worden de overlasteffecten van het project in kaart gebracht en worden 
verschillende milderende maatregelen voorgesteld om deze te beperken of te vermijden. 
Deze milderende maatregelen moeten opgenomen worden als voorwaarden in de 
omgevingsvergunning. 
Verder wordt het terrein in fases ontwikkeld waarbij de toegankelijkheid van het gebied 
wordt behouden voor de zones die op dat ogenblik niet in ontwikkeling zijn. Dat betekent 
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op zich louter een tijdelijke beperking van de toegankelijkheid van het projectgebied 
zonder de toegankelijkheid in zijn geheel te hypothekeren. 
Grote delen van het projectgebied zijn momenteel ook al ontoegankelijk voor publiek 
gebruik omwille van veiligheidsredenen. Na realisatie van het projectgebied zal de 
toegankelijkheid tot bepaalde zones enkel nog beperkt worden tot de plaatsen waar 
spontane natuurontwikkeling aangewezen is. Door het uitvoeren van de saneringswerken 
zal de toegankelijkheid van het projectgebied toenemen ten opzichte van de huidige 
situatie.  
 
Conclusie: 
Het bezwaar is gegrond wat betreft de overlast. Er kan niet ontkend worden dat de 
werken met enige overlast voor de omgeving zullen plaatsvinden. Wanneer vergunning 
wordt verleend, dient in de voorwaarden opgelegd te worden dat de voorgestelde en 
milderende maatregelen zoals beschreven in het goedgekeurde MER, dienen toegepast 
te worden. De werken mogen ook niet uitgevoerd worden tijdens het weekend, de 
feestdagen en elke dag voor 7u en na 19u behoudens overmacht zoals hoger 
opgenomen in de voorwaarden die het college opgenomen wenst te zien wanneer een 
vergunning wordt verleend. 
Het bezwaar wordt niet bijgetreden wat betreft de hypothekering van de openbare ruimte. 
 

8. Het project voorziet wijzigingen die het typerende landschap zullen aantasten. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van het landschap en bouwkundig erfgoed zijn te 
verwachten. Het project zorgt voor aantasting van het typerend landschap door de 
aanleg van de voorziene morfologie. Daardoor is er een onherstelbaar negatief 
effect op het historisch landschap indien dit project wordt uitgevoerd. 

Uit het bezwaarschrift blijkt niet wat bedoeld wordt met historisch landschap. Zoals blijkt 
uit verschillende kaartbronnen (Cartesius), werd het oorspronkelijke landschap door de 
kleiontginningen van vorige eeuw grondig gewijzigd. Het afgraven van de bestaande 
bodem heeft geleid tot nieuwe kunstmatige reliëfverschillen waar voorheen de 
reliëfverschillen op natuurlijke wijze tot stand waren gekomen (Hombeeks plateau, 
Boomse Questa). Op een historische kaart van 1915 van de gemeente Boom, is af te 
lezen dat op dat ogenblik nog niet met de kleiontginning was gestart. Deze kaart geeft 
echter geen landschappelijke kenmerken mee. De Vandermaelen kaart (1846-1854) 
geeft op deze locatie wel reliëfverschillen mee en ter hoogte van het huidige Mollenveld 
staat “briqueteries” te lezen wat op een aanduiding kan wijzen van de eerste 
steenbakkerijen. Ten noorden van de Kapelstraat (en het huidige projectgebied) is uit 
deze kaart nog het natuurlijke reliëfverschil af te leiden dat kenmerkend is voor de 
Boomse Questa.  
De Ferrariskaart (eerste helft 18de eeuw) geeft meer landschappelijke kenmerken waarbij 
ten zuiden van de Kapelstraat (Mollenveld) een sterk reliëfverschil is waar te nemen en 
een zachter reliëfverschil tussen de voormalige en huidige Bosstraat (buurtweg nr. 2) en 
de Kapelstraat, het landschap kenmerkte zich hier destijds door een typisch 
kamerlandschap met agrarische invulling dat typerend was voor de hele regio. Het 
reliëfverschil is hier ook al te verklaren door de Boomse Questa. 
Geen van deze op natuurlijke wijze ontstane landschappen zijn vandaag in het 
projectgebied terug te vinden, het landschap was door de kleiontginningen sinds het 
begin van de vorige eeuw voortdurend in evolutie. Na de kleiontginning werden grote 
delen van het ontginningslandschap opnieuw drastisch gewijzigd door de stortactiviteiten 
vanaf ongeveer 1960 tot het einde van vorige eeuw. Het is pas sinds 1996 dat het gebied 
geen drastische wijziging meer heeft ondergaan en dat spontane bosontwikkeling met 
pioniersbegroeiing is ontstaan. Het huidige landschap wordt door Onroerend erfgoed als 
een gebied waar geen archeologie aanwezig is aangeduid en wordt ook niet als 
historisch landschap of erfgoedlandschap aangeduid. 
Het nieuwe landschap zal de oorspronkelijke reliëfstructuur van voor de ontginningen, 
maximaal benaderen zonder daarbij het belang van het waterbufferende vermogen van 
deze projectzone uit het oog te verliezen.  
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Met deze aanvraag wordt de vervuiling uit het verleden aangepakt en wordt een nieuwe 
landinrichting beoogd met een definitief karakter. Het doel is om een robuust landschap 
te creëren dat de veranderende klimatologische situaties kan doorstaan en dat een 
antwoord kan bieden op de eisen van een goede waterhuishouding. 
 
Conclusie 
Er is geen duidelijkheid in het bezwaarschrift wat juist met historisch landschap wordt 
bedoeld. Het landschap is sinds de vorige eeuw voortdurend in evolutie en werd door 
Onroerend Erfgoed ook niet als historisch of erfgoedlandschap aangeduid. Het bezwaar 
is niet gegrond. 
 

9. De voorgestelde ophoging in de Kleiputten Terhagen is nefast voor de 
waterbuffering en houdt geen rekening met het verhoogd risico op overstromingen 
ten gevolge van de klimaatoverlast. Door het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor dit project zullen problemen door wateroverlast 
ontstaan. 
 
Met het huidig project zal het infiltrerend en waterbergend vermogen van het gebied niet 
verminderen en zelfs licht verbeteren (zie pag. 200 MER). De bestendigheid van het 
gebied tegen potentiële wateroverlast zal bijgevolg ten gevolge van het project eerder 
groter worden dan verminderen.  
 
Conclusie 
De aanvraag dient de watertoets te doorstaan. Het standpunt van de gemeente over 
deze argumenten, is dat de vergunningverlenende overheid zich ervan moet vergewissen 
of het gevraagde in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde rechtsregels, en 
slechts in dat geval kan vergunnen. 
 

10. In het rapport ‘Waterbalans kleiputten Rumst’ (IMDC 06/08/2019) staat: 
“Verdichting, ontbossing en braak geven aanleiding tot verhoogde 
afvoercoëfficiënten. De grondwerken en braakliggend terrein geven aanleiding tot 
een verhoogde erosie en potentiële aanslibbing van de afvoerleiding”. Nu bufferen 
de Kleiputten water maar door ophogen stroomt het water snel naar beneden weg 
en zeker zolang het niet begroeid is. Bij neerslag vangt het gebladerte van bomen 
en struiken een deel op en zorgen voor verdamping. Ook de wortels absorberen 
een deel van de neerslag. Ontbossing van het hele gebied heeft dus een sterk 
negatief effect op de waterbuffering-capaciteit van de Kleiputten Terhagen. 

De in het MER voorgestelde maatregelen om erosie tijdens de werken tegen te gaan 
moeten mee opgenomen worden in de omgevingsvergunning. De fasering van de 
werken maakt dat het gebied nooit volledig ontbost zal zijn. Het gebied wordt opnieuw 
grotendeels bebost en volledig natuurlijk ingericht.  
Het MER (pag 200) geeft aan dat : 
”ten opzichte van de bestaande toestand wordt er geen tot een lichte toename verwacht van het 
infiltrerend vermogen en van het waterbergend vermogen van de groeve”  
 
Conclusie 
De aanvraag dient de watertoets te doorstaan. Het standpunt van de gemeente over 
deze argumenten, is dat de vergunningverlenende overheid zich ervan moet vergewissen 
of het gevraagde in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde rechtsregels, en 
slechts in dat geval kan vergunnen. 
 

11. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de onteigening van de visvijver. Sinds veel jaren 
heeft de Koninklijke Maatschappij De Lustige Vissers vzw een visvijver in de 
Kleiputten in eigendom. In 2022 bestaat de visclub honderd jaar. Men vermeldt dat 
in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Rumst aan de hogere overheid 
suggestie wordt gedaan om de aanwezige visvijvers te behouden. Men geeft aan 
dat het huisvuilstort gesaneerd kan worden zonder onteigening van de visvijver en 
dat de visvijvers een mooie plek zijn voor sociaal contact. 
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Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft richtinggevende uitspraken gedaan over 
de aanvullingen en sanering van de kleiputten en stortplaatsen (p 22 richtinggevend deel 
– zie hoger) en een suggestie naar de hogere overheid gegeven om de visclub 
mogelijkheden te geven in het kleiputtengebied (p 31 richtinggevend deel – zie hoger). Er 
werden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen bindende uitspraken gedaan 
over de visvijver maar door intenties uit te spreken rond het behoud van mogelijkheden 
voor de visvijver, geeft de gemeentelijke overheid aan belang te hechten aan het 
recreatieve karakter en het sociaal contact voor deze site.  
Dat betekent echter niet dat de huidige locatie van de visvijver per definitie zou moeten 
behouden blijven. De uitspraken in het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan laten een 
relocatie van de visvijver toe in het kleiputtengebied. 
Uit het bodemsaneringsdossier gevoegd bij de aanvraag, blijkt dat voor de meest 
wenselijke sanering (BAATNEC) de westelijke helft van de visvijver zal moeten 
verdwijnen door grondopvulling. De huidige locatie van de visvijver is momenteel midden 
in het gebied waardoor deze volgens de aanvraag een grote potentie zou hebben voor 
natuurontwikkeling door deze om te vormen tot ecologisch waardevol moerasgebied.   
Bovendien is door historische storten en grondaanvullingen het gebied van de visvijver 
dieper gelegen dan de omliggende terreinen. De afwatering van het gebied gebeurt 
momenteel door pompsystemen (niet gravitair). Om de hierboven gestelde redenen 
(saneringsnoodzaak, de verbetering van de waterhuishouding en 
natuurontwikkelingsmogelijkheden) is het volgens de aanvraag wenselijk om de visvijver 
een meer geschikte locatie te geven. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Groengebied Terhagen Boom zal hier op inspelen. Uit de startnota blijkt dat een relocatie 
van de visvijver voorzien is naar een zone binnen het kleiputtengebied. 
 
Conclusie 
 De gemeentelijke overheid wenst vooral te benadrukken dat de ontwikkeling van de 
projectzone dient uitgevoerd te worden met behoud van het waterbufferend vermogen 
dat voor deze zone kenmerkend is. Het is aan de vergunningverlenende overheid om te 
oordelen of een onteigening van de visclub noodzakelijk is op basis van voorliggende 
aanvraag. 
 

12. Men geeft aan dat ingevolge het kappen van 55ha bos er 3245 ton CO2 vrijkomt uit 
de gekapte biomassa en dat door het kappen van bossen de opnamecapaciteit van 
CO2 en fijn stof zal verminderen. Men haalt aan dat door de klimaatopwarming het 
moeilijk zal zijn om tot een gelijkwaardig bos te komen. 
 
Het project vraagt geen boskap aan van 55 ha maar van 38ha. Het project voorziet in 
een herbebossing over het volledige terrein bij de herinrichting nadien. Hierbij wordt ook 
voorzien in open ruimtes om de diversiteit van het landschap en de natuurontwikkeling te 
versterken. Uit studies gepubliceerd op www.natuurenbos.be, blijkt dat open plekken in 
een bos meer kansen geven op behoud en klimaatrobuustheid doordat een grotere 
diversiteit ontstaat. Verder voorziet het project ook de aanleg van natte natuurgebieden 
die ook potenties hebben tot CO2 -opslag. 
De bomen die moeten gerooid worden voor de realisatie van de sanering en het 
landschapsontwerp zullen niet verbrand of verhakkeld worden maar zullen gestockeerd 
worden onder de aan te voeren gronden zodat ze hun koolstofmassa kunnen behouden 
en geen of nauwelijks CO2 uitstoot zullen veroorzaken.   
In de studie van INBO “Analyse van de mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in 
het kleiontginningsgebied van Rumst en Boom na sanering en grondberging” werd 
geconcludeerd dat grote delen van het huidige bos niet voldoende klimaatrobuust zijn. Er 
worden aanbevelingen geformuleerd om een gevarieerd en klimaatrobuust bos- en 
natuurgebied te creëren. Deze aanbevelingen worden in het MER opgenomen als 
milderende maatregelen onder de discipline Biodiversiteit. (zie MER - niet technische 
samenvatting – pag 179 - 6.8 klimaattoets)  
 
Conclusie 
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Het bezwaar kan niet bijgetreden worden. Evenwel dienen bij het verlenen van een 
vergunning de voorgestelde milderende maatregelen en werkwijze uit het goedgekeurde 
MER, als voorwaarde opgenomen te worden. 
 

13. Positief voorwaardelijk advies van de milieuraad Rumst op 9/12/2021  
De voorliggende werken zullen – mits degelijke uitvoering en opvolging van de werken - een 
grote verbetering betekenen voor de natuurontwikkelingsmogelijkheden van het gebied en 
zullen een definitief antwoord kunnen bieden op de historische vervuiling. 
De milieuraad adviseert om volgende randvoorwaarden mee in de besluitvorming op te 
nemen: 
 Tijdens de inrichtingswerken zijn geluidshinderlijke activiteiten verboden voor 7u en 

na 19u. Een uitzondering hierop is mogelijk indien wegens het getij de schepen 
vroeger moeten gelost worden. In dit geval verschuift het tijdsvenster met een uur en 
geldt er een verbod op geluidshinderlijke activiteiten voor 6 u en na 18u. 

 De milieuraad vindt het positief dat er een ecologische verbinding wordt gerealiseerd 
tussen Rupel en de Kleiputten maar vraagt om toch ook een wandelpad toe te laten 
doorheen de tunnel onder de Kapelstraat. 

 De milieuraad vraagt om het behoud van de fietstunnel tussentijds te evalueren. 
Twee elementen moeten hierbij een rol spelen: de nood aan het behoud van een 
vorm van ecoduct boven op de fietstunnel te behouden, en het comfort voor de 
fietsers en de wandelaars.   

De milieuraad stelt aan het gemeentebestuur voor om  
 Bijkomende herbebossing te  voorzien op een andere locatie in de gemeente. 
 Steekproefsgewijs controles uit te voeren van de aangevoerde grond om de 

kwaliteit ervan te bewaken. 

Conclusie 
Het advies kan bijgetreden worden wat betreft het opnemen van de randvoorwaarden in 
de besluitvorming. De voorstellen tot bijkomende herbebossing en controles van 
aangevoerde grond, worden aan het gemeentebestuur gericht en hebben geen invloed 
op de besluitvorming van voorliggende aanvraag.  
 

14. Het is niet wenselijk dat (vervuilde en verzilte) grond van het Oosterweelproject 
wordt aangevoerd. 
 
De potentiële gevolgen van de aanvoer van de betreffende gronden werden uitvoerig 
besproken in MER. Bovendien is het aan de vergunningverlenende overheid om zich er 
van te vergewissen dat alle grondaanvoer in overeenstemming is met de geldende 
regelgeving (o.m. inzake grondverzet). 

 
15. De passende beoordeling en het project-MER zijn onvolledig. Diverse alternatieven 

werden niet onderzocht en de natuurschade is (grotendeels) te vermijden. De 
aanvraag moet onder meer o.b.v. art. 16 natuurdecreet geweigerd worden. 
 
Het standpunt van de gemeente over dit argument is dat de vergunningverlenende 
overheid zich er van moet vergewissen of het gevraagde in overeenstemming is met alle 
van toepassing zijnde rechtsregels, en slechts in dat geval tot het verlenen van de 
vergunning kan overgaan.  
In casu lijkt het minstens aannemelijk dat eventuele plausibele, doch niet-onderzochte 
alternatieven die worden beschreven in de betreffende bezwaarschriften worden 
besproken bij de bespreking van de adviezen door de vergunningverlenende overheid. 

 
16. Het dossier bevat diverse administratieve en technische fouten en 

onvolledigheden. 
 
Voor de algemene toetsing van de in de bezwaarschriften gedane beweringen wordt 
verwezen naar de vergunningverlenende overheid. Er worden diverse oplossingen 
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betwist naar haalbaarheid en duurzaamheid. Tevens worden een aantal 
onduidelijkheden, zoals de correcte projectcontour, aangehaald. De gemeente beschikt 
niet over de nodige expertise om op al deze zaken in te gaan. 
 
Met betrekking tot een specifieke verwijzing naar een subsidie die de gemeente ontving 
i.k.v. de herbebossing (p. 80 bezwaarschrift ALR) wordt het volgende gesteld: de 
gemeente heeft enkele percelen aan de Rupeldijk kunnen aankopen met 
bebossingsubsidies van de Vlaamse overheid met de bedoeling om een natuurverbinding 
te creëren tussen de Rupel en kleiputten. De realisatie van deze natuurverbinding diende 
te gebeuren tegen 2019. De gemeente heeft uitstel gevraagd voor deze realisatie gezien 
de wenselijkheid om het transport van de aanvulgronden via de Rupel, langsheen deze 
percelen richting het projectgebied te laten gebeuren. De inrichtingswerken van de 
ecologische natuurcorridor zullen gebeuren na realisatie van de sanerings- en 
herinrichtingswerken.  
 

17. De aanvraag bevat diverse strijdigheden met beleidsverklaringen en eerdere 
adviezen van overheidsinstanties, met in het bijzonder de Provincie Antwerpen, 
OVAM en het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Het is niet aan de gemeente Rumst om het beleid noch adviezen van andere overheden 
te beoordelen. Wanneer beleidsverklaringen niet omgezet zijn in verordenende richtlijnen 
die moet gevolgd worden, kunnen zij niet als juridische en rechtszekere basis dienen 
voor de beoordeling van een aanvraag tot omgevingsvergunning. Aanvragen kunnen 
effectief ook strijdigheden bevatten met eerder verleende adviezen. In deze aanvraag 
worden alle betrokken adviesinstanties en overheden opnieuw gevraagd om advies uit te 
brengen. Zij kunnen op dat ogenblik aangeven waar de aanvraag in strijd is met hun 
eerder uitgebrachte adviezen en beoordelen of de aanvraag onvoldoende elementen 
bevat om de strijdigheden met eerder uitgebrachte adviezen te motiveren. 
 
Conclusie 
Dit element van bezwaar behoort tot de bijzondere expertise van één van de 
adviesinstanties. De vergunningverlenende overheid dient zich er van te vergewissen of 
het gevraagde in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde rechtsregels en kan 
slechts in dat geval vergunnen. 
 

18. Met het project zegt de Vlaamse Overheid eenzijdig het stortmoratorium, 
afgesloten met ALR, op. 
 
 Er wordt verwezen naar een overeenkomst met de Vlaamse overheid uit de jaren 1980 
waarbij is overeengekomen dat er geen afval meer zou gestort worden in de Rupelstreek. 
Er wordt geen aanvraag gedaan voor een stortvergunning voor afval. Dit bezwaar is niet 
relevant. 
 

19. Er worden onvoldoende milderende maatregelen inzake geluid genomen voor 
woningen in de nabijheid van de werf. 
 
Volgens de conclusies van het project-MER zal er geen onaanvaardbare geluidshinder 
optreden mits toepassing van de voorgestelde milderende maatregelen. 
Niettegenstaande adviseert de gemeente Rumst het opleggen van een bijzondere 
voorwaarde inzake werktijden, teneinde ook op die wijze potentiële geluidshinder in de 
tijd te beperken voor de omwonenden. 

 
20. Het bos is een natuurlijk geluidsbuffer tegen het festival Tomorrowland. Hoe gaat 

het verdwijnen van het bos in die zin gecompenseerd worden? 
 
In het bezwaar wordt niet wetenschappelijk aangetoond op welke wijze de natuurlijke 
aanplantingen een geluid reducerend effect kunnen hebben op de activiteiten van het 
festival. Het festival heeft jaarlijks een geluidsvergunning nodig waarin de voorwaarden 
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worden bepaald. Jaarlijks zal hierbij rekening moeten gehouden worden met de 
bestaande situatie. 

 
21. Er worden een aantal bezwaren van emotionele aard geuit: waaronder Rupelstreek 

is de vuilbak, In St. Martens Laetem zullen ze het niet storten, er is al genoeg 
vernieling door deze politiek, zorgen om grootouder, zelf bomen niet mogen 
uitdoen maar bos kan wel, werkwijze is beneden alle peil,… 
 
Conclusie 
Deze elementen van bezwaar zijn niet van stedenbouwkundige of milieutechnische aard 
en worden derhalve niet weerhouden. 

 
22. Dat is nog een stuk natuur dat niet vol beton en asfalt ligt. Waar onze kinderen een 

heel jaar, vooral ook “de zomerperiode” gerust kunnen spelen, wandelen, genieten 
van het groen. 
Er worden overal al genoeg groen en bomen uit gedaan voor nog maar meer 
appartementen te zetten in Boom en Terhagen/Rumst. Staan er al niet genoeg 
huizen, moet hier altijd maar natuur voor weg gedaan worden? 
 
Bezwaarindieners gaan er ten onrechte van uit dat de beoogde werken worden 
uitgevoerd naar aanleiding en in functie van projecten met het oog op de realisatie van 
woningen en / of appartementen. Dit is evenwel niet het geval.  
 
Conclusie 
Het bezwaar kan niet worden bijgetreden.  

 
23. Er wordt een bezorgdheid geuit met betrekking tot de oppomping van grondwater. 

 
De bemaling hoort niet tot deze omgevingsvergunning: 
Voor de aanleg van de fietstunnel ter hoogte van de Rupel en voor de aanleg van de 
tunnel onder de Kapelstraat gaat er een tijdelijke bemaling nodig zijn. Voor deze 
exploitatie zal de aannemer een afzonderlijke vergunningsaanvraag indienen. 
 
Conclusie 
Er zijn dus nog geen gegevens beschikbaar over de bemaling (diepte, debiet …) en het 
is daarom onmogelijk om dit argument te bespreken.  
 

24. Bezwaarindiener besluit dat in het ‘Tussentijds BSP’ een aantal elementen worden 
aangevoerd die niet in overeenstemming zijn met de ‘Standaardprocedure 
Bodemsaneringsproject’. Hierdoor worden pertinent onjuiste conclusies afgeleid 
uit de resultaten van de gebruikte Multi-criteria analyse. CONCLUSIE AANGAANDE 
SANERINGSVERPLICHTING. Uit de ‘Kritische noot over het ‘Tussentijds 
Bodemsaneringsproject’ (hierboven) en de analyse aangaande sulfaten (zie 
bezwaar-02-sulfaten) is er een urgente saneringsnoodzaak voor de zone met het 
asbeststort, maar zal voor de zone met het voormalig huisvuilstort, moeten 
gekozen worden voor een monitoring van: 1.het uitstromend water uit de 
Kleiputten (Gracht naast de Kapelstraat); 2.het aanwezige grondwater in het 
voormalig huisvuilstort, zodat kan vastgesteld worden of dit inderdaad de bron is 
van de sulfaatverontreiniging; 3.het water dat door de Rupel stroomt door analyse 
op de aanwezigheid van sulfaten vòòr de wateruitstroom uit de Kleiputten 
Terhagen en net na de wateruitstroom uit de Kleiputten zodat kan vastgesteld 
worden of die uitstroom van sulfaten uit de Kleiputten Terhagen ook effectief een 
verontreinigingsrisico is voor het oppervlaktewater van de Rupel. Er zal dan ook 
een back-up variant moeten voorzien worden. 
 
Door de vergunningverlenende overheid / de gewestelijke 
omgevingsvergunningscommissie werden na het volledig en ontvankelijk verklaren van 
het dossier, verschillende adviezen opgevraagd. Deze adviesinstanties beschikken over 
een bijzondere expertise met betrekking tot deelaspecten uit onderhavige aanvraag. De 
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termijn van deze adviesvragen is heden nog lopende, waardoor het gemeentebestuur op 
het moment van het formuleren van haar advies en standpunt over de ingediende 
bezwaarschriften geen kennis heeft kunnen nemen van de uitgebrachte adviezen.  
Bij de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie die gepland is voor 25/01/2022, 
worden alle adviesinstanties uitgenodigd en kunnen zij zich tijdens dit overleg uitspreken 
over dit bezwaar. 
 
Conclusie 
Dit element van bezwaar behoort tot de bijzondere expertise van één van de 
adviesinstanties. De vergunningverlenende overheid dient zich er van te vergewissen of 
het gevraagde in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde rechtsregels en kan 
slechts in dat geval vergunnen. 

 
25. Er wordt verwezen naar de aanwezige natuurwaarden. Bezwaarindiener stelt dat 

dient te worden vermeld dat het kappen van het berkenbos aan de westzijde van 
het ontginningsgebied kan impliceren dat verblijfplaatsen van vleermuizen worden 
aangetast.” 
Hieruit blijkt dat de Kleiputten Terhagen een grote ecologische waarde hebben. 
Toekenning van een omgevingsvergunning voor dit project zal een groot negatief 
effect hebben op fauna en flora en is dan een overtreding van art. 14 van het 
natuurdecreet (zorgplicht). Uit de laatste zin van de aangehaalde tekst blijkt dat 
ook voor het aanpalend gebied, zijnde de Kleiputten Terhagen, een inventarisatie 
moest gebeuren van de mogelijke vleermuis broed- en nestplaatsen. Dit gebeurde 
noch in het kader van het,Project-MER, noch in het kader van deze 
omgevingsvergunning-aanvraag. 

 
In het MER staat dat binnen het projectgebied in de studie van Feys (2017) 3 soorten 
vleermuizen zijn waargenomen: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en 
Laatvlieger. De Vos et al. (2020) meldt dat er aan de noordkant van de centrale vijver in 
het projectgebied in 2018 volgende soorten werden waargenomen, met behulp van een 
automatische batdetector: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 
Grootoorvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Bosvleermuis. 
Deze soorten zijn Europees beschermd via de Habitatrichtlijn (Bijlage IV). De 
vleermuizensoorten die werden waargenomen in het projectgebied, foerageren in de 
gevarieerde groene omgeving en boven de waterplassen, maar het is op basis van de 
uitgevoerde veldinventarisaties weinig waarschijnlijk dat kolonies van boombewonende 
soorten (Rosse vleermuis, Bosvleermuis) in het projectgebied aanwezig zijn. De potentie 
voor deze soortengroep zou wel kunnen toenemen naarmate het bos ouder wordt (De 
Vos et al., 2020). 
De ontbossing wordt georganiseerd buiten de periode tussen 15 maart en 30 augustus. 
Hiermee wordt de impact op eventuele (maar in het projectgebied niet verwachte) 
kraamkolonies van vleermuizen (voornamelijk juli tot half augustus) voorkomen. 
De impact op vleermuizen zal zich voornamelijk voordoen door het tijdelijk verlies aan 
foerageergebied in het projectgebied. Er zijn tijdens de werken voldoende 
uitwijkmogelijkheden naar de vijvers van Ceuppens, het bos van Terhagen, de 
noordelijke plas, de noordoostelijke poel en het plassengebied van Natuurpunt. Het 
verlies aan foerageergebied in de bestaande toestand zal minstens gecompenseerd 
worden in oppervlakte doordat het merendeel van het projectgebied na de werken terug 
actief bebost wordt met inheems loofbos en struwelen en doordat er een aantal nieuwe 
natte biotopen worden gecreëerd, waarvan de ecologische potenties en 
verbindingsfuncties verwacht worden groter te zijn dan in de bestaande toestand door 
toepassen van een natuur technische milieubouw, de relocatie van de met een 
oppervlakte van ca. 0,6 ha, de creatie van een rietmoeras van ca. 3 ha, vernatting rond 
de noordelijke plas en de creatie van natte stapstenen in het gebied waaronder 
ecocorridor Molleveld en de centrale vallei in het projectgebied. 
Het verlies aan foerageergebied door de werken van ontbossing, sanering en de creatie 
van de nieuwe morfologie in het projectgebied, kan als tijdelijk beschouwd worden 
waarbij uitwijkmogelijkheden blijven naar de vijvers van Ceuppens, het bos van 
Terhagen, de noordelijke plas, de noordoostelijke poel en het plassengebied van 
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Natuurpunt. 
Naarmate het alluviaal bos tot ontwikkeling komt, zullen de potenties voor kraamkolonies 
van vleermuizen toenemen. In voorliggend project wordt er een directe natte 
natuurverbinding voorzien tussen het inrichtingsgebied en de Rupel door de aanleg van 
ecocorridor Molleveld en de centrale vallei in het projectgebied. 
 
Het lokale bestuur meent op basis van het MER, dat de zorgplicht van het Natuurdecreet 
is nageleefd. Het is aan de vergunningverlenende overheid om zich definitief uit te 
spreken over de naleving van de zorgplicht zoals opgenomen in het Natuurdecreet. 
 
Conclusie :  
Het standpunt van de gemeente over deze argumenten, is dat de vergunningverlenende 
overheid zich ervan moet vergewissen of het gevraagde in overeenstemming is met alle 
van toepassing zijnde rechtsregels, en slechts in dat geval kan vergunnen. 
 

26. In het ‘Tussentijds Bodemsaneringsproject’ dat deel uitmaakt van deze 
omgevingsvergunningsaanvraag wordt er geen onderzoek gedaan naar relevante 
technieken per verontreinigingsvlek. Voor het asbeststort zouden voor de hand 
liggende en goedkopere afwerkingswijzen kunnen voorgesteld worden. 

  
Door de vergunningverlenende overheid / de gewestelijke 
omgevingsvergunningscommissie werden na het volledig en ontvankelijk verklaren van 
het dossier, verschillende adviezen opgevraagd. Deze adviesinstanties beschikken over 
een bijzondere expertise met betrekking tot deelaspecten uit onderhavige aanvraag. De 
termijn van deze adviesvragen is heden nog lopende, waardoor het gemeentebestuur op 
het moment van het formuleren van haar advies en standpunt over de ingediende 
bezwaarschriften geen kennis heeft kunnen nemen van de uitgebrachte adviezen.  
Bij de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie die gepland is voor 25/01/2022, 
worden alle adviesinstanties uitgenodigd en kunnen zij zich tijdens dit overleg uitspreken 
over dit bezwaar. 
 
Conclusie 
Dit element van bezwaar behoort tot de bijzondere expertise van één van de 
adviesinstanties. De vergunningverlenende overheid dient zich er van te vergewissen of 
het gevraagde in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde rechtsregels en kan 
slechts in dat geval vergunnen. 
 

 
Besluit 
Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor de sanering, 
verontdieping en natuurontwikkeling van de Kleiputten Rumst zoals voorgelegd in de aanvraag gekend 
onder het referentienummer OMV_2021027860. 
Hierbij wordt gevraagd aan de vergunningverlenende overheid om maximaal rekening te houden met 
de bovenstaande beschreven voorwaarden en suggesties. 
Op voorwaarde dat de milderende maatregelen zoals beschreven in het goedgekeurde MER, worden 
toegepast voldoet de aanvraag aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en is ze verenigbaar 
met de bestaande omgeving. 
 
Noot: Door de vergunningverlenende overheid / de gewestelijke 
omgevingsvergunningscommissie werden na het volledig en ontvankelijk verklaren van het 
dossier, verschillende adviezen opgevraagd. Deze adviesinstanties beschikken over een 
bijzondere expertise met betrekking tot deelaspecten uit onderhavige aanvraag. De termijn van 
deze adviesvragen is heden nog lopende, waardoor het gemeentebestuur op het moment van het 
formuleren van haar advies en standpunt over de ingediende bezwaarschriften geen kennis heeft 
kunnen nemen van de uitgebrachte adviezen.  

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om tijdens de zitting van de GOVC bijkomende 
elementen/ argumenten aan te halen en een ander standpunt in te nemen met betrekking tot 
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(deelaspecten uit) de aanvraag wanneer één van de uitgebrachte adviezen tot nieuwe inzichten 
zou leiden.   
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