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Betreft: Advies voor sanering, verondieping en natuurontwikkeling van de voormalige kleiputten in 
Rumst – V2 

Beste,  

 
In antwoord op bovenvermelde adviesaanvraag, ontvangen op 18/11/2021, vindt u hierbij het advies 
van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten over het aspect Natuurlijke 
Rijkdommen. 
 
Het project omvat de sanering van de voormalige stortplaatsen ter hoogte van de kleiputten van 
Terhagen met de creatie van een nieuwe landschap. Hiervoor zijn reliëfwijzigingen nodig 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. 
Verspreid over het gebied worden constructies gebouwd zoals 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.  
Er wordt voor de werken een tijdelijke vergunning van 8 jaar aangevraagd. 
 
Het doel van voorliggende vergunningsaanvraag is tweeledig; 
In eerste instantie wordt het verspreidingsrisico én het contactrisico van diverse bodem- en 
grondwaterverontreinigingen beperkt. Dit gebeurt door het uitvoeren van een sanering waarbij de 
verontreinigingen in de bodem ingekapseld worden. 
In tweede instantie krijgt het gebied een nabestemming als groengebied met laagdynamisch 
recreatief medegebruik. Dit gebeurt door de aanleg van een nieuwe morfologie. 
 
 

Vlaamse overheid 
Afdeling Gebiedsontwikkeling,  
Omgevingsplanning en -projecten 
Koningin Astridlaan 50 bus 6  
3500 Hasselt - België 
T 011 74 25 80 
www.omgevingvlaanderen.be 

Aan de voorzitter van de Gewestelijke 
Omgevingsvergunningscommissie  
Koning Albert II laan 20 bus 8 
1000 Brussel 
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De initiatiefnemers van voorliggend project zijn het Provinciebestuur Antwerpen en De Vlaamse 
Waterweg. 
 
Ruimtelijke bestemming 
 
Het projectgebied is volgens het gewestplan quasi volledig gelegen in de bestemming ‘golfterrein’.  
In het uiterste noorden grenst het gebied aan ‘ontginningsgebied met nabestemming groengebied’.  
Een reservatiestrook voor de omlegging van de Kapelstraat en de Nieuwstraat doorkruist het 
projectgebied aan zuidelijke zijde. De nieuwe overslaginfrastructuur en interne verbindingsroute 
tussen de Rupel en het te saneren gebied zullen worden uitgevoerd in een zone bestemd als 
buffergebied/groengebied. 
 
Het projectgebied ligt volledig binnen de afbakeningslijn van het PRUP ‘Kleinstedelijk gebied  
Boom – Rumst’ dat definitief werd vastgesteld op 28/11/2018. Dit PRUP omvat geen 
bestemmingswijzigingen maar legt enkel de grens tussen het stedelijk gebied en het buitengebied 
juridisch vast.   
Om de huidige bestemming van het inrichtingsgebied als golfterrein te wijzigen, werd het PRUP 
‘Kleiputten Terhagen in Boom en Rumst’ opgestart. Dit PRUP is niet vereist voor de 
omgevingsvergunning van voorliggend project gezien de beoogde morfologie en inrichting  
zone-eigen zijn. 
 
Na sanering en aanvulling krijgt het projectgebied binnen het bestaande planologische kader een 
nabestemming als ‘groen gebied’. Het PRUP ‘Kleiputten Terhagen in Boom en Rumst’ zal het 
projectgebied herbestemmen als ‘publiek toegankelijk groen gebied met laagdynamisch recreatief 
medegebruik’.  
 
Terreinsituatie 
 
Het inrichtingsgebied situeert zich op de rechteroever van de Rupel, ten noorden van de Kapelstraat 
in Boom en Rumst. De westelijke grens wordt gevormd door de woonwijk langs de Bosstraat en 
Nachtegaalstraat. De Hoogstraat en het verlengde ervan vormen de oostelijke grens. 
 
De ontginning van Boomse klei werd in het projectgebied reeds decennia geleden voltooid. Delen 
van deze zone werden in het verleden opgevuld met stortmateriaal waaronder huisvuil en asbest. 
Nadien heeft er een spontane verbossing in het gebied plaatsgevonden. Het bestaande reliëf ligt 
beduidend lager dan het oorspronkelijke maaiveld. 
 
Ten westen van deze zone is het provinciegebied De Schorre gelegen, ten oosten het vijver- en 
bosgebied dat ontstond door recentere ontginningen. Ten noordoosten van de betreffende zone 
situeert zich het actieve ontginningsgebied van ontginner Wienerberger. Hier vindt de ontginning van 
klei plaats in het oostelijke gedeelte van de groeve. In het westelijke gedeelte van de groeve wordt er 
ten zuiden aangevuld  in het kader van de eindafwerking. 
 
Uitvoering 
 
Het projectgebied bestaat uit het inrichtingsgebied waar de sanering en creatie van een nieuwe 
morfologie zullen plaatsvinden, de zone waar de aan te leggen tijdelijke overslaginfrastructuur aan 
de Rupel komt en de aan te leggen tijdelijke werfweg tussen beide sites.  
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De beoogde werken bestaan voornamelijk uit het aanvoeren van gronden. Deze gronden zijn nodig 
voor de sanering van de stortplaatsen en de aanleg van het nieuwe reliëf binnen de projectzone 
(Rubriek 60, 2°). Het nodige volume grond wordt geraamd op 3,7 miljoen m³. Voor het uitvoeren van 
de bodemsaneringswerken is 3,1 miljoen m³ aanvulgrond noodzakelijk. Bijkomend wordt nog  
ca. 600.000 m³ aangevuld voor de aanleg van het rietmoeras, de stabilisatie van de Hoogstraat, een 
beperkte ophoging van het Keibrekerspad en een beperkte afwerking van de achterzijde van de 
bebouwing langs de Kapelstraat. Deze hoeveelheid is ter beschikking vanuit de werf van de 
Oosterweelverbinding in Antwerpen, de aanvoer gebeurt via de Schelde en de Rupel. 
 
Groeven, graverijen, uitgravingen of andere putten mogen geheel of gedeeltelijk opgevuld worden 
met niet-verontreinigde bodemmaterialen, meer bepaald bodemmaterialen die een fysische 
scheiding hebben ondergaan en gereinigde bodemmaterialen die voor de fysische samenstelling 
voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 162 van het VLAREBO-besluit van 14 december 
2007. In den droge wordt er opgevuld met steekvaste bodemmaterialen.  
Wat de chemische samenstelling betreft, voldoen de bodematerialen aan de waarden voor vrij 
gebruik van bodemmaterialen, vermeld in bijlage V van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007. 
In de omgevingsvergunning is het mogelijk om voor de opvulling af te wijken van de waarden van vrij 
gebruik van bijlage V van het VLAREBO. De afwijking is beperkt tot de bodemsaneringsnorm (BSN) 
type III en tot 80 % van de BSN van het bestemmingstype van de groeve/graverij. Voor de bovenste 
150 cm moet met toepassing van het ‘stand-still’ beginsel de actuele milieukwaliteit worden 
gerespecteerd. Dit wil zeggen dat de bovenste 150 cm moet bestaan uit gronden die voldoen aan de 
waarden voor vrij gebruik (code 211) of die van nature concentraties boven de waarde vrij gebruik 
vertonen (bv. chroom in regio Antwerpen). 
In voorliggend aanvraagdossier wordt een afwijking van Art. 5.60.2 van titel II van het Vlarem 
gevraagd. Ter onderbouwing van deze aanvraag tot afwijking werd een studie ontvangende groeve 
opgesteld. De studie toont aan dat het projectgebied, met uitzondering van de bovenste 150 cm, 
geschikt is om gronden die voldoen aan 80 % BSN type III te ontvangen. De studie toont tevens aan 
dat binnen het projectgebied en in de omgeving ervan van nature verhoogde concentraties aan 
chroom voorkomen. 
 
De belangrijkste verkeersbewegingen van het vrachtverkeer vertrekken aan de Rupel. De duwbakken 
meren aan, aan de tijdelijke kade. De aangevoerde gronden worden op de dumpers overgebracht en 
gaan rechtstreeks naar de kleiputten waar de gronden gedeponeerd en uitgespreid worden. 
Vervolgens keren de dumpers via dezelfde weg terug om steeds opnieuw dezelfde handeling uit te 
voeren. Er is in de werkzone tussen de Rupel en de Kapelstraat geen tijdelijke opslag van 
aangevoerde gronden. De gronden worden ter plaatse ook niet verbeterd of gezeefd. Ze gaan 
onbehandeld naar de plaats van ophoging waar ze op de juiste locatie gestort, uitgespreid en 
aangedamd worden. Op die manier wordt het terrein naar zijn nieuwe toestand gemodelleerd. 
Het is de bedoeling dat de aangevoerde gronden zonder tussenopslag op hun definitieve 
bestemming worden aangebracht. Om de continuïteit van de aanvoer echter niet te hypothekeren, 
en om onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen, wordt er binnen de kleiputten zelf een 
zone afgebakend waar (eventuele) tijdelijke grondstockage mogelijk is (Rubriek 61.2.2°). De zone ligt 
centraal in het gebied en wordt bereikt via de werfweg onder de Kapelstraat. De zone bevindt zich 
overal op voldoende afstand van omliggende woningen. 
 
Waterberging tijdens de werkzaamheden zal, net als in de bestaande toestand, grotendeels 
plaatsvinden in de voormalige groeve zelf. Na sanering en verondieping zal het projectgebied volledig 
gravitair en natuurlijk afwateren naar de Rupel.  
 
De ontbossing gebeurt gefaseerd van noord naar zuid en gaat telkens vooraf aan de plaatselijke 
ophoging. Er zal dus geen volledige kaalslag binnen het inrichtingsgebied gebeuren en er zullen 
steeds beboste zones of terug aangeplante zones aanwezig zijn. 



 

  pagina 4 van 4 

 
In voorliggend aanvraagdossier wordt een afwijking van Art. 5.61.2.§2 van Vlarem II gevraagd: Tenzij 
anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of 
activiteit of dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische 
registratie verplicht. De ijking gebeurt overeenkomstig de wet van 16 juni 1970 betreffende de 
meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen. De toegang van de aanvoerende 
vrachtwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug. 
 
Stabiliteit 
 
Door de sectorale voorwaarden uit Vlarem II, artikel 5.60.5. correct na te leven, zal het risico op 
taludinstabiliteit worden beperkt. 
Er wordt in het project-MER aangegeven dat er bij het ontwerp van de nieuwe morfologie voor de 
taludhellingen rekening werd gehouden met de grondeigenschappen van de aanvulgronden (op basis 
van herkomst Oosterweel).   
 
Om erosie ter hoogte van nieuw gevormde taluds te voorkomen is het belangrijk dat er geen water 
kan afstromen over de taluds en dat deze snel kunnen begroeien met een dichte vegetatie. 
 
Bij de aanvullingswerken is het van groot belang dat steeds de nodige maatregelen worden genomen 
om stabiliteit en veiligheid te garanderen. 
 
Conclusie 
 
De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten verleent over het aspect 
Natuurlijke Rijkdommen een gunstig advies met betrekking tot voorliggende aanvraag. 
 
Als aanbeveling willen wij meegeven om maximaal erosie ter hoogte van nieuw gevormde taluds 
te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk dat er geen water kan afstromen over de taluds en dat 
deze snel kunnen begroeien met een dichte vegetatie. 
 
In voorliggend aanvraagdossier wordt een afwijking van Art. 5.60.2 van Vlarem II gevraagd. Ter 
onderbouwing van deze aanvraag tot afwijking werd een studie ontvangende groeve opgesteld. 
Voor een beoordeling van deze aanvraag tot afwijking verwijzen wij naar het advies van de OVAM.  
 
Wij kunnen akkoord gaan met de vraag tot afwijking van Art. 5.61.2.§2 van Vlarem II: Registratie 
van de aangevoerde hoeveelheden grond, kan gebeuren o.b.v. het aantal aangemeerde 
schepen. Lantis dient via een track & trace-systeem te bewaken en aan te tonen dat tracering 
van elke grondpartij vanaf de uitgraving tot aan zijn definitieve bestemming gekend is, d.m.v. 
GPS of een vergelijkbaar digitaal systeem. 
      
 
Met vriendelijke groeten, 
  
 
 
 
 
Kim Stevens 
Team Natuurlijke Rijkdommen 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten 
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