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GOVC-advies over de omgevingsvergunningsaanvraag van de 
provincie Antwerpen en de nv De Vlaamse Waterweg voor de 
sanering, verondieping en natuurontwikkeling in de kleiputten 
van Terhagen, gelegen te 2840 Rumst en 2850 Boom. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Dossiernummer: OMV_2021027860  
Projectinhoudversie (PIV): V2 
Inrichtingsnummer: 20210621-0014 
Ondernemingsnummer De Vlaamse Waterweg: 0216.173.309 
 
Uiterste datum beslissing: 16 maart 2022 
 
De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) van 25 januari 2022, is samengesteld 
uit: 2 

1° met stemrecht: Peter Schryvers, voorzitter;  
2° zonder stemrecht: Hannah De Temmerman, secretaris;  
3° met stemrecht: Pieter Vergult, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -

projecten, Milieu; 
4° met stemrecht: Rita Heyvaert, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -

projecten, Ruimte;  
5° met stemrecht: Jeroen Nachtergaele, Agentschap voor Natuur en Bos;  
6° met stemrecht: Michèle Kuppens, bijgestaan door Annelies Van Gucht, Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;  
7° met stemrecht: Ive Van Giel, Bart Willaert, Quirin Vyvey en Mark Carpels, deskundigen; 
8° met raadgevende stem: Sally Scheerens, gemeente Boom;  
9° met raadgevende stem: Geert Van der Auwera en Fried Happaerts, gemeente Rumst. 

 
De gemeenten Rumst en Boom zijn beide voorstander om de aanvraag voorwaardelijk gunstig 
te adviseren en verwijzen hiervoor naar de verleende adviezen. 
 
De leden vermeld in de punten 1° en 3° tot en met 7° brengen het hierna geformuleerde 
geïntegreerde advies uit: 
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OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG  

 
De aanvraag gaat over sanering, verondieping en natuurontwikkeling in de kleiputten van 
Terhagen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen te 2850 Boom en 2840 Rumst, in een zone 
tussen de Rupel, de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat, zoals ingetekend op het 
Omgevingsloket onder situering: 
 

 
 
De lijst met percelen is toegevoegd aan het titelblad (BA_Sanering_verondieping en 
natuurontwikkeling kleiputten Rumst_TI_.pdf.) 
 
De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen: 
 
Planaanduiding  Stedenbouwkundige 

handeling 
Beknopte beschrijving 

VH01  Ontbossen  Het rooien van bos met een totale oppervlakte 
van 41 hectare en 74 are  

VH02  Slopen of verwijderen  Slopen van:  
- de bestaande tunnel onder de Kapelstraat;  
- de infrastructuur van de visclub: het clubhuis, 

een sanitair gebouw en enkele bijgebouwen. 
VH03  Slopen of verwijderen  Opbraak van een deel van het fietspad dat 

parallel met de Rupel loopt, met een oppervlakte 
van 2.200 m2.  
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VH04  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Bouwen van een tunnel onder de Kapelstraat als 
toegang tot de kleiputten voor het werfverkeer. 

VH07  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Bouwen van een tijdelijke loskade in de Rupel 
met damplanken (voor een periode van 8 jaar). 

VH08  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het heien van 14 tijdelijke aanmeerpalen 
(dukdalven) in de Rupel (voor een periode van 8 
jaar). 

VH09  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het heien van 2 aanmeerpalen in de Rupel, voor 
het aanmeren van pleziervaartuigen.  

VH10  Het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk 
wijzigen  

Tijdelijke reliëfwijziging in de Rupel om de kade 
toegankelijk te maken voor duwbakken: de 
vaargeul van de Rupel wordt verbreed over een 
lengte van 270 m en een breedte van 35 m en de 
aanpalende oever wordt beperkt afgegraven. Om 
uitspoeling tegen te gaan wordt de bodem 
versterkt met stortsteen.  

VH11  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Aanleggen van een tijdelijke werfweg in de zone 
tussen de Rupel en de Kapelstraat in een 
steenslagverharding met een oppervlakte van 
circa 5.600 m2 

VH12  Het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk 
wijzigen  

Het uitvoeren van een reliëfwijziging voor de 
aanleg van de tijdelijke werfweg in de zone 
tussen de Rupel en de Kapelstraat.  

VH13  Een grond gebruiken, 
aanleggen of inrichten  

Tijdelijke werkzone voor de werken in de 
kleiputten.  

VH14  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het plaatsen van een fietstunnel onder de 
werfweg/ecocorridor en aansluiten van het 
fietspad langs de Rupel.  

VH15  Het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk 
wijzigen  

Het uitvoeren van een reliëfwijziging voor de 
fietstunnel langs de Rupel.  

VH16  Het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk 
wijzigen  

Reliëfwijzigingen in heel het gebied, 
hoofdzakelijk ophogingen en in mindere mate 
afgravingen, voor de afdekking van de 
stortplaatsen en de terreinmodellering van het 
nieuwe landschap. 

VH18  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het plaatsen van keermuren aan de 
(toekomstige) toegang naar de kleiputten 
aansluitend bij de Kapelstraat en in het 
noordelijk deel van het gebied op de aansluiting 
van het pad dat naar de Bosstraat leidt. 

VH19  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het plaatsen van een voetgangersbrug in de 
ecocorridor. 

VH20  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het aanleggen van een fietsbrug op het 
Keibrekerspad.  

VH21  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het aanleggen van tijdelijke riolering. 

VH22  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het aanleggen van definitieve riolering.  
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De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft: 
- het stallen van werfvoertuigen en de opslag en verdeling van brandstof; 
- de tussentijdse opslag van aanvulgrond; 
- de verondieping van de kleiputten; 
- de bijstelling van de volgende milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM: 

- artikel 5.60.2 met betrekking tot de milieukwaliteit van de bodemmaterialen die 
gebruikt worden voor de verondieping; 

- artikel 5.61.2, §2, met betrekking tot het gebruik van een geijkte weegbrug met 
automatische registratie bij de aanvaarding en registratie van uitgegraven bodem. 

 
De aanvraag omvat de volgende rubrieken: 
 
Rubriek Omschrijving Totale hoeveelheid Klasse 
6.5.1°  
 

Brandstofverdeelinstallatie met twee 
verdeelslangen  

2 verdeelslangen 3 

15.1.1°  
 

Het stallen van 16 bedrijfsvoertuigen, waarvan: 2 
kranen 87 ton, 10 dumpers 40 ton, 2 (rups)kranen 
25 ton, 1 wiellader en 1 sproeiwagen  

16 voertuigen 3 

17.3.2.2.2°c)  
 

De opslag van 20.000 liter diesel in 2 
bovengrondse dubbelwandige mobiele tanks van 
elk 10.000 liter 

16,66 ton 2 

60.2°  
 

Definitieve opslagplaats voor 

bodemsaneringswerken met 3,1 miljoen m3 

aanvulgrond en 600.000 m3 aanvulgrond voor de 
aanleg van een rietmoeras, de stabilisatie van de 
Hoogstraat, een beperkte ophoging van het 
Keibrekerspad en een beperkte afwerking van de 
achterzijde van het woongebied langs de 
Kapelstraat.  

3.700.000 m3 
 

1 

61.2.2°  
 

De tussentijdse opslag van aanvulgrond, centraal 
in het projectgebied. 

100.000 m3 2 

 
De aanvraag omvat de volgende vegetatiewijzigingen: 
 
Planaanduiding  Handeling Beknopte beschrijving 
1. Ontbossen kleiputten  Het mechanisch of chemisch 

beschadigen of vernietigen  
Het ontbossen van de kleiputten  

2. Ontbossen tussen 
Rupel en Kapelstraat  

Het mechanisch of chemisch 
beschadigen of vernietigen  

Het ontbossen tussen de Rupel en 
de Kapelstraat.  

3. Verwijderen vegetatie 
fietspad Rupeldijk  
 

Het mechanisch of chemisch 
beschadigen of vernietigen  

Het verwijderen van de vegetatie 
ter hoogte van het fietspad langs 
de Rupel.  

4. Uitgraven Rupelbodem 
en Rupeloever 

Het wijzigen van het reliëf  Het uitgraven van de Rupelbodem 
en het aanpassen van de oever. 

5. Reliëfwijziging in 
kleiputten zone tussen 
Rupel   

Het wijzigen van het reliëf  Het wijzigen van het reliëf in het 
hele gebied van de kleiputten  

6. Wijziging 
waterhuishouding   

Het rechtstreeks of 
onrechtstreeks wijzigen van 
de waterhuishouding  

Het wijzigen van de 
waterhuishouding van het hele 
gebied. 
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REGELGEVEND KADER  

 
De aanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke 
bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
(Omgevingsvergunningsdecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet), het 
decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (decreet IHB) en hun 
uitvoeringsbesluiten. 
 

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID 

 
De aanvraag werd ingediend door: 

- de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; 
- de nv pr De Vlaamse Waterweg, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen; 

en per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 2 september 2021 en vervolledigd op 29 
oktober 2021. 
 
De aanvraag is volledig en ontvankelijk verklaard op 16 november 2021. 
 
De aanvraag valt onder punt 5a van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing 
van artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: 
“5° aanvragen met betrekking tot de natte en droge infrastructuur met openbaar karakter van: 
a) waterwegen en onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en aanvragen met 
betrekking tot bruggen over en tunnels onder die waterwegen en waterlopen, met uitzondering 
van aanvragen die louter een lozing, overstort of watercaptatiepunt in die waterwegen en 
waterlopen voorzien;”. 
 
De Vlaamse Regering is bevoegd om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen 
over aanvragen met betrekking tot een rubriek van de Vlaamse lijst, die volgens de gewone 
procedure en met advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie worden 
behandeld. 
 
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme is bevoegd 
om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse 
Regering. 
 

OPENBAAR ONDERZOEK 

 
Het openbaar onderzoek in de gemeente Boom vond plaats van 23 november 2021 tot 24 
december 2021. Er werden 860 bezwaarschriften ingediend, waarvan 762 identieke (type 1), 12 
identieke (type 2) en 86 individuele (waarvan 81 van het type 1 met aanvullingen). 
 
Het openbaar onderzoek in de gemeente Rumst vond plaats van 23 november 2021 tot 24 
december 2021. Er werden 1.019 bezwaarschriften ingediend, waaronder 1 petitielijst met 800 
ondertekenaars. Er werden ook 32 onontvankelijke bezwaren ingediend, waarvan de inhoud 
echter niet verschilt van de andere bezwaren. 
 
De digitale informatievergadering vond plaats op 2 december 2021. 
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De bezwaren handelen samengevat over: 
- bodemsanering:  

- De saneringsnoodzaak van de oude stortplaats met huishoudelijk afval wordt in vraag 
gesteld: er zou geen risico bestaan op verontreiniging van het Rupelwater door sulfaten 
die uit projectgebied in de Rupel stromen: 

- Het is niet aangetoond dat het huisvuilstort de (enige) bron is van de gemeten 
sulfaatwaarden in de gracht aan de Kapelstraat; 

- De gemeten waarden zijn relatief laag in vergelijking met de waarden van een 
reeks andere lozingen en metingen in de omgeving; 

- Het is niet duidelijk waarom sulfaten en chloriden als gidsparameters worden 
gebruikt voor de verontreiniging. De aanwezigheid van sulfaten in het 
grondwater en oppervlaktewater is typisch voor de Rupelstreek en is afkomstig 
van het pyriet in de Boomse klei; 

- Er zijn geen aanwijzingen dat het water van de gracht langs de Kapelstraat de 
oppervlaktewaterkwaliteit van de Rupel negatief beïnvloed. De gemeten 
waarden houden ook geen risico in voor mens, fauna of flora; 

- Het huisvuilstort is al afgedekt; 
- Voor de zone van het voormalige huisvuilstort moet gekozen worden voor een 

monitoring om vast te stellen of het huisvuilstort inderdaad het brongebied is 
én of er ook werkelijk een verontreinigingsrisico is. Hierbij moeten de volgende 
zaken gemonitord worden: 1. het uitstromende water uit de Kleiputten (gracht 
naast de Kapelstraat); 2. het aanwezige grondwater in het voormalige 
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 vóór 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 vormt voor het oppervlaktewater van de Rupel. Er 
zal dan ook een back-up variant moeten voorzien worden; 

-  het ‘Tussentijds’ bodemsaneringsproject (BSP): 
- Alleen variant 1 beperkt zich tot maatregelen in de te saneren zones, varianten 

2, 3 en 4 saneren meer dan noodzakelijk; 
- Het toevoegen van de afdekvarianten 5 tot 7 is louter financieel-economisch 

gemotiveerd. Saneringstechnisch bieden afdekvarianten 5 tot 7 geen 
meerwaarde. Deze zijn niet in overeenstemming met de standaardprocedure 
BSP. Hierdoor worden onjuiste conclusies getrokken uit de multicriteria-
analyse; 

- Het hoofdmotief waarom gekozen wordt voor het bergen van veel meer grond 
is dat herbebossing dan mogelijk wordt. Hiermee wordt intrinsiek toegegeven 
dat de geselecteerde saneringsvariant 3 herbebossing niet toelaat en dat dit 
criterium niet heeft meegespeeld in het onderling afwegen van de eigenlijke 
saneringsvarianten 1 tot 4; 

- Er wordt gesteld dat er in het ‘Tussentijds Bodemsaneringsproject’ dat bij de aanvraag 
is gevoegd geen onderzoek wordt gedaan naar relevante technieken per 
verontreinigingsvlek. Voor het asbeststort zouden voor de hand liggende en 
goedkopere afwerkingswijzen kunnen voorgesteld worden; 

- Bezwaarindieners vragen de onmiddellijke sanering van het asbeststort ter hoogte van 
de Bosstraat (4,50 ha), los van andere werken in de Kleiputten Terhagen, aangezien er 
nog steeds ongebonden asbest aan de oppervlakte ligt en het dringende humaan-
toxicologische risico van deze stortplaats; 
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- Er worden bezorgdheden geuit in verband met een aantal technische aspecten van de 
sanering (folie, drainagematten, risico’s van ophoging, …); 

 
- grondverzet en kwaliteit van de aangevoerde gronden: 

- De Vlaamse Overheid zegt met dit project eenzijdig het stortmoratorium, afgesloten 
met de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), op; 

- Het is niet wenselijk dat vervuilde en verzilte grond van het Oosterweelproject wordt 
aangevoerd; 

- Bezwaarindieners vragen bij de verondieping van de vijvers en de ophoging van het 
terrein na sanering een zeer nabije opvolging én een structurele externe communicatie 
over de kwaliteit van de hiervoor aangevoerde gronden; 

- De gronden komen van de werken aan de Oosterweelverbinding, waar er PFOS-
vervuiling is vastgesteld in de bodem. Men vraagt of het zeker is dat de aangevoerde 
gronden hiermee niet vervuild zijn; 

- Men vraagt controle door de gemeente op de kwaliteit van de aangevoerde gronden.  
 
- groen – ecologie – ontbossing:  

- De aanvraag is strijdig met de zorgplicht zoals voorzien in het Natuurdecreet; 
- Er werden in het gebied (zowel in de Groene Corridor als in de Kleiputten) tal van 

zeldzame, beschermde en bedreigde dieren en planten waargenomen. Het project 
betekent de totale vernietiging van dit biotoop, met onherstelbare schade voor deze 
soorten.  

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

- Door de werken zal er 44 ha bos moeten gerooid worden, na de werken zal men zo’n 
30 ha nieuw bos aanplanten. Men vraagt of de gemeente niet bijkomend 14 ha bos kan 
realiseren op een andere locatie; 

- Men geeft aan dat ingevolge het kappen van 55 ha bos er 3.245 ton CO2 vrijkomt uit de 
gekapte biomassa en dat door het kappen van bossen de opnamecapaciteit van CO2 en 
fijn stof zal verminderen. Door de klimaatopwarming zal het moeilijk zijn om tot een 
gelijkwaardig bos te komen;  

- De berekening van de inventarisatie waarop de boscompensatie berekend werd klopt 
niet; 

- De bezwaarindieners stellen dat de passende beoordeling en het project-MER onvolledig 
zijn. Diverse alternatieven werden niet onderzocht en de natuurschade is (grotendeels) 
te vermijden. De aanvraag moet op basis van artikel 16 van het Natuurdecreet 
geweigerd worden; 

- Er wordt gesteld 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 zou een groot 
negatief effect hebben op fauna en flora en is dan een overtreding van artikel 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 omgevingsvergunningsaanvraag; 

- Bezwaarindieners stellen dat gezien de duur van het project (10 à 15 jaar) dit geen 
tijdelijke ingreep is. De bouw van de kade in de Rupel heeft een langdurige, schadelijke 
impact op de natuur in deze speciale beschermingszone;  
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- De impact van stikstofemissies op habitatrichtlijngebied en het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) werd niet onderzocht; 

- Er wordt opvolging van de werken door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek 
(INBO) gevraagd; 

- In informatievergadering was sprake van het tijdelijk omleiden van het Keibrekerspad. 
Eén van de voorgestelde opties daarbij zou zijn om die over de noordwestelijke punt 
van het natuurgebied te laten lopen. Er wordt betreurt dat dit voorstel niet eerst met 
de lokale afdeling van de vzw Natuurpunt werd afgetoetst. Deze zone is immers een 
erg kwetsbare hotspot voor de kamsalamander, waarvoor binnenkort bijkomende 
inrichtingswerken starten. Ook zomerbitterling gedijt goed in dit gebied. Men ziet dit 
traject dan ook moeilijk verzoenbaar met de ecologische functies. 

 
- cultuurhistorische en landschappelijke aspecten: 

- Het project zal door de aanleg van de voorziene morfologie het typerende landschap 
aantasten. Het heeft een onherstelbaar negatief effect op het historische landschap en 
bouwkundig erfgoed.  

 
- waterhuishouding: 

- De voorgestelde ophoging in de Kleiputten Terhagen is nefast voor de waterbuffering 
en houdt geen rekening met het verhoogde risico op overstromingen als gevolg van de 
klimaatverandering; 

- Door het verlenen van een omgevingsvergunning voor dit project zullen problemen 
door wateroverlast ontstaan; 

- Er wordt op gewezen dat in het rapport ‘Waterbalans kleiputten Rumst’ (IMDC 6 
augustus 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”. De Kleiputten 
bufferen in de bestaande toestand 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; 

- Er wordt een bezorgdheid geuit met betrekking tot de oppomping van grondwater.  
 
- recreatie: 

- Er wordt bezwaar gemaakt tegen de onteigening van de visvijver in eigendom van de 
vzw de Koninklijke Maatschappij De Lustige Vissers. In 2022 bestaat deze visclub 
honderd jaar. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Rumst 
wordt aan de hogere overheid de suggestie gedaan om de aanwezige visvijvers te 
behouden. Het huisvuilstort kan gesaneerd worden zonder onteigening van de visvijver. 
De visvijvers zijn een mooie plek voor sociaal contact; 

- Bezwaarindieners wensen dat de Kleiputten Terhagen behouden blijven als waardevol 
groengebied. De Kleiputten zijn namelijk een grote groene long tussen de A12 en E19. 
Het behoud ervan is belangrijk voor het gebruik voor ontspanning, ontstressen, 
sporten, wandelen en fietsen, en om de kinderen de mogelijkheid te geven om in de 
natuur te spelen, dit is belangrijk voor hun ontwikkeling; 

- Het groen op wandelafstand verdwijnt, er zijn geen andere plekjes. De Schorre wordt 
vier maanden van het jaar ingepalmd door Tomorrowland; 

- Men vraagt om steeds rustzones in het gebied toegankelijk te houden; 
- De mountainbikeroute moet duidelijk afgebakend worden zodat geen conflicten 

ontstaan met wandelaars en de natuurwaarden in het gebied niet in het gedrang 
komen; 
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- hinderaspecten: 

- De overlast van deze grote werken en de langdurige hypothekering van de openbare 
ruimte die daarmee gepaard gaat is zeer groot ten aanzien van de omwonenden; 

- Er worden onvoldoende milderende maatregelen inzake geluid genomen voor 
woningen in de nabijheid van de werf; 

- De omwonden vrezen voor stofhinder naar hun woningen en auto’s toe; 
- Het bos vormt een natuurlijke geluidsbuffer tegen het festival Tomorrowland. Hoe gaat 

het verdwijnen van het bos in die zin gecompenseerd worden?  
- In het dossier wordt voorgesteld om geluidsbeperkingen op te leggen met een verbod 

om te werken voor 7 uur en na 19 uur, maar met een uitzonderingsmogelijkheid indien 
wegens het getij de schepen vroeger moeten gelost worden. De bezwaarindieners 
stellen voor om in dat geval het tijdsvenster met een uur te verschuiven, namelijk een 
verbod voor 6 uur en na 18 uur; 

- Het uitzicht van de woningen in de bosstraat wordt teniet gedaan door de aanleg van 
het Bosstraat-Balkon; 

 
- Eén van de bezwaren betreft het voorwaardelijk positief advies van de milieuraad Rumst 

op 9 december 2021, waarin wordt voorgesteld om de volgende voorwaarden in de 
vergunning op te nemen:  
- Tijdens de inrichtingswerken zijn geluidshinderlijke activiteiten verboden voor 7 uur en 

na 19 uur. 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 de Rupel en de Kleiputten maar vraagt om toch ook een wandelpad toe te laten 
doorheen de tunnel onder de Kapelstraat.  

- het behoud van de fietstunnel onder de ecocorridor 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 ook aan het gemeentebestuur voor om bijkomende herbebossing te 
voorzien op een andere locatie in de gemeente en om steekproefsgewijs controles uit te 
voeren van de aangevoerde grond om de kwaliteit ervan te bewaken.  

 
- varia: 

- Bezwaarindieners stellen dat het dossier diverse administratieve en technische fouten 
en onvolledigheden bevat; 

- Bezwaarindieners stellen dat de aanvraag diverse strijdigheden bevat met 
beleidsverklaringen en eerdere adviezen van overheidsinstanties, met in het bijzonder 
de provincie Antwerpen, OVAM en het Agentschap voor Natuur en Bos; 

- Bezwaarindieners vrezen voor schade aan hun woningen door erosie en wateroverlast 
na de ontbossingen; 

- Er worden een aantal bezwaren van emotionele aard geuit, waaronder: de Rupelstreek 
is de vuilbak, In Sint-Martens-Latem zullen ze niet storten, er is al genoeg vernieling 
door de politiek, zorgen om grootouder, zelf bomen niet mogen uitdoen maar bos kan 
wel, werkwijze is beneden alle peil …; 

- Bezwaarindieners stellen dat dit nog een stuk natuur is dat niet vol beton en asfalt ligt, 
waar hun kinderen een heel jaar, vooral ook in de zomerperiode gerust kunnen spelen, 
wandelen en genieten van het groen. Men stelt dat overal al genoeg groen en bomen 
worden verwijderd om meer appartementen te zetten in Boom en Terhagen/Rumst. 
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- Er wordt een vooraf opgesteld communicatieplan gevraagd voor de hele duur van de 
werken. 

 

ADVIEZEN 

 
Het advies van 7 december 2021 van de ASTRID-veiligheidscommissie is gunstig. 
 
Het advies van 4 januari 2022 van de afdeling GOP (Natuurlijke Rijkdommen) van het 
Departement Omgeving is gunstig. 
 
Het advies van 5 januari 2022 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Boom is voorwaardelijk gunstig. 
 
Het advies van 5 januari 2022  van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Rumst is voorwaardelijk gunstig. 
 
Het subadvies van 6 januari 2022 van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de afdeling 
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving 
is gunstig. 
 
Op 2 december 2021 gaf de afdeling GOP (Team Externe Veiligheid) van het Departement 
Omgeving op het Omgevingsloket aan geen bezwaar te hebben bij de aanvraag aangezien het 
project geen aandachtsgebied omvat. 
 
Het advies van 5 januari 2022 van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is 
voorwaardelijk gunstig. 
 
Het advies van 6 januari 2022 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is 
voorwaardelijk gunstig. 
 
Het advies van 17 januari 2022 van de afdeling GOP (Ruimte en Milieu) van het Departement 
Omgeving is voorwaardelijk gunstig. 
 
Op 18 januari 2022 gaf de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Grondwater) op het 
Omgevingsloket aan geen advies te verlenen met betrekking tot rubriek 60. 
 
Het advies van 21 januari 2022 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is deels 
voorwaardelijk gunstig, waarbij het boscompensatievoorstel ongunstig werd geadviseerd. 
 
Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Lucht (mobiliteit)) is stilzwijgend gunstig. 
 

HOORZITTING 

 
De aanvrager werd tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 25 januari 
2022 gehoord en verklaarde hierbij het volgende:  

- De adviezen zijn gelezen; 
- Bij een positieve beslissing gaat het bodemsaneringsproject in procedure, hierin zal 

men zich dan niet moeten uitspreken over elementen zoals de ontbossing, kade en 
tunnel; 
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- Er zal ook een omgevingsvergunning in het gebied van de vzw Natuurpunt worden 
aangevraagd, maar dit staat volledig los van deze aanvraag; 

- De onteigening van de visvijver is nodig omdat er geen akkoord met de visclub werd 
bereikt. Er is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak, dat niet nodig is als 
planologische ondergrond voor het project, maar wel tegemoetkomt aan de 
bezorgdheden van de insprekers. Binnen dit plan kan nog steeds een vervangende 
visvijver worden voorzien; 

- Als gevolg van het aangepaste boscompensatievoorstel van ANB moeten er extra 
percelen worden gezocht voor de boscompensatie. Men had al 38 ha voorzien, er is nog 
6 hectare nodig. Bijkomende externe en/of interne boscompensatie zal nog bezorgd 
worden voordat de beslissing over de vergunning door de minister moet genomen 
worden; 

- Men neemt ook akte van de opmerking dat er nog een aparte afwijking op het 
Soortenbesluit moet bekomen worden; 

- Men heeft kennis genomen van de tijdens het openbaar onderzoek ingediende 
bezwaren. Men wil hierbij stellen dat beslissingen van OVAM door de aanvragers niet 
in vraag kunnen gesteld worden. De bezwaren betreffen ook een aantal technische 
aspecten waarover de discussie moeten gevoerd worden in de procedure van het 
bodemsaneringsproject; 

- Men heeft aan de GOVC een aantal documenten bezorgd, namelijk een weerlegging van 
technische bezwaren, een behandeling van de bezwaren op basis van de thematische  
bespreking in de gemeenteadviezen en een document ‘verspreidingsrisico anionen en 
kationen’ dat de saneringsnoodzaak nogmaals onderbouwt; 

- Er werd een verontreiniging in het grondwater vastgesteld van een hele reeks 
parameters, anionen en kationen. Het huisvuilstort binnen de kleidijken is altijd nat 
geweest en is overgelopen, waardoor het volledige gebied is verontreinigd. Voor deze 
verontreiniging werden twee gidsparameters gekozen, namelijk sulfaat en chloride. 
Chloride is een zeer typische stortplaats-parameter. Sulfaat daarentegen is een 
ongelukkig gekozen parameter omdat deze ook door oxidatie van pyriet uit de Boomse 
klei wordt gevormd. Recentere percolaatanalyses geven echter nog altijd aan dat het 
overlopen van het huisvuilstort en de verspreiding van de verontreiniging voortgaat; 

- Men kan zich vinden in alle voorwaarden van de verleende adviezen; 
- Wat de vraag van de gemeenten betreft om de ecotunnel onder de Kapelstraat ook 

toegankelijk te maken voor voetgangers, moet worden opgemerkt dat over het 
concrete fysieke gebruik nog kan overlegd worden. Als dit voor ANB geen probleem is 
hebben de aanvragers ook geen principieel bezwaar hiertegen. Zoals het nu voorzien is 
gaat het om een onverlichte tunnel met een onverharde bodem. 

 

HISTORIEK 

 
Voor de stedenbouwkundige vergunningshistoriek wordt verwezen naar het 
vergunningenregister dat actueel wordt gehouden door de betrokken gemeentebesturen. Uit 
de adviezen van de colleges van burgemeesters en schepenen van Boom en Rumst blijkt de 
volgende vergunningshistoriek: 
 
op het grondgebied van 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; 
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- vergunning stortplaats Stad Antwerpen – 1973; 
- vergunning nv Zeekanaal storten grond vermengd met gips – 1991; 
- stedenbouwkundige vergunning nv Zeekanaal - storten slibgrond (OI): 1991/00235A; 
- stedenbouwkundige vergunning Provincie Antwerpen 2010/00246, heraanleg van 

trage weg ‘Reet – Terhagen’; 
 

op het grondgebied van Boom: 
- Eternit – stortactiviteiten – 1970; 
- stedenbouwkundige vergunning (1992/08865) voor reliëfwijziging voor het 

aanleggen van een stortplaats voor inerte afvalstoffen - goedgekeurd op 18 
september 1992; 

- stedenbouwkundige vergunning (1996/09879) voor uitvoeren van een reliëfwijziging 
door het uitbreiden van de bestaande stortplaats voor inerte afvalstoffen - 
goedgekeurd op 19 maart 1997; 

- stedenbouwkundige vergunning (2010/0150) voor aanleggen van een trage weg (het 
Keibrekerspad) - goedgekeurd op 22 maart 2011; 

- stedenbouwkundige vergunning (2011/0150) voor ontginnen van een kleigroeve en 
realisatie nabestemming door het gedeeltelijk opvullen van een kleigroeve met niet-
verontreinigde gronden - goedgekeurd op 24 april 2012; 

- stedenbouwkundige vergunning (2012/0150) voor realisatie nabestemming door het 
gedeeltelijk opvullen van een kleigroeve met niet-verontreinigde gronden - 
goedgekeurd op 18 februari 2013; 

- milieuvergunning 1-2011/01 voor het hernieuwen en uitbreiding van een vergunde 
kleigroeve - goedgekeurd op 08 september 2011. 

 
De aanvraag betreft een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit. 
 

BESCHRIJVING OMGEVING 

 
Het projectgebied bevindt zich op grondgebied van de gemeenten Boom en Rumst en is gelegen 
in de Rupelstreek, die wordt gekenmerkt door de historische en tot op vandaag actieve 
kleiontginning langs de Rupel. Het oorspronkelijke landbouwgebied in deze regio werd 
gaandeweg ingenomen door de ontginning van klei, die als grondstof werd gebruikt voor de 
steenbakkerijen die zich in deze regio vestigden. Het landschap onderging de afgelopen eeuwen 
een aanzienlijke metamorfose door het graven van de kleiputten rond bestaande 
wegenstructuren en nederzettingen. Het reliëf in de Rupelstreek is door de ontginningen in 
belangrijke mate gewijzigd. Deze reliëfwijzigingen bepalen het huidige uitzicht van de streek, 
dat als een ontginningslandschap kan worden omschreven. Er zijn diepe putten gescheiden 
door steile straten gelegen op kammen van niet ontgonnen klei. Van Hemiksem, Schelle, Niel, 
Boom tot Terhagen zijn veelal alleen de bewoonde gebieden tussen de kleigroeven 
overgebleven. De kammen tussen de verschillende groeven compartimenteren het landschap 
in geïsoleerde gebiedjes. De verschillen tussen die gebieden zijn afhankelijk van de 
voorgeschiedenis van elke kleiput. Door afname en concentratie van de baksteennijverheid, die 
de grondslag vormt voor de kleiputten, gingen vele van de putten dicht door opspuitingen en 
het storten van allerlei afval. Het landschap op de verlaten kleiputten bestaat grotendeels uit 
een rijke afwisseling van open en gesloten vegetatietypes ontstaan na spontane 
natuurontwikkeling op een gevarieerd antropogeen substraat. 
 
De kleiputten van Terhagen bevinden zich op de rechteroever van de Rupel, ten noorden van 
de dorpskern van de deelgemeente Terhagen (Rumst).  
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Het projectgebied waar de sanering en creatie van de nieuwe morfologie zal plaatsvinden heeft 
een oppervlakte van circa 44 ha en is in de bestaande toestand hoofdzakelijk bebost. Centraal 
in het gebied liggen drie vijvers, waarvan de meest zuidelijke als visvijver wordt gebruikt door 
de vzw Koninklijke Maatschappij De Lustige Vissers. In het zuiden wordt het gebied begrensd 
door de Kapelstraat en het bos van Terhagen. Tussen Kapelstraat en het projectgebied liggen 
ook nog de vijvers ‘Ceuppens’. De westelijke grens wordt gevormd door de woonwijk langs de 
Bosstraat en Nachtegaalstraat. De Hoogstraat en het verlengde ervan vormen de oostelijke 
grens. Ten oosten hiervan bevindt zich een poel (noordoostelijke poel of Kamsalamanderpoel 
genoemd wegens het voorkomen van Kamsalamander) en een vijver- en bosgebied dat 
ontstond door de recentere ontginningen en dat in eigendom is van de vzw Natuurpunt. De 
noordelijke grens (grondgebied Boom) wordt gevormd door een lager gelegen zone met een 
langgerekte ontginningsplas met baggertuig (noordelijke plas of baggertuigplas genoemd) en 
meer noordelijk de toekomstige ontginningszone van de nv Wienerberger. 
 
De topografie binnen het inrichtingsgebied is sterk geaccidenteerd door de voormalige 
ontginningen, al dan niet gevolgd door (gedeeltelijke) heropvullingen. De Kapelstraat, de 
Bosstraat en de Hoogstraat liggen bovenop de oorspronkelijke kleicuesta. Aan weerszijden van 
de straten is de bodem weggegraven. De straten steken als het ware als een dam boven het 
landschap uit. De Hoogstraat, een kasseiweg, is sterk onderhevig aan erosie en is aan het 
afkalven. In het gebied bevinden zich diverse relicten van de vroegere ontginningsactiviteiten. 
 
Het gebied is gedeeltelijk toegankelijk voor wandelaars en fietsers, sommige delen zijn 
afgesloten voor publiek. Door het gebied loop een trage weg die Terhagen met Reet verbindt, 
het zogenoemde Keibrekerspad. 
 
Het gebied tussen de Kapelstraat en de Rupel wordt de zone Molleveld of Groene Corridor 
genoemd en is eveneens bebost. 
 
Ter hoogte van de Rupel is het project gelegen in het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Schelde- 
en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ met code BE2300006.  
 
Op circa 140 m van de aanvraag is ook een gebied van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
Grote Eenheid Natuur gelegen, namelijk het gebied ‘De Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’ met 
gebiedsnummer 338. 
 

PLANOLOGISCHE LIGGING  

 

Plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
De aanvraag is volgens het gewestplan ‘Antwerpen’, vastgesteld bij koninklijk besluit van 3 
oktober 1979 en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 en bij besluit 
van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1998, gelegen in: 

− golfterrein; 
− ontginningsgebied met nabestemming groengebied (klein deel helemaal noordelijk); 
− natuurgebied met bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid; 
− groengebied (deels met overdrukken voor aan te leggen hoofdverkeersweg en 

reservatiestrook); 
− reservatiegebied; 
− bufferzone; 
− oeverstrook met bijzondere bestemming (Antwerpse kaaien); 
− woongebied; 
− industriegebied met nabestemming woongebied; 
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− zone voor aan te leggen hoofdverkeerswegen; 
- zone voor bestaande waterwegen. 

 
In deze zones gelden de stedenbouwkundige voorschriften zoals bepaald in artikel 5.1.0, 7.2.0, 
13.4.3, 14.4.5, 17.6.3 en 18.7.3 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, artikel 9 van 
de aanvullende voorschriften bij het gewijzigde gewestplan van 28 juli 1995, en artikel 6, 27 en 
28 van de aanvullende voorschriften bij het gewijzigde gewestplan van 28 oktober 1998. Deze 
voorschriften luiden als volgt: 
“Artikel 5.1.0. 
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. 
 
Artikel 7.2.0. De industriegebieden  
Deze 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.”. 
 
Artikel 13.4.3. 
De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het 
natuurlijk milieu. 
 
Artikel 14.4.5. 
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. 
 
Artikel 17.6.3. De ontginningsgebieden. 
In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de 
breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften. 
Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, 
die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor 
de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan 
worden gerealiseerd. 
 
Artikel 18.7.3 
De reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden 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.”. 
 
“Artikel 9. 
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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. De vergunningen nodig voor 
de aanleg van het golfterrein met bijhorende accommodatie worden afhankelijk gesteld van 
de goedkeuring door de gemachtigde ambtenaar van een inrichtingsplan voor het ganse 
gebied, waarin de voorwaarden worden bepaald die een goede plaatselijke ordening veilig 
stellen.”. 
 
“Artikel 6. 
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. 
 
Artikel 27. 
In de gebieden die als industriegebied met nabestemming woongebied zijn aangeduid, mogen 
de bedrijven in geen geval nog ruimtelijk uitbreiden. Wanneer die bedrijven hun huidige 
bedrijfsactiviteit niet meer voortzetten en geen andere activiteiten die tot dezelfde 
bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken gebied de bestemming van 
woongebied. 
 
Artikel 28. 
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.”. 
 
Volgens artikel 4.8.3.2 en 4.11.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen zijn geen 
specifieke voorschriften van toepassing voor de bestaande waterwegen en voor aan te leggen 
hoofdverkeerswegen. 
 
De aanvraag is voor een klein deel op grondgebied van de gemeente Boom gelegen binnen een 
bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Hoek’, vastgesteld bij ministerieel besluit van 28 juni 1999. Het 
BPA bestemt de percelen als gebied bestemd voor: 

− ambachtelijke bedrijven met nabestemming woongebied (artikel 10); 
− groene ruimte met specifieke code (artikel 12); 
− openbare wegenis (artikel 16); 
− waterwegen (artikel 17). 

 
De stedenbouwkundige voorschriften volgens het BPA luiden als volgt:  
“Artikel 10: gebied bestemd voor ambachtelijke bedrijven met nabestemming woongebied 
1. Bestemmings- en bebouwingsvoorschriften 
1.1. Bestemming 
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Bestaande vergunde bedrijvigheden. Wanneer het bedrijf zijn activiteiten stopzet, de 
milieuvergunning vervalt of geen andere activiteiten meer uitoefent die tot dezelfde 
bedrijfssector behoren, krijgt het betrokken gebied uitsluitend en definitief de bestemming 
“plaats bestemd voor gegroepeerde bebouwing". In de zone voor gegroepeerde bebouwing zijn 
woonhuizen en handelsinrichtingen, diensten en kantoren toegelaten. 
 
Artikel 12: gebied bestemd voor groene ruimte met specifieke code 
I. Gebied aangeduid met code 12.9. 

− Gebied bestemd als groene ruimte voor het ontwikkelen van een ecologisch biotoop 
tot een interessant natuurgebied. 

− Alle constructies verboden. 
− Ontsluitingsweg, hoofdzakelijk voor zachte weggebruikers is toegelaten, evenals voor 

dienstverkeer voor onderhoud van de Rupeldijk. 
 
Artikel 16: gebied bestemd voor openbare wegenis 
1. Bestemming 
De openbare wegenis bestaat uit: ontsluitingswegen, woonstraten met verblijfskarakter, 
voetwegen, toegangswegen tot parkeerplaatsen en/of garages, jaagpad Rupeldijk en 
voetgangers- en fietsersverbindingsas. 
− De ontsluitingsweg: 

− vervult op de eerste plaats een verkeersfunctie  
− als ontwerpcriteria - voor de mogelijke heraanleg van de weg is de maximaal rijsnelheid 

50 km per uur te realiseren  
− het profiel is aan te passen aan de plaatselijke toestand  
− er is steeds een voetpad en/of een fietspad te voorzien. 

− De woonstraat met verblijfskarakter: 
− de weg is in te richten op een woonvriendelijke wijze in de vorm van een 

woonerfachtige aanleg als ontwerpcriteria  
− voor de mogelijke heraanleg van de weg is een maximaal te realiseren rijsnelheid 30 

km per uur te voorzien  
− de functies wonen, wandelen en fietsen primeren op de verkeersfunctie en de 

parkeerfunctie. 
− Toegangsweg tot parkeerplaatsen en garages 

− De weg is in te richten in functie van een vlotte bereikbaarheid van de te ontsluiten 
parkeerplaatsen en garages. 

− Voetwegen-, voetgangers- en fietsersverbindingsassen 
− er is in principe geen gemotoriseerd verkeer toegelaten de fiets- en wandelpaden zijn 

qua afmetingen en aanleg in overeenstemming met de bepalingen van de bevoegde 
overheid. 

− Jaagpad Rupeldijk 
− er is in principe enkel gemotoriseerd dienstverkeer toegelaten 
− alle niet gemotoriseerd verkeer is toegelaten in zover het in overeenstemming is met 

het scheepsvaartreglement en het verkeersreglement. 
 
Artikel 17; gebied bestemd voor waterwegen 
1. Bestemming 

- waterkering van de getijderivier De Rupel volgens de bepalingen van de bevoegde 
overheid. 

- alle werkzaamheden zijn toegestaan die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van 
verbeterings- en/of onderhoudswerken aan de waterweg.”. 
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De aanvraag bevindt zich binnen de begrenzing van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
(PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Boom – Rumst te Boom, Rumst en Niel’, vastgesteld 
door de provincieraad op 28 november 2018. De aanvraag bevindt zich binnen de 
afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Boom – Rumst. 
 
De voorschriften luiden als volgt: 
“Artikel 1. Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Boom - Rumst 
De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het kleinstedelijk gebied Boom – Rumst. 
 
De op het ogenblik van de vaststelling van voorliggend PRUP bestaande bestemmings- en 
inrichtingsvoorschriften blijven onverminderd van toepassing. De bestaande voorschriften 
kunnen door voorschriften in nieuwe gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen worden vervangen. 
 
Bij de vaststelling van die plannen en bij de overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden de 
relevante bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen/beleidsplannen, conform de 
decretale bepalingen in verband met de verbindende waarde van die ruimtelijke 
structuurplannen/beleidsplannen.”. 
 
De aanvraag is niet gelegen binnen een gewestelijk of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, 
noch binnen de begrenzing van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling. 
 
De aanvraag bevindt zich ook binnen de begrenzing van het nog in opmaak zijnde provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Groengebied Terhagen – Boom’. Op 19 september 2019 werd 
door de bevoegde minister een planologische delegatie verleend aan de provincie Antwerpen 
voor de bestemmingswijzing van de bestemming golfterrein van de voormalige kleiputten van 
Terhagen. De startnota werd door de deputatie goedgekeurd op 3 juni 2021. De publieke 
raadpleging heeft plaatsgevonden van 14 juni 2021 tot 12 augustus 2021. De scopingsnota werd 
opgesteld en goedgekeurd door de deputatie op 9 december 2021. 
 
Dit PRUP heeft als voornaamste doel om de gewestplanbestemming ‘golfterrein’ van de 
kleiputten van Terhagen te wijzigen naar een groene bestemming met mogelijkheden voor 
zachte recreatie, waaronder activiteiten worden begrepen zoals wandelen, spelen, fietsen, 
rusten en natuurbeleving. In dit PRUP wordt ook een aparte, kleine zone voorzien waar 
eventueel beperkte infrastructuur of bebouwing ten behoeve van lokale recreatie toelaatbaar 
is. Daarbij wordt gedacht aan een herlokalisatie van de bestaande visclub, een jeugdbeweging, 
een sportclub (inclusief sanitaire voorzieningen, parkeergelegenheid et cetera). Op deze manier 
worden recreatieve activiteiten beter gebundeld. Deze zone vindt namelijk aansluiting bij de 
reeds bestaande sportvelden gelegen in het provinciaal domein De Schorre, grenzend aan de 
Bosstraat en de Kapelstraat. 
 
Het PRUP ‘Groengebied Terhagen – Boom’ heeft geen verordende kracht, maar geeft wel een 
duidelijke richting aan op vlak van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. 
 

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag 
Artikel 7.4.5 van de VCRO stelt dat de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor 
het grondgebied waarop ze betrekking hebben, de voorschriften van de plannen van aanleg 
vervangen, tenzij het ruimtelijk uitvoeringsplan het uitdrukkelijk anders bepaalt. 
 
Het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Boom – Rumst te Boom, Rumst en Niel’ heft de 
voorschriften van het onderliggende gewestplan ‘Antwerpen’ niet op. De procedure tot opmaak 
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van het PRUP ‘Groengebied Terhagen-Boom’ is lopende en dit plan heeft momenteel nog geen 
verordende kracht. 
 
De aanvraag moet bijgevolg beoordeeld worden aan de hand van de stedenbouwkundige 
voorschriften van het gewestplan ‘Antwerpen’ en het BPA ‘Hoek’. 
 

VOORSCHRIFTEN DIE VOLGEN UIT VERORDENINGEN 

 
Op de aanvraag zijn geen gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen van toepassing. 
 
Op de aanvraag zijn geen relevante gemeentelijke en provinciale bouw- en stedenbouwkundige 
verordening van toepassing. 
 

VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING 

 

Milieueffectrapportage 
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I en bijlage 
II van het project-MER-besluit, meer bepaald onder de volgende rubrieken: 

− bijlage I: “12. Zeehandelshavens, met het land verbonden en buiten havens gelegen 
pieren voor lossen en laden (met uitzondering van pieren voor veerboten) die schepen 
van meer dan 1.350 ton kunnen ontvangen”; 

− bijlage II: “1.d) Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander 
bodemgebruik voor zover de oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel 
87 van het Bosdecreet niet van toepassing is”. 

 
Het project-MER ‘Sanering en verondieping ontginningsgebied Rumst en Boom’ van november 
2020, werd door het Team Mer van de afdeling GOP van het Departement Omgeving op 9 
december 2020 goedgekeurd (PRMER-PR2457-GK): 
 
“2. Inhoudelijke toetsing van het project-MER 
Artikel 4.3.8. §2 van het DABM betreffende de inhoudelijke toetsing van het project-MER : 
1° aan de beslissing, bedoeld in artikel 4.3.5, §1; 
2° in voorkomend geval aan de overeenkomstig artikel 4.3.6, §3, door haar verstrekte 
aanvullende bijzondere richtlijnen; 
3° aan de overeenkomstig artikel 4.3.7 vereiste gegevens. 
 
Het resultaat van die toetsing is terug te vinden in dit project-MER-verslag. 
 
Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 1° D.A.B.M. 
Krachtens dit artikel moet het project-MER getoetst worden aan de “richtlijnen” van 08 juni 
2017. Het project-MER voldoet aan deze richtlijnen. 
 
Ten tijde van de richtlijnen waren er nog onzekerheden aangaande de voorgenomen 
herinrichting van het gebied. Dit zou worden uitgewerkt middels een op te starten 
participatietraject, dat inmiddels is doorlopen. Tevens waren er nog onzekerheden over de 
onderlinge relatie tussen de verschillende van toepassing zijnde wetgevingen, die ieder een 
eigen procedureel traject voorschrijven. Deze knelpunten werden met de betrokken instanties 
opgelost alvorens de definitieve versie werd ingediend. Daarnaast werden zowel de noodzaak 
als de wetenschappelijke onderbouwing van het project verder uitgewerkt. Deze 
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ondersteunende documenten zijn opgenomen in het project-MER als bijlagen (zie verder onder 
‘Bijkomende informatie’). 
 
Ten opzichte van het in de richtlijnen van 08 juni 2017 goedgekeurde college van deskundigen, 
hebben er zich de volgende wijzigingen voorgedaan : 

- Mevr. M. Deconinck heeft de coördinatie overgenomen van Mevr. H. Carlens. Mevr. 
Deconinck heeft een erkenning als coördinator (GOP/ERK/MER/2019/00040) 
(volledigheidshalve moet worden vermeld dat, gezien de indiendatum van de 
kennisgeving het inzetten van een erkend coördinator nog niet verplicht is in dit 
dossier). 

- Mevr. M. Deconinck (EDA/590) heeft de uitvoering overgenomen van Mevr. H. Carlens 
voor de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie. Mevr. Carlens 
(EDA/817) blijft wel deel uitmaken van het college van deskundigen voor de discipline 
Mens-Ruimtelijke aspecten. 

- Mevr. A. Tombeur (LNE/ERK/MER/201 6/00001) heeft de uitvoering overgenomen van 
Dhr. P. Vanhaecke voor de discipline Mens – Hinder en Gezondheid. 

 
Deze wijzigingen worden hierbij aanvaard en goedgekeurd. 
 
Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 2° D.A.B.M. 
Sinds de publicatie van de richtlijnen op 08 juni 2017, is er regelmatig informeel overleg geweest 
met de MER-deskundigen en de adviesinstanties over de inhoud van het project-MER. 
 
Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 3° D.A.B.M. 
In artikel 4.3.7 van het D.A.B.M. worden de onderdelen opgesomd die minstens in het project-
MER opgenomen moeten worden. 
 
Het project-MER bevat al deze onderdelen in voldoende mate. 
 
Bijkomende informatie. 
De wetenschappelijke informatie ter ondersteuning van het project-MER omvat onder meer : 
Sonderings- en boorverslagen (Bijlage C), een studie van de geologie en de waterhuishouding, 
met sonderings- en boorgegevens (Bijlage D), een overzichtsrapport van waarnemingen en 
inventarisatie van de fauna en flora (Bijlage E), een bosinventarisatie op perceelsniveau (Bijlage 
G), jaargemiddelde luchtkwaliteitskaarten nav de aanvoer van uitgegraven bodems met 
dumpers (Bijlage H), een beoordeling van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Rupel-
Zeeschelde en een analyse van de mogelijkheden tot natuurontwikkeling op de site na sanering 
en verondieping (Bijlage K). 
 
Het rapport in Bijlage K is het verslag van een uitgebreid onderzoek door INBO. De studie 
onderzoekt en evalueert de huidige milieukwaliteit van het projectgebied en in het bijzonder 
van het na de kleiontginningen spontaan ontstane bos. De huidige milieukwaliteit ervan wordt 
als ‘ondermaats’ beschouwd, onder meer wegens de bodem- en waterkwaliteit in het algemeen, 
en de aanwezigheid van stortmateriaal op geringe diepte in het bijzonder. De studie bevat 
aanbevelingen voor een toekomstige verondieping en herbebossing na de saneringen, ook 
rekening houdend met de kwaliteit van de aan te voeren bodemmaterialen uit het 
Oosterweelproject. 
 
Het project-MER bevat tevens, als verplicht onderdeel, een Passende Beoordeling (Bijlage F). Het 
Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft zich op 08 december 2020 akkoord verklaard met de 
inhoud en conclusies van deze Passende Beoordeling. 
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Bijlage I geeft duiding bij het vergunningstraject dat zal worden gevolgd, en de relatie daarbij 
met het bodemsaneringsproject en het project-MER. De aanpak, waarbij in het project-MER 
reeds uitspraken worden gedaan over de effecten van ingrepen uit het bodemsaneringsplan, 
dat eigenlijk kadert onder een afzonderlijke wetgeving met eigen vergunningstraject, en zonder 
dat dit bodemsaneringsplan al conform is verklaard, wordt als volgt gemotiveerd :  
 
“Het project Kleiputten Terhagen omvat ingrepen die vallen onder het toepassingsgebied van 
verschillende wetgevingen en vergunningsplichten, waardoor het niet mogelijk is om het geheel 
via één enkel besluitvormingstraject te vergunnen. Zowel een omgevingsvergunning als een 
conform verklaard bodemsaneringsproject, waarbij de inhoudelijke samenhang wordt 
gegarandeerd, zijn vereist om het project te realiseren. 
 
Bij de beoordeling van het bodemsaneringsproject moet voldoende zekerheid bestaan over 
bepalende factoren zoals het eindreliëf. De beoordeling van de boscompensatie op het terrein 
vereist evenzeer kennis van het eindreliëf. Sommige tijdelijke infrastructuur, voor de 
grondaanvoer via het water voor de saneringswerken (tunnel onder de Nieuwstraat en kade), 
krijgt ook een andere definitieve invulling na uitvoering van de saneringswerken, wat niet 
vergund kan worden via het bodemsaneringsproject. 
 
Het totaalproject vereist bovendien rechtszekerheid voor de aanwending van de gronden 
afkomstig van de Oosterweelwerken. Indien dat vervalt is de realisatie van het project, met 
aanvoer van grond via de waterweg binnen een relatief beperkte uitvoeringstermijn, niet 
mogelijk. 
 
Dat geeft aanleiding tot een vergunningverlening in twee stappen: eerst een 
omgevingsvergunningsaanvraag voor het geheel aan projectonderdelen en vervolgens de 
indiening en conformverklaring van een bodemsaneringsproject dat de louter milieutechnische 
sanering omvat. 
 
Door de conformverklaring van het bodemsaneringsproject te voorzien als laatste, 
afzonderlijke stap wordt tegemoet gekomen aan het dwingende en op zichzelf staande kader 
dat het Bodemdecreet schept voor de bodemsanering. Tegelijk kan het totaalproject op een 
correcte manier, als randvoorwaarde, bij de beoordeling van het bodemsaneringsproject 
betrokken worden teneinde te verzekeren dat ook het geheel tegemoet komt aan de 
saneringsdoelstellingen. 
 
In functie van een optimale inhoudelijke afstemming tussen beide procedures en om de grootst 
mogelijke transparantie te bieden tijdens elk openbaar onderzoek, wordt het 
bodemsaneringsproject afgewerkt in samenspraak met de bevoegde instanties, en als 
afgewerkt ontwerp gevoegd als informatieve bijlage bij de omgevingsvergunningsaanvraag. 
Dat bodemsaneringsproject zal na het bekomen van de omgevingsvergunning worden 
ingediend bij OVAM met het oog op de conformiteitsverklaring. 
 
De omgevingsvergunningsaanvraag zal worden ingediend en behandeld op Vlaams niveau 
aangezien de provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg initiatiefnemers en aanvragers 
zijn, het project onderdelen bevat die zijn ingedeeld in klasse 1 (Vlarem) en een project-MER 
wordt opgesteld (art. 5/1 Omgevingsvergunningsdecreet). 
 
Het project-MER wordt opgemaakt omwille van de bouw van de kade langs de Rupel en de 
voorziene ontbossing. Het rapport zal, op basis van de overgangsbepalingen van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, als afgewerkt en goedgekeurd rapport worden gevoegd bij de 
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omgevingsvergunningsaanvraag. Het bodemsaneringsproject omvat geen bijkomende 
handelingen die aanleiding geven tot de MER-plicht.”. 
 
Conform de bovenstaande aanpak, is het bodemsaneringsproject met BATNEEC-afweging, 
bijgevoegd in Bijlage B, met een advies waarin OVAM zich akkoord verklaart met de 
voorgestelde methodologie. 
 
Bijlage L, tenslotte, bevat de verslagen van overleg tussen de initiatiefnemers en de visclub ‘De 
Lustige Vissers’, over het ontwerp van de nieuwe visvijver.  
 
Conclusies: 

− De effectbeoordeling in het project-MER is onderbouwd door onderzoeken, 
meetgegevens en inventarisaties. Dit zowel wat betreft de geplande projectingrepen, 
als de evaluatie van de milieukwaliteit van het nulalternatief. 

− Er is een gunstig advies over de Passende Beoordeling van het Agentschap Natuur en 
Bos (08 december 2020). 

− De in Bijlage I voorgestelde procedurele aanpak is niet strijdig met de geldende 
regelgeving inzake milieueffectrapportage voor projecten. Deze aanpak vormt bijgevolg 
geen beletsel om het project-MER goed te keuren, en hypothekeert evenmin de 
vervolgprocedures op deze goedkeuring. Uiteraard houdt de goedkeuring van 
onderhavig project-MER geen automatische goedkeuring/conformverklaring in van het 
in Bijlage B bijgevoegde bodemsaneringsplan, en creëert onderhavige goedkeuring dus 
geen rechtsgevolgen eigen aan een dergelijke conformverklaring. 

− Er is, in navolging van de Richtlijnen van 08 juni 2017, voldoende aandacht geweest 
voor participatie met de burgers, en in het bijzonder met specifieke betrokken actoren 
in het projectgebied, met name de visclub ‘De Lustige Vissers’. 

 
3. Goedkeuring van het project-MER 
Op basis van bovenstaande toetsing wordt het voorliggende project-MER Sanering en 
verondieping ontginningsgebied te Rumst en Boom’, ingediend op 06 november 2020 door De 
Vlaamse Waterweg NV, Lange Kievitstraat 111-113 te 2018 Antwerpen, en door de Provincie 
Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, goedgekeurd.”. 
 

BEOORDELING 

 

Aanvraag 
Het project omvat de sanering van de voormalige stortplaatsen ter hoogte van de kleiputten 
Terhagen en de creatie van een nieuw landschap.  
 
De voormalige stortplaatsen betreffen een asbeststortplaats van Eternit, een 
huisvuilstortplaats en een gipsstortplaats. In 2014 werd voor de kleiputten van Terhagen een 
oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat in de 
kleiputten van Terhagen historische verontreinigingen aanwezig zijn, namelijk zware metalen 
in de bodem en het grondwater, anionen en kationen in het grondwater en asbest in de bodem. 
In het rapport ‘Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voormalige kleiontginning 
gelegen tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat te Boom en Rumst’ (verder 
vermeld als OBBO) wordt vastgesteld dat deze verontreiniging aanleiding geeft tot 
bodemsanering van: 

- het Eternit-stort: in het vaste deel van de aarde werd een verontreiniging met asbest 
vastgesteld; 
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- de volledige onderzoekslocatie: in het grondwater werd een verontreiniging met 
anionen en kationen vastgesteld. Er bestaat een verspreidingsrisico naar het 
oppervlaktewater van de Rupel. De hoogste concentraties bevinden zich ter hoogte van 
het huisvuilstort. 

Deze vaststelling vormde de aanzet voor de opmaak van een bodemsaneringsproject (BSP), 
waarin verschillende saneringsvarianten werden uitgewerkt. De voorkeursvariant binnen dit 
BSP zet in op het afdekken van het asbeststort (gelegen aan de westelijke rand van het gebied), 
het afdichten van het huisvuilstort (centraal gelegen in het gebied) en het aanbrengen van een 
kleilaag in het gebied tussen voormelde twee stortplaatsen, bovenop een oud gipsstort. Een 
‘Tussentijds BSP’ werd als optionele bijlage in het Omgevingsloket opgeladen. 
 
Het doel van de voorliggende aanvraag is tweeledig. In eerste instantie wordt het 
verspreidingsrisico en het contactrisico van diverse bodem- en grondwaterverontreinigingen 
beperkt. Dit gebeurt door het uitvoeren van een sanering waarbij de verontreinigingen in de 
bodem worden ingekapseld. In tweede instantie krijgt het gebied een nabestemming als 
groengebied (met op termijn laagdynamisch recreatief medegebruik). Dit gebeurt door de 
aanleg van een nieuwe morfologie. De eerst doelstelling (sanering) is een decretale verplichting. 
De tweede (zachte nabestemming) is een beleidskeuze van de initiatiefnemers. 
 
Voor de sanering en de aanleg van de nieuwe terreinmorfologie zijn reliëfwijzigingen nodig in 
de zone tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat. De reliëfwijziging (planelement 
VH16) vormt het grootste onderdeel van de aanvraag, met hoofdzakelijk ophogingen en in 
beperkte mate uitgravingen. De reliëfwijzigingen zijn een rechtstreeks gevolg van de 
bodemverontreiniging die op de site aanwezig is. De ophoging omvat in eerste instantie de 
afdekking van de voormalige stortplaatsen. Na de sanering krijgt het gebied een bijkomende 
ophoging in functie van de terreinmodellering van het nieuwe landschap. Dit landschap krijgt 
een gevarieerd reliëf, met terrassen, een heuvel, een vallei en een rietmoeras. Deze bijkomende 
ophoging staat ook in voor de herbebossing op de gesaneerde delen. Bij de aanvraag is een 
‘Masterplan’ gevoegd, waarin het landschapsontwerp is uitgewerkt. 
 
De hoeveelheid grond die nodig is binnen de saneringsperimeter werd geraamd op 3,1 miljoen 
m3. Aanvullend, buiten de perimeter van het bodemsaneringsproject, gebeurt de verondieping 
op plekken waar dit volgens de aanvraag leidt tot een significante meerwaarde voor mens of 
natuur. Dit betekent een aanvullend volume van 600.000 m3. Het betreft: 

- de ombouw van de restanten van de visvijver van de visclub en de noordelijk ervan 
gelegen vijver van het provinciebestuur tot een rietmoeras op maaiveld; 

- de stabilisatie tegen verdere afkalving van de Hoogstraat; 
- een beperkte ophoging van het Keibrekerspad; 
- een beperkte afwerking van de achterzijde van de bebouwing langs de Kapelstraat. 

 
De gronden worden ter beschikking gesteld door Lantis en zullen uitsluitend afkomstig zijn 
van de Oosterweelwerf. De gronden zullen via de Rupel worden aangevoerd. In de Rupel wordt 
daarom een tijdelijke loskade (VH07) gebouwd van waar de scheepsvracht naar dumpers wordt 
overgeheveld. De oever onder het platform wordt over heel de breedte verstevigd met een 
steenbestorting zodat uitspoeling van het talud vermeden wordt en de stabiliteit van de 
constructie gegarandeerd blijft. Er worden er in de waterloop ook 14 aanmeerpalen (VH08) 
geheid, de zogenaamde dukdalven, die plaats bieden aan drie duwbakken, waarvan één aan de 
loskade en twee wachtplaatsen. De waterloopbodem wordt plaatselijk uitgegraven voor de 
verbreding van de vaargeul (VH10 – tijdelijke reliëfwijziging Rupel).  
 
In de zone tussen de Rupel en de Kapelstraat wordt een tijdelijke werfweg (VH11) aangelegd 
met een verbrede zone voor het parkeren van werfvoertuigen. De aanleg van de werfweg vraagt 
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ook een reliëfwijziging (VH12), voor een ophoging in de zone aan de Rupel en een afgraving 
richting de tunnel onder de Kapelstraat. De aanvraag omvat het stallen van 16 
bedrijfsvoertuigen, waarvan 2 vaste kranen, 10 dumpers, 2 rupskranen, 1 wiellader en 1 
sproeiwagen. Voor de brandstofbevoorrading worden twee bovengrondse dubbelwandige 
mobiele tanks van elk 10.000 liter met bijhorende verdeelslangen gevraagd.  
 
De verharding van het bestaande fietspad/jaagpad langs de Rupel wordt afgebroken (VH03) 
over een lengte van ongeveer 500 meter. Het fietspad wordt afgebogen en voorzien van een 
ondergrondse kruising met de werfweg, zodat tijdens de werken de fietsroute behouden blijft 
met een veilige doorgang terwijl het werfverkeer van en naar de Rupel vrije doorgang heeft 
(VH14 – fietstunnel en VH15 – bijhorende reliëfwijziging). Om de verbinding naar de kleiputten 
mogelijk te maken, wordt de bestaande gemetste tunnel onder de Kapelstraat gesloopt (VH02 
– slopen constructies) en vervangen door een tunnel die berijdbaar is voor grootschalig rollend 
materieel (VH04 – tunnel Kapelstraat).  
 
Ook de infrastructuur van de visclub die centraal binnen de kleiputten ligt, wordt verwijderd 
(VH02 – slopen constructies). De bebouwingscluster bestaat uit het clubhuis, een sanitair 
gebouw en enkele bijgebouwtjes die functioneren als berging en technisch lokaal.  
 
Voorafgaand aan de sanering en ophoging moet het bestaande bos ter hoogte van de 
kleiputten en in het gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat worden gerooid. De totaal te 
rooien oppervlakte bedraagt volgens de aanvraag 41,74 hectare (VH01). 
 
Het volledige projectgebied zal worden ingericht als tijdelijke werfzone (VH13). De aangevoerde 
gronden worden met dumpers in principe meteen naar de plaats van ophoging gebracht, waar 
ze op de juiste locatie gestort, uitgespreid en aangedamd worden. In de zone tussen de Rupel 
en de Kapelstraat zal dus geen tijdelijke opslag van aangevoerde gronden plaatsvinden. Om de 
continuïteit van de aanvoer echter niet te hypothekeren en om onvoorziene omstandigheden 
te kunnen opvangen, wordt er centraal binnen de kleiputten zelf een zone afgebakend waar 
(eventuele) tussentijdse opslag van gronden (TOP) mogelijk is. De aangevraagde capaciteit van 
de TOP bedraagt 100.000 m3. Deze zone kan ook gebruikt worden voor de stapeling van 
materialen die op de werf nodig zijn zoals HDPE-folies of netten voor de opbouw van de 
schanskorven. 
 
Vanuit de afgebakende tijdelijke werfzone wordt een verbinding gemaakt met het 
Keibrekerspad, dat plaatselijk zal worden verlegd. Om deze toegang mogelijk te maken wordt 
er een tijdelijk grondlichaam aangebracht. In deze ophoging wordt een buis ingebracht die de 
verbinding maakt tussen de bestaande vijvers en bestaande en nieuwe poelen aan weerszijden 
van het projectgebied. Deze buis staat tijdens de werken in voor de migratieroute van onder 
andere de Kamsalamander. Na de werken wordt de gronddijk onderbroken en wordt een 
fietsbrug (VH20) aangelegd als verbinding over de doorbreking. 
 
Op twee plaatsen in het gebied worden keermuren (VH18) voorzien. Een eerste keermuur zal 
dienst doen als afboording van de (toekomstige) toegang naar de kleiputten aansluitend bij de 
Kapelstraat. De keermuur vangt hier, samen met het aansluitend talud, het drie meter grote 
hoogteverschil op tussen het vlakke deel van de dijk en de lager gelegen open landschapskamer. 
In het noordelijke deel van het gebied op de aansluiting van het pad dat naar de Bosstraat 
leidt, worden twee parallelle keermuren voorzien waar de taluds plaatselijk doorbroken zullen 
worden voor de aanleg van een toegankelijk pad (met lage hellingsgraad). 
 
Na de werken zal het gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat worden ingericht als 
ecocorridor. In een latere fase zal er een wandelverbinding worden uitgestippeld tussen beide 
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gemeentes die de groenzone kruist. In de ecocorridor wordt daarom over de noord-zuid 
georiënteerde waterpartijen een voetgangersbrug (VH19) aangelegd, die aangeeft waar op 
termijn de wandelpaden moeten aansluiten.  
 
De kade met al zijn randvoorzieningen zal verwijderd worden. In het opwaartse deel van de 
Rupel blijven twee aanmeerpalen (VH09) behouden. Ze kunnen in de toekomst worden gebruikt 
voor het aanmeren van pleziervaartuigen.  
 
Om de bovengrondse verbinding met de Rupel te kunnen behouden, zullen het afgebogen 
fietspad en de fietstunnel behouden blijven, ook na de werffase. Er wordt een afsluiting 
voorzien tussen het fietspad dat afbuigt van het jaagpad en de bovenzijde van de Rupeldijk, 
die als onderhoudszone van de waterloop blijft functioneren. In eerste instantie staat deze 
afsluiting in voor de afbakening van de werfzone. De afsluiting bestaat uit een transparant 
hekwerk, met een hoogte van 2 m. Na de werffase, als de ecocorridor zijn finale inrichting 
krijgt, wordt het hekwerk vervangen door een afsluiting van fijnmazige openingen die otters 
en bevers bovengronds vanuit de Rupel naar de ecocorridor leidt. Deze afsluiting zorgt er 
verder voor dat de bovengrondse verbinding naar de Rupel vrij blijft van wandelaars. 
 
Voor de afwatering van de Kleiputten tijdens en na de werffase wordt tijdelijke en definitieve 
riolering voorzien (VH21 en VH22). 
 
Paden en recreatieve voorzieningen binnen het gebied maken geen deel uit van de 
vergunningsaanvraag. 
 
Voor de stedenbouwkundige handelingen die zijn verbonden aan de werffase en voor de 
ingedeelde inrichting en activiteit wordt een tijdelijke vergunning van 8 jaar aangevraagd.  
De tijdelijk aangevraagde handelingen zijn: 

- Tijdelijke loskade (VH07); 
- Tijdelijke aanmeerpalen (VH08); 
- Tijdelijke reliëfwijziging Rupel (VH10); 
- Tijdelijke werfweg (VH11); 
- Tijdelijke reliëfwijziging werfweg (VH12); 
- Tijdelijke werfzone Kleiputten (VH13); 
- Tijdelijke riolering (VH21). 

 
De vermoedelijke realisatie van de nabestemming wordt verwacht in 2030. De volgende timing 
wordt voorzien: 

- Voorbereidende werken, inclusief aanleg kade en tunnel (1 jaar); 
- Sanering, grondaanvoer en gefaseerde aanleg, oplevering morfologie (6 jaar); 
- Eindafwerking (1 jaar). 

 

Bodemsanering 
Saneringsnoodzaak 
De noodzaak van de sanering van het huisvuilstort wordt door bezwaarindieners in vraag 
gesteld. 
 
In het samenvattende besluit van het OBBO wordt op pagina 97-98 het volgende gesteld: 
“9.2.5 Besluit verontreiniging aan anionen en kationen in het grondwater t.h.v. de 
onderzoekslocatie 
In het grondwater werden sterk verhoogde concentraties aan een aantal anionen en kationen 
aangetroffen. De zone, die samenvalt met het stort met huishoudelijk afval, gedraagt zich min 
of meer als brongebied. In het brongebied werden eveneens sterk verhoogde concentraties aan 
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Al, Cl- en aan ammonium-N gemeten. Verder zijn parameters zoals CZV, de fenolindex en 
Kjeldahl-N sterk verhoogd. Als gidsstoffen werden SO4

2- en Cl- weerhouden. De zone met 
concentraties aan één der beide of beide parameters hoger dan 250 mg/l omvat de drie 
centrale stortmassieven en strekt zich verder uit over een groot deel van zone 5. De maximale 
verspreiding valt samen met de contouren van de ontginning. 
Verspreiding van de aanwezige sterke verontreinigingen in het grondwater naar de 
onderliggende winbare aquifer is omwille van de aanwezigheid van de afsluitende kleilaag niet 
aan de orde. Verspreiding van sulfaat en andere ionen via het afwateringssysteem naar de 
Rupel is niet uit te sluiten, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beïnvloed 
worden. Een verspreidingsrisico van sulfaat is dus niet uit te sluiten. Het verontreinigde volume 
aan anionen en kationen wordt geschat op 601.121 m3. 
Er is een ernstige bedreiging die uitgaat van de bodemverontreiniging en een sanering is 
noodzakelijk. De sanering is urgent.”. 
 
Ook al wordt in de laatste zin van deze passage alleen gesproken over het verspreidingsrisico 
van sulfaat, als men de titel en de eerste paragraaf leest, is het duidelijk dat het 
verspreidingsrisico niet alleen sulfaat betreft, maar dat: 

- sulfaat en chloride als gidsstoffen gekozen werden voor een reeks van parameters met 
verhoogde concentraties, namelijk aluminium, ammonium, chemisch zuurstofverbruik 
(CZV), fenolindex en stikstof (Kjeldahl); 

- het huisvuilstort als bron fungeert, maar verhoogde concentraties worden gemeten 
verspreid over de volledige onderzoekslocatie. 

 
Als gidsstoffen worden die stoffen gekozen die karakteristiek worden geacht voor de 
verontreiniging. Bij de keuze van de gidsstof moet aandacht besteed worden aan de bron van 
verontreiniging (welke stoffen zijn op welke plaats en tijd in de bodem terecht gekomen) en 
het fysische gedrag van de stoffen (bijvoorbeeld keuze voor de meest mobiele verontreinigende 
stof). Sulfaat als gidsstof is minder goed gekozen omdat Boomse klei pyriet bevat, dat bij 
oxidatie omgezet wordt in onder andere sulfaat. Bovendien komt sulfaat niet voor in het 
huisvuilstort. Het gipshoudende materiaal is wel een bijkomende bron voor verhoogde 
sulfaatconcentraties. Chloride is wegens zijn hoge mobiliteit en lage bindingscapaciteit echter 
wel zeer geschikt om als gidsstof te fungeren voor de verspreiding van de verontreinigende 
parameters vanuit het huisvuilstort. Deze parameter is immers één van de klassieke stoffen die 
in verhoogde concentraties in (huisvuil)storten teruggevonden worden. 
 
Analyseresultaten van meetpunten P102 en in mindere mate P103 uit het OBBO vertonen een 
hoge chlorideconcentratie (4.180 mg/l voor P102). Naast chloride worden in P102 ook zeer hoge 
concentraties gemeten aan de eerder opgesomde parameters aluminium, ammonium, chemisch 
zuurstofverbruik (CZV), fenolindex en stikstof (Kjeldahl). Eveneens worden in deze peilbuis zeer 
hoge concentraties aan chroom, kwik, lood, nikkel en zink waargenomen. 
 
De concentratie van het mobiele, weinig bindende en makkelijk analyseerbare chloride werd in 
het hele projectgebied gemeten. De hoogste concentraties (buiten het huisvuilstort) worden 
waargenomen juist ten noorden en ten (zuid)westen van het huisvuilstort. Dit stemt overeen 
met de afwateringsrichting van het huisvuilstort richting de Rupel. In het OBBO werd chloride 
dan ook gebruikt als indicator voor de mate van verontreiniging voor een heel scala aan 
verontreinigende parameters. 
 
In oude stortplaatsen, zoals het huisvuilstort in Terhagen, werd in het verleden beperkt 
aandacht besteed aan het stortplaatsmanagement, waardoor de afbraak van afval en de 
evacuatie van polluenten een sterke vertraging kan oplopen. Bijkomend worden, bij 
oververzadiging van het stortmassief door water, de microbiologische afbraakprocessen sterk 
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vertraagd. Hierdoor verteert een stortplaats veel minder snel en wordt ze veel minder snel 
inert. Dit is in het bijzonder het geval voor het huisvuilstort in Terhagen door de specifieke 
situatie waarbij het stort op een kleibodem en tussen kleidijken werd aangelegd, maar niet 
werd afgedekt, waardoor het volledig verzadigd raakte met water en periodiek overloopt. Dit 
heeft ertoe geleid dat, niettegenstaande het een oude deponie betreft, er nog veel polluenten 
in het stortmassief (en percolaat) aanwezig zijn. 
  
Onderstaande tabel uit de nota getiteld ‘Kleiputten Terhagen Ondersteunende nota qua 
concept BSP’, opgemaakt door Pollux en Tractebel op 11 juni 2020 (bijlage 9 van het ‘Tussentijds 
BSP’) toont de recente analyseresultaten van twee percolaatstalen van het huisvuilstort: 
 
Parameter  Eenheid  P102 P103 

SO4
2- mg/l < 1,5 46 

Cl- mg/l 3.630 4.820 
As µg/l < 500 < 500 
Cd µg/l < 40 < 40 
Cr µg/l 1.400 1.600 
Cu µg/l < 500 < 500 
Hg µg/l < 5 < 5 
Ni µg/l 820 800 
Pb µg/l < 500 < 500 
Zn µg/l 2.100 < 1.000 
Ammonium mg/l 1.900 1.900 
Stikstof (Kjeldahl) mg/l 2.400 2.600 
BZV mg O2/l 420 380 
CZV mg/l 11.400 12.700 

 
Uit de analyses van het percolaat in de deponie blijkt dat de organische afbraak van het afval 
en de bijhorende omzetting tot biogas nog niet is afgelopen. De microbiële hydrolyse van het 
afval is grotendeels afgerond. Dit blijkt uit de hoge concentraties van ammonium. Aangezien 
er geen verwijdering van percolaat is uitgevoerd, is het ammonium nog grotendeels aanwezig 
in het stortmassief. De hoge concentratie aan zout bevestigt dit. De verhouding BOD/COD wijst 
op lage biodegradeerbaarheid in het percolaat en laat vermoeden dat de deponie op leeftijd is. 
De BOD-waarde is echter nog steeds hoog en een indicatie dat een resterend potentieel van 
organisch materiaal (en dus biogasproductie) nog steeds in de deponie aanwezig is. Uit het 
bovenstaande blijkt dat het huisvuilstort nog steeds als bron van verontreiniging kan 
beschouwd worden. 
 
Zonder sanering zal het huisvuilstort nog tientallen jaren als verontreinigingsbron blijven 
fungeren.  
 
Deze analyseresultaten tonen ook onomstotelijk aan dat het huisvuilstort niet correct afgedekt 
en geïsoleerd is. Dat het huisvuilstort van Terhagen conform titel II van het VLAREM afgedekt 
en geïsoleerd zou zijn, zoals bezwaarindieners stellen, is dan ook onjuist. Er is nooit een 
degelijke stortplaatsafdekking uitgevoerd. In de periode 1995-1996 is alleen een laag zand 
opgespoten afkomstig van de aanleg van de sluis van Wintam. Dit is evenwel geen afdekking. 
Regenwater bereikt nog steeds vrij het stortmassief, waardoor oververzadiging met water 
ontstaat, het afval niet verteert en percolaat overloopt naar de omgeving. Zelfs een end-of-
pipe-zuivering van de overlopen naar de Rupel is een saneringsvariant die moest worden 
verworpen omdat over een termijn van 30 jaar geen zekerheid kan bekomen worden dat het 
gebied daarmee voldoende gesaneerd zou zijn en de stortplaats voldoende uitverteerd zou zijn. 
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Voor niet-genormeerde parameters (stoffen waarvoor er geen bodemsaneringsnorm is 
opgenomen in het VLAREBO), zoals chloride, sulfaten, ammonium, CZV, …, moet de erkend 
bodemsaneringsdeskundige zelf toetsingswaarden voorstellen. De toetsingswaarden hebben 
dezelfde functionaliteit als de richtwaarde en de bodemsaneringsnorm van genormeerde 
parameters. Voor niet-genormeerde parameters is bodemsanering nodig als de risico-evaluatie 
een ernstige bodemverontreiniging aantoont. Het is dus niet zo dat parameters waarvoor geen 
bodemsaneringsnormen bestaan, geen aanleiding kunnen geven tot bodemsanering. 
 
In het ‘Tussentijds bodemsaneringsproject’ zijn volgende risicogebaseerde terugsaneerwaarden 
(indien de concentraties onder deze waarde blijven, bestaat er geen verhoogd risico), gebaseerd 
op bestaande milieukwaliteitsnormen uit het VLAREM, opgenomen: 

- De Rupel wordt ingedeeld onder oppervlaktewater van het type ‘zwak brak 
(oligohalien), macrotidaal laaglandestuarium (O1o)’. Bijlage 2.3.1 van het VLAREM bevat 
voor dit type oppervlaktewater voor volgende verhoogde parameters een 
milieukwaliteitsnorm: 
- CZV: 30 mg O2/l; 
- Stikstof (Kjeldahl): 6 mg/l. 

- Voor het bepalen van een terugsaneerwaarde voor de overige verhoogde concentraties 
worden de milieukwaliteitsnormen voor grondwater uit bijlage 2.4.1 van VLAREM II 
gehanteerd: 
- Aluminium: 0,2 mg/l; 
- Ammonium: 0,5 mg/l; 
- Fenolen: 0,5 µg/l; 
- Chloride: 250 mg/l; 
- Sulfaat: 250 mg/l. 

 
In het water van de gracht langs de Kapelstraat werden tijdens het bodemonderzoek in 2014 
(zie bijlage 17 van het OBBO: Analysecertificaten schepstalen) volgende overschrijdingen van 
deze terugsaneerwaarden gemeten: 

- CZV: maximaal 82 mg/l; 
- Stikstof (Kjeldahl): maximaal 14 mg/l; 
- Sulfaat: maximaal 420 mg/l. 

 
Aluminium, ammonium en fenolen werden in deze schepstalen niet onderzocht. Chloride kwam 
licht verhoogd voor met een maximale concentratie van 80 mg/l. De concentratie chloride blijft 
onder de terugsaneerwaarde en toch wordt de terugsaneerwaarde voor CZV en stikstof 
(Kjeldahl) overschreden. Hieruit blijkt dat chloride ook bij licht verhoogde waarden als gidsstof 
fungeert, en met andere woorden aangeeft dat op de locaties waar het voorkomt andere 
verontreinigende parameters aanwezig zijn. 
 
OVAM verklaarde op 9 maart 2015 het OBBO “Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 
voormalige kleiontginning gelegen tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat te 
Boom en Rumst + aanvullende mail van 10 februari 2015 + aanvullend schrijven van  25 februari 
2015” conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet (BB-O-WS-20150108350, 
dossiernummer 64785). Wie van mening is dat er geen sanering nodig is of een second opinion 
nodig achtte om de saneringsnoodzaak uit te klaren, kon beroep aantekenen tegen de 
beslissing van 9 maart 2015. Tegen deze beslissing werd geen beroep aangetekend. Ook in dit 
conformiteitsattest van OVAM staat dat er een ernstige bodemverontreiniging is voor een reeks 
van anionen en kationen (en dus niet specifiek alleen voor sulfaat): 
“In het grondwater werd een verontreiniging van anionen en kationen vastgesteld ter hoogte 
van de volledige onderzoekslocatie. Die bodemverontreiniging vormt, gelet op de 
bodemkenmerken en de functie van het terrein, een ernstige bodemverontreiniging.”. 
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De bezwaren die de saneringsnoodzaak in twijfel trekken zijn dan ook ongegrond. De 
bezwaarindieners maken een herinterpretatie van bestaande informatie uit het OBBO. De 
bezwaren bevatten echter geen nieuwe analyseresultaten die de saneringsnoodzaak 
weerleggen. Omwille van de rechtszekerheid kan een overheidsbeslissing (zoals bijvoorbeeld 
een conformverklaring van het OBBO) niet zomaar eenzijdig ingetrokken worden, zonder 
afdoende motivering.  
 
Bodemsanering is er bij historische bodemverontreiniging op gericht te vermijden dat de 
bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of 
milieu, door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge 
kosten met zich meebrengen. Specifiek voor de grondwaterverontreiniging met anionen en 
kationen moet de bodemsanering erop gericht zijn dat er bij de bodem- en of 
grondwaterconcentraties geen verspreidingsrisico’s meer optreden en dat door de sanering 
dus een stabiele eindsituatie (stabiele of krimpende pluim) wordt bereikt.  
 
In dit dossier alleen een monitoring uitvoeren zoals bezwaarindieners voorstellen is geen 
saneringstechniek. Een loutere monitoring wordt ook niet door de erkende 
bodemsaneringsdeskundige als een saneringstechniek voorgesteld. Uit het OBBO blijkt dat er 
uitloging plaatsvindt vanuit het stortmateriaal. De stalen voor de uitloogtesten zijn genomen 
van het stortmateriaal zelf. In het OBBO werd het huisvuilstort aangeduid als een bron van 
grondwaterverontreiniging met anionen en kationen. Zolang er uitloging uit het stortmateriaal 
plaatsvindt, kan geen stabiele eindsituatie aangetoond worden en is het saneringsdoel voor 
historische bodemverontreiniging niet bereikt. 
 
Asbeststort 
Bezwaarindieners vragen de onmiddellijke sanering van het asbeststort los van andere werken 
in de Kleiputten Terhagen gezien het dringende humaan toxicologisch risico van deze 
stortplaats. 
  
De nv De Vlaamse Waterweg nam een hele reeks voorlopige maatregelen ten aanzien van het 
asbeststort, waaronder het voorlopig afdekken van de meest risicovolle zones met geotextiel 
en grond en het volledig afsluiten van het asbeststort en toegangswegen ernaar toe. Door 
middel van een periodieke controle door externe bodemsaneringsdeskundigen wordt de 
situatie gemonitord. De periodieke verslagen van deze controles worden ter nazicht voorgelegd 
aan OVAM. Via luchtmeetcampagnes wordt onderzocht of zich een verspreiding van 
asbestvezels via de lucht zou voordoen. Al deze maatregelen, metingen en controles leiden tot 
dezelfde vaststelling: mits het betredingsverbod wordt opgevolgd is er geen dringend humaan 
toxicologisch risico. De rapporten van de terreincontroles en van de luchtmetingen worden 
door de aanvragers steeds publiek gemaakt via de projectwebsite www.kleiputtenterhagen.be. 
Tijdens de laatste luchtmeetcampagne in de zomer en herfst 2021 werd vastgesteld dat in alle 
geselecteerde filters de asbestconcentratie beneden de detectielimiet lag. Er werd met andere 
woorden geen asbest gedetecteerd. 
 
De saneringsplicht van het asbeststort kan ook niet afzonderlijk van het hele saneringsproject 
worden gezien. De saneringsplicht werd vastgesteld in een geïntegreerd OBBO, waarna voor 
de betrokken gronden van het asbeststort niet alleen een plicht tot sanering van de vaste 
bodem werd opgelegd, maar ook een saneringsplicht voor anionen en kationen, in het grotere 
geheel van het gebied. De asbeststortsanering kan, door deze integratie, maar evenzeer door 
haar ligging en topografie aan de zijrand van de kleiafgraving, met afwatering naar het 
projectgebied, dan ook niet zomaar afzonderlijk worden beoordeeld. In het ‘Tussentijds BSP’ 
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werd ook onderzocht of het gebruik van afzonderlijke saneringstechnieken voor asbeststort en 
overig gebied de voorkeur moeten krijgen. 
 
Het is een misvatting dat een afzonderlijke aanpak van het asbeststort zou leiden tot een 
snellere sanering. De saneringsplicht ontheft de grondeigenaars niet van de vereiste om alle 
noodzakelijke onderzoeken uit te voeren en vergunningen te bekomen. De gevraagde 
afzonderlijke aanpak zou daarom impliceren dat de grondeigenaars een nieuw 
bodemsaneringsproject moeten laten uitwerken, met een nieuwe BATNEEC-analyse, en een 
nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag, met nieuw MER, zouden moeten laten opstellen. Als 
publieke overheden zouden zij een nieuwe marktbevraging moeten lanceren voor de 
aanstelling van bodemsaneringsdeskundige en studiebureau. Een afzonderlijke aanpak zou ten 
overstaan van de huidige geïntegreerde benadering dus een zeer ernstige vertraging 
meebrengen. 
 
Bodemsaneringsproject 
Naar aanleiding van de vaststellingen van het OBBO wordt een bodemsaneringsproject (BSP) 
opgestart. Bij de aanvraag is onder de optionele bijlagen in het Omgevingsloket een ‘Tussentijds 
BSP’ gevoegd waarin verschillende saneringsvarianten volgens het BATNEEC-principe (Best 
Available Techniques Not Entailling Excessive Costs, beste beschikbare technologie die geen 
buitensporige kosten met zich meebrengt) werden uitgewerkt. Daarbij werden in eerste 
instantie een aantal saneringstechnieken weggeschreven wegens technisch niet haalbaar en 
vervolgens na onderzoek een aantal saneringstechnieken omschreven als zeker geen BATNEEC 
en daarom niet verder behandeld. Om vervolgens te komen tot de selectie van een 
voorkeursvariant die verder in detail wordt uitgewerkt, werd in een volgende stap de 
haalbaarheid van vier mogelijke varianten getoetst op basis van een multicriteria-analyse: 

1. Afdekking van enkel asbeststort conform VLAREM, flushing van huisvuilstort + 
oppompen sulfaatrijk water uit gipsstort, geen afdekking van huisvuilstort noch 
tussengebied; 

2. Afdekking van asbest- en gipsstort conform VLAREM, éénmalig afpompen percolaat 
huisvuilstort + afdekking huisvuilstort met kleilaag; 

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en van tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag; 

4. Afdekking van asbest-, huisvuilstort en tussengebied (omvattend gipsstort) conform 
VLAREM. 

Voor het asbeststort wordt in elke voorgestelde saneringsvariant een afdek volgens VLAREM 
voorzien zodat het humaan-toxicologisch risico wordt weggenomen. De verschillen tussen de 
vier saneringsvarianten situeren zich dus in de aanpak van de bronpercelen met verhoogde 
concentraties anionen en kationen in het grondwater. De saneringsdoelstelling bestaat uit het 
bekomen van een daling van de concentraties aan anionen en kationen (tot onder de 
basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater) in het water dat de site verlaat richting Rupel 
en dit binnen een periode van maximaal 30 jaar. Uit de haalbaarheidsanalyse van het BSP krijgt 
variant 3 de hoogste score. Ook variant 4 krijgt een hoge score. Dit toont aan dat de afdekking 
van een grote oppervlakte aan bronpercelen de voorkeur krijgt als saneringstechniek. 
 
In een tweede multicriteria-analyse wordt geëvalueerd of een bijkomende ophoging in functie 
van terreinaanleg, herbebossing en grotere grondaanvoer via de waterweg geen afbreuk doet 
aan de gekozen saneringstechniek. Integratievarianten met verschillende hoeveelheden 
aanvulgronden maken immers geen deel uit van het BSP sensu stricto. Als 
bodemsaneringswerken die meegenomen worden in de eerste afweging om tot een 
voorkeursvariant te komen worden immers alleen die werken begrepen die noodzakelijk zijn 
om de bodemverontreiniging te behandelen. De bijkomende varianten zijn de volgende: 
 



 
 

Pagina 30 van 86 
 
 

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend 
gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m3 via de weg (de BATNEEC-variant 
uit de eerdere MCA-analyse); 

5. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend 
gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m3 via de Rupel; 

6. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend 
gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 2,3 miljoen m3 via de Rupel; 

7. Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en 
tussengebied (omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 3,1 miljoen m3 via de 
Rupel. 

Er wordt opgemerkt dat in het MER de nummering van de varianten anders wordt vermeld 
dan in het Tussentijds BSP, wat tot verwarring zou kunnen leiden.  
 
In deze tweede multicriteria-analyse krijgt de “geïntegreerde variant” (7) de hoogste score. Er 
kan dus besloten worden dat de mogelijkheid tot herbebossing en de gunstigere financiële 
haalbaarheid bij de aanvoer van grotere grondvolumes zwaarder doorwegen dan de hinder en 
nadelen die dit grotere grondverzet met zich meebrengen. 
 
De OVAM (Afdeling Bodembeheer) heeft zich op 8 oktober 2020 akkoord verklaard met de 
uitgangspunten en besluiten van de BATNEEC-afweging over de saneringswijze van de 
Kleiputten Terhagen-Boom. Hierbij stelde OVAM onder meer vast dat uit een tweede MCA 
(multicriteria-analyse) van de saneringsvarianten blijkt dat saneringsvariant 7, namelijk een 
geïntegreerde variant met afdekking van het asbest- en huisvuilstort conform VLAREM II, met 
afdekking van het tussengebied (omvattend gipsstort) met een kleilaag en een grondverzet van 
3,1 miljoen m³ via de Rupel, de beste score krijgt. Verder stelde de OVAM vast dat de uitgevoerde 
studies voldoende aanbevelingen en aandachtspunten bevatten om te garanderen dat het 
bijkomend grondverzet en de herbebossing zoals voorzien in variant 7 de kwaliteit van de 
afdichtlaag en de eindafdek van de voormalige stortplaatsen niet in het gedrang brengt. 
 
In de bezwaarschriften worden vragen gesteld bij de technische aspecten van het 
bodemsaneringsproject. Het ‘Tussentijds BSP’ dat bij de omgevingsvergunningsaanvraag is 
gevoegd is een werkdocument en nog geen bodemsaneringsproject dat voor conformverklaring 
in aanmerking komt. Bezwaren aangaande de technische aspecten (duurzaamheid van de folie, 
drainagematten, hellingen, risico’s van de ophoging) van de bodemsanering moeten niet 
behandeld worden in de omgevingsvergunning. Deze bezwaren kunnen pas behandeld worden 
nadat het definitief bodemsaneringsproject bij OVAM wordt ingediend. De bezwaarindieners 
doen een aantal suggesties die OVAM zal doorgeven aan de bodemsaneringsdeskundige als 
overwegingen bij de verdere opmaak van het bodemsaneringsproject. 
 
Het BSP wordt in februari 2022 ingediend bij de OVAM. Deze aanvraag zal het voorwerp 
uitmaken van een eigen procedure, met openbaar onderzoek. Kritiek op de vaststellingen en 
keuzes in het BSP kunnen in die procedure worden opgeworpen. De beoordeling van de 
deugdelijkheid van de BATNEEC-analyse en het BSP behoren niet tot het voorwerp van de 
procedure voor de omgevingsvergunning. Voor de uitvoering van de aangevraagde werken is 
zowel de omgevingsvergunning als het BSP vereist. Het feit dat deze argumenten niet in 
onderhavige procedure zouden worden behandeld, doet dus niets af aan de rechten van 
derden. 
 

Bodemkwaliteit - aanvoer gronden 
Men raamt het volume aanvulgronden voor de sanering en de realisatie van de nieuwe 
landschapsmorfologie op een totaal van 3,7 miljoen m3. Deze gronden zullen uitsluitend 
afkomstig zijn van de Oosterweelwerf in Antwerpen. De beoogde grond komt niet van de 
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vervuilde sites op Linkeroever, maar betreft de diepere geologische lagen van het 
Oosterweeltraject op Rechteroever. Op basis van de beschikbare zeer recente gegevens bij 
Lantis blijkt dat in deze diepere lagen geen PFOS aanwezig is (technisch betekent dit: beneden 
de detectielimiet). In de aanvraag wordt gesteld dat aanvulgronden met concentraties boven 
de detectielimiet voor PFAS, PFOS en PFOA worden uitgesloten voor opvulling van de groeve. 
Dit wordt dan ook zo opgenomen in de voorwaarden. 
 
Wat de ecologische kwaliteit betreft (inclusief de vermeende verzilting) werd door het INBO 
omstandig onderzocht of de op rechteroever beschikbare gronden van het Oosterweelproject 
geschikt zijn voor de opbouw van het beoogde boslandschap. Met het oog op de 
landschapsopbouw werden de belangrijkste beschikbare tertiaire geolagen gescreend voor 
gebruik als bodem, substraat en ondergrond. De INBO-deskundigen concludeerden dat er best 
een combinatie van de formaties van Lillo en Kattendijk worden gebruikt. Deze bevatten 
milieuveilige concentraties aan zware metalen en zijn niet belast met problematische 
concentraties aan chloriden en sulfaten. Ook Boomse klei kan gebruikt worden als substraat. 
De aan te voeren gronden zijn zodoende geschikt voor de beoogde landschapsopbouw. 
 
De aanvaarding van de aangevoerde gronden gebeurt door middel van de nodige verplichte 
documenten en zal steeds gebeuren via de loskade aan de Rupel met registratie. De exploitant 
houdt een register bij met relevante gegevens zoals bepaald in artikel 5.61.2, §4, van titel II van 
het VLAREM. 
 
Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale 
voorwaarde(n) van titel II van het VLAREM 
De aanvraag bevat een vraag tot afwijking van artikel 5.60.2 van titel II van het VLAREM dat 
stelt dat: van titel II van het VLAREM dat stelt dat: 
“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. 
  
Behalve voor de bovenste laag van 150 cm waarvoor met toepassing van het standstillbeginsel 
de actuele milieukwaliteit moet worden gerespecteerd, kan in de omgevingsvergunning voor 
de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit van de waarden, vermeld in het tweede 
lid, afgeweken worden : 

1° voor groeven, graverijen, uitgravingen of andere putten die conform hun 
nabestemming ingedeeld worden in bestemmingstype I, II en III, tot maximaal 80 % van 
de overeenstemmende bodemsaneringsnormen van het overeenkomstige 
bestemmingstype, vermeld in bijlage IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 
december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
bodemsanering en de bodembescherming;” 

 
De aanvrager vraagt de volgende afwijkende formulering: 
“Op basis van de 'Studie ontvangende groeve en graverij Kleiputten Terhagen (Tractebel, 2021)' 
kan besloten worden dat in het projectgebied volgende aanvulgronden kunnen gebruikt 
worden: 
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- Ondergrond (>1,5 m): gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV van het 
VLAREBO en aan bijlage VII van het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware 
metalen. Voor PCB's geldt de waarde voor vrij gebruik (bijlage V van het VLAREBO). De 
pH moet hoger zijn dan 3. Dit komt overeen met een milieuhygiënische code van 
maximaal code 4y1; 

- Substraat (1-1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) 
volgens bijlage V van het VLAREBO, van nature verhoogde concentraties voor chroom 
(boven de waarde voor vrij gebruik, tot max. 192 mg/kg ds (80 % BSN type III)) zijn 
toegestaan. De pH moet zich tussen 3 en 9 bevinden. 

- Bodem (0-1 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) volgens 
bijlage V van het VLAREBO. Natuurlijk verhoogde concentraties aan chroom zijn niet 
toegestaan. Gronden uit de formaties van Lillo en Kattendijk zoals ze voorkomen 
binnen het Oosterweelproject zijn geschikt. De pH moet zich tussen 3 en 9 bevinden. 

Aanvullend op bovenstaande milieuhygiënische kwaliteitsvoorwaarden wordt het gebruik van 
gronden met concentraties boven de detectielimiet voor parameters, waarvoor geen 
bodemsaneringsnormen conform bijlage IV van het VLAREBO bestaan (o.a. PFAS), uitgesloten 
voor opvulling van de groeve.”. 
 
De gevraagde afwijking wordt beschreven in de ‘Studie Ontvangende groeve’ van 5 maart 2021 
die bij de aanvraag gevoegd is. 
 
Door een wijziging in het VLAREM (besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009) en 
VLAREBO (besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011) werden de voorwaarden 
voor het opvullen van putten in bepaalde gevallen versoepeld. Deze wetswijziging houdt in dat 
voor groeven en graverijen gelegen in bestemmingstype I, II en III er kan afgeweken worden tot 
maximaal 80% van de bodemsaneringsnormen (BSN) voor bestemmingstype III. Voor groeven 
gelegen in bestemmingstype IV en V kan er afgeweken worden tot 100% van de BSN voor 
bestemmingstype III. De aanvraag tot afwijking moet steeds gebeuren aan de hand van een 
studie ontvangende groeve. De voormalige groeve heeft als nabestemming groengebied (dit is 
bestemmingstype I). Bijgevolg kan de maximale waarde van 80% van de BSN voor 
bestemmingstype III aanvaard worden, met uitzondering van een aantal organische 
parameters. Rekening houdende met de aanvaardingscriteria van artikel 5.2.4.1.7, §4, van titel II 
van het VLAREM, moeten de concentraties aan minerale olie (tot 500 mg/kg ds), fenantreen 
(tot 30 mg/kg ds), benzo(ghi)peryleen (tot 35 mg/kg ds) en BTEX (ethylbenzeen tot 5 mg/kg ds, 
xyleen tot 6 mg/kg ds, styreen tot 1,5 mg/kg ds, som BTEX tot maximaal 6 mg/kg ds) beperkt 
worden tot de genoemde waarden. Dit zijn de grenswaarden voor het totaalgehalte van 
organische parameters voor het storten van inerte afvalstoffen.  
 
De gevraagde bijstelling kan worden toegestaan en wordt opgenomen in de voorwaarden, met 
de bovengenoemde extra grenswaarden. 
 
De aanvraag bevat ook een vraag tot afwijking van artikel 5.61.2, §2, van titel II van het VLAREM 
dat stelt dat: van titel II van het VLAREM dat stelt dat: 
“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.”. 
 
De aanvrager vraagt de volgende afwijkende formulering: 
“De registratie van de aangevoerde hoeveelheden grond, zal gebeuren o.b.v. het aantal 
aangemeerde schepen. Bovendien zal Lantis via een track & trace-systeem erover waken dat 
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tracering van elke grondpartij vanaf de uitgraving tot aan zijn definitieve bestemming gekend 
is, d.m.v. GPS of een vergelijkbaar digitaal systeem.”. 
 
Deze bijstelling kan worden toegestaan aangezien alle gronden per schip worden aangevoerd 
en reeds via de schepen worden geregistreerd, zodat het gebruik van een weegbrug niet 
noodzakelijk is. Dit wordt opgenomen in de voorwaarden. 
 

Bodem - erosie, grondverschuiving, stabiliteit 
De topografie binnen het inrichtingsgebied is sterk geaccidenteerd door de voormalige 
ontginningen, al dan niet gevolgd door (gedeeltelijke) heropvullingen. De Kapelstraat, de 
Bosstraat en de Hoogstraat liggen bovenop de oorspronkelijke kleicuesta. Aan weerszijden van 
de straten is de bodem weggegraven. De Hoogstraat is sterk onderhevig aan erosie en is aan 
het afkalven. 
 
Erosiegeulen, grondverschuivingen en wijziging van de bodemstabiliteit tijdens de sanering en 
creatie van de nieuwe morfologie worden in het MER niet uitgesloten. Om de impact van erosie, 
afspoeling en grondverschuiving bij de aanvulling te beperken, stelt de exploitant de volgende 
maatregelen voor: 

- het voorzien van een kleine grondberm afwaarts de helling om eventueel afspoelend 
materiaal tegen te houden; 

- het voorzien van een laterale sloot aan de stroomopwaartse zijde van de aanvulling 
(toestromend water vergroot immers erosie op de kale aanvulgronden); 

- onmiddellijke ingroening van afgewerkte delen die een goede bescherming tegen erosie 
bieden (zoals grassen en bomenaanplant). 

Mits de bovenstaande maatregelen worden getroffen, zal de impact van erosie, afspoeling en 
grondverschuiving volgens het MER beperkt blijven tot het inrichtingsgebied zelf en betreft het 
een beperkt negatief effect tijdens de aanlegfase. Na eindafwerking zal er een beperkt positief 
effect zijn voor het gebied. Deze maatregelen worden opgenomen als voorwaarden. 
 
Om bodeminstabiliteit tijdens en na de aanvulling te voorkomen, stelt de exploitant volgende 
maatregelen voor: 

- de aanvulling zo homogeen als mogelijk en laagsgewijs laten verlopen; 
- de aanvulling gelijkmatig te verdichten zonder evenwel de eindafdek te compacteren 

(deze wordt dus niet verdicht); 
- een doorlopende periodieke visuele monitoring van de taluds voorzien, in het bijzonder 

langs de buitenranden van de groeve; 
- Indien er zich erosiegeulen, afschuivingen of scheuren voordoen, zullen de werken in 

de getroffen zone tijdelijk worden stopgezet en worden maatregelen genomen om de 
taluds te stabiliseren (aanpassing van de taluds, ontlasting van de taluds,…). 

Mits de bovenstaande maatregelen worden getroffen wordt volgens het MER het risico op 
bodeminstabiliteit voldoende gereduceerd tot een beperkt negatief effect. Deze maatregelen 
worden opgenomen als voorwaarden. 
 
Bij een opvulling in den droge, al dan niet onder het grondwaterpeil, zijn voor de exploitant 
de volgende voorwaarden van toepassing, overeenkomstig artikel 5.60.5 van titel II van het 
VLAREM: 

1° de voet van de hellingen wordt aangezet op ongeroerde of voldoende stabiele gronden; 
2° de opvulling wordt zo uitgevoerd dat er geen stagnerend water kan voorkomen op de 

definitieve hellingen; 
3° de definitieve hellingen en opvulling worden voldoende verdicht zodat de stabiliteit 

ervan verzekerd is; 
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4° de definitieve hellingen worden binnen drie maanden na de realisatie ervan ingezaaid 
of aangeplant. 

Elke dreigende instabiliteit die een gevaar kan vormen voor de omgeving en elke effectieve 
instabiliteit die een volume van meer dan 250 m3 heeft en waarbij een definitieve helling of de 
perceelgrens werd aangetast, moet de exploitant onmiddellijk melden aan de burgemeester(s) 
en de toezichthouder(s), overeenkomstig artikel 5.60.6 van titel II van het VLAREM. 
 
Om bodemverdichting bij de aanvulling te voorkomen, stelt de exploitant de volgende 
maatregelen voor: 

- maximale aanvoer via tijdelijke interne werfpistes in puin/steenslag of over rijplaten; 
- gebruik maken van voertuigen op rupsbanden of banden met maximale 

bandenspanning van 15 kPa; 
- aanvulling met gronden op een logische terugschrijdende wijze: de aanvullingen starten 

op de grootste afstanden tot de kade, waardoor aangevulde zones niet met zwaar 
verkeer hoeven te worden betreden. Eventuele tijdelijke werfwegen in gekeurd puin op 
geotextiel tot aan het aanvulfront worden dan ook terugschrijdend afgebroken 
voorafgaand aan de aanvulling. 

Mits de bovenstaande maatregelen worden getroffen zal volgens het MER het risico op 
bodemverdichting verwaarloosbaar zijn. Deze maatregelen worden opgenomen als 
voorwaarden. 
 

Opslag en verdeling van diesel 
De werfweg tussen de Rupel en de kapelstraat wordt aangelegd met een verbrede zone voor 
het parkeren van werfvoertuigen. Hier wordt ook de opslag van diesel in twee mobiele 
dubbelwandige opslagtanks voorzien. Aan elke tank is een verdeelslang verbonden om het 
werfmaterieel te voorzien van brandstof. Er zal absorptiemateriaal aanwezig zijn om eventueel 
morsen op te ruimen. Het risico op bodemverontreiniging blijft aldus beperkt. 
 

Lucht 
Het project veroorzaakt niet-geleide emissies. De invloed van het project op de luchtkwaliteit 
wordt voor namelijk bepaald door de transportbewegingen: 

- verplaatsingen met werfvoertuigen; 
- aanvoer van folie, drainage- en kleimatten, bosplantsoen; 
- transport van aanvulgronden per schip; 
- verlading van de gronden vanaf het schip naar de dumpers; 
- dumpertransport van de kade naar de definitieve opslagplaats. 

 
De aanvoer van de gronden per schip over de Rupel zal globaal gezien minder emissies van 
verontreinigende stoffen en uitstoot van broeikasgassen betekenen ten opzichte van de 
aanvoer van de gronden per vrachtwagen. De bijdrage van de vrachtwagenbewegingen voor 
de aanvoer van gronden over de geplande tijdelijke werfweg op de luchtkwaliteit in de 
omgeving is op jaarbasis verwaarloosbaar ten opzichte van de bestaande immissies in de 
omgeving.  
 
De uitgegraven bodem van het Oosterweelproject te Antwerpen wordt onmiddellijk 
getransporteerd en overgeslagen naar het projectgebied van de kleiputten te Boom en Rumst, 
waardoor de gronden (zeer) vochtig zullen zijn en niet verstuivingsgevoelig. 
 
De activiteiten in het projectgebied (aan- en afrijden, lossen van materiaal, 
grondwerkzaamheden, niet-afgedekte opslag van de aangevoerde gronden) kunnen, vooral bij 
droog en warm weer, stofemissies veroorzaken. 
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De totale opslagcapaciteit voor stuivende stoffen bedraagt 218.700 m2, waarvan 180.000 m2 
voor aanvulgrond en 38.700 m2 voor klei-leemgrond.  
 
De aanvraag bevat een stofrapport van maart 2021 met kenmerk 
‘BR053.RP.stofrapport.20210303.1600’, opgemaakt door een erkend MER-deskundige in de 
discipline Lucht, waarbij volgende maatregelen worden voorgesteld: 

- De gronden worden zo snel mogelijk beplant/ingegroend; 
- Bij droog en winderig weer waarbij de oppervlaktes beginnen verstuiven, worden de 

gronden vochtig gehouden, waardoor de stofemissie wordt gereduceerd tot 1/10; 
- voor wegen: met sproeier achter trekker; 
- voor hopen en blootliggende afdeklagen: met beregeningsinstallatie; 

- De tijdelijke opslaghopen met een hoogte van 6 m worden aangelegd op een plek waar 
langs de zuid- en westzijde volgroeid bos (12 à 15 m) aanwezig is, dat als windscherm 
zal fungeren; 

 
In het MER worden ter preventie van stofhinder volgende maatregelen voorgesteld: 

- Tijdens droogteperiodes wordt een mobiele sproei-installatie ingezet. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van het gebufferde hemelwater. Het water wordt hierbij zeer fijn 
verneveld, zodat zeker geen afvloei van water in het projectgebied kan voorkomen; 

- Vergraven en/of gestockeerde gronden vochtig houden en niet-begroeide grond na de 
werken snel fixeren door het stimuleren van begroeiing en/of technische maatregelen 
zoals geotextiel; 

- De voertuigsnelheid van het werfverkeer beperken tot 40 km/uur (< 3.500 kg 
brutogewicht) of 30 km/uur (> 3.500 kg brutogewicht) om stofemissies te beperken; 

- Het uitvoerend personeel volgt correcte procedures en instructies om stofemissies 
tijdens de activiteiten te beperken, overeenkomstig de richtlijnen in bijlage 6.12 van 
titel II van het VLAREM; 

- Het goed onderhouden van de tijdelijke werfwegen waaronder het vochtig houden van 
de werfwegen in periode van grote droogte en hitte, het regelmatig verversen van de 
steenslag en het zeer regelmatig borstelen met borstelwagen van de verharde 
oppervlakken, waaronder de overslagkade Molleveld; 

- Het afschermen van de activiteiten door het plaatsen van schermen of taluds, indien 
wenselijk. 

 
Mits deze maatregelen worden uitgevoerd, wordt de impact van stofhinder als beperkt negatief 
of verwaarloosbaar beschouwd volgens het MER. Deze maatregelen worden dan ook 
opgenomen in de voorwaarden, met uitzondering van het volgen van de richtlijnen in bijlage 
6.12 van titel II van het VLAREM. Het heeft immers geen meerwaarde om bestaande regelgeving 
die in elk geval moet nageleefd worden nog eens op te nemen als bijzondere voorwaarde. De 
maatregelen uit het stofrapport en uit het MER worden op elkaar afgestemd. 
 

Geluid en trillingen 
Geluidsemissies zullen worden veroorzaakt door de harvesters waarmee de ontbossing wordt 
uitgevoerd en door de rupskranen en dumpers die worden ingezet bij de werken voor de 
sanering en de creatie van de nieuwe morfologie van het gebied. 
 
Een harvester is een zelfrijdende houtoogstmachine om bomen in één arbeidsgang te vellen, te 
onttakken, op te meten, te cuberen, door te korten en te stapelen. De geluidsproductie van een 
harvester is lager dan die van een motorzaag. Er zullen geen hakselaars worden ingezet. Alle 
takhout en bladeren blijven ter plaatse en worden afgedekt met bodemmateriaal tijdens de 
werken van sanering en de creatie van de nieuwe morfologie. 
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De ontbossing zal georganiseerd worden buiten het uitgebreide broedseizoen, dus buiten de 
periode van 15 maart tot 30 augustus, waardoor de impact op zowel broedvogels (officieel 
broedseizoen: 15 maart - 30 juni) als de impact op eventuele (maar in het projectgebied niet 
verwachte) kraamkolonies van vleermuizen (voornamelijk juli tot half augustus) wordt 
voorkomen. Ook het heien van buispalen en damwanden tijdens de bouw van de 
overslaginfrastructuur zal eveneens gebeuren buiten het uitgebreide broedseizoen. 
 
Op de kade langs de Rupel zullen er maximum twee kranen in werking zijn om de grond van 
het schip naar de dumpers te laden. De dumpers rijden dan via een werfroute naar het 
projectgebied, waar de gronden worden gestort. Een kraan of wiellader egaliseert deze 
gronden. 
 
Aan de overkant (oever) van de Rupel wordt tijdens het laden een LAeq,1h van +/- 45 dB(A) 
verwacht. Door industrie en verkeer op de Nieuwstraat en Kapelstraat langs De Rupel bedraagt 
het omgevingsgeluid hier ook nu al meer dan 45 dB(A). 
 
Voor de woningen in de Bosstraat en Nachtegaalstraat worden geen overschrijdingen van de 
geluidsnormen verwacht wanneer de aanvulactiviteiten op meer dan 200 m van de woningen 
plaatsvinden. Wanneer er voor het storten en egaliseren of op de werfweg dichter dan 200 m 
wordt gewerkt, is de effectbeoordeling volgens het MER negatief (-2) tot aanzienlijk negatief (-
3). Er zal echter alleen voor de creatie van het Bosstraat-Balkon dichter dan 200 m bij de 
woningen aan de Bosstraat en Nachtegaalstraat moeten worden gewerkt. Voor het Bosstraat-
Balkon wordt grond aangevuld langs de Bosstraat en Nachtegaalstraat in een brede zone, tot 
circa +28 m TAW in het zuiden en tot circa +34 m TAW in het noorden. Deze ophoging is 
gemiddeld 5 m hoger dan de overige opvullingen in het gebied en zal vervolgens de Bosstraat 
en Nachtegaalstraat afschermen van geluidsverstoring als gevolg van de werkzaamheden in 
het gebied. Het is dan ook belangrijk dat dit balkon meteen aangelegd wordt na de sanering 
van het asbeststort, die in een eerste fase wordt aangepakt. Als milderende maatregel wordt 
voorgesteld om de hoofdaanvoerroute op minimum 200 m afstand van de woningen in de 
Bosstraat en Nachtegaalstraat te houden. De effectbeoordeling voor de situatie waarbij 
aangevuld wordt op minder dan 200 m langs de Bosstraat en Nachtegaalstraat wordt op die 
manier gemilderd tot minstens beperkt negatief (-1). 
 
Door de aanvoer van gronden over de tijdelijke werfweg zal er een beduidende toename zijn 
van het omgevingsgeluid ter hoogte van de woningen aan Molleveld en de Kapelstraat. Er 
worden circa 32 dumperbewegingen per uur verwacht. De werfweg zal ter hoogte van deze 
woningen een specifieke bijdrage van 48 à 52 dB(A) veroorzaken, zodat de grenswaarde van 45 
dB(A) ( = milieukwaliteitsnorm – 5 dB(A), conform beslissingsschema 4.5.6.1 van titel II van het 
VLAREM) voor de dagperiode ter hoogte van de woningen aan Molleveld en Kapelstraat niet 
gerespecteerd zal worden. De effectbeoordeling is aanzienlijk negatief (-3) aangezien de stijging 
meer dan 3 dB(A) bedraagt en de grenswaarde niet wordt gerespecteerd. Om het effect van 
negatief (-2) tot aanzienlijk negatief (-3) te milderen tot minstens beperkt negatief (-1), moet de 
werfweg naar de woningen worden afgeschermd met een gronddam die minstens 6 m hoog is 
en die zo dicht mogelijk bij de werfweg aansluit. Deze gronddam kan beginnen ten zuiden van 
de Kapelstraat (langs de tunnel) tot 100 m ten noorden van de Kapelstraat. 
 
Om de geluidshinder naar de woningen te beperken, is het dus noodzakelijk volgende 
maatregelen op te leggen als voorwaarden: 

- Bosstraat en Nachtegaalstraat: 
- De hoofdaanvoerroute wordt op minstens 200 m afstand van de woningen in de 

Bosstraat en de Nachtegaalstraat aangelegd; 
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- De aanleg van het Bosstraat-Balkon gebeurt meteen bij de saneringswerken van het 
asbeststort; 

- Molleveld en Kapelstraat: 
- Er wordt een gronddam van minstens 6 m hoog voorzien beginnend ten zuiden van 

de Kapelstraat (langs de tunnel) tot 100 m ten noorden van de Kapelstraat; 
- De gronddam wordt gedimensioneerd aan de hand van een controlemeting. 

 
Gelet op de vele woningen in de nabije omgeving van het projectgebied, is het aangewezen om 
geluidshinderlijke activiteiten te verbieden tijdens het weekend, op feestdagen en elke dag voor 
7 uur en na 19 uur. Wegens weersomstandigheden, bijzondere omstandigheden of overmacht, 
kan het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd uitzonderingen toestaan op deze 
regel. Dit wordt opgenomen in de voorwaarden. Een uitzondering op deze voorwaarde baseren 
op het vroeger lossen van de schepen wegens het getij (met een verschuiving van het 
tijdsvenster naar voor 6 uur en na 18 uur), zoals in de voorwaarde die werd voorgesteld door 
de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten Boom en Rumst, is niet in 
overeenstemming met artikel 5.60.3, §3, van titel II van het VLAREM, dat stelt dat de normale 
aan- en afvoer van uitgegraven bodem niet voor 7 uur en niet na 19 uur mag plaatsvinden, 
tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning. De exploitant heeft geen bijstelling gevraagd 
van artikel 5.60.3, §3, van titel II van het VLAREM. Schepen mogen dus sowieso niet gelost 
worden voor 7 uur. 
 
De TOP centraal in het projectgebied laat ook toe om de afvoer te spreiden in de tijd, waardoor 
eventuele pieken in de transportbewegingen kunnen worden afgevlakt. 
 
De afstand tussen de geplande werkzaamheden en de huizen in de omgeving is van die aard 
dat in alle redelijkheid niet gevreesd moet worden voor verzakkingen of barsten. Trillingen 
kunnen alleen worden veroorzaakt door dumpers op slecht onderhouden werfwegen of door 
gebruik van rupsbulldozers voor grondverzet dicht bij woningen. De wegen zullen goed worden 
onderhouden en nabij woningen kan gebruik van rupsbulldozer vermeden worden en 
vervangen door graafmachines. 
 

Watertoets 
Overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende 
het integraal waterbeleid moet de aanvraag onderworpen worden aan de watertoets. Het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast 
voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan 
de doelstellingen van artikel 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende 
bepalingen van het bekkenbeheerplan. 
 
De projectlocatie bevindt zich in het Benedenscheldebekken, langs de Rupel (VL11_42, sterk 
veranderd Vlaams Waterlichaam). In het bekkenspecifieke deel ‘Benedenscheldebekken’ van het 
stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 van de Schelde zijn geen specifieke acties ter hoogte van 
de projectlocatie opgenomen. 
 
In het projectgebied werd een grondwaterverontreiniging vastgesteld. Aangezien de zones met 
de hoogste concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze zone gecontroleerd 
afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op de 
waterkwaliteit in het gebied. 
 
Door het opvullen van de kleigroeve met stortmassieven en gronden ging het 
afwateringssysteem dat ten tijde van de ontginning de waterhuishouding in de groeve regelde 
grotendeels verloren. Met de verondieping van de kleiputten wordt de afwatering van het 
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projectgebied opnieuw grondig gewijzigd. De waterhuishouding wijzigt daarbij niet alleen 
door de reliëfwijziging zelf, maar ook door het aanbrengen van ondoordringbare lagen (folies 
of kleilagen) specifiek gericht op de sanering en door de aanleg van waterremmende lagen (in 
functie van hangwatertafels voor de bosontwikkeling op de plateaus/heuvels).  
 
De huidige globale afwatering in zuidelijke richting, via twee hoofdtakken naar de Rupel wordt 
behouden.  
 
Voor de westelijk gelegen deelstroomgebieden, die afwateren naar de voormalige Potgatbeek 
en de voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken, zal een vertakt netwerk van grachten en wadi’s 
afwateren naar de vijvers ‘Ceuppens’, een nieuw aan te leggen overstroombaar bos ten 
noorden van de Kapelstraat en de nieuw aan te leggen waterpartijen in de ecocorridor. Het 
overtollige water uit de ecocorridor wordt via een 6 m brede overlaat naar de huidige 
afvoerleidingen gestort in de voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken.  
 
In de bestaande toestand verloopt de afwatering via een gietijzeren buis onder de Kapelstraat 
naar een riool (de overwelfde voormalige Potgatbeek) dat vervolgens loost in de Rupel. Deze 
buis komt in conflict met de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat en wordt daarom opgebroken. 
Om de bestaande afwatering van de kleiputten tijdens de aanlegfase te behouden, wordt een 
nieuwe buis  (VH21 – tijdelijke riolering) aangelegd die de te behouden delen verbindt. In de 
definitieve toestand wordt dit tijdelijk riool (VH21) buiten dienst gesteld. De afwatering gaat 
dan door de tunnel naar de kanaaltjes in de ecocorridor. Het RWA-bekken dat tijdelijk zal 
functioneren als berging voor het gemeentelijk rioleringstelstel in de Kapelstraat, wordt 
verwijderd, de bergingsfunctie wordt overgenomen door kanaaltjes in de ecocorridor. De 
overloop van de kanaaltjes gaat via een uitstroomconstructie naar een overstortleiding Ø400 
die de verbinding maakt met de oostelijke tak van het riool dat naar de Rupel afwatert. Dit is 
aangevraagd als planelement VH22 – riolering. 
 
Het bestaande riool, de ingebuisde Potgatbeek, wordt opgebroken bij de afbraak en de aanleg 
van de tunnel onder de Kapelstraat. Er wordt parallel aan de tunnel een rioolbuis Ø500 
aangelegd die de afwatering van de kleiputten naar de corridor garandeert (VH21 – tijdelijke 
riolering). Het riool Ø500 pikt de bestaande buis aan de noordzijde van de Kapelstraat op, 
watert af naar de corridor en maakt de verbinding met het bestaande riool dat afwatert naar 
de Rupel. Deze toestand blijft behouden tijdens de werffase. 
 
Na de werffase wordt het Ø500 riool buiten dienst gesteld en gebeurt de afwatering van de 
kleiputten via de open loop van de Potgatbeek door de tunnel naar de corridor. De open loop 
van de Potgatbeek gaat als een lineair element door de ecocorridor, dit kanaal heeft twee 
onderdelen met een overloop via een uitstroomconstructie naar een overstortleiding Ø400 die 
de verbinding maakt met de oostelijke tak van het riool dat naar de Rupel afwatert. 
 
In de oostelijke deelstroomgebieden, het stroomgebied van de Molleveldloop, worden de drie 
visvijvers die diep in het landschap gelegen zijn opgevuld tot net onder het omringende 
maaiveld. Daarbij wordt onder andere een 3 m dikke kleilaag gebruikt, zodat een rietmoeras 
kan worden aangelegd dat het hemelwater vanuit de omgeving zal ontvangen, namelijk de 
oostzijde van de landschapsheuvel, de zone tussen baggertuigplas en rietmoeras en de 
westelijke flanken van de Hoogstraat. In de huidige situatie worden de diep gelegen vijvers via 
een pomp overgepompt naar de hoger gelegen Molleveldloop. In de toekomstige situatie zal 
het rietmoeras gravitair en met een stuurbaar waterpeil overlopen. 
 
In de lager gelegen delen van het ontwerp is voldoende bergingscapaciteit voorzien om 
wateroverlast te vermijden en is ook ruimte voor natte natuurontwikkeling. Gelet op de 
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beperkte oppervlakte van het stroomgebied is de bovenstroomse wateraanvoer naar de 
ecocorridor tijdens de zomermaanden beperkt. Voor een stabiele waterstand in de ecocorridor 
wordt een inlaat van Rupelwater voorzien door middel van een opening in de terugslagklep 
aan rivierzijde. Er werd gekozen om de waterstand niet verder te laten zakken dan een arbitrair 
peil van 4,8 m TAW. 
 
De ontbossingswerkzaamheden en het verwijderen van de vegetatie zullen resulteren in een 
gewijzigde evapotranspiratie van het projectgebied gedurende de werkzaamheden, wat een 
invloed op de waterhuishouding kan hebben. Evapotranspiratie is de som van evaporatie en 
transpiratie. Evaporatie is het proces waarbij neerslag die door het bladerdek wordt 
onderschept of op de bodem valt, weer verdampt. De interceptie van neerslag wordt bepaald 
door de grootte en dichtheid van het bladerdek. Daarnaast zijn er verschillen tussen loof- en 
naaldverliezende en behoudende soorten. Transpiratie is het proces waarbij water dat door 
planten is opgenomen, verdampt via de huidmondjes van de bladeren of naalden. Er zijn 
aanzienlijke verschillen in transpiratie tussen de verschillende boomsoorten. Bij verwijdering 
van de bomen en vegetatie zal de component evapotranspiratie wijzigen, waardoor ook het 
afstromingsregime gedeeltelijk zal wijzigen doordat meer regenwater de bodem bereikt en de 
oppervlakteberging vlugger vol loopt doordat de retentie door het bladerdak verdwenen is. 
Op de kwaliteit van het afstromend en infiltrerende regenwater heeft de ontbossing geen 
noemenswaardige invloed tenzij een mogelijks initieel verhoogd sedimentgehalte. Gezien de 
ontbossing en herbebossing gefaseerd zal verlopen zal er nooit een volledige kaalslag binnen 
het gebied plaatsvinden. Waterberging tijdens de werkzaamheden zal, net als in de bestaande 
toestand, plaatsvinden in de voormalige groeve zelf. Desondanks kunnen de ontbossing en de 
werken van sanering en creatie van de nieuwe morfologie aanleiding geven tot aanslibbing 
van de bestaande afvoer van het stroomgebied van de Potgatbeek naar de Rupel. Dit wordt 
in het MER beschouwd als een beperkt negatief effect. Als milderende maatregel voorgesteld 
dat tijdens de werken van ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie de 
afwatering van het inrichtingsgebied gegarandeerd wordt door regelmatige inspectie en 
ruiming van de bestaande afvoeren. Wanneer nodig, zal een nieuwe afvoer gecreëerd worden 
met voldoende mogelijkheden voor ruiming (voldoende diameter en voldoende 
inspectiemogelijkheden). Dit wordt opgenomen in de voorwaarden. 
 
De afvoer van water, inlaat van water, buffering van water en waterveiligheid zijn 
doorgerekend in de nota ‘Evaluatie waterhuishouding kleiputten Terhagen’. De 
overstromingsveiligheid van het projectgebied werd onderzocht, gebruik makend van 
modelberekeningen. De afvoer van de bovenstroomse gebieden en wadi’s werd berekend met 
behulp van de Sirio-software. De werking van de afwaarts gelegen vijverketen en 
afvoercapaciteit van de uitwateringsconstructie werd onderzocht door middel van een 
hydrodynamische modellering met de Infoworks ICM-software. Hierbij werd het 
afwateringstelsel getest voor zowel extreme bovenafvoeren als hoge waterstanden op de 
Rupel. 
 
Bij een streefpeil van 5,0 m TAW in de ecocorridor bedraagt het maximale debiet door de 
uitwatering naar de Rupel circa 200 l/s. Uitgemiddeld over een springtij-doodtij cyclus is de 
gemiddelde afwateringscapaciteit circa 100 l/s. De maximale afvoer van de bovenstroomse 
gebieden, na buffering in de wadi’s bedraagt circa 250 l/s voor een event met terugkeerperiode 
van 100 jaar. Het te bufferen volume boven de gemiddelde afvoercapaciteit van 100 l/s 
bedraagt circa 8.500 m3. 
 
Het overtollige water moet worden gebufferd in de vijverketen (vijvers ‘Ceuppens’, vijver ten 
noorden Kapelstraat, ecocorridor). De beschikbare oppervlakte voor buffering bedraagt tussen 
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50.000 en 60.000 m3. De buffering van circa 8.500 m3 veroorzaakt hierdoor slechts een beperkte 
en tijdelijke verhoging van de waterstand in de vijverketen van 20 cm. 
 
Er werd geen verhoogd overstromingsrisico berekend. 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. 
 
De aanleg van de tijdelijke overslaginfrastructuur in de Rupel veroorzaakt een tijdelijke 
aantasting van de structuurkwaliteit van de rivier en een tijdelijke beperking van migratie van 
fauna langs de Rupel. De aanleg en exploitatie van de tijdelijke overslaginfrastructuur betekent 
een tijdelijke inname van slik en schor in habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-estuarium 
van de Nederlandse grens tot Gent’. Na de werken wordt de overslaginfrastructuur integraal 
afgebroken en wordt het slik en schor hersteld. Dit wordt verder besproken onder 
‘Natuurtoets’. 
 
Het hemelwater dat op bijkomende verhardingen voor de tijdelijke overslaginfrastructuur, de 
tijdelijke werfwegen valt, zal langs de zijkanten kunnen infiltreren. 
 
De aanvraag omvat geen bemaling. 
 
Conclusie 
Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten en mits naleving van de opgelegde 
voorwaarden zullen er geen schadelijke effecten zijn op het watersysteem. Bijgevolg wordt 
voldaan aan artikel 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald 
de watertoets. 
 

Natuurtoets 
Het MER en de passende beoordeling voor de tijdelijke overslaginfrastructuur bevatten een 
reeks milderende maatregelen en aanbevelingen om mogelijke aanzienlijke milieueffecten en 
schade aan de natuur te voorkomen of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. In de 
aanvraag werden deze milderende en herstelmaatregelen uitgewerkt in projectgeïntegreerde 
maatregelen. De aanvrager verbindt zich er ook toe om deze maatregelen in de bestekken aan 
de aannemer(s) op te leggen. De nota ‘B26 Bijlage milderende maatregelen’ bevat een oplijsting 
van de milderende maatregelen in het MER inzake avifauna, amfibieën, planten, de bijhorende 
werfmaatregelen en de maatregelen bij de definitieve aanleg van het nieuwe landschap. Hierin 
wordt ook de timing van de werken toegelicht. De timing van de activiteiten die binnen of 
buiten een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd wordt ook nog eens apart toegelicht 
in de nota ‘V1 Bijlage Timing van de werf vanuit ecologisch perspectief’. 
 
Gelet op de lange duur van de werken, stelt de aanvrager voor om de ecologisch relevante 
maatregelen verder aan te sturen, op te volgen en te rapporteren via een jaarlijks op te maken 
ecowerkplan en ecovoortgangsrapport.: 

- Het ecowerkplan (= planning vooraf) omvat de fasering (die in een volgend werkplan 
kan worden bijgesteld). In het werkplan wordt aangegeven op welke wijze, op welke 
locatie en op welke tijdstippen uitvoering zal worden gegeven aan de ecologisch 
relevante maatregelen (uit het MER) of voorwaarden (uit de vergunning), zowel voor 
de maatregelen met betrekking tot werfuitvoering in de zones waar de werf opstart of 
lopende is, als voor de maatregelen met betrekking tot natuurinrichting. Dit 
ecowerkplan omvat de onderzoeksresultaten en inzichten van de studies die het INBO 
ondertussen zal hebben uitgevoerd ter onderbouwing van het werkplan; 

- Het ecovoortgangsrapport (= rapportering achteraf) beschrijft de uitgevoerde werken 
in relatie tot de fasering uit het ecowerkplan. In het ecovoortgangsrapport wordt 
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aangegeven welke concrete acties (wijze, locatie, tijdstippen) genomen werden om 
uitvoering te geven aan de maatregelen (uit het MER) of voorwaarden (uit de 
vergunning), zowel voor de maatregelen met betrekking tot werfuitvoering in de zones 
waar de werf loopt als voor de maatregelen met betrekking tot natuurinrichting in de 
zones waar de natuurontwikkeling loopt. Dit voortgangsrapport bevat de 
monitoringresultaten en inzichten over natuur die het INBO tijdens het project zal 
verwerven. 

De opvolging van alle ecologisch relevante maatregelen via het ecowerkplan en 
ecovoortgangsrapport wordt opgenomen in de voorwaarden. 
 
Fasering 
De ontbossing zal gefaseerd verlopen. In eenzelfde jaar kan maximaal 10 ha worden ontbost. 
Dit principe is opgenomen in  het boscompensatievoorstel. 
 
De oppervlakte “onder werf” (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. 
 
De sanering, creatie van de nieuwe morfologie en natuurontwikkeling volgen elkaar niet 
chronologisch op voor het geheel van het projectgebied. Er zal een fasering worden uitgewerkt 
waardoor deze opeenvolgende handelingen opeenvolgend doorheen het gebied plaatsvinden. 
Dit betekent dat er geen volledige éénmalige kaalslag binnen het inrichtingsgebied gebeurt en 
er steeds terug aangeplante zones of voor natuur ontwikkelde zones aanwezig zijn. 
 
Er wordt in de mate van het mogelijke op een terugschrijdende wijze aangevuld. Hiermee wordt 
bedoeld 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 terugschrijdend 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 mogelijk beperkt worden. Er 
werden in de aanvraag zones aangeduid waar gronden tijdelijk gestapeld worden alvorens ze 
naar hun definitieve plek getransporteerd worden. De zones zijn aangeduid in het planelement 
VH13 - werfzone. 
 
Deze faseringsmaatregelen zijn in het project geïntegreerd en opgenomen in de nota ‘B26 
Bijlage milderende maatregelen’ en deels ook in het boscompensatievoorstel. 
 
Avifauna 
Voor avifauna worden aan aantal maatregelen met betrekking tot de timing van de werken 
noodzakelijk geacht om verstoring te voorkomen.  
 
De ontbossing moet worden uitgevoerd buiten het uitgebreide broedseizoen –dat wil zeggen 
buiten de periode van 15 maart tot 30 augustus. Hiermee wordt de impact op zowel 
broedvogels (officieel broedseizoen: 15 maart – 30 juni) als eventuele (maar in het projectgebied 
niet verwachte) kraamkolonies van vleermuizen (voornamelijk juli tot half augustus) 
voorkomen.  
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Het bos in het projectgebied bestaat voornamelijk uit berk en wilg. De levende en dode bomen 
in het pionierbos hebben overwegend nog geringe dimensies en bieden daarom slechts in 
beperkte mate broed en nestgelegenheid aan holenbewonende soorten. De potentie voor deze 
soortengroep zou wel kunnen toenemen naarmate het bos ouder wordt. De 
vleermuizensoorten die werden waargenomen in het projectgebied, foerageren wellicht in de 
gevarieerde groene omgeving en boven de waterplassen, maar het is weinig waarschijnlijk dat 
kolonies van boombewonende soorten (Rosse vleermuis, Bosvleermuis) in het projectgebied 
aanwezig zijn. 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. 
 
Ook het heien van buispalen en damwanden tijdens de bouw van de tijdelijke 
overslaginfrastructuur moet gebeuren buiten het uitgebreide broedseizoen (15 maart tot 30 
augustus). 
 
De noordelijke plas en het plassengebied van Natuurpunt zullen kunnen fungeren als 
refugiumplaatsen voor de fauna binnen het projectgebied tijdens de werkzaamheden. De 
werken van sanering van het huisvuilstort, ophoging als landschapsheuvel, creatie van het 
rietmoeras, stabilisatie van de Hoogstraat en de aanleg van het Bosstraat Balkon voor het deel 
ten westen van de noordelijke plas, worden ingepland buiten het uitgebreide broedseizoen en 
zullen continu doorlopen. Dit wordt toegepast per samenhangende zone. Deze maatregel is 
noodzakelijk om verstoring van broedvogels ter hoogte van de noordelijke plas en het 
plassengebied van Natuurpunt te vermijden. 
 
In de steile flanken langs de kleiputten broedt Oeverzwaluw. Deze soort is vooral te vinden in 
en langs de plassen ten noorden en oosten van het projectgebied, waarvan het merendeel 
beheerd wordt door de vzw Natuurpunt. Deze plassen worden niet geraakt door het project. 
Mogelijk komt oeverzwaluw ook tot broeden in de steile flanken langs de centrale vijvers in 
het projectgebied. Naast de algemene maatregelen in verband met het broedseizoen zoals 
hierboven beschreven, geldt daarom specifiek voor oeverzwaluw dat wanneer er op locaties 
binnen het projectgebied tijdens het broedseizoen van de Oeverzwaluw – lopende van half 
april tot half augustus – wordt gewerkt, op die locaties verticale zandwanden vermeden 
moeten worden om te verhinderen dat er toch nestgangen worden gevormd door 
Oeverzwaluwen. De aanvrager voorziet dat minstens één grondstock tijdens het broedseizoen 
- lopende van half april tot half augustus - behouden blijft als broedlocatie voor Oeverzwaluw 
(dit is een milderende maatregel uit het MER). 
 
De bovenstaande maatregelen zijn in het project geïntegreerd en zijn opgenomen in de nota 
‘V1 Bijlage Nota timing ecologische aspecten’. Deze elementen zullen ook opgenomen worden 
in het ecowerkplan en ecovoortgangsrapport. 
 
Er wordt opgemerkt dat als er een grondstock wordt aangelegd voor oeverzwaluw deze 
gedurende het hele broedseizoen (half april tot half augustus) onverstoord moet blijven. Dit 
wordt bijkomend opgenomen in de voorwaarden. 
 
Amfibieën 
Ook voor amfibieën zijn een aantal maatregelen nodig voorafgaand aan en tijdens de werken. 
 
De demping van de bestaande natte biotopen in het projectgebied moet gebeuren in de winter, 
voor einde februari, wanneer Bruine kikker, Kamsalamander en Rugstreeppad de natte 
biotopen bereiken om er zich voor te planten. Bij demping van de natte biotopen moet er 
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voorafgaand een controle worden uitgevoerd op de aanwezigheid van amfibieën, gezien 
sommige amfibieën zoals Meerkikker en soms ook Bruine kikker overwinteren onder water. Alle 
aanwezige amfibieën moeten afgevangen worden en verplaatst naar de noordelijke plas, de 
noordoostelijke poel of het plassengebied. 
 
De Rugstreeppad is een uitgesproken pionier en het projectgebied vormt tijdens de werken 
mogelijk leefgebied voor deze soort. Om een ecologische val voor Rugstreeppad tijdens de 
werken te vermijden, moet poelvorming op de terreinen waar de werkzaamheden doorgaan 
zoveel mogelijk vermeden worden. Gezien het geaccidenteerde reliëf van het terrein in de 
bestaande toestand en het reliëfrijke ontwerp van de nieuwe morfologie, is tijdelijke 
poelvorming in het projectgebied tijdens de werken niet uit te sluiten. In het MER wordt het 
daarom noodzakelijk geacht om de tijdelijke poelen in het projectgebied en het voorkomen of 
potentieel voorkomen van Rugstreeppad periodiek in kaart te brengen en hiermee rekening te 
houden bij de planning van de voortgang van de werken.  
 
Wanneer er werken worden gepland aan of in de nabije omgeving van tijdelijke poelen, dan 
zal de demping van de tijdelijke natte biotopen gebeuren in de winter/vroege voorjaar, vòòr 
april, de voortplantingsperiode (en ei-afzet) van Rugstreeppad. Bij demping van de tijdelijke 
natte biotopen zal er voorafgaand een controle worden uitgevoerd op de aanwezigheid van 
amfibieën. Alle aanwezige amfibieën zullen afgevangen worden en verplaatst naar de 
noordelijke plas, de noordoostelijke poel of het plassengebied van Natuurpunt ten oosten van 
het projectgebied. 
 
De bovenstaande maatregelen zijn in het project geïntegreerd en zijn opgenomen in de nota 
‘V1 Bijlage Nota timing ecologische aspecten’. Deze elementen zullen ook opgenomen worden 
in het ecowerkplan en ecovoortgangsrapport. 
 
Als maatregel ter bevordering van de refugiumwaarde of creatie van nieuw habitat buiten 
projectgebied wordt in het MER voorgesteld om voorafgaand aan de werkzaamheden reeds 
enkele poelen voor Kamsalamander en natte ruigtes voor Rugstreeppad bijkomend aan te 
leggen in het gebied rondom de noordelijke plas en de noordoostelijke poel. In de aanvraag 
wordt reeds in de werffase een bijkomende poel aangelegd langs de tijdelijke werfweg op het 
Keibrekerspad (in de te ontharden bocht in het Keibrekerspad). Deze ingreep is opgenomen in 
het planelement VH13 – tijdelijke werfzone. 
 
Om het versnipperende effect van de werfweg in corridor Molleveld te milderen, zal er onder 
de Kapelstraat een buis/koker met diameter/breedte van 1 m worden aangelegd, aan de 
oostzijde en op een paar meter afstand van de nieuw te bouwen tunnel onder de Kapelstraat. 
Deze buis is in de aanvraag opgenomen bij het planelement VH04 - tunnel onder de Kapelstraat. 
De buis blijft na de werken behouden zodat er zowel een droge doorsteek is via de tunnel 
onder de Kapelstraat als via de buis. Deze buis/koker kan als doorgang dienen voor amfibieën 
en kleine zoogdieren. Op die manier kan de connectiviteit tussen de Rupel en de vijvers van 
Ceuppens, het bos van Terhagen en het plassengebied van de vzw Natuurpunt tijdens de 
werkzaamheden gedeeltelijk worden behouden en kan het versnipperende effect tijdens de 
werkzaamheden gemilderd worden. In het MER wordt gesteld dat deze buis/koker alleen 
efficiënt is in combinatie met een (tijdelijke) koker onder de tijdelijke werfweg (circa 60 cm 
breed, circa 50 cm diep) en met (tijdelijke) geleidingswanden links en rechts van de weg die de 
dieren van de tijdelijke werfweg houden en begeleiden tot de ingang van de faunapassages. 
Deze geleidingswanden moeten circa 45 cm hoog zijn. De amfibieën kunnen dan niet over de 
wanden kruipen. De geleidingselementen moeten evenwijdig met de wegkant worden 
geplaatst. Er wordt in het MER ook als randvoorwaarde gesteld dat de faunapassages droog 
blijven. De bodem van de faunapassages moet daarom boven de grondwatertafel aangelegd 
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worden. De aanvraag voldoet aan deze randvoorwaarden. De buis wordt aangelegd met een 
bodempeil op 6,0 m TAW, de grondwatertafel is bepaald op 4,5 m TAW, zodat de bodem zich 
1,5 m boven de grondwatertafel bevindt. In de aanvraag zijn de schermen langs en de 
amfibietunnel onder de werfweg opgenomen bij het planelement VH11 – tijdelijke werfweg. Het 
tijdelijke karakter van dit element geeft aan dat zowel de schermen als de tunnel na de 
aanlegfase zullen verdwijnen, wanneer de zone als ecocorridor wordt ingericht. 
 
Tijdens de werken zal het Keibrekerspad dienstdoen als werfweg in het projectgebied. Om de 
natte verbinding tussen de noordelijke poel en de noordoostelijke poel tijdens de werffase te 
behouden en na de eindafwerking te versterken, wordt in het MER als milderende maatregel 
voorgesteld dat de aanleg gepaard gaat met de verlegging van het stuk bestaand Keibrekerpad, 
dat zich momenteel naast de noordoostelijke poel bevindt, in de richting van de noordelijke 
plas en dat er een tijdelijke buis of kokers onder de werfweg de verbinding tussen de 
noordelijke plas en de noordoostelijke poel garanderen tijdens de werffase. Ook deze tijdelijke 
werfweg op het Keibrekerspad moet aan beide zijden voorzien worden van amfibieënschermen 
die de dieren van de werfweg houden. In de aanvraag wordt voorzien dat slechts een deel van 
het Keibrekerspad dienst zal doen als werfweg. Ter hoogte van de bestaande 
kamsalamanderpoel wordt een nieuwe dijk/werfweg aangelegd doorheen een verlande 
rietzone. Het Keibrekerspad langs de bestaande poel kan zo al in de werffase worden onthard. 
De tijdelijk opgehoogde dijk van de werfweg evenals de doorsteken voor amfibieën en de 
amfibieschermen zijn in de vergunningsaanvraag opgenomen in het planelement VH13 - 
tijdelijke werfzone. De planelementen beantwoorden aan de gestelde randvoorwaarden van 
het MER.  
 
Het nieuwe tracé van het Keibrekerspad is in de vergunningsaanvraag opgenomen bij het 
planelement VH16 - reliëfwijziging. De brug wordt aangevraagd als een apart planelement VH20 
- fietsbrug Keibrekerspad. In de nieuwe toestand gaat de brug over de open geul die de migratie 
van amfibieën mogelijk maakt. 
 
Als randvoorwaarde voor zowel de faunapassages onder de Kapelstraat en werfweg tussen de 
Rupel en de tunnel als voor de faunapassages onder het Keibrekerspad geldt ook dat op de 
bodem van de faunapassages een laagje aarde van een 10-tal cm dik moet worden aangebracht 
(tegen uitdroging) en dat er ook dakpannen in kunnen worden gelegd, die als schuilplaatsen 
kunnen dienen voor de amfibieën tegen marterachtigen. 
 
In het MER wordt ook als milderende maatregel gesteld dat tussen het projectgebied en de 
vijvers van Ceuppens en tussen het projectgebied en de noordelijke plas en noordoostelijke 
poel, er tijdelijke amfibieënschermen van circa 45 cm hoog moeten komen om te vermijden dat 
amfibieën in het projectgebied terecht komen tijdens de werkzaamheden. De 
amfibieënschermen ter hoogte van de vijvers van Ceuppens moeten aansluiten op de 
amfibieënschermen die geplaatst worden ter geleiding van de buis onder de Kapelstraat. Deze 
schermen zijn in de vergunningsaanvraag opgenomen in de planelementen VH11 en VH13 - de 
tijdelijke werfweg en werfzone. 
 
Planten 
Voor een aantal planten worden translocaties (verplantingen) voorafgaand aan de werken 
noodzakelijk geacht. 
 
De Gevlekte orchissen die waargenomen zijn in het noorden van het projectgebied (Feys, 2017), 
moeten voorafgaand aan de werken, tussen november en februari, verplant worden naar de 
waargenomen groeiplaatsen van deze soort rond de noordelijke plas. Het uitgraven gebeurt 
met een schuifbak op een kraanarm, zodat de orchideeën tot 40 cm diep samen met hun 
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bodem(structuur), wortelstokken en bijhorende schimmels (mycorrhiza) naar hun nieuwe 
groeiplaats worden gebracht. 
 
De waargenomen populatie van Geschubde mannetjesvaren (Feys, 2017) langs de noordelijke 
vijver van het centrale vijvercomplex moet uitgegraven worden en verplant worden naar een 
gelijkaardige standplaats langs de noordelijke plas of noordoostelijke poel. Het verplanten moet 
gebeuren in de winter of in het vroege voorjaar. 
 
De talud van de Hoogstraat zal worden gestabiliseerd. Als milderende maatregel moeten de 
varens langs de talud aan de Hoogstraat tijdelijk uitgegraven worden en op dezelfde en andere 
locaties langs de Hoogstraat getransplanteerd worden, nadat de talud is gestabiliseerd. Het 
verplanten moet gebeuren in het vroege voorjaar. 
 
Voorafgaand aan de demping van de centrale vijvers bij de sanering van het huisvuilstort, 
moeten de planten van het waargenomen Watergentiaan (Feys, 2017) inclusief wortelstokken 
van de noordelijke vijver worden gehaald en getransloceerd worden naar een geschikte plas 
met gelijkaardige standplaatskarakteristieken zoals de noordelijke plas, één van de plassen in 
het plassengebied van Natuurpunt of in De Schorre. De translocatie moet gebeuren in de winter 
of het vroege voorjaar. 
 
Voor deze translocaties zullen afspraken worden gemaakt met de vzw Natuurpunt. Deze 
maatregelen zijn in het project geïntegreerd en zijn opgenomen in de nota ‘V1 Bijlage Nota 
timing ecologische aspecten’. Voor de Gevlekte orchissen, de Geschubde mannetjesvaren en de 
varens langs de Hoogstraat worden deze translocaties ook genoemd als ecologische 
maatregelen in het boscompensatievoorstel. Deze maatregelen zullen ook opgenomen worden 
in het ecowerkplan en ecovoortgangsrapport.  
 
Werfmaatregelen 
Om verstoring door geluid te beperken, zullen er geen hakselaars ingezet worden bij de werken 
van ontbossing. Alle gekapte hout zal op 3 m gezaagd en afgevoerd worden naar de 
bergingslocatie, met name de centraal gelegen vijvers, om te worden geborgen onder water. 
Alle takhout blijft ter plaatse en wordt ondergestopt onder grondaanvulling en 
saneringsafdekking. Op deze wijze wordt de volledige koolstofvoorraad in hout en 
bovengrondse biomassa van het bos duurzaam gesequestreerd. Deze maatregel is ook 
opgenomen in het boscompensatievoorstel en in de nota ‘B26 Bijlage milderende maatregelen’. 
 
Het MER noemt ook milderende maatregelen voor het lozen van het bemalingswater van 
bemalingen voor de inkokering van het jaagpad en de tunnel onder de Kapelstraat. Bij de 
opmaak van het MER werd uitgegaan van een tunnel die werd opgebouwd met 
secanspalenwanden, met een bemaling van circa 9 maanden om de aanleg van de tunnel 
mogelijk te maken. De niet-verharde bodem kwam in het grondwater te liggen en bijgevolg 
was drainage van de tunnel nodig gedurende de hele periode van de werffase. In de huidige 
aanvraag is de tunnel met secanspalen echter vervangen door een geprefabriceerde 
waterdichte betonnen tunnel die vooraf volledig gemonteerd zal worden en vervolgens onder 
de Kapelstraat wordt ingeschoven. Dit heeft als voordeel dat de montage van de tunnel elders 
kan gebeuren wat maakt dat het inschuiven onder de Kapelstraat slecht een zeer beperkte 
periode in beslag neemt. De wegonderbreking blijft bijgevolg beperkt in tijd. De bemaling die 
nodig is om de tunnel in de bouwput te krijgen, is eveneens van korte duur. De werfweg die 
aansluit bij de waterdichte tunnel, wordt in een gesloten betonvloer aangelegd. Deze 
waterdichte vloer wordt onder helling gelegd, waarbij het hoogste punt boven de hoogste 
grondwaterstand komt te liggen. De instroom van grondwater door de tunnelvloer en 
tunnelmonden wordt zo vermeden, waardoor drainage tijdens de werffase niet nodig is. Voor 
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de bemaling zal een afzonderlijke omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. 
Aangezien het bemalingswater zal geloosd worden in een speciale beschermingszone (Schelde- 
en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent) moet hierbij dan een passende 
beoordeling worden toegevoegd. Dit wordt meegegeven als aandachtspunt. 
 
In het MER wordt gesteld dat om de impact op de Europees beschermde habitats en regionaal 
belangrijke biotopen maximaal te vermijden de afbakening van de werfzone nodig voor de 
bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur tot een minimum moet beperkt worden, door te 
werken vanaf de rand van de effectieve projectzone. In de aanvraag wordt de werf duidelijk 
afgebakend door de projectgrens. Deze is zo bepaald dat alleen de absoluut noodzakelijk zone 
wordt ingenomen. Buiten deze grens kunnen geen werken worden uitgevoerd. 
 
In het projectgebied komt Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) voor. Dit betreft een 
invasieve uitheemse soort. Een verdere verspreiding van de soort in het projectgebied moet 
vermeden worden. In de passende beoordeling wordt als milderende maatregel voor de zones 
waar Japanse duizendknoop voorkomt, opgelegd dat bij de grondwerken in de betreffende 
zones de richtlijnen van Thoonen & Willems (2018) worden gevolgd. Concreet gaat het over het 
toepassen van bioveiligheidsmaatregelen bij grondverzet, beheer en de verwerking van 
groenafval van invasieve duizendknoop. De nodige bioveiligheidsmaatregelen moeten ook in 
het bestek van de aannemer(s) worden opgenomen en moet worden toegezien op de naleving 
ervan. Deze milderende maatregel uit de passende beoordeling moet worden nageleefd voor 
alle zones in het projectgebied waar Japanse duizendknoop voorkomt (dus niet alleen in het 
habitatrichtlijngebied). Dit wordt bijkomend opgenomen in de voorwaarden. 
 
Waar geen Japanse duizendknoop voorkomt, moet de bij de werken afgegraven teelaarde 
afkomstig van de grasbermen langs de Rupeldijk worden gestockeerd en bij afwerking opnieuw 
worden aangebracht. Op die manier wordt de zaadbank behouden en kan er een snelle 
spontane vegetatieontwikkeling gebeuren ter hoogte van de nieuwe bermen na de 
werkzaamheden. Deze maatregel is projectgeïntegreerd en opgenomen in de nota ‘B26 Bijlage 
milderende maatregelen’. 
 
De verlichting die mogelijk wordt voorzien ter hoogte van de tijdelijke kade, tijdelijke werfweg 
en in het inrichtingsgebied moet geïnstalleerd en beheerd worden volgens de principes van 
goed verlichten en vleermuisvriendelijke verlichting om lichtverstoring ten opzichte van de 
aanwezige populaties in het projectgebied te vermijden (recent advies INBO (Gyselings en De 
Bruyn, 2018) en zoals verder omschreven in het MER. De maatregelen inzake verlichting stellen 
dat de werfzone alleen een deel van de nacht verlicht kan worden. Dit is opgenomen als 
maatregel in de nota ‘B26 Bijlage milderende maatregelen’. Gelet op het voorkomen van 
uitgebreide groengebieden rondom de werfzone kan verlichting erg verstorend werken. 
Daarom moet een donkere periode worden voorzien tijdens de nacht: geen verlichting tussen 
22 uur ‘s avonds en 6 uur ’s ochtends). Dit wordt bijkomend opgenomen in de voorwaarden. 
 
Bos-en natuurontwikkeling 
Door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werden de mogelijkheden voor bos- en 
natuurontwikkeling in de kleiputten na de sanering en grondberging onderzocht. De 
bevindingen van dit project ‘RUMBOOLAR’ (Rumst en Boom landschapsreconstructie) werden 
neergeschreven in een rapport, dat als bijlage van het MER ook in het aanvraagdossier zit: 

- De Vos, B., De Keersmaeker, L., Denys, L. & Packet, J. (2020). Analyse van de 
mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in het klei-ontginningsgebied van 
Rumst en Boom na sanering en grondberging. Rapporten van het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek 2020 (24). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.  

In het MER en de aanvraag wordt hiernaar verwezen als de ‘studie van De Vos et. al. (2020)’. 
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In de INBO-studie worden een reeks aanbevelingen gedaan, die werden opgenomen als 
milderende maatregelen in het MER. 
 
Om de bodemgeschiktheid voor de beoogde bos- en natuurontwikkeling te verbeteren worden 
de volgende maatregelen noodzakelijk geacht: 

- De fysische en chemische randvoorwaarden van de aan te voeren geolagen voor 
gebruik als bodem en onderwaterbodem (<1,5 m) bij de creatie van de nieuwe 
morfologie in het projectgebied, zoals gedetailleerd uitgewerkt in de paragrafen 4.5.3 
Fysico-chemische kwaliteitseisen 4.6.1 Saliniteit, 4.6.2 Ontwikkeling van een organisch 
rijke bodem, 4.6.3 Vochtleverend vermogen en waterhuishouding, 4.6.4 Stabiliteit en 
erosiegevoeligheid, 4.6.5 Zuurtegraad/kalkgehalte van de aangebrachte substraten, van 
de INBO-studie van De Vos et. al. (2020); 

- Gebruik van een combinatie van de Formaties van Lillo en Kattendijk voor 
bodemontwikkeling in de bovenste meter (0 - 1 m). Geen gebruik van Formatie van 
Berchem en Boomse klei als bodemmateriaal (0 - 1 m). De beperkte hoeveelheid Boomse 
klei die beschikbaar komt is vooral nuttig als afdekking van de stortplaatsen in de diepe 
ondergrond en bedding van de Potgatbeek vallei, of dieper onder het rietmoeras, maar 
het wordt afgeraden deze te laten dagzomen zodat oxidatie van pyriet kan optreden; 

- Het aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels met de 
glauconietrijke Formatie van Berchem, op een diepte van 1 - 1,5 m. De diepte van het 
substraat mag lokaal beginnen op 50 cm diepte waar men natte standplaatsen wil 
creëren met reductielagen. Met de sanering en creatie van de nieuwe morfologie in de 
groeve zullen er ter hoogte van het asbeststort, het huisvuilstort en het Bosstraat 
Balkon ten westen van het asbeststort zandige gronden van Oosterweel aangevoerd 
worden met een gemiddeld grotere doorlatendheid dan de resterende kleilaag. Door 
deze maatregel kan de infiltratie van neerslagwater vertragen en droogtestress op de 
hoogste plaatsen worden voorkomen; 

- Inbreng van voldoende organisch materiaal (humusbouw), enerzijds op natuurlijke 
wijze (door de vegetatie), anderzijds door menselijk ingrijpen (inwerken van geschikte 
mulchings en/of groencompost) als startkapitaal aan nutriënten en incubator voor het 
bodemleven. 

 
Deze maatregelen zijn opgenomen in de nota ‘B26 Bijlage milderende maatregelen’ en zullen 
geconcretiseerd en opgevolgd worden in het ecowerkplan en ecovoortgangsrapport. 
 
De INBO-studie stelt ook concrete acties voor om de ontwikkeling van een gevarieerd 
bosecosysteem zo snel mogelijk op gang te brengen, waarbij gefaseerd pioniers- en 
climaxsoorten worden geïntroduceerd. Deze acties werden als milderende maatregelen 
overgenomen in het MER en betreffen: 

- Hydroseeding van de steilste hellingen (> 30%) - gesitueerd in de vallei op het 
voormalige traject van de Potgatbeek - zo snel mogelijk na de afronding van de 
landschapsbouw. Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van vlinderbloemen 
(Fabaceae) uit de lijst in bijlage E van de studie. Als drager van de hydroseeding kan 
gebruik gemaakt worden van stromulch. Deze mulch beschermt tegen de eroderende 
werking van afstromend neerslagwater en verhoogt tegelijk het organische stofgehalte 
van de bodem, wat gunstig is voor de vegetatieontwikkeling. Het zadenmengsel kan 
eventueel ook houtige soorten bevatten, voor zover deze als zaad verkrijgbaar zijn. Op 
de minder steile hellingen en plateaus kan oppervlakkig groencompost ingebracht 
worden om de bulk dichtheid van de bodem te verlagen en het bodemleven te 
activeren. Kieming van zaden zal veel gemakkelijker verlopen en de bodems zullen 
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minder snel uitdrogen. Bovendien zal bodemvorming worden geïnitieerd en de 
bodemstructuur verbeteren; 

- Aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels, op een diepte 
van 1 - 1,5 m. Deze compacte laag bestaande uit de glauronietrijke materialen uit de 
Formatie van Berchem kan de infiltratie van neerslagwater vertragen en droogtestress 
op de hoogste plaatsen voorkomen. Er wordt een diepte van minstens 1 m aangeraden, 
om voldoende wortelruimte te bieden aan diep wortelende soorten zoals winterlinde 
en om de waterberging boven de weinig doorlatende compacte laag te maximaliseren. 
De diepte van het substraat mag lokaal beginnen op 50 cm diepte indien men natte 
standplaatsen wil creëren met reductielagen, bij voeding door zijdelings afstromend 
grondwater, bijvoorbeeld naar de vallei van de nieuwe Potgatbeek; 

- Aanplant van snelgroeiende pionier boomsoorten in een ruim plantverband (8 m x 8 m 
tot 10 m x 10 m). Deze actie richt zich in de eerste plaats op de hooggelegen, droogste 
groeiplaatsen en op de hellingen. De houtige pioniers worden aangeplant in het ideale 
plantseizoen, namelijk het najaar nadat de landschapsbouw is afgerond. De meest 
geschikte soorten hiervoor zijn witte en grauwe abeel (Populus alba en Populus x 
canescens). De eerstgenoemde soort is aangepast aan droge, kalkhoudende, zandige 
bodem en werd om die reden ook in de kustduinen ingezet. Grauwe abeel stelt wat 
hogere eisen aan de vochtvoorziening en is frequent te vinden in oude bossen op 
leemhoudende bodem. Beide soorten vormen wortelopslag, een gunstige eigenschap 
om de hellingen te fixeren. Op de laaggelegen vochtige groeiplaatsen zijn schietwilg 
(Salix alba) en ratelpopulier (Populus tremula) geschikte soorten. Deze snelgroeiende 
pionierboomsoorten fungeren als ‘nurse trees’ en kunnen de ontwikkeling van een 
bosecosysteem versnellen; 

- Aanplant van struweelsoorten en soorten uit de onderetage die erosie kunnen beperken 
en de recreatiestromen kunnen sturen. Deze actie kan tegelijk met de vorige actie 
gerealiseerd worden en de soorten uit de onderetage en struweelsoorten worden op 
gerichte plaatsen tussen de snelgroeiende pioniers geplant, die in ruim verband staan 
en daardoor veel licht doorlaten. Soorten die zeer tolerant zijn voor uitdroging (bij 
voorbeeld wilde liguster, wollige sneeuwbal, bepaalde soorten wilde rozen, opgenomen 
in bijlage E van de studie) zijn geschikt voor de hoogst gelegen plaatsen. Soorten met 
wortelopslag (sleedoorn, rode kornoelje) zijn bijzonder geschikt om aan te planten op 
de hellingen na de hydroseeding. Soorten met stekels of doornen kunnen lokaal de 
meest kwetsbare hellingen beschermen tegen erosie door betreding; 

- Aanplant van groepen (kloempen) van climaxboomsoorten. De studie bevat een bijlage 
F met geschikte boom- en struiksoorten voor het climaxbos, rekening houdende met 
de vocht- en kalkbehoefte van de soorten. Deze soorten worden in groepjes aangeplant 
tussen de pionierboomsoorten die in een ruim verband staan en die sneller groeien. 
Door de verschillen in groeisnelheid ontstaat snel een verticaal gestructureerd bos en 
de open ruimte tussen de groepjes biedt ruimte aan natuurlijke verjonging of 
wortelopslag en zorgt voor horizontale structuurvariatie. De climaxsoorten worden 
twee jaar na de pioniers en struiken of struweelsoorten aangeplant, omdat het 
microklimaat en de bodem dan gunstiger zijn voor deze soorten; 

- Introductie van oud bossoorten uit de kruidlaag. Kalkrijke gronden zijn potentieel 
geschikt voor een groot aantal soorten uit de kruidlaag (waaronder heel wat 
voorjaarsbloeiers), die zich evenwel maar moeizaam verspreiden en daarom gebonden 
zijn aan oud bos. De introductie van deze soorten, bij voorkeur via translocatie van 
bosbodem, is pas te overwegen nadat het bosecosysteem al een zekere rijping heeft 
doorgemaakt. Er wordt vermoed dat deze actie pas ongeveer 10 jaar na de 
landschapsbouw succesvol kan zijn, wanneer lokaal al kroonsluiting is opgetreden, 
bijvoorbeeld onder schaduwwerpende soorten zoals hazelaar of linde. 
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Deze maatregelen zijn opgenomen in het boscompensatievoorstel en in de nota ‘B26 Bijlage 
milderende maatregelen’ en zullen ook geconcretiseerd en opgevolgd worden in het 
ecowerkplan en ecovoortgangsrapport. 
 
Ook voor de ontwikkeling van natuur in de open sfeer en voor het behoud van kapstoksoorten 
van het kleiputtengebied werden in de INBO-studie acties voorgesteld die als milderende 
maatregelen werden opgenomen in het MER: 

- Behoud van open plekken met kalkrijk zand. De meest kansrijke locaties zijn zuidwaarts 
gerichte hellingen hoog op de landschapsheuvels die centraal in het projectgebied 
gerealiseerd zullen worden, of de voet van de oostelijk gerichte helling die grenst aan 
het voorziene rietmoeras. Deze open plekken kunnen aanvankelijk spontaan 
ontwikkelen en op termijn via een maaibeheer open gehouden worden, van zodra de 
vegetatie voldoende ontwikkeld is. De overgangen naar het bos kunnen deels worden 
aangeplant, maar voldoende ruimte voor spontane ontwikkeling van zachte randen en 
struwelen is aan te bevelen; 

- Behoud van geschikt habitat voor Rugstreeppad. Starten van de ontwikkeling van het 
rietmoeras aan de oostzijde (bij voorbeeld via aanplant van riet) en de westkant 
onbegroeid te laten, samen met de aangrenzende zandige helling. Hierdoor breidt het 
riet zich (wellicht) uit van oost naar west en kan lange tijd een natte, zandige laagte 
blijven bestaan die potentieel geschikt is voor Rugstreeppad. De beperkte erosie van 
de helling, eventueel in stand gehouden door recreatie, kan het zandige substraat op 
en onderaan de helling na afronding van de creatie van de nieuwe morfologie een 
tijdlang in stand houden; 

- Behoud van geschikt habitat voor Kamsalamander. De Kamsalamander stelt vrij hoge 
ecologische eisen aan zijn biotoop, die niet overeenstemmen met die van Rugstreeppad. 
Het voortplantingsbiotoop bestaat immers voornamelijk uit matig voedselrijke tot 
voedselrijke, stilstaande wateren met een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. Veel 
vindplaatsen zijn beek- of rivierbegeleidend. De poel mag niet geheel beschaduwd zijn 
en moet permanent water bevatten. Om aan deze soort tegemoet te komen kunnen in 
het rietmoeras diepere delen voorzien worden die permanent water dragen, bij 
voorkeur aan de noordoost zijde die aansluit bij de huidige gekende vindplaats. 

 
De ontworpen reliëfwijzigingen komen tegemoet aan deze gevraagde maatregelen. Deze 
elementen zullen eveneens geconcretiseerd en opgevolgd worden in het ecowerkplan en 
ecovoortgangsrapport. Het beheer van het gebied na de aanlegfase (maaibeheer van de open 
plekken), vormt geen onderwerp van de aanvraag. In de nota ‘B26 Bijlage milderende 
maatregelen’ verbindt de aanvrager zich er wel toe om toch na de aanlegfase een beheersplan 
op te maken. 
 
Er worden in de INBO-studie ook specifieke vereisten voor de ontwikkeling van het rietmoeras 
en de andere aquatische habitats gesteld. Deze vereisten worden opgenomen als milderende 
maatregelen in het MER. Concreet gaat het over: 

- Creatie van een gevarieerd moerasgebied, waarin verschillende types rietland aanwezig 
zijn, gecombineerd met plassen en eventueel andere moerastypes, zoals grote 
zeggenvegetaties. Een deel van het rietland zal doorsneden moeten worden door een 
netwerk van diepere greppels. De verhouding tussen het aandeel moeras en open water 
kan bepaald worden op respectievelijk ca. 2/3 en 1/3; 

- Gronden uit de Formatie van Kattendijk als substraat; 
- Een correct beheer van het rietmoeras door een combinatie van een goed 

waterpeilbeheer en het tegengaan van verlanding en verbossing zal noodzakelijk zijn. 
Verlanding en verbossing kunnen tegengegaan worden door een vegetatiekundig 
beheer, meer bepaald door het gefaseerd maaien en afvoeren van de rietstengels in de 
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winter. Elk jaar kan een deel van het moeras gemaaid worden om dan om de vier jaar 
op dezelfde plaats terug te komen; 

- Bestrijding van invasieve (Japanse) duizendknoop in het inrichtingsgebied tegengaan 
door afgraven en aanplant van competitieve inheemse (houtige) soorten, cf. studie De 
Vos et al. (2020). Om verspreiding van de Japanse duizendknoop vanuit de bestaande 
toestand te voorkomen zal voorafgaand aan de werken de soort gebiedsdekkend in 
kaart worden gebracht. Op deze wijze kan bij de sanering en reliëfaanleg de soort 
worden uitgeroeid en verspreiding alleszins voorkomen; 

- De steilere zones en kwetsbare zones moeten vanaf het moment van aanplanting / 
inzaaiing / spontane ontwikkeling ontoegankelijk gemaakt worden door een afsluiting 
totdat de beoogde vegetaties zich stabiel gevestigd hebben. 

 
Het ontwerp voorziet de creatie van het rietmoeras (planelement VH16 - reliëfwijziging). Het 
gebruik van gronden uit de Formatie van Kattendijk en de bestrijding van Japanse 
duizendknoop zal geconcretiseerd en opgevolgd worden in het ecowerkplan en 
ecovoortgangsrapport. Het beheer van het gebied na de aanlegfase en de aanleg van de paden 
vormt geen onderwerp van  de aanvraag. Het ontworpen reliëf geeft wel al een indicatie waar 
de paden in de toekomst zullen worden aangelegd. De paden maar ook de handhaving na de 
aanlegfase moeten de niet toegankelijke zones optimale slaagkansen geven. 
 
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. 
 
Het huidige bos heeft zich gevestigd op artificiële standplaatsen, die voor een deel bestaan uit 
ondiepe bodems met puin, baksteenresten, asbest-afval, gipshoudende materialen of 
gedegradeerd huivuil. Dit leidt tot milieurisico’s en slechte hydrologische condities (op het 
huisvuilstort), wat een duurzame bosontwikkeling hypothekeert en perturbaties door droogte 
en storm in de hand werkt (veel sterfte en windworp op huisvuilstort). Bij toenemende 
hittegolven, neerslagtekorten (droogte) en stormen zullen grote delen van het huidige bos niet 
voldoende klimaatrobuust zijn. Het project heeft onder andere als doel om na de sanering een 
klimaatrobuust bos- en natuurgebied te creëren. 
 
Volgens de projectie van de bos en -natuurontwikkeling in de INBO-studie wordt verwacht dat 
er 10 jaar na de aanplant een halfopen boslandschap ontstaat. Lokaal zal reeds gesloten bos 
aanwezig zijn, dat bestaat uit snelgroeiende pioniers met een hoogte tussen 5 m en 10 m, en 
daartussen trager groeiende climaxboomsoorten die maximum 5 m 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 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. Er wordt verwacht 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.  
 
Ecocorridor 
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De creatie van de ecocorridor Molleveld zorgt voor ontsnippering tussen het kleiputtengebied 
en de Rupel en kan een cruciale bijdrage leveren in het behalen van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Bever, Kamsalamander, Rugstreeppad… en voor het 
introduceren van de Otter in het kleiputtengebied. De verwachting is immers dat de Bever en 
Otter het waterrijke kleiputtengebied spontaan kan koloniseren mits het voorzien van groen-
blauwe verbindingen. De verschillende aanwezige kleine landschapselementen bieden 
mogelijkheden aan een breed scala aan soorten. Naast de hogergenoemde soorten is een 
dergelijke ecologische verbindingszone ook nuttig voor soorten die gebruik maken van 
moeraszones, poelen en houtkanten, zoals allerhande rietvogels, amfibieën, zoogdieren, vlinders 
en libellen. Voor de ontwikkeling van deze ecologische verbindingszone is een breedte van circa 
75-90 m beschikbaar (volgens de breedte van de bufferzone op het gewestplan).  
 
De volgende landschapselementen worden in het MER relevant geacht voor de ontwikkeling 
van een brede groen-blauwe verbindingszone: 

- een centrale natte as (lange sloot) met flauwe oevers waar een moeraszone met 
rietontwikkeling kan plaatsvinden. Kamsalamanders, Otters en Bevers volgen vochtige, 
beschaduwde en structuurrijke oevers en oeverdelen die naar vochtige terreindelen 
leiden; 

- op hoger gelegen delen kan boom-en struikopslag ontwikkelen; 
- langs de centrale as kan een kralensnoer van kleinere poelen aangelegd worden met 

specifiek een poel als natte stapsteen voor Rugstreeppad (onbegroeide, ondiepe poelen, 
eventueel met beton- of betonietbodem); 

- schraal grasland (gunstig voor Rugstreeppad); 
- de verbindingszone kan afgeboord worden met een (brede) houtkant als buffer tegen 

de omliggende woon- en nijverheidszones – reeds verankerd in het voorontwerp; 
- maximaal 10% van de zone kan ingericht worden als laagdynamische recreatieve 

infrastructuur (wandelen, joggen, geen fietsers, geen mountainbikers). Wandelaars of 
joggers worden bij voorkeur vanaf de Rupeldijk geleid richting de straat Polder, waar 
ze aan de overkant van de Kapelstraat kunnen aansluiten op het geplande 
wandelnetwerk. Een eventuele recreatieve verbinding moet zoveel mogelijk aan de rand 
van ecocorridor Molleveld worden gelegd. Dit bij voorkeur onder de vorm van een 
knuppelpad zodat mensen gedwongen worden om op het pad te blijven. 

 
Met uitzondering van de paden zijn alle bovenstaande aspecten in het ontwerp opgenomen 
(planelement VH16 - reliëfwijziging). Het nieuwe reliëf vormt een goede basis om bovenstaande 
ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het vochtige karakter wordt gegarandeerd door 
watertoevoer mogelijk te laten zowel als inlaat vanuit de bestaande RWA-leiding die in 
verbinding staat met de Rupel, als de verbinding met de kleiputten en de bijhorende plassen. 
De verbinding met de kleiputten gaat via de tunnel onder de Kapelstraat, die als apart 
planelement in de vergunningsaanvraag is opgenomen, met zijn specifieke inrichting. De paden 
worden niet in de voorliggende vergunningsaanvraag opgenomen. De voetgangersbrug in de 
ecocorridor geeft wel aan waar de paden in de toekomst op zullen aansluiten, de rest van het 
gebied blijft ontoegankelijk. 
 
De nieuwe tunnel onder de Kapelstraat is 6 m breed en 5 m hoog. Specifiek voor de inrichting 
van de nieuwe tunnel onder de Kapelstraat als faunatunnel worden in het MER volgende 
maatregelen voorgesteld: 

- Aanleg van geleidende verbindingen naar de tunnel (bijvoorbeeld stobbenwallen, 
heggen, houtwallen, … ); 

- Een greppel door de tunnel zorgt voor extra geleiding en vergroot het aantal soorten 
dat de tunnel kan gebruiken. De greppel moet tot ruim buiten beide tunneluiteinden 
doorlopen en bijvoorbeeld aansluiten op heggen of houtwallen in het achterland. 
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Hierdoor staat de tunnel nooit geheel onder water, maar is ook nooit in z’n geheel 
extreem droog. Binnen een en dezelfde tunnel ontstaan zo verschillende abiotische 
omstandigheden, waardoor deze voor meer doelsoorten aantrekkelijk wordt. Het is ook 
beter voor de ontwikkeling van vegetatie; 

- Handhaven en creëren van bosschages en/of struweel en/of ruigte aan beide zijden 
van de tunnel is belangrijk voor geleiding van doelsoorten en het tegengaan van 
verstoring; 

- Aanleg van schuilplaatsen of geleiding binnen de tunnel, bijvoorbeeld in de vorm van 
stobbenwallen, gestapelde stenen of keien, bevorderen het gebruik; 

- Bij voorkeur geen recreatieve verbinding in de tunnel. Wandelaars of joggers worden 
bij voorkeur vanaf de Rupeldijk geleid richting de straat Polder, waar ze aan de 
overkant van de Kapelstraat kunnen aansluiten op het geplande wandelnetwerk; 

- Geen verlichting in de tunnel; 
- Een monitoring van het gebruik van de faunatunnel is aangewezen. Voor de monitoring 

is het van belang om een energiepunt en een internetaansluiting bij de tunnel aan te 
brengen, zodat een camera of webcam kan worden aangesloten om het gebruik van de 
voorziening door dieren vast te stellen en te kwantificeren. 

De taluds van de Kapelstraat worden aanzien als geleidende verbinding. De inrichting van de 
tunnel, na de werffase, is opgenomen in het planelement ‘Tunnel Kapelstraat’. De bodem van 
de gesloten betonnen constructie wordt opgehoogd en gemodelleerd met een nat deel en een 
hoger gelegen droge passage. De tunnelwand zelf vormt ook de rand van het natte gedeelte. 
Hoe het gebied wordt aangeplant na de werffase zal geconcretiseerd worden in het 
ecowerkplan en ecovoortgangsrapport.  
 
Het beheer van het gebied na de aanlegfase en de opvolging, handhaving en monitoring 
vormen geen onderwerp van voorliggende vergunningsaanvraag. Een wandelpad of verlichting 
is niet voorzien in de aanvraag. Er wordt opgemerkt dat de colleges van de gemeenten Rumst 
en Boom vragen om door de tunnel onder de Kapelstraat ook voetgangers toe te laten zodat 
het groengebied ook via de Rupeldijk bereikbaar blijft zonder de Kapelstraat te moeten kruisen. 
De recreatieve ontsluiting van het gebied maakt echter geen deel uit van deze aanvraag, zodat 
dit niet als voorwaarde in deze vergunning wordt opgenomen. 
 
Stikstof 
Het transport per schip en de losactiviteiten veroorzaken stikstofemissies. Stikstofemissies 
verspreiden zich via de lucht en slaan vervolgens neer, onder meer in natuurgebieden. De 
verzurende en vermestende effecten van deze stikstofneerslag of -depositie, kunnen een 
schadelijke impact hebben op het milieu, de gezondheid en de biodiversiteit.  
 
Bij de aanvraag is een nota gevoegd waarin de vermestende en verzurende deposities werden 
gemodelleerd op basis van het IMPACT-model en getoetst aan de ministeriële instructie 
KZD13620. Er wordt besloten dat verzurende en vermestende effecten uitgesloten zijn omdat 
de deposities minder dan 1% bedragen van de kritische depositiewaarde van het meest 
gevoelige habitat van de habitatrichtlijngebieden in de omgeving. 
 
Een gelijke conclusie kan gemaakt worden voor de VEN-gebieden. Onvermijdbare en 
onherstelbare schade aan het VEN ten gevolge van vermestende en verzurende deposities 
wordt bijgevolg niet verwacht. 
 
Passende beoordeling 
De aanleg van de tijdelijke overslagkade is gelegen in het habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en 
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. Ter hoogte van de werken komen 
volgende habitats voor : 
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- 1130 Estuaria; 
- 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 

 
Langs de oever en aan het jaagpad van de Rupel komt opslag van Japanse duizendknoop voor. 
Waar Japanse duizendknoop voorkomt, zullen er bij de grondwerken in de betreffende zone de 
richtlijnen van Thoonen & Willems (2018) worden gevolgd. Concreet gaat het over het toepassen 
van bioveiligheidsmaatregelen bij grondverzet, beheer en de verwerking van groenafval van 
invasieve duizendknoop. Het is essentieel dat de nodige bioveiligheidsmaatregelen in het bestek 
worden opgenomen en er wordt toegezien op de naleving ervan. 
 
Waar geen Japanse duizendknoop voorkomt, moet de bij de werken afgegraven teelaarde 
afkomstig van de grasbermen langs de Rupeldijk worden gestockeerd en bij afwerking opnieuw 
worden aangebracht. Op die manier wordt de zaadbank behouden en kan er een snelle 
spontane vegetatieontwikkeling gebeuren ter hoogte van de nieuwe bermen na de 
werkzaamheden. 
 
Op de plaatsen waar biezenpopulatie voorkomt aan de oever van de Rupel, op afdoende 
afstand en vrijstaand van de opslag van Japanse duizendknoop, moet deze populatie worden 
getransplanteerd naar het stroomafwaartse deel van het oeverprofiel van de Rupel. 
 
De steenbestorting wordt volledig verwijderd bij afbraak van de tijdelijke 
overslaginfrastructuur, met uitzondering van de steenbestorting rond de twee meest 
stroomopwaartse buispalen. Er wordt nergens colloïdaal beton of asfalt toegepast tussen de 
steenbestorting. Teneinde de afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel te 
garanderen, werd de bouw en de afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur voor een 
termijn van 8 jaar aangevraagd, met uitzondering van de twee meest stroomopwaartse 
wachtpalen en de lokale steenbestorting errond. 
 
Na afbraak, wordt het slik-schorprofiel hersteld volgens het advies van het INBO (INBO.A.3904, 
Van Braeckel & Van Ryckegem, 2019), met name toepassen van een dubbelgetrapt profiel met 
vlakke zone. Zo ontstaan terrassen met een langwerpige zone die als slibvang kunnen fungeren. 
Riviersediment slibt hierin op. Bovenaan ontstaat een terras dat op termijn de vestiging van 
typische slikkoloniserende planten en schorvegetaties vergemakkelijkt. Onderaan biedt het 
laagste terras een kans om een ecologisch functioneel slik met zacht substraat te doen 
ontstaan. Aangezien slik- en schorvegetaties eerder pioniersvegetaties betreffen, kan er met 
zekerheid gesteld worden dat dit habitattype hier opnieuw tot ontwikkeling kan komen. Boven 
de 7 mTAW wordt bovenop de toplaag van klei en/of breuksteen een afdeklaag van 10 tot 50 
cm aangebracht die uit een meer zandige tot zandlemige grond bestaat. Deze schralere bodem 
heeft meer kans om een soortenrijkere en meer erosiebestendige bedekking te ontwikkelen. 
 
De maatregelen in verband met het heien van buispalen en damwanden buiten het uitgebreide 
broedseizoen, het toepassen van de principes van goed verlichten en vleermuisvriendelijke 
verlichting (plus de extra voorwaarde van een donkere periode) en het voorzien van kokers als 
faunapassages werden reeds hierboven besproken. 
 
De vergunningsplichtige activiteit impliceert geen betekenisvolle aantasting voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone op voorwaarde dat de 
milderende maatregelen worden nageleefd. Het strikt naleven van alle maatregelen uit de 
passende beoordeling wordt opgenomen in de voorwaarden. 
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Ontbossing en boscompensatie 
Overeenkomstig artikel 90bis van het Bosdecreet is een ontbossing principieel verboden. Er 
geldt echter een uitzondering op het ontbossingsverbod met het oog op handelingen van 
algemeen belang zoals bepaald in artikel 4.1.1, 5°, en artikel 4.4.7, § 2, van de VCRO. De sanering 
valt onder de noemer algemeen belang. 
 
Uit het dossier kan afgeleid worden dat de aanvrager een oppervlakte van 41,7374 ha wenst te 
ontbossen. De aanvrager diende een boscompensatievoorstel in waarin het gebied wegens de 
duidelijke verschillende historiek en vegetatie werd ingedeeld in 46 zones + de zone Molleveld.  
 
Volgens ANB is er voor het uitvoeren van de geplande werken een ontbossing nodig van 42,7123 
ha en zijn de percelen bezet met inheems bos, deels met aanplant. 
 
Na onderzoek van het compensatievoorstel overwoog ANB een aanpassing aan 14 deelgebieden 
uit dit voorstel.  
 
Op 7 januari 2022 verklaarde de aanvrager zich akkoord met 9 van de 14 voorgestelde 
aanpassingen. Voor de deelzones 1, 7, 8, 17 en de zone Molleveld werd de aanpassing betwist. 

− Zone 1: de aanvrager stelt dat in 2001 een vergunning werd verleend aan de nv De 
Vlaamse Waterweg voor een ontbossing (COMP/10/0149/AN). Deze werken hadden een 
oppervlakte van 1.764 m2 en waren gelegen buiten het plangebied. Het advies van ANB 
van 7 april 2010 stelt uitdrukkelijk dat de rest van het perceel bewaard moet blijven als 
bos. Daarenboven werd een compenserende bebossing opgelegd van 716 m2 die niet 
werd uitgevoerd (of na aanplanting werd verwijderd zonder vergunning); 

− Zones 7, 8 en 17: De bemerkingen voor zones 7, 8 en 17 worden niet weerhouden omdat 
de aanvrager geen nieuwe gegevens aanlevert, de resultanten van de terreinanalyse 
van ANB niet weerlegt en niet aantoont dat de bosbestanden niet ouder dan 22 jaar 
zijn; 

− Met betrekking tot de zone Molleveld wordt het tegenvoorstel aanvaard: de aanvrager 
toont effectief aan dat de gevraagde oppervlakte 0,48 ha bedraagt. 

 
Door de aanpassing is een boscompensatie vereist met een oppervlakte van 44,6795 ha. 
Overeenkomstig artikel 90bis, §4, van het Bosdecreet is bij ontbossingen groter dan 3 ha steeds 
een compensatie in natura vereist. De aanvrager voorziet slechts een boscompensatie met een 
oppervlakte van 38,03 ha in plaats van de (na aanpassing) benodigde oppervlakte van 44,6795 
ha. Er wordt dus 6,6495 ha bos te weinig boscompensatie voorzien. Bijgevolg is de aanvraag 
zoals die nu voorligt in strijd met het Bosdecreet. Het boscompensatievoorstel werd door ANB 
ongunstig geadviseerd en staat geregistreerd onder het kenmerk 21-216492. De aanvrager 
verklaarde op de zitting van de GOVC van 25 januari 2022 dat er momenteel nog bijkomende 
percelen worden gezocht en dat een aangepast boscompensatievoorstel zal worden bezorgd. 
Bijgevolg wordt dit advies verleend onder voorbehoud van een aangepast en goedgekeurd 
boscompensatievoorstel.  
 
De noodzakelijke voorwaarden in het kader van artikel 90bis van het Bosdecreet worden in de 
vergunning opgenomen. 
 
Vergunningsplichtige vegetatiewijzigingen 
Via voorliggende aanvraag wordt ook het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het 
wijzigen van vegetaties (zoals geduid in artikel 8 van het Natuurdecreet) beoogd. In het 
addendum ‘V1 Vegetatiewijziging’ wordt de beoogde wijziging van vegetaties en kleine 
landschapselementen besproken. 
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De vergunningsplichtige wijzigingen van vegetaties omvatten de volgende handelingen: 
1. De ontbossing vindt deels plaats op nattere plekken met relicten van moerasvegetaties; 
2. Binnen het projectgebied worden de bossen tussen de Kapelstraat en de Rupel gekapt 

(corridor Molleveld); 
3. De kruidrijke en houtige vegetatie langs het jaagpad aan de Rupel wordt verwijderd 

op het verlegde tracé van het fietspad; 
4. De Rupelbodem wordt plaatselijk uitgegraven en de Rupeloever wordt plaatselijk 

ingenomen voor de inrichting van de kade; 
5. Reliëfwijzigingen ter hoogte van de kleiputten en in het gebied tussen de Kapelstraat 

en de Rupel waardoor waterplassen en smalle rietkragen verdwijnen; 
6. De waterhuishouding in de kleiputten wijzigt door de reliëfwijzigingen. 

 
De aanvrager voegde hierbij volgende vegetatiebalans toe: 
 
Vegetatietype  Huidige toestand (verlies)  Geplande toestand (winst)  
Mesofiele bossen  30,27 ha  17,77 ha  
Droge bossen  -  12,42 ha  
Natte bossen  11,40 ha  7,84 ha  
Mesofiele graslanden / ruigten  2,03 ha  4,49 ha  
Moeras / water  3,50 ha  3,74 ha  

Zandige vlakte of helling  2,00 ha  2,82 ha  
Totale oppervlakte  49,05 ha  49,05 ha  

 
De aanvraag omvat maatregelen aan om de negatieve effecten op de natuur te verminderen 
of te herstellen. 
 

Ontbossing (handelingen 1 + 2) 
De aanvrager verwijst naar de maatregelen voorgesteld in het boscompensatievoorstel en de 
INBO-studie ‘Analyse van de mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in het klei-
ontginningsgebied van Rumst en Boom na sanering en grondberging’ (Project RUMBOOLAR). 
 
De belangrijkste aanbevelingen uit deze studie om een gevarieerd bosecosyteem op gang te 
brengen zijn (zoals hierboven bij (bos- en natuurontwikkeling’): 

− Hydroseeding van de steilste hellingen (> 30%); 
- Aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de landschapsheuvels; 
- Aanplant van snelgroeiende pionier boomsoorten in een ruim plantverband (8 m x 8 m 

tot 10 m x 10 m); 
- Aanplant van struweelsoorten en soorten uit de onderetage; 
- Aanplant van groepen (kloempen) van climaxboomsoorten; 
- Introductie van oud bossoorten uit de kruidlaag. 

 
Mits naleving van deze aanbevelingen en de milderende maatregelen uit het MER zal een nieuw 
gevarieerd bosecosysteem ontstaan met een grotere variatie aan bostypologieën dan 
momenteel op de terreinen aanwezig zijn, waardoor er meer diverse condities voor ecologische 
ontwikkeling ontstaan. 
 
De corridor tussen de kleiputten en de Rupel bevindt zich momenteel in suboptimale staat. De 
aanleg van de ecocorridor na beëindiging van de werken zal door de natuurtechnische 
optimalisatie ertoe leiden dat een functionele natuurverbinding ontstaat. 
 
De aanvrager heeft zoals hierboven reeds besproken ook de nodige maatregelen voorzien om 
tijdens de duur van de werken een verbinding voor doelsoorten mogelijk te laten door de 
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aanleg van een bijkomende faunaonderdoorgang onder de Kapelstraat die wordt aangelegd 
met bijhorende groengeleiding. 
 

Verwijdering vegetatie Jaagpad (handeling 3) 
Waar het fietspad wordt verlegd wordt een mesofiel hooiland/verruigd grasland verwijderd 
met een oppervlakte van circa 1.280 m2. Het huidige fietspad wordt onthard en boven het 
ingekokerde fietspad wordt een droge verbinding gemaakt tussen de Rupel en de ecocorridor, 
waardoor een verbinding behouden blijft voor soorten als bever en otter. De zone boven de 
fietstunnel en het huidige jaagpad zullen na de werken onderdeel vormen van de ecocorridor 
waardoor de oppervlakte aan groenzone circa 1.200 m3 wordt vergroot. 
 
De inname tijdens de duur van de werken is onvermijdelijk. De zone boven de fietstunnel en 
het huidige jaagpad zal onderdeel uitmaken van de groene inrichting van de ecocorridor en 
van de groene taluds die het nieuwe fietspad begeleiden. Ze zullen worden ingezaaid en verder 
beheerd als mesofiel hooiland zodat er een herstel van de hooilanden zal plaatsvinden. 
 

Wijzigingen bodem en oever van de Rupel (handeling 4) 
De aanvoerkade heeft een tijdelijk karakter en na het beëindigen van de werken worden de 
kade en de meerpalen (op 2 na) verwijderd. Ook de steenbestorting op de oever en in de Rupel 
wordt verwijderd. De Rupelbodem en de oever van de Rupel worden hersteld tot slikzone en 
schorzone conform de bepalingen in het project-MER.  
 
Mits naleving van de milderende maatregelen zoals opgenomen in de passende beoordeling en 
het MER zal de slik- en schorzone van de Rupel zich kunnen herstellen. De aanbevelingen uit 
het advies van het INBO over een tijdelijke overslagkade op de Rupel in Rumst (INBO.A.3904) 
moeten strikt worden nageleefd bij de aanleg en bij het natuurherstel na verwijdering (zoals 
ook opgenomen in de maatregelen van de passende beoordeling).  
 

Reliëfwijzigingen (handeling 5) 
De aanpak van de reliëfwijziging voor de demping van moerassen, waterrijke gebieden en 
vochtige bossen is weergegeven in de nota’s ‘B26 bijlage milderende maatregelen’ en ‘timing 
ecologische aspecten’ met specificaties wat betreft het vermijden van demping in kritische 
perioden, het verplaatsen van vastgestelde amfibieën, ... 
 
Daarnaast zijn er ook reliëfwijzingen die volgens de aanvrager tot doel hebben de ecologische 
toestand te verbeteren: 

- In het gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat wordt een natte ecocorridor aangelegd 
tussen de Rupel, door de kleiputten tot de gebieden in eigendom van de vzw 
Natuurpunt. Hier gebeuren de reliëfwijzigingen, in de definitieve fase, door de aanleg 
van langwerpige kanaaltjes die worden begeleid door hoger gelegen delen waarin 
verder poelen worden aangelegd in functie van het creëren van habitat voor 
kamsalamander, rugstreeppad, bever en otter; 

- Tijdens de werffase worden maatregelen genomen om de natuurschade en verstoring 
van de bestaande poelen te beperken. De asverschuivingen en aanpassingen aan het 
Keibrekerspad hebben tot de doelt de bestaande impact op de baggertuigplas en de 
Kamsalamanderpoel te verkleinen de barrièrewerking tussen de kleiputten en de 
noordelijke vijver en de plassen van Natuurpunt verminderen, zowel tijdens als na de 
werffase; 

- Het centraal gelegen plassengebied dat momenteel afgepompt wordt naar de hoger 
gelegen Molleveldloop wordt door opvulling (met inbegrip van 3 m klei) omgevormd 
tot een rietmoeras op maaiveldniveau en met een gravitaire stuurbare overloop naar 
de Molleveldloop waardoor een uitbreiding plaatsvindt van het leefgebied voor 
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rietvogels en een bijkomende schakel wordt gecreëerd in de corridor tussen Rupel en 
de plassen van Natuurpunt. 

 
Mits naleving van de voorgestelde milderende maatregelen zal er voldoende natuurherstel zijn, 
ook in functie van de in het gebied voorkomende doelsoorten Rugstreeppad en 
Kamsalamander. De aanbevelingen uit de INBO-studie moeten strikt worden nageleefd, gelet 
op de verschillende biotoopvereisten van beide soorten. 
 
De natte corridor tussen de Rupel en Kapelstraat wordt dusdanig aangelegd dat hij effectief 
kan functioneren als natuurverbinding tussen het kleiputtengebied en de Rupel, en bevat 
voldoende ontwerpelementen om migratie van doelsoorten (bever, otter, amfibieën) mogelijk 
te maken zonder verstoring door recreanten. 
 

Wijziging waterhuishouding (handeling 6) 
In het nieuwe ontwerp wordt water zo veel mogelijk vastgehouden om kansen voor natte 
natuur te maximaliseren. Dit werd reeds besproken onder ‘Watertoets’. 
 
De wijziging van de waterhuishouding is onlosmakelijk verboden aan het wijzigen van de 
morfologie van het landschap. De genomen maatregelen om water zoveel mogelijk vast te 
houden in het gebied biedt de mogelijkheid tot aanleg van nieuwe natte natuur en natte 
natuurverbindingen en biedt de kans om nieuwe habitats te creëren voor doelsoorten als 
kamsalamander. De natuurwaarde van deze natte natuur ligt hoger dan de te verwijderen 
visvijvers die momenteel een lage ecologische waarde hebben. 
 

Conclusie vegetatiewijzigingen 
Op basis van de gegevens in het ontwerp, de verantwoordingsnota, het project-Mer en de INBO-
studie wordt geoordeeld dat de natuurwaarden waar mogelijk integraal zullen worden hersteld 
binnen het projectgebied, hetzij – uitsluitend voor wat betreft de bossen – deels buiten het 
projectgebied door de uitvoer van het boscompensatievoorstel. 
 
Verboden te wijzigen vegetaties 
De aanvraag omvat het wijzigen van vegetaties die onder toepassing vallen van artikel 7 van 
het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Het advies 
van 21 januari 2022 van ANB geldt, mits naleving van de voorwaarden gesteld in het advies, als 
afwijking op deze verboden, volgens artikel 10 van het voormelde besluit. 
 
In het addendum ‘V1 Vegetatiewijziging’ wordt een individuele afwijking gevraagd voor de 
volgende verboden te wijzigen vegetaties: moerassen en waterrijke gebieden. Hieronder vallen 
de waterplassen die omgeven zijn met rietkragen, met een gezamenlijke oppervlakte van 3,4954 
ha. De bestandnummers verwijzen naar een kaartbestand dat bij de aanvraag werd gevoegd: 

- Bestand 43: centraal gelegen vijvercomplex; 
- Bestand 10: rietmoeras ten zuidoossten van het asbeststort. 

Indien moerassen en waterrijke gebieden breed geïnterpreteerd worden, vallen daaronder ook 
de vochtige bossen (met relicten van zegges en/of riet). Het gaat dan om volgende 
bosbestanden met totale oppervlakte van 11,3957 ha: 

- Bestand 8: vochtig wilgenbos met op de natte plekken Riet en zegges; 
- Bestand 11: gemengd loofbos met op de natste plekken onder meer Riet; 
- Bestand 16 : voormalige verlandende plassen (destijds uitwateringszone voor 

zandopspuiting) thans vochtig wilgenbos met Riet; 
- Bestand 17: wilgenbos met op de natste plekken onder meer Riet; 
- Bestand 24: berkenbos met een kruidvegetatie bestaande uit zegges; 
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- Bestand 27: berkenbos met op de nattere plekken Riet; 
- Bestand 29: wilgenbos met een kruidlaag bestaande uit onder meer Riet; 
- Bestand 30: wilgenbos met de natte delen gedomineerd door Riet; 
- Bestand 32: gemengd loofbos met een kruidlaag gedomineerd door zegges; 
- Bestand 33: recente verbossing met Berk rondom een vochtige zone met Riet. De 

kruidlaag wordt gedomineerd door zegges. 
Er komen geen andere verboden te wijzigen vegetaties (historisch permanente graslanden, 
vennen, heide of duinvegetaties) voor in het projectgebied. 
 
Door de vereiste bodemsanering is het technisch onvermijdelijk dat de bestaande moerassen 
en waterrijke gebieden worden verwijderd om de sanering mogelijk te maken. Er bestaan 
hiervoor geen andere of betere alternatieven. Het voorziene natuurherstel werd hierboven 
reeds besproken bij de beoordeling van de vergunningsplichtige vegetatiewijzigingen. De 
werken veroorzaken onvermijdelijk een tijdelijke aanzienlijke natuurafname. Na de werken 
voldoende herstel zal ontstaan omwille van de milderende en projectgeïntegreerde 
maatregelen uit het MER, de maatregelen die worden voorzien in de nota ‘B26 milderende 
maatregelen’ en in de nota ‘timing ecologische aspecten’ en het feit dat wordt ingezet op het 
beperken van schade tijdens de duur van de werken, onder andere door de werken te faseren 
en door de voorziene maatregelen met betrekking tot beschermde soorten die leven in de te 
verwijderen biotopen en vegetaties. 
 
Afwijking Soortenbesluit 
In het gebied komen beschermde soorten voor, namelijk Rugstreeppad, Kamsalamander en 
Gevlekte orchis. Aangezien de ontbossing, sanering en daaropvolgende aanleg van een nieuwe 
morfologie de habitat van de beschermde soorten vernietigt, werden door de aanvrager 
maatregelen voorgesteld, die hierboven reeds werden besproken (onder amfibieën en planten) 
 
De initiatiefnemer wenst een afwijking te verkrijgen voor het wijzigen van de verblijfplaatsen 
van beschermde soorten, namelijk rugstreeppad, kamsalamander en Gevlekte orchis. 
 
Conform artikel 23 van het Soortenbesluit kan een omgevingsvergunning ook een specifieke 
afwijking op de bepalingen van het Soortenbesluit bevatten zoals vermeld in artikel 20 van dit 
besluit op voorwaarde dat het beoordelingskader uit dit artikel in acht wordt genomen, dat 
de bedoelde vergunningen de elementen bevatten die vermeld zijn in artikel 22, §3, en dat het 
advies van ANB wordt ingewonnen en met dit advies rekening wordt gehouden. 

 
In artikel 20 wordt aangegeven dat afwijkingen op grond van dit artikel alleen toegestaan 
worden als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en onder voorwaarde dat geen 
afbreuk wordt gedaan aan het streefdoel om de populaties van de soort in kwestie in een 
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 
 
De aanvrager voegde geen goedgekeurde afwijking op het Soortenbesluit toe, noch werd bij 
voorliggende aanvraag een verzoek tot afwijking toegevoegd conform de bepalingen uit artikel 
22 van het Soortenbesluit. De aanvraag is hierdoor vormelijk onvolledig om een afwijking op 
het Soortenbesluit te kunnen toestaan. De omgevingsvergunning kan bijgevolg pas tot uitvoer 
worden gebracht nadat een afzonderlijke afwijking op het Soortenbesluit wordt verleend. Dit 
wordt meegegeven als aandachtspunt. 
 

Ruimtelijke verenigbaarheid (artikel 4.3.1, §1, van de VCRO) 
Overeenstemming van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen met de 
stedenbouwkundige voorschriften van het geldende plan 
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Het projectgebied is voor een substantieel deel binnen de gewestplanbestemming golfterrein 
gelegen. Volgens artikel 9 van de aanvullende voorschriften bij het gewestplan worden de 
voorschriften van artikel 13 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 van toepassing 
wanneer het gebruik van het gebied als golfterrein komt te vervallen. 
 
Artikel 13 van de gewestplanvoorschriften beschrijft drie types groengebieden, namelijk 
“gewoon” groengebied en twee bijzondere groengebieden: de natuurgebieden en de 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten. 
De Raad van State heeft in het verleden verduidelijkt “dat de groengebieden en de twee 
vermelde varianten drie verschillende bestemmingen uitmaken, hoewel zij gemeenschappelijke 
kenmerken vertonen. Dat betekent dat ook de bestemming “groengebied” als zodanig kan 
voorkomen.” (R. Vekeman, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Mechelen, Kluwer 2004, p.144, 
nr.161. Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen). 
 
Wegens de algemene verwijzing naar artikel 13 in het voorschrift voor golfterreinen, moet 
worden aangenomen dat wordt verwezen naar het algemene voorschrift voor ‘groengebieden’, 
temeer omdat de tijdelijke bestemming ‘golfterrein’ zelf verwijst naar de invulling als 
‘groengebied samen met alle infrastructuur nodig voor het beoefenen van de golfsport’. 
 
Door de Provincie Antwerpen werd, zoals hoger vermeld bij de planologische context, de 
procedure tot opmaak van een PRUP voor het gebied opgestart. Het voornaamste doel van dit 
PRUP is het wijzigen van de gewestplanbestemming ‘golfterrein’ van de kleiputten naar een 
groene bestemming met mogelijkheden voor zachte recreatie. Zoals hoger vermeld heeft dit 
plan nog geen verordenende kracht, al geeft het wel een duidelijke beleidsrichting op dit vlak. 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voorziet in dit verband evenwel in een Vlaamse 
bevoegdheid voor golfterreinen met meer dan 9 holes of een oppervlakte vanaf 40 ha en voor 
enkele specifieke types (RSV, p.291, 293 en verder). De oppervlakte van het ‘golfterrein’ zoals 
aangeduid op het gewestplan overschrijdt deze 40 ha. Om deze reden werd door de Provincie 
Antwerpen een delegatie van de planningsbevoegdheid gevraagd aan de bevoegde Vlaamse 
minister. Op 19 september 2019 werd door de bevoegde minister deze planologische delegatie 
verleend. In dit ministerieel besluit wordt onder andere gesteld dat de provincie een ruimtelijke 
visie heeft uitgewerkt op het kleinstedelijke gebied Boom en omgeving en de daarbij 
aansluitende kleiput Terhagen en dat het realiseren van een golfterrein niet past in de 
uitgewerkte visie. De visie van de provincie is in overeenstemming met het ruimtelijke beleid 
op Vlaams niveau voor het behoud van open ruimte en het tegengaan van verdere ruimte-
inname en verdere verharding. Volgens dit besluit kan de bestemming golfterrein dan ook als 
achterhaald beschouwd worden en is er vanuit ruimtelijke oogpunt geen bezwaar tegen de 
inrichting als groengebied zonder hoogdynamische recreatie. 
 
Om deze redenen wordt geconcludeerd dat de bestemming ‘golfterrein’ niet (langer) strookt 
met de beleidsvisie op de drie bestuurlijke niveaus en dat de bestemming in die zin als 
achterhaald kan worden beschouwd. Bijgevolg zal bij de toetsing van de verenigbaarheid met 
de gewestplanbestemming golfterrein de bestemming groengebied als feitelijk toetsingskader 
hanteren voor de handelingen en activiteiten gelegen binnen de bestemming golfterrein (artikel 
9) volgens het gewestplan. 
 
De ontbossing (planelement VH1) is in overeenstemming met het geldende plan voor het 
gedeelte gelegen in groengebied. Deze ingreep is permanent voor wat betreft het bestaande 
bosbestand, maar kadert binnen de totale realisatie van het groengebied op de locatie van de 
kleiputten, met een substantiële herbebossing in situ. Aangezien de ontbossing binnen het 
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groengebied en in de kleiputten zelf noodzakelijk is voor de bodemsanering en kadert binnen 
zowel de bescherming als het herstel van het natuurlijk milieu en landschap, is deze handeling 
voor het gedeelte in groengebied in overeenstemming met de geldende gewestplan 
bestemming. 
 
Het te ontbossen gedeelte gelegen in het buffergebied - grotendeels gelegen tussen de 
Kapelstraat en de Rupel – is principieel in strijd met de bestemmingsvoorschriften (zie verder). 
 
De planelementen VH7, VH8, VH10, VH13 en VH21 hebben betrekking op de werffase en zijn 
tijdelijk van aard. Deze planelementen zijn principieel in overeenstemming met de voorschriften 
van het geldende plan. 
 
De werken die worden uitgevoerd binnen de gewestplanbestemming ‘bestaande waterwegen' 
omvatten de aanleg van de tijdelijke loskade (VH07), de tijdelijke reliëfwijzigingen in de Rupel 
(VH10) en de aanleg van de tijdelijke aanmeerpalen (VH08). Deze gewestplanbestemming heeft 
geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften. Het lijkt evident dat deze werken kaderen 
binnen de exploitatie van de Rupel en in die zin in overeenstemming zijn met de wettelijke 
context. De werken op de oever en in de waterloop zelf staan ten dienste van de scheepvaart 
en moeten het mogelijk maken om de aangevoerde grondvolumes op een vlotte manier te 
lossen. Hierbij is zowel een optimale vaargeul als de aanlegkade van belang. De aanmeerpalen 
geven ruimte aan wachtende schepen en worden zo ingeplant dat ze geen hinder vormen voor 
het verdere functioneren van de waterloop. Zoals vermeld, hebbende deze werken een tijdelijk 
karakter. Alle infrastructuren, met uitzondering van twee aanmeerpalen, zullen dus na de 
aanlegfase verdwijnen, zodat de waterloop zijn huidige voorkomen terugkrijgt. 
 
De inrichting van de tijdelijke werfzone (VH13) is gelegen op de site van de kleiputten en valt 
binnen de gewestplanbestemming ‘golfterrein’, maar wordt evenwel, zoals hoger gemotiveerd, 
getoetst aan de gewestplanbestemming ‘groengebied’. De inrichting van deze werfzone is 
onlosmakelijk verbonden met de realisatie van datzelfde groengebied en staat in voor de 
tijdelijke berging van grondvolumes die nodig zijn om het nieuwe reliëf van het geplande 
groengebied te kunnen aanleggen. Volgens de aanvrager moet deze zone ervoor zorgen dat de 
aanvoer van de nodige gronden onafgebroken kan blijven doorgaan, ook al wordt grond 
aangeleverd die niet onmiddellijk op de juiste locatie kan uitgespreid worden. 
 
De inrichting van een tijdelijke werfzone met bijkomende mogelijkheden voor stapeling van 
gronden en stapeling van materialen die nodig zijn voor de sanering van de site gebeurt alleen 
binnen het groengebied ter hoogte van de kleiputten. De zones buiten deze afbakening, maar 
binnen de omtrek van het projectgebied, zijn alleen bestemd om de plaatselijke werken uit te 
voeren. 
 
De tijdelijke riolering (VH21) bevindt zich hoofdzakelijk binnen de gewestplanbestemming 
‘bufferzone’ en in beperkte mate binnen ‘groengebied’. Deze tijdelijke riolering wordt ter 
vervanging van de bestaande riolering aangelegd, die mede instaat voor de natuurlijke 
afwatering van de kleiputten naar de Rupel. Het riool bevindt zich ondergronds, zodat het niet 
bijdraagt aan de bufferfunctie van de bestemmingszone, maar speelt wel een belangrijke rol 
binnen de waterhuishouding van de betrokken zone. Na de aanlegfase zal het riool gedeeltelijk 
buiten dienst gesteld en gedeeltelijk verwijderd worden. De afwatering zal in de definitieve 
fase worden overgenomen door de tunnel onder de Kapelstraat en de kanaaltjes in de zone 
tussen de Kapelstraat en de Rupel. 
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De planelementen VH2, VH3, VH4, VH9, VH14, VH15, VH16, VH18, VH22, VH19 en VH20 hebben een 
permanent karakter. Ook deze planelementen zijn principieel in overeenstemming met het 
geldende plan zoals hoger omschreven. 
 
De te slopen verharding en constructies, met name het fietspad langs de Rupel, de 
infrastructuur van de visclub en de tunnel onder de Kapelstraat (planelementen VH2 en VH3) 
liggen in groengebied (en golfterrein), oeverstrook met bijzondere bestemming en buffergebied. 
De geplande handelingen hebben geen negatieve impact op de respectievelijke bestemmingen, 
ze kaderen in het totaalproject en zijn bijgevolg in overeenstemming met de voorschriften. 
 
Binnen de gewestplanbestemming ‘bestaande waterwegen’ krijgen twee aanmeerpalen in het 
oostelijke deel van het projectgebied (VH09), die tijdens de aanlegfase zullen functioneren in 
kader van de grondaanvoer, een nieuwe functie. Ze zullen na de werffase gebruikt voor de 
pleziervaart en kaderen bijgevolg binnen de exploitatie en het regulier gebruik van de 
waterweg. Bijgevolg zijn de aanmeerpalen in overeenstemming met deze 
gewestplanbestemming. 
 
De reliëfwijzigingen (VH16) die worden uitgevoerd binnen het groengebied (golfterrein) en de 
bufferzone van het gewestplan bevinden zich zowel tussen de Rupel en de Kapelstraat als in 
het gebied aan de noordzijde van de Kapelstraat, zijnde de kleiputten zelf. 
 
In het gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat is er een beperkte overlapping met het 
industriegebied met nabestemming woongebied. In deze zone wordt het nieuwe maaiveld van 
de ecocorridor aangesloten met bestaande maaiveld. Dit betekent geen aantasting van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van deze bestemmingszone. De bijhorende keermuren (VH18) en 
schanskorven bevinden zich alleen in het groengebied (golfterrein) aan de noordzijde van de 
Kapelstraat. De tunnel (VH04) onder de Kapelstraat bevindt zich op de rand, in de bufferzone. 
De riolering (VH22) bevindt zich op de overgang van de gewestplanbestemmingen bufferzone 
naar groengebied (golfterrein).  
 
De reliëfwijzigingen, zowel tussen de Rupel en de Kapelstraat en in het gebied aan de 
noordzijde van de Kapelstraat (VH16), inclusief de keermuren en schanskorven (VH18), inclusief 
de verbindende tunnel onder de Kapelstraat (VH4) en riolering (VH22), zijn werken die 
rechtstreeks instaan voor de realisatie van de bestemmingsvoorschriften van de 
gewestplanbestemmingen groengebied, meer specifiek in functie van bescherming en herstel 
van de natuur, zoals hoger omschreven. 
 
Alle zonevreemde woningen in de bufferzone zijn eerder al verwijderd en de volledige breedte 
van de bufferzone wordt als groengebied ingericht. De zone behoudt zijn bufferende werking 
tussen de Industriezone in Rumst en de Woonzone in Boom. De buffer blijft in afstand 
behouden. Ook de visuele afscherming van de industriekavels blijft behouden of wordt hersteld. 
Na de aanlegfase zal volgens de aanvrager worden afgewogen of het bestaande opgaand groen 
behouden al dan niet vervangen en versterkt dient te worden door bijkomende aanplant van 
bos en struwelen. De werken zijn eveneens in overeenstemming met de 
gewestplanvoorschriften van bufferzone, zoals hoger omschreven. 
 
Binnen de overdrukken ‘reservatiezone’ en ‘hoofdverkeerswegen’ gebeuren reliëfwijzigingen en 
wordt een keermuur (VH18) aangelegd. Het gaat hier over de gedeeltelijke verlegging van de 
vroegere werfweg als nieuwe toegang naar de kleiputten, met de bouw van de keermuur aan 
de westzijde van deze werfweg. De eindafwerking van de landschappelijke aanleg hypothekeert 
de mogelijke aanleg van een weg in deze zone niet. Voor de beoordelingsgrond hiertoe wordt 
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verwezen naar de toetsing aan artikel 4.3.8 van de VCRO (zie bespreking decretale 
beoordelingsgronden). 
 
De voetgangersbrug (VH19) ligt op de grens van het groengebied, op de overgang naar de 
bufferzone in de zone aansluitend bij de Rupel. Dergelijke constructies zijn eigen aan een 
hedendaagse invulling en gebruik van een groengebied en geven uiting aan een beperkt 
laagdynamisch recreatief medegebruik, dat kan worden aanvaard binnen deze zone en geen 
impact heeft op de algemene bestemming van het gebied. Daarnaast moet door de aanleg van 
de langgerekte noord-zuid georiënteerde waterpartijen het geplande wandelpad deze 
waterpartijen kruisen. Door de aanleg van de voetgangersbrug wordt duidelijk aangegeven 
waar de zone toegankelijk is en worden de aan te leggen natuurlijke structuur niet doorkruist, 
zodat fourageerroutes van fauna niet zullen worden gestoord. Er kan bijgevolg gesteld worden 
dat deze constructie instaat voor de bescherming van het natuurlijke milieu en tegemoet komt 
aan de stedenbouwkundige bepalingen van het groengebied. 
 
De fietsbrug Keibrekerspad (VH20) ligt aan de noordzijde van de kleiputten in groengebied. Het 
gebied waar het Keibrekerspad zich bevindt, maakt onderdeel uit van het habitat van de 
kamsalamander. Door de herinrichting van de kleiputten, met de aanleg van nieuwe poelen en 
natte verbindingen tussen de kleiputten en het aanpalende gebied van Natuurpunt, breidt het 
leefgebied van dit amfibie aanzienlijk uit. Waar migratieroutes tussen de vijvers en poelen 
kruisen met het Keibrekerspad wordt een brug aangelegd om de verbinding niet te doorbreken. 
De brug gaat over de natte verbindingen en zorgt voor een ononderbroken doorgang. De 
opbouw van de brug zelf zorgt ervoor dat de onderliggende vegetatie voldoende licht, lucht 
en water krijgt, zodat de begroeiing eveneens ononderbroken de laagtes kan innemen. Deze 
handeling staat dan ook in voor de bescherming en verdere kwalitatieve ontwikkeling van het 
groengebied. 
 
De fietstunnel met aansluitend fietspad (VH14) en de bijhorende reliëfwijziging (VH15) bevinden 
zich in het groengebied aansluitend bij de Rupel. De uitloper van het verlegde fietspad overlapt 
bijkomend met de gewestplanbestemming ‘oeverstrook met bijzondere bestemming’. De 
afsluitingen zijn eveneens gelegen in de gewestplanbestemmingen ‘groengebied’ en 
‘oeverstrook met bijzondere bestemming’. Het bestaande fietspad op de Rupeldijk wordt 
plaatselijk naar de lager gelegen zone afgebogen zodat het tijdens de werffase onder de 
werfweg en na de werffase onder de ecocorridor doorgaat. Deze werken hebben een dubbel 
doel. Enerzijds staan ze in voor een vlotte doorstroming op de bestaande fietsroute tijdens en 
na de werken. Anderzijds zorgen ze ervoor dat in de definitieve fase op maaiveld niveau de 
natuurlijke aanleg van de zone tussen kleiputten en Rupel niet wordt doorbroken. Door het 
fietspad niet door maar wel onder de ecocorridor te laten verlopen, krijgt de natuur optimale 
ontwikkelingskansen. De droge verbinding tussen de Rupel en de ecocorridor en verder naar 
de kleiputten blijft op die manier een ononderbroken geheel dat kansen biedt die er vandaag 
zelfs niet zijn. Met name de otter en de bever zien hun leefgebied aanzienlijk uitbreiden. De 
afsluitingen die in eerste fase nodig zijn om de werffase af te bakenen en ook de fietshellingen 
af te schermen, krijgen in de definitieve toestand de functie van begeleiding voor migrerende 
fauna. Ze zorgen er bijkomend voor dat de het gebied vrij blijft van wandelaars en fietsers. In 
die zin draagt de eindafwerking van de gestelde handelingen in belangrijke mate bij tot de 
bescherming en kwalitatieve ontwikkeling van het nieuw aan te leggen natuurlijk milieu en is 
deze in overeenstemming met de van kracht zijnde voorschriften van ‘groengebied’. De 
gewestplanvoorschriften van ‘oeverstrook met bijzondere bestemming’ laten daarnaast 
handelingen bestemd voor recreatie en toeristische activiteiten, alsook verkeersinfrastructuur 
en parkeervoorzieningen toe. Deze handelingen kaderen daarbinnen. Bijgevolg zijn de 
voorgestelde handelingen ook principieel in overeenstemming met de gewestplanvoorschriften 
voor de ‘oeverstrook met bijzondere bestemming’. 
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Het westelijke deel van het fietspad (VH14) overlapt met het BPA ‘De Hoek’. Meer specifiek liggen 
de geplande werken van de aanvraag in gebied bestemd voor groene ruimte (artikel 12.9) en 
een zone voor openbare wegenis (artikel 16). Artikel 12 stelt dat het gebied is bestemd als groene 
ruimte voor het ontwikkelen van een ecologisch biotoop tot een interessant natuurgebied, dat 
alle constructies verboden zijn en dat een ontsluitingsweg, hoofdzakelijk voor zachte 
weggebruikers, is toegelaten, evenals voor dienstverkeer voor onderhoud van de Rupeldijk. Het 
verlegde tracé van het fietspad, als infrastructuur voor zachte weggebruikers, wordt aanzien 
als in overeenstemming met het voorschrift. Binnen de zone voor openbare wegenis sluit het 
verlegde tracé van het fietspad (VH14) terug aan op het bestaande tracé langs de Rupel en 
wordt een deel van het bestaande fietspad omgevormd naar een onderhoudsweg voor 
dienstverkeer. Het onderhoudspad wordt aan de noordzijde begeleid door een afsluiting die in 
de westelijke hoek van het projectgebied het onderhoudspad kruist en verder het fietspad 
volgt aan de zuidzijde. De voorschriften van het BPA stellen dat de openbare wegenis onder 
andere bestaat uit het jaagpad langs de Rupeldijk en bepalen dat er op dit jaagpad in principe 
alleen gemotoriseerd dienstverkeer is toegelaten en ook niet gemotoriseerd verkeer in zoverre 
het in overeenstemming is met het scheepsvaartreglement en het verkeersreglement. De 
werken voor het gedeelte van het fietspad betreffen een bestendiging van de bestaande 
toestand. Verder wordt een deel van het huidige fietspad omgevormd naar onderhoudspad 
voor de diensten die instaan voor het beheer van de Rupel. De afsluiting van de 
onderhoudsweg werd voorzien in overleg met de waterloopbeheerder. Waar de afsluiting de 
onderhoudsweg kruist, wordt een poort ingebracht die de toegang voor onderhoudsvoertuigen 
mogelijk maakt. Deze werken zijn in overeenstemming met de stedenbouwkundige 
voorschriften van artikel 16 van het BPA. 
 
De riolering (VH22) binnen de groengebieden en bufferzone staat volledig in functie van de 
waterhuishouding binnen deze groene bestemmingszones. Ze staat in voor de afwatering van 
het gebied van de kleiputten naar de Rupel, conform de bestaande toestand, tijdens de 
werffase. Na de werffase wordt een deel van de riolen buiten dienst gesteld, een deel wordt 
ingeschakeld in het waterverhaal als zijnde een schakel in de afwatering van de kleiputten en 
de waterhuishouding binnen de ecocorridor. Deze werken kunnen worden beschouwd als 
werken die ten dienste staan van de bescherming, het herstel en de kwalitatieve ontwikkeling 
van het natuurlijke milieu en zijn in overeenstemming met de gewestplanvoorschriften voor 
‘groengebied’. 
 
De tijdelijke werfweg (VH11) met de plaatsing van de amfibieschermen en de tijdelijke 
reliëfwijzigingen (VH12) die nodig zijn om deze werfweg aan te leggen zijn hoofdzakelijk gelegen 
in bufferzone en voor een beperkt deel in groengebied. Ze bevinden zich in het gebied tussen 
de Rupel en de kleiputten en maken de verbinding tussen de kade en de te saneren zone. Deze 
handelingen maken deel uit van de werfinrichting en zijn bijgevolg tijdelijk van aard.  Vooraleer 
de werfweg kan aangelegd worden, vindt ook een ontbossing van deze zone plaats (VH1). De 
gewestplanvoorschriften stellen dat de groengebieden bestemd zijn voor het behoud, de 
bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu en dat de bufferzones in hun staat moeten 
bewaard worden of als groene ruimte ingericht 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.  
 
De tijdelijke werfweg, bijhorende reliëfwijziging en ontbossing (VH11, VH12 en VH1) zijn voor het 
deel gelegen in buffergebied principieel in strijd met het geldende plan. De tijdelijke werfweg 
en de bijhorende reliëfwijziging voor de tunnel zijn in overeenstemming met de bestemming 
groengebied, aangezien ze dienstig zijn als werfinrichting voor de realisatie van het geplande 
groengebied. In de bufferzone zijn deze werken evenwel niet in overeenstemming met de 
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gewestplanvoorschriften, aangezien ze niet rechtstreeks kaderen in en niet noodzakelijk zijn 
voor de realisatie van de uiteindelijke eindafwerking van de bufferzone op zich. Wat het te 
ontbossen gedeelte in het buffergebied betreft (deel van VH1) - grotendeels gelegen tussen de 
Kapelstraat en de Rupel – moet worden vastgesteld dat dit kadert binnen de aanleg van de 
werfweg en de daarvoor noodzakelijke reliëfwijziging (VH11 en VH12). Dit is in zijn geheel 
dienstig voor de realisatie van het groengebied op de kleiputten zelf en wordt in de eindfase 
weliswaar omgevormd tot een ecocorridor, maar is op zich niet dienstig voor de realisatie van 
de bestemming buffergebied en is bijgevolg principieel in strijd met de voorschriften. 
 
De VCRO bevat in hoofdstuk IV van titel IV volgende afwijkingsbepalingen die relevant zijn voor 
de beoordeling van de drie voormelde strijdige handelingen:  
“Artikel 4.4.7, §2. In een vergunning voor handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk 
beperkte impact hebben, mag worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften. Handelingen van algemeen belang kunnen een ruimtelijk beperkte 
impact hebben vanwege hun aard of omvang, of omdat ze slechts een wijziging of uitbreiding 
van bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen tot gevolg hebben. 
 
De Vlaamse Regering bepaalt welke handelingen van algemeen belang onder het 
toepassingsgebied van het eerste lid vallen. Ze kan ook de regels bepalen op basis waarvan kan 
worden beslist dat niet door haar opgesomde handelingen toch onder het toepassingsgebied 
van het eerste lid vallen.”. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de 
zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, §2, en artikel 4.7.1, §2, tweede lid, van de VCRO en tot regeling 
van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester bepaalt welke handelingen worden 
beschouwd als handelingen van algemeen belang en welke van deze handelingen een ruimtelijk 
beperkte impact hebben.  
In hoofdstuk II van dit besluit wordt bepaald welke handelingen worden beschouwd als 
handelingen van algemeen belang: 
“Artikel 2. 
Als handelingen van algemeen belang, zoals bedoeld in artikel 4.1.1, 5°, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening worden de werken, handelingen en wijzigingen beschouwd die 
betrekking hebben op: 
3° de openbare waterwegen en waterlopen, alsook de bouw van de dokken en de sluizen in de 
havens, de aanleg van openbare bufferbekkens en overstromingsgebieden, de hermeandering 
van waterlopen en de uitvoering van andere waterbeheersingswerken, met inbegrip van de 
bijbehorende infrastructuur, zoals dienstgebouwen en andere; 
7° de gebouwen en constructies opgericht voor het gebruik of de uitbating door de overheid 
of in opdracht ervan. De PPS-projecten, zoals bedoeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
publiek-private samenwerking; 
12° de volgende projecten door of in opdracht van de overheid: 
a) de bebossing, natuur- en landinrichtingswerken; 
b) de uitvoering van nuttig verklaarde ruilverkavelingen; 
c) de uitvoering van bodemsanering;”. 
 
In hoofdstuk III worden de handelingen van algemeen belang opgesomd waarvan wordt 
aangenomen dat deze een ruimtelijk beperkte impact hebben: 
“Artikel 3.  
§ 1. De volgende handelingen zijn handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte 
impact hebben als vermeld in artikel 4.4.7, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De 
handelingen hebben betrekking op: 
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4° handelingen met betrekking tot bestaande of geplande openbare waterwegen of waterlopen, 
met inbegrip van de bijbehorende infrastructuur, 
14° werfzones en tijdelijke (grond)stockages met het oog op de uitvoering van de handelingen, 
vermeld in punt 1° tot en met 13°; 
Combinaties van de handelingen, vermeld in het eerste lid, worden ook beschouwd als 
handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben als vermeld in 
artikel 4.4.7, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
[…] 
 
De handelingen, vermeld in het eerste lid, die niet onder paragraaf 1 vallen, mogen niet worden 
uitgevoerd in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, tenzij die handelingen door de aard, ligging en 
oppervlakte ervan geen significante impact hebben op het ruimtelijk kwetsbare gebied. 
  
De vergunningsaanvrager die de handelingen, vermeld in het eerste lid, wil uitvoeren, motiveert 
in zijn vergunningsaanvraag waarom die handelingen een ruimtelijk beperkte impact hebben. 
  
De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 en 52 van het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning, beoordeelt concreet of de handelingen de grenzen van het ruimtelijk 
functioneren van het gebied en de omliggende gebieden niet overschrijden, aan de hand van 
de aard en de omvang van het project en het ruimtelijke bereik van de effecten van de 
handelingen. 
  
Een combinatie van de handelingen, vermeld in de paragrafen 1 en 2 of in paragraaf 2 alleen, 
kan ook beschouwd worden als een handeling van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte 
impact heeft als vermeld in artikel 4.4.7, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.”. 
 
De aanvrager motiveert in de beschrijvende nota waarom deze werken een ruimtelijk beperkte 
impact hebben, als volgt: 
“Om de sanering van de voormalige stortplaatsen binnen de kleiputten te kunnen realiseren, 
moet er een aanzienlijk volume grond worden aangevoerd. Dit volume breidt nog uit om de 
zone na de sanering te kunnen herbebossen en om een gedifferentieerd groengebied te kunnen 
aanleggen. Het nodige grondvolume wordt geraamd op ca 3.7 milj. m3. 
Deze werken kunnen aanzien worden als een rechtstreekse uitvoering van de 
bestemmingsvoorschriften van het Groengebied, en staan in voor de bescherming (= sanering) 
en het herstel van het natuurlijk milieu (= sanering, herbebossing en aanleg van nieuwe reliëf) 
binnen de kleiputten. 
De nodige grondvolumes zijn volledig voorhanden op de Oosterweelwerf, in Antwerpen. Het 
ter beschikking stellen van de ca. 3.7 milj m³ maakt dat de aanvoer van grond onafgebroken 
kan plaatsvinden; er zijn geen onderbrekingen nodig in de sanerings- en aanlegfase van de 
kleiputten. De sanering en de overige reliëfwijzigingen kunnen op een relatief korte termijn van 
8 jaar worden uitgevoerd. 
Het voordeel stelt zich dat de werf in Antwerpen aan de bevaarbare waterloop de Schelde ligt. 
Via deze weg kan aansluiting gemaakt worden met de Rupel die op een beperkte afstand van 
ca 300 m van de kleiputten stroomt. Het grondtransport kan bijgevolg volledig over deze 
waterwegen gebeuren. Het aanzienlijk transport over de wegen, die door verschillende 
woonkernen gaan, kan zo vermeden worden. 
Binnen voorliggende vergunningsaanvraag wordt de waterloop Rupel plaatselijk zo 
gemodelleerd dat de aanvoer van gronden via de Rupel mogelijk wordt. Buiten de bestaande 
vaargeul wordt over een beperkte afstand uitgediept om de oeverzone te kunnen bereiken. 
Bijkomend wordt een kade met aanmeerpalen gebouwd zodat de gronden van het schip 
rechtstreek op dumpers kunnen worden overgeheveld. Het transport met de dumpers moet 
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slechts een beperkte 300 m overbruggen eer de kleiputten als te saneren zone bereikt wordt. 
De kade in de Rupel gaat via een vlotplaat naar de dijk en loopt verder uit in de werfweg die 
naar de kleiputten gaat. De werfweg wordt aanzien als verlengde van de kadeinfrastructuur. 
De uitloper van de kade-infrastructuur die nodig is om de 300 m te overbruggen, gaat door 
een groenzone die de scheiding vormt tussen het woongebied in Boom en de bedrijvenzone 
op het grondgebied van Rumst. In de bestaande toestand is deze zone ingenomen door een 
afwisseling van beboste zones en meer open plekken met ruige en kruidrijke vegetatie. De 
bosjes bestaan voornamelijk uit berk en wilg in soorten, met aanwezigheid van esdoorn, 
populier en in mindere mate meidoorn en eik. Centraal wordt de groenzone gekruist door twee 
paden waarbij een pad de verbinding maakt tussen het jaagpad en de tunnel onder de 
Kapelstraat, een tweede pad loopt van oost naar west en verbindt de woonwijk in Boom met 
het Industriegebied in Rumst. Aansluitend bij de Rupel worden de paden begeleid door ruigtes 
die voornamelijk bestaan uit bramen en kruidrijke vegetatie van onder andere 
boerenwormkruid, koninginnenkruid en wikke. In de richting van de Kapelstraat versmalt het 
pad en verdwijnt de ruigte om plaats te maken voor het berken-wilgenbos. 
Voor de aanleg van de werfweg moet het hart van het groengebied vrijgemaakt worden. Het 
betreft vooral de zone ter hoogte van het noordzuid gerichte pad met de aanpalende ruigtes. 
Verder moeten ook de randen van het berken-wilgenbos verdwijnen. 
De inname beperkt zich tot de werfweg zelf en de plaatselijke taluds die de werfweg begeleiden. 
Tijdens de werffase blijft de opgaande beplanting aan weerszijden van de werfweg behouden, 
zowel ter hoogte in de Bufferzone als ter hoogte van het groengebied. Er zijn geen doorzichten 
vanuit de woonzone naar de bedrijvenzone, de visuele bufferfunctie blijft behouden. 
Alhoewel de werfweg de groengebieden kruist, kan gesteld worden dat de oppervlakte van 
deze doorsnijding in relatie tot de oppervlakte van het te behouden groengebied eerder 
beperkt is. Bijkomend ligt de werfweg op de rand van het groengebied, aansluitend bij KMO-
zone. Het groengebied dat zich in westelijke richting langs de Rupel uitstrekt, blijft in zijn 
volledige oppervlakte aaneengesloten behouden. 
De verbinding die in de bestaande toestand gemaakt wordt met het groengebied in de 
kleiputten blijft bestaan, zij het in een meer beperkte oppervlakte. De migratieroute wordt 
aangepast en wordt begeleid door amfibieschermen die de dieren op een veilige weg aan de 
westzijde van de werfweg naar de amfibietunnel begeleiden. Via de tunnel wordt de werfweg 
gekruist. Ook aan de oostzijde wordt de werfweg afgeschermd door amfibieschermen zodat 
de dieren of in oostelijke richting de Rupel volgen of naar een tweede doorgang onder de 
Kapelstraat geleid worden. De schermen die de werfweg begeleiden aan de noordzijde van de 
Kapelstraat moeten er voor zorgen dat de dieren niet op de werf terecht komen, ze begeleiden 
de route in de richting van de vijvers van Ceuppens. 
De amfibieschermen volgen de werfweg ononderbroken met enkel doorgangen naar de tunnels. 
De aanleg van de infrastructuren die instaan voor een veilige doorgang van migrerende fauna, 
zijn werken die een rechtstreekse uitvoering zijn van de bescherming van het natuurlijk milieu, 
ook tijdens de aanlegfase. Alhoewel ze gelinkt zijn aan de werfweg zorgen deze maatregelen er 
voor dat de gebieden aan weerszijden van de werf met elkaar in verbinding blijven en dat de 
verbinding op een veilige manier gebeurt. Deze toestand is enkel aan de orde tijdens de 
werffase. Na de werf wordt de werfweg met zijn begeleidende schermen en de ecotunnel 
verwijderd en krijgt het gebied een meer open karakter dan in de bestaande toestand. De 
randbeplanting binnen het projectgebied wordt in de definitieve fase verwijderd en vervangen 
door dichte schermen van loofhout die de zogenaamde ecocorridor afschermen van de woon- 
en KMO gebieden. 
De werfweg bevindt zich in de zones die in de nieuwe toestand: 

- het open karakter krijgen 
- waar reliëfwijzigingen gebeuren om de waterhuishouding van het gebied te regelen, 
- waar droog-nat gradiënten worden gecreëerd zodat gevarieerde biotopen ontstaan 
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De aanleg van de werfweg met zijn randvoorzieningen en reliëfwijzigingen doet geen 
aantasting aan de inrichtings- en ontwikkelingsdoelen van de groengebieden in de definitieve 
toestand.” 
 
Er kan gesteld worden dat de betrokken afwijkingen handelingen betreffen, die enerzijds voor 
wat betreft VH11 en VH12 tijdelijk van aard zijn en anderzijds allemaal duidelijk kaderen en 
nodig zijn om watergebonden transport in functie van de grondaanvoer ten bate van de 
realisatie van het bodemsaneringsproject en het landinrichtingsproject. Hierbij wordt het 
ruimtelijk functioneren van het gebied en de omliggende gebieden niet gehypothekeerd. 
Tijdens de werffase wordt aandacht besteed aan de karakteristieken van de groene omgeving, 
alsook de woonomgeving. Het geheel van deze werfzone wordt in de eindfase afgewerkt als 
ecocorridor, waardoor de bufferende functie op termijn opnieuw ten volle zal worden 
opgenomen. 
 
Uit dit alles volgt dat de werken een ruimtelijk beperkte impact hebben in de zin van artikel 
4.4.7, §2, van de VCRO en het besluit handelingen van algemeen belang van 5 mei 2000, en dat 
van de stedenbouwkundige voorschriften kan worden afgeweken. 
 
Overeenstemming van de aangevraagde ingedeelde inrichting of activiteit met de 
stedenbouwkundige voorschriften van het geldende plan 
De ingedeelde indeling of activiteit is principieel in overeenstemming met het geldende plan. 
In de bestemming bufferzone volgens het gewestplan is geen ingedeelde indeling of activiteit 
voorzien. Het parkeren van voertuigen en de opslag en verdeling van diesel vindt plaats in het 
stuk groengebied tussen de Rupel en de bufferzone. Deze activiteiten zijn verbonden aan de 
werffase en zijn in overeenstemming met het geldende plan aangezien ze dienstig zijn aan de 
realisatie van het geplande groengebied. 
 

Goede ruimtelijke ordening (artikel 4.3.1, §2, van de VCRO) 
Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden 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 van de VCRO. Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt 
bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, 
doch kan ook de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de 
aandachtspunten, vermeld in punt 1°, in rekening brengen, evenals de bijdrage van het 
aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement, voor zover de 
rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en 
de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is. 
 
Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 
Het herziene gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Rumst, goedgekeurd door 
de deputatie van de provincie Antwerpen op 14 maart 2019, bevat een aantal specifieke 
passages in het richtinggevende gedeelte die betrekking hebben op het projectgebied. Het 
betreft in het bijzonder: 

- “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.” (p.22 van het richtinggevende gedeelte); 

- “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 
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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. (p.23). 

 
De sanering en aanvulling van de kleiputten is in overeenstemming met deze beleidsintenties. 
 
De kleigroeven van Terhagen en Rumst worden in het bindende gedeelte aangeduid als 
natuurlijk gebied. Kaart 4 ‘gewenste openruimtestructuur’ geeft de intentie weer om een 
groene verbinding tussen Rupel en Kleiputten te realiseren, die kadert in het voornemen om 
grotere groene verbindingen tot stand te brengen binnen de gemeente. De uitwerking van de 
ecocorridor na afloop van de werken past in deze doelstelling. 
 
Over de visvijver van de Lustige Vissers vermeldt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan het 
volgende: 

- “De gemeente geeft als suggestie aan het Vlaams gewest om de mogelijkheden van de 
momenteel aanwezige visvijvers in het gebied te handhaven, al dan niet op de 
bestaande locatie.” (p.23); 

- “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. (p.31)”. 

 
Er werden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen bindende uitspraken gedaan over 
de visvijver. De suggestie om de mogelijkheden van de momenteel aanwezige visvijvers in het 
gebied te handhaven, al dan niet op de bestaande locatie, laten een relocatie van de visvijver 
toe in het kleiputtengebied. De aanvraag is hiermee dus niet in tegenspraak, zoals 
bezwaarindieners stellen. 
 
De aanvraag past aldus in het kader van de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen zoals 
opgenomen in het herziene gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Rumst. 
 
Functionele inpasbaarheid 
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.  
 
Het terrein wordt in zijn totaliteit ingericht als een groengebied en wordt na de ophoging 
grotendeels bebost. Het zal de nabestemming als groengebied, die voorzien is in het gewestplan 
‘Antwerpen’ vervullen. Dit wordt binnen het projectgebied gerealiseerd door de aanleg van een 
nieuwe morfologie en eindafwerking. Het projectgebied zal dus na het beëindigen van de 
werken een hoofdzakelijk groene invulling kennen met mogelijkheid voor zacht recreatief 
medegebruik, zoals ook momenteel het geval is. Deze inrichting sluit aan bij de bestaande en 
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te behouden bebossing in de omgeving en bij de nog te ontwikkelen groengebieden na 
ontginning. 
 
In de bestaande toestand is de westelijke helft van het inrichtingsgebied afgesloten voor 
recreatie wegens de voorzorgsmaatregelen ter hoogte van het asbeststort. Het bos in de 
oostelijke helft van het inrichtingsgebied kent een recreatief gebruik. Tijdens de ontbossing, de 
sanering en creatie van de nieuwe morfologie zullen delen van het inrichtingsgebied niet 
toegankelijk zijn. De eigenlijke werfzone zal immers worden afgesloten. Na de sanering en de 
herinrichting van het landschap, zal het gebied opnieuw 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. Op termijn zal het gebied opnieuw 
doorwaadbaar worden gemaakt en kunnen er laagdynamische recreatieve functies in onder 
gebracht worden. De aanvraag geeft al een aanzet hiertoe door enkele infrastructuren te 
voorzien, zoals de voetgangersbrug over de waterpartij van de ecocorridor en de brug over het 
Keibrekerspad. 
 
Alleen de visvijver centraal in het projectgebied, zal door de realisatie van het project definitief 
verdwijnen op de huidige locatie. Omwille van de sanering, de verbetering van de 
waterhuishouding (gravitaire afwatering) en de natuurontwikkelingsmogelijkheden 
(rietmoeras) is het wenselijk om de visvijver een meer geschikte locatie te geven. De oksel van 
de Bosstraat/Kapelstraat komt hierbij naar voor als meest wenselijke locatie. 
 
De werken zullen plaatsvinden over een periode van 7 à 8 jaar. Door de fasering van de 
ontbossing, sanering en creatie van de nieuwe morfologie wordt de impact van de werken op 
de omgeving beperkt. De sanering en de creatie van de nieuwe morfologie zullen gebeuren 
binnen deelzones die mekaar opvolgen, waarbij er op een logische terugschrijdende wijze 
wordt aangevuld en herbebost. Door de voorziene fasering zal er geen volledige kaalslag binnen 
het inrichtingsgebied gebeuren en zal er ook nooit sprake zijn van één grote werfzone. De delen 
waar niet gewerkt wordt, kunnen zodoende toegankelijk blijven waardoor recreatief gebruik 
deels mogelijk blijft. De oppervlakte “onder werf” (in gebruik voor sanering of creatie van de 
nieuwe morfologie) kan maximaal 25ha bedragen (dit verplicht tot definitieve 
natuurontwikkeling vooraleer de werf kan worden verdergezet). Zo is er nooit sprake van één 
grote werfzone. 
 
De tijdelijke loskade, de werfweg en de aangepaste tunnel onder de Kapelstraat maken het 
mogelijk dat alle aanvulgronden worden aangevoerd via de waterweg, waardoor de impact op 
de omgeving sterk beperkt wordt. De aanmeerconstructie is een gebruikelijke aanhorigheid 
van de waterweg en is inpasbaar in de omgeving.  
 
Na de werffase worden de tijdelijke infrastructuren verwijderd en wordt de zone tussen de 
Kapelstraat en de Rupel definitief ingericht als ecocorridor. Het is aangewezen dat dit zo snel 
mogelijk na afloop van de werken wordt uitgevoerd. In de voorwaarden wordt opgenomen dat 
dit moet worden uitgevoerd binnen het jaar na afloop van de werken. 
 
Mobiliteitsimpact 
Al het grondtransport tussen de plek van herkomst en het inrichtingsgebied verloopt via de 
binnenvaart en de overslaginfrastructuur langs de Rupel, alleen het laatste deel van het 
grondtransport gebeurt met vrachtwagens, die over en weer zullen rijden tussen de aan te 
vullen zones en de Rupel via de speciaal hiervoor aangelegde werfweg, waardoor dit geen 
enkele impact heeft op het wegverkeer. Door het aanpassen van de tunnel onder de Kapelstraat 
en het aanleggen van een fietstunnel onder de werfweg wordt elk conflict tussen het 
werfverkeer en de andere weggebruikers vermeden. 
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De kade is zo gedimensioneerd dat er een zone van 12 tot 25 m tussen de kade en de vaargeul 
blijft. Dit is (ruim) voldoende voor het afladen van duwbakken type Europa I. Het overige 
scheepvaartverkeer op de Rupel wordt op die manier niet gehinderd. 
 
Doordat het gekapte hout in het gebied zelf wordt geborgen, worden vrachtwagenbewegingen 
vermeden en heeft de ontbossing zelf geen effect op de mobiliteit. De aanvoer van afdekfolie, 
drainage- en kleimatten voor de sanering en de aanvoer van bosplantsoen zal wel over de weg 
gebeuren. Dit transport zal gefaseerd verlopen, afhankelijk van de vooruitgang van de werken. 
In het MER wordt als milderende maatregel opgelegd dat het vrachtverkeer maximaal buiten 
de ochtend- en avondspits moet worden georganiseerd. De verkeershinder voor de omgeving 
wordt dan als verwaarloosbaar beoordeeld. Dit wordt dan ook als voorwaarde opgenomen.  
 
De aanvraag geeft blijk van voldoende aandacht voor het beperken van elke mogelijke 
mobiliteitshinder en voorziet daarvoor in de nodige infrastructuur. Na afloop van de werken 
heeft het project weinig impact op de mobiliteit. 
 
Bodemreliëf 
Het bestaande geaccidenteerde reliëf binnen het inrichtingsgebied is het gevolg van de 
ontginningsactiviteiten en stortactiviteiten in het verleden en ligt beduidend lager dan het 
oorspronkelijke maaiveld voorafgaand aan de klei-ontginning. Tegelijk is het bestaande reliëf 
veel relïëfrijker en geaccidenteerder dan het oorspronkelijke landschap en het huidige 
omliggende landschap. Dat kan afgeleid worden uit het omliggende landschap ten oosten en 
ten westen van het uitgestrekte kleiputtenlandschap, waar de oorspronkelijke, naar de Rupel 
aflopende cuesta intact is gebleven. Ook de Bosstraat en de Hoogstraat die langs weerszijden 
van het inrichtingsgebied zijn gelegen getuigen van deze morfologie. Intussen is de Hoogstraat 
sterk aan het afkalven.  
 
Het bestaande bodemreliëf wordt aanzienlijk gewijzigd. Het ontworpen reliëf is deels ingegeven 
vanuit de saneringsplicht, deels vanuit het realiseren van een nieuw landschapsontwerp met 
sterke reliëfovergangen en hoogtes. 
 
In de nieuwe terreinmodellering wisselen vlakke plateau’s af met hellingen die op hun beurt 
een gevarieerde aanleg krijgen. Steile en minder steile, al dan niet vloeiende taluds worden 
afgewisseld met hellingen in cascadevorm. De bredere vlakke delen van deze cascades maken 
het in de toekomst mogelijk om paden aan te leggen. In de laagtes is er ruimte voor de 
waterberging. 
 
De terreinophoging ten opzichte van het bestaande maaiveld en de dikte van de afdeklaag 
verschilt sterk en is afhankelijk van de locatie binnen het projectgebied. Ze wordt enerzijds 
bepaald door het bestaande sterk glooiende terreinreliëf en de aanwezige vijvers en anderzijds 
door de nieuwe maaiveldhoogtes. 
 
Ter hoogte van de centraal gelegen visvijvers wordt een rietmoeras gecreëerd. Waar eerst drie 
afzonderlijke vijvers waren, ontstaat een aaneengesloten moeraszone. De westelijke randen 
van de visvijvers worden ingenomen door de hellingen van het gesaneerde gebied. Het gedeelte 
van de visvijvers dat buiten deze hellingen valt, wordt omgevormd naar een rietmoeras. 
Concreet betekent dit dat de westelijk randen van de visvijvers worden opgehoogd en 
onderdeel uitmaken van de afdekking en afwerking van de stortplaatsen. Vervolgens worden 
de vijvers aangevuld tot op de ontworpen hoogte.  
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De grootste terreinmodellering zal zichtbaar zijn ter hoogte van de locatie waar een heuvel 
met een merkbaar hoogteverschil tot + 37 m TAW wordt aangelegd ter hoogte van het 
huisvuilstort. Door de bebossing van deze heuvel zal het reliëfverschil toch natuurlijk 
overkomen. 
 
De gronddijk van het Keibrekerspad wordt in beperkte mate verlegd zodat de erosiegevoelige 
taluds gestabiliseerd worden. De verlegging geeft als bijkomend voordeel dat het pad beter 
ingeschakeld kan worden in de bestaande fietsroute. Gelijktijdig worden in deze zone poelen 
en verzinkingen uitgegraven die instaan voor de verbinding tussen de noordelijke vijver, het 
moerasgebied, de bestaande kamsalamanderpoel en de vijvers van Natuurpunt. 
 
In de zuidwestelijke rand, aansluitend bij de woningen aan de Kapelstraat, wordt het gebied in 
beperkte mate gemodelleerd. De bestaande zandweg die als doorgang functioneerde voor de 
afdekking van het asbeststort wordt verschoven om haaks op de Kapelstraat aan te sluiten. Er 
ontstaat een soort dijklichaam dat gevangen wordt tussen twee lager gelegen zones en dat 
een vlotte toegang geeft naar de noordelijk gelegen opgehoogde zones. Deze dijk zal in de 
tijdelijke fase functioneren als toegang naar de Kleiputten en kan in de definitieve fase gebruikt 
worden als nieuwe toegang naar het groengebied van de kleiputten. De vlakke hoger gelegen 
zone laat het toe om, indien gewenst, een toegangsweg en aansluitend een parkeerzone aan 
te leggen die functioneert als startpunt van wandelingen. 
 
De lager gelegen zones aan weerszijden van de dijk met een open kamer en een droog karakter 
aan de westzijde en een bebost gebied met nat karakter aan de oostzijde, geven als poort tot 
het gebied meteen het gedifferentieerde beeld weer van het (toekomstige) landschap. 
 
In de zuidelijke rand, aansluitend bij de residentiële bebouwing in de Kapelstraat/Molleveld, 
wordt het terrein aansluitend bij de woonkavels opgehoogd, waardoor het (steile) talud dat 
de bebouwingscluster afbakent verschuift in westelijke richting. Het noordelijke deel wordt 
vormgegeven als een vlakke zone. Het talud dat naar de Kapelstraat afhelt, krijgt zachtere 
hellingen. 
 
De westelijke rand van het projectgebied, die grenst aan de achterontsluiting van de Bosstraat, 
wordt opgehoogd met een afdeklaag van 2 m. Deze afdeklaag is een harde eis die werd gesteld 
binnen het bodemsaneringsproject. Om snel tot de 2 m dikke laag te komen, wordt aan de 
zijde van de Bosstraat een steil grastalud aangelegd. Het talud met een helling van 6/4 start 
onmiddellijk aansluitend bij de bestaande gracht en loopt uit in een hoger gelegen vlakkere 
zone die op zijn beurt met de natuurlijke terreinhelling in noordelijke richting oploopt. 
Vervolgens gaat het terreinreliëf geleidelijk omhoog naar de verhoogde plateau’s, de terrassen 
die worden gemodelleerd op basis van het ontworpen eindreliëf.  
 
De verhoogde plateau’s worden aangelegd op verschillende niveaus met variërende hoogtes: 
+37 m TAW, +34 m TAW, +32 m TAW, +25 m TAW, +24 m TAW en +10 m TAW. Het hoogste 
plateau bevindt zich centraal binnen het gebied en omvat de vlakke top van de Heuvel. 
 
In de vallei is de ophoging eerder beperkt, ze gebeurt met een kleilaag. Van noord naar zuid 
wordt er centraal in het gebied een komvormig dal aangelegd dat het afstromend hemelwater 
afkomstig van de aanpalende taluds zal opvangen, verzamelen en afvoeren in zuidelijke 
richting. In dit dal worden haaks op de stroomrichting dijkjes opgeworpen die het hemelwater 
optimaal ter plaatse houden en via een cascadesysteem laten doorstromen. Deze dijkjes werken 
als drempel en worden in de loop van de werf aangebracht en gedimensioneerd. 
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Het brede dal start op +16 m TAW en helt af in zuidwestelijke richting. Het dal waaiert uit en 
versmalt vervolgens terug tot een komvormige bedding om verder aan te sluiten op het snoer 
van (bestaande) vijvers en komvormige zones dat de noordzijde van de Kapelstraat volgt. De 
vijvers en komvormige zones staan met elkaar in verbinding en staan in voor de bovengrondse 
buffering van het afstromend hemelwater. De uitstroom gaat via een smalle loop door de 
tunnel naar de overzijde van de Kapelstraat. Na de tunnel sluit de bedding aan op de lineaire 
waterelementen in de ecocorridor. 
 
De overloop van deze langgerekte waterpartijen, binnen de ecocorridor, gaat naar de 
bestaande leiding die de zone dwarst. Deze leiding staat ook vandaag in voor de afvoer van 
overtollig water en staat in verbinding met de Rupel. 
 
De reliëfwijzigingen in de ecocorridor gaan uit van het maaiveld van de bestaande toestand. 
Hier zijn voornamelijk uitgraving gepland om de langgerekte waterelementen aan te leggen. 
De maximale uitgraving wordt geraamd op 3 m. 
 
Bij de vormgeving van de topografie is ingezet op diverse hoogteverschillen, steile en meer 
flauwe taluds en logische aansluitingen op de omgeving. Het zal resulteren in een landschap 
met een hoge belevingswaarde, diverse condities voor ecologische ontwikkeling, recreatief 
medegebruik en een verbeterde toegankelijkheid van het gebied vanuit de omliggende wijken. 
Strakke reliëfvormen passen in de artificiële ontstaansgeschiedenis die de site een uniek 
karakter hebben gegeven. 
 
Op de randen wordt overal aangesloten op het bestaande maaiveld. De overgangen van de 
nieuwe naar bestaande maaiveldhoogtes gebeuren geleidelijk en houden rekening met de 
natuurlijke afwatering van het gebied. 
 
De aanvraag omvat ook een reliëfwijziging in de Rupel. Om het aanmeren van duwbakken 
mogelijk te maken wordt de vaargeul van de Rupel verbreed over een lengte van 270  m en een 
breedte van 35 m en wordt de aanpalende oever beperkt afgegraven. Na de werffase krijgt de 
waterloop zijn natuurlijke bodem terug. Deze handeling is eigen aan het gebruik van de 
waterweg voor het transport van goederen en is algemeen gangbaar. 
 
Schaal en ruimtegebruik 
Het project heeft in zijn totaliteit een aanzienlijke schaal ten opzichte van de omgeving. Deze 
schaal is vergelijkbaar met die van vroegere ontginnings- en stortactiviteiten in het gebied en 
de huidige ontginningsactiviteiten in de omgeving. 
 
De huidige grootschaligheid van het landschap zal door de gefaseerde aanpak en door 
verschillende kleinere karakteristieke invullingen 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 ten opzichte van 
de huidige toestand schaalverkleinend voor de omgeving. 
 
Het projectgebied zal na het beëindigen van de werken een hoofdzakelijk groene invulling 
kennen met mogelijkheid voor zacht recreatief medegebruik, zoals ook momenteel het geval is. 
Het ruimtegebruik na afloop van de werken blijft dus in hoofdzaak ongewijzigd. Het nieuwe 
landschap zal wel een meer diverse invulling krijgen dan momenteel het geval is, met meer 
variatie in de vegetatie en in het reliëf, met terrassen, een landschapsheuvel, valleien, 
vergezichten en een rietmoeras. 
 



 
 

Pagina 73 van 86 
 
 

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. 
 
De stedenbouwkundige handelingen verbonden aan de werf zijn tijdelijk en bovendien veeleer 
kleinschalig. De werfweg tussen de Rupel en de Kapelstraat vormt de schakel tussen de 
aanmeerkade en de kleiputten. Hier wordt ook ruimte gereserveerd voor het stationeren van 
de vrachtwagens/dumpers. De zone onmiddellijk aansluitend bij de Rupel wordt over heel de 
breedte als circulatiegebied ingericht en heeft een breedte die varieert tussen 30 m en 40 m. 
In de richting van de Kapelstraat versmalt de werfzone naar de feitelijke werfweg met een 
berijdbare breedte van 10 m. Deze breedte garandeert de doorgang van kruisende dumpers. Ter 
hoogte van de tunnel versmalt de werfweg verder naar 6 m, om vervolgens aan de overzijde 
van de Kapelstraat terug naar 10 m te verbreden. De met steenslag verharde werfweg dringt 
voorbij de tunnel circa 50 m het gebied van de kleiputten binnen. Vanaf dit punt zal het 
werfverkeer telkens zijn weg zoeken naar de zone van de feitelijke werken. De tijdelijke 
reliëfwijziging in functie van de werfweg is beperkt in omvang en op schaal van de omgeving. 
De tijdelijke aanpassing van de riolering heeft een verwaarloosbare ruimtelijke impact. 
 
De uitgraving en de aanmeerconstructies in de Rupel hebben een gebruikelijke schaal in deze 
omgeving. Na de realisatie van het nieuwe landschap van de kleiputten en de aanleg van de 
groene corridor, worden de kade en de aanmeerpalen afgebroken. In het opwaartse deel van 
de Rupel zullen twee aanmeerpalen behouden blijven, die in de toekomst kunnen worden 
gebruikt voor het aanmeren van pleziervaartuigen. 
 
De keermuren, voetgangersbrug in de ecocorridor en fietsbrug op het Keibrekerspad zijn kleine 
constructies op schaal van de omgeving, die bovendien noodzakelijk zijn voor de stabiliteit of 
bijdragen aan de betreedbaarheid van het gebied. 
 
Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten 
Het kappen van 42,71 hectare bos en de navolgende reliëfwijzigingen zullen zonder twijfel de 
eerste jaren een aanzienlijke impact hebben op het groene landschapsbeeld. De ontbossing 
gebeurt gefaseerd van noord naar zuid en gaat telkens vooraf aan de plaatselijke ophoging. 
Een kaalslag over het hele projectgebied wordt op die manier voorkomen en er zullen steeds 
beboste of heraangeplante zones aanwezig zijn. Wel zullen er periodes zijn dat delen van het 
gebied effectief ontbost zijn en dat delen met nieuwe jonge aanplantingen bij aanvang nog 
niet het aanzien van een volwaardig bos kunnen geven. Op middellange termijn zal een nieuw 
aaneengesloten bos ontstaan. De ambitie is om te komen tot een verhouding van circa 70% 
bebossing van het projectgebied en circa 30% open plekken in het nieuwe landschap. Dat 
minimaal 70% van het gebied moet herbebost worden, wordt opgenomen in de voorwaarden. 
De open plekken betreffen een zone van 25 tot 30 m langs de Bosstraat waar omwille van 
saneringstechnische redenen geen bomen kunnen groeien, het rietmoeras en enkele open 
plekken op de terrassen en op de heuvel. 
 
Het nieuwe uitzicht zal, nadat de nieuwe aanplantingen tot volle wasdom zijn gekomen, het 
uitzicht van vandaag, dat zo’n 30 jaar geleden is ontstaan, evenaren. Dit zal geleidelijk aan 
gebeuren. De herbebossing wordt uitgevoerd met klimaatbestendige loofbomen aangepast aan 
de omgeving om zeker stand te kunnen houden voor meerdere generaties. Het nieuwe 
landschap zal visueel aansluiten bij de bestaande en te behouden bosgebieden en bij de nog 
te ontwikkelen groengebieden na voltooiing van de kleiontginningen in de omgeving. 
 
De werken voor de sanering gevolgd door de creatie van de nieuwe morfologie zal de 
karakteristieke landschapsstructuur van het reliëfrijke gebied met het vergezicht op de 
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Hoogstraat tijdelijk teniet doen, tijdens de werffase. Het ontwerp van de nieuwe morfologie 
voorziet echter grote variatie in het reliëf, met terrassen, een landschapsheuvel, valleien, 
vergezichten en waterpartijen. De uitkijkpunten vanaf de Hoogstraat en de Bosstraat blijven 
behouden en worden duidelijk versterkt en toegankelijk gemaakt. Het huisvuilstort zal 
opgehoogd worden als een markante landschapsheuvel die oploopt van noord naar zuid. De 
zuidelijke top wordt voorzien op circa 37 m TAW, wat 5 m hoger is dan het uitkijkpunt aan de 
Hoogstraat. Het aanleggen van deze heuvel met een aanzienlijke hoogte zal enige impact 
hebben op het uitzicht van de omgeving, zonder hiervoor hinderlijk te zijn. Ook deze heuvel 
zal bijdragen tot een aantrekkelijker en meer divers ingerichte omgeving. Op verschillende 
plaatsen in het inrichtingsgebied worden nieuwe zichtpunten gecreëerd, zoals vanaf de 
landschapsheuvel. Hierdoor treedt er geen vernietiging op van karakteristieke 
landschapsstructuren, deze zullen op een andere manier vormgegeven worden en versterkt 
worden. 
 
Het “Bosstraatbalkon” is de verhoging van het reliëf evenwijdig aan de Bosstraat bovenop de 
afdekking van het asbeststort. Om de bewoners van deze straat niet met een visueel abrupte 
reliëfverhoging te confronteren worden de eerste tientallen meters vanaf de rijweg aan de 
achterzijde van de woningen aan de Bosstraat slechts minimaal afgedekt. Na circa 40 à 50 
meter stijgt het reliëf een 4-tal meter om daarna weer te dalen. Deze extra verhoging is vereist 
om veilig bovenop de asbeststort-afdekking hoogstammige bomen te kunnen aanplanten. 
Indien de reliëfhoogte van de eerste tientallen meters aangehouden zou worden, zou er veel 
minder herbebost kunnen worden. De nadelige visuele effecten van dit balkon moeten 
gerelativeerd worden: aangezien het gebied hoe dan ook herbebost wordt, is het onderscheid 
tussen enerzijds een aangehouden reliëfhoogte met herbebossing na enkele tientallen meters 
en anderzijds een verhoging van het reliëf op die afstand met herbebossing zeer klein. In beide 
gevallen zal de bewoner van de Bosstraat uitzicht krijgen op een bosrand. 
 
De stortplaatsen worden afgedekt met kleimatten en HDPE-folie en drainagematten. Om de 
drainagematten te kunnen verankeren, worden ze waar nodig bevestigd aan schanskorven, 
muurtjes die het gesaneerde gebied afboorden. Deze schanskorven zullen plaatselijk 
bovengronds zichtbaar zijn. Ze worden in de hellingen of aan de voet van het talud 
geïntegreerd en lopen parallel met de aanpalende taludlijnen. De schanskorven worden 
opgebouwd uit gaasnetten die gevuld worden met stenen van verschillende granulaten. 
 
Het landschap in het projectgebied 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 ontstond dus pas ongeveer 25 jaar geleden en heeft als 
dusdanig geen cultuurhistorische betekenis. Het gebied wordt door het agentschap Onroerend 
Erfgoed aangeduid als een gebied waar geen archeologie aanwezig is en is ook niet als 
historisch landschap of erfgoedlandschap aangeduid. Zowel het huidige als het toekomstige 
landschap zijn door de mens gecreëerd en hebben een groene, reliëfrijke invulling. 
 
Relicten van het industriële verleden in het gebied (baggertuigplas, tunnel naar de Schorre, 
spoorwegrelict nabij visvijvers, schouw in zone Ceuppens) worden in het landschapsontwerp 
bewaard. Andere relicten, zoals de Hoogstraat, worden via het project hersteld (gestabiliseerd). 
Enkele nieuwe constructies zullen worden uitgevoerd met oude bakstenen, onder meer ter 
hoogte van het Bosstraat Balkon, het nieuwe uitzichtpunt vanop de landschapsheuvel en in de 
schanskorven voor de drainage van de storten. Op die manier wordt de relatie met het verleden 
van de voormalige groeve benadrukt. 
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De tunnel onder de Kapelstraat, de infrastructuur van de visclub en het stuk om te leggen 
fietspad langs de Rupel hebben geen bijzondere visuele of historische waarde. De sloop hiervan 
is aanvaardbaar. Voor de bouw van de nieuwe tunnel moeten over een afstand van circa 85 
meter ook stukken van de “lein van Terhagen” langs de Kapelstraat verwijderd worden. Deze 
“lein” is een leuning die in het verleden diende als beveiliging en bescherming van uitstappende 
tramreizigers, omdat het gebied achter de leuning drie meter lager gelegen is. Omdat in de 
toekomst wordt een heraanleg en verbreding van de Kapelstraat wordt voorzien voor de aanleg 
van fiets- en voetpaden, is het niet aangewezen dat de stukken lein die verwijderd worden hier 
teruggeplaatst worden. In het MER werd als milderende maatregel opgenomen dat de stukken 
lein die verwijderd worden en nog in goede staat zijn, moeten gegroepeerd worden en 
verplaatst naar een geschikte locatie binnen het inrichtingsgebied. Dit wordt opgenomen in de 
voorwaarden. 
 
In het projectgebied worden ook een aantal kleine constructies geplaatst, zoals keermuren, een 
voetgangersbrug en een fietsbrug op het Keibrekerspad. Deze constructies zijn op schaal zijn 
van de omgeving en noodzakelijk voor de stabiliteit en de betreedbaarheid van het gebied. 
Visueel hebben ze nauwelijks impact. De reliëfwijziging in de Rupel bevindt zich grotendeels 
onder water en heeft daardoor slechts een beperkte visuele impact. De aanmeerconstructie in 
de Rupel is een gebruikelijke aanhorigheid van de waterweg en past visueel in het omgevende 
landschap. 
 
Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen 
Het project beoogt de sanering van twee historische stortplaatsen, het tussenliggende gebied 
en van de verontreinigingen van het grondwater over het volledig inrichtingsgebied. Met de 
sanering wordt het actuele humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weggenomen en 
de uitloging uit het huisvuilstort en het tussenliggende gebied beperkt. Ook wordt het risico 
op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen ter hoogte van 
het gipsstort door afdekking weggenomen. Dit is een positief effect. 
 
Met betrekking tot de hinder en de risico’s wordt verder verwezen naar bovenstaande 
bespreking. Hieruit blijkt dat er kan voldaan worden aan de geldende normen zoals opgenomen 
in titel II van het VLAREM en dat de hinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. Deze 
normen hebben als doel voldoende levenskwaliteit te garanderen en de gezondheid niet in het 
gedrang te brengen. Bijgevolg kan gesteld worden dat de gezondheid en de veiligheid van de 
omwonenden en passanten niet in het gedrang worden gebracht. 
 
Er worden maatregelen genomen om het gebied zoveel mogelijk toegankelijk te houden. De 
sanering en creatie van een nieuwe morfologie vinden niet gelijktijdig over het hele gebied 
plaats, maar binnen deelzones die mekaar opvolgen. Zodoende blijft een deel van het gebied te 
allen tijde toegankelijk en is er nooit sprake van één grote werfzone.  
 
In de bezwaren wordt gevraagd naar duidelijke communicatie over de fasering van de werken, 
de praktische hinder en alternatieve routes, de geleverde inspanningen voor fauna en flora en 
de gegevens uit kwaliteitscontroles. Dit is geen voorwaarde om de vergunning te kunnen 
verlenen, maar wordt wel meegegeven als aandachtspunt. 
 
Tijdens de werken in het oostelijke deel van het inrichtingsgebied en tijdens de werken voor 
de stabilisatie van de Hoogstraat zal het Keibrekerspad, een belangrijke wandelroute, tijdelijk 
verstoord worden. Gezien het belang van het Keibrekerspad wordt in het MER als milderende 
maatregel voorgesteld om de mogelijkheid en haalbaarheid te bekijken om deze recreatieve 
verbinding tijdens de werkzaamheden in stand te houden door het Keibrekerspad om te leggen, 
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voorafgaand aan de werkzaamheden in het oostelijke deel van het inrichtingsgebied. Als optie 
wordt daarbij genoemd het Keibrekerspad om te leggen in het westelijke deel van het 
inrichtingsgebied nadat de werken hier beëindigd zijn, of, indien dit geen optie is door een 
overlap met werfzones, het Keibrekerspad tijdelijk om te leggen in het oostelijk vijver- en 
bosgebied van Natuurpunt, waar ook een link is met het ontginningsverleden. Er wordt 
opgemerkt dat Natuurpunt een bezwaarschrift indiende waarbij wordt opgemerkt dat deze 
laatste optie moeilijk verenigbaar is met de ecologische functies van het gebied, dat een 
hotspot voor de Kamsalamander is. De westelijke optie heeft dus de voorkeur. Een eventuele 
omleiding naar het oosten kan dan ook alleen in overleg en met akkoord van de 
natuurvereniging worden vastgelegd. Dit wordt opgenomen in de voorwaarden.  
 
De tijdelijke werfweg interfereert met een semi-verhard wandelpaadje doorheen corridor 
Molleveld en met een wandelroute dwars op corridor Molleveld (knooppunt 202-276). Het is niet 
aangewezen om deze routes open te houden tijdens de werken. Als milderende maatregel in 
het MER wordt voorgesteld om deze de routes tijdelijk om te leggen via het jaagpad langs de 
Rupel, om vervolgens doorheen het gemeentelijk park van Terhagen en langs de Korte 
Veerstraat, de Kapelstraat over te steken en dan via de poort van De Beukelaer (waar er geen 
werkzaamheden zullen zijn) het groengebied binnen te treden. Deze omleiding wordt 
opgenomen in de voorwaarden. 
 
Conclusie 
De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1, §2, van de 
VCRO. Hieruit volgt dat dit artikel geen weigeringsgrond vormt. 
 
Met toepassing van artikel 5.6.7, §1, van de VCRO kan afgeweken worden van de 
stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft de ingedeelde inrichting of activiteit. 
 

Decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2 tot en met artikel 4.3.8 van de VCRO 
Rooilijn (artikel 4.3.8 van de VCRO) 
De aanvraag bevindt zich volgens het gewestplan ‘Antwerpen’ deels in een reservatiestrook 
voor wegenis, met name ‘Omleiding Ter Hagen’. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 heeft 160 (delen van) 
reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van 
aanleg, opgeheven. Hiervoor gebeurde een ruimtelijke analyse van de verschillende stroken, 
zowel door de wegbeheerder als door het Departement Omgeving, en werden de gemeenten 
en provincies bevraagd. Uit dit onderzoek kwam het behoud van de huidige reservatiestrook 
naar voren. 
 
Artikel 4.3.8, §2, van de VCRO stelt aangaande het bouwen in reservatiestroken het volgende: 
“§ 2. Een omgevingsvergunning kan niet worden verleend voor handelingen, vermeld in artikel 
4.2.1, 1°, in een reservatiestrook, behoudens indien voldaan is aan een van volgende 
voorwaarden : 

1° de aanvraag heeft betrekking op de uitvoering, bescherming of instandhouding van 
handelingen die betrekking hebben op openbare infrastructuren of openbare wegen of 
nutsvoorzieningen en kan worden gekaderd binnen de vigerende stedenbouwkundige 
voorschriften; 

2° uit de adviezen van de bevoegde instanties blijkt dat de reservatiestrook niet binnen 
vijf jaar na afgifte van de vergunning zal worden aangewend voor de uitvoering, 
bescherming of instandhouding van handelingen, vermeld in 1°. 



 
 

Pagina 77 van 86 
 
 

Als de onteigening alsnog plaatsvindt vóór het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste 
lid, 2°, wordt bij het bepalen van de vergoeding volledig rekening gehouden met de eventuele 
waardevermeerdering die voortvloeit uit de vergunde, gemelde of vrijgestelde handelingen.”. 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer verleende op 6 januari 2022 een gunstig (sub)advies waarin 
gesteld wordt dat een afwijking op het principiële bouwverbod kan worden toegestaan.  
 
Conclusie 
De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.2 tot en met 
artikel 4.3.8 van de VCRO. Hieruit volgt dat deze artikelen geen weigeringsgrond vormen. 
 

VERGUNNINGSTERMIJN 

 
Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet geldt de vergunning voor 
onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet 
in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.  
 
Voor de ingedeelde inrichting of activiteit en de stedenbouwkundige handelingen en 
vegetatiewijzigingen die betrekking hebben op de werffase, die betrekking hebben op punt 1° 
van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet, kan een 
omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn van 8 jaar worden verleend, die aanvangt 
bij de start van de werken. 
 
De planelementen en vegetatiewijziging die betrekking hebben op de werffase zijn: 

- Tijdelijke loskade (VH07); 
- Tijdelijke aanmeerpalen (VH08); 
- Tijdelijke reliëfwijziging Rupel (VH10); 
- Tijdelijke werfweg (VH11); 
- Tijdelijke reliëfwijziging werfweg (VH12); 
- Tijdelijke werfzone Kleiputten (VH13); 
- Tijdelijke riolering (VH21); 
- vegetatiewijziging 4. Uitgraven Rupelbodem en Rupeloever. 

 
Voor de overige stedenbouwkundige handelingen en  vegetatiewijzigingen kan een vergunning 
voor onbepaalde duur worden verleend. 
 

BEZWAREN OPENBAAR ONDERZOEK 

 
De bezwaren uit het openbaar onderzoek kunnen als volgt worden beantwoord: 

- Voor de bezwaren in verband met de saneringsnoodzaak, het OBBO en het BSP, wordt 
verwezen naar de bespreking onder de titel ‘Bodemsanering’ in bovenstaande 
beoordeling; 

- wat betreft het bezwaar dat de aanvraag het stortmoratorium afgesloten met ALR 
eenzijdig opzegt, moet gesteld worden dat de aanvraag geen stortactiviteit inhoudt 
Integendeel, de stortplaatsen worden afgewerkt. Er wordt geen afval of vervuilde grond 
aangevoerd. De aanvullingen gebeuren met niet-verontreinigde uitgegraven bodem en 
vallen dus niet onder “storten”; 

- Wat betreft de kwaliteit van de aanvulgronden wordt verwezen naar de bespreking 
onder ‘Bodemkwaliteit’ in bovenstaande beoordeling; 
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- Controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden is de bevoegdheid van de 
afdeling Handhaving van het Departement Omgeving; 

- Wat betreft stofhinder en geluidshinder wordt verwezen naar de bespreking onder de 
titels ‘Lucht’ en ‘Geluid en trillingen’ in bovenstaande beoordeling. De geluidshinder van 
het Tomorrowland-festival vormt het voorwerp van de vergunning die de organisatie 
van dat festival jaarlijks moet verkrijgen en is niet relevant voor de beoordeling van de 
aanvraag; 

- Wat betreft het risico op overstromingen en wateroverlast en de impact van de 
ontbossing op de waterhuishouding, wordt verwezen naar de bespreking onder 
‘Watertoets’. De aanvraag omvat geen grondwaterbemaling; 

- Wat betreft de impact op natuur (onvermijdbare schade, ecotoopverlies, soorten, 
zorgplicht, stikstof, passende beoordeling …) wordt verwezen naar de bespreking onder 
de titel ‘Natuurtoets’ in bovenstaande beoordeling; 

- De inname van habitatrichtlijngebied wordt beperkt tot een periode van 8 jaar. Volgens 
de passende beoordeling blijft de impact mits naleving van de maatregelen 
aanvaardbaar; 

- Er wordt geen 55 hectare, maar iets meer dan 41 hectare ontbost. Wat betreft de 
ontwikkelingskansen van het nieuwe bos, wordt verwezen naar de bespreking onder 
‘Natuurtoets’; 

- Voor de klimaatimpact van het project wordt verwezen naar het MER en de INBO-studie 
van het project RUMBOOLAR, waarin de koolstofbalans van het gebied werd begroot, 
zowel voor de actuele toestand als de toekomstige bosontwikkeling. Al het gekapte 
hout van het gebied wordt anaeroob geborgen, als een vorm van Biologisch Carbon 
Capture and Storage proces. Hierdoor kan de CO2‐uitstoot van de 
landschapsreconstructie ruimschoots gecompenseerd worden nog voor de natuurlijke 
koolstofvastlegging van de herbebossing opstart en is de koolstofbalans uiteindelijk 
positief; 

- Wat betreft het behoud van groen en recreatieve mogelijkheden, wordt verwezen naar 
bovenstaande bespreking onder ‘Goede ruimtelijke ordening’, waaruit blijkt dat het 
gebied als groengebied behouden blijft en er tijdens de werffase maatregelen worden 
genomen om het gebied gedeeltelijk toegankelijkheid te houden, onder andere door 
fasering van de werken; 

- De finale inrichting van het gebied, met wandelpaden, rustplekken, mountainbike-
parcours en dergelijke vormt niet het voorwerp van de aanvraag. De 
vergunningsaanvragers hebben de intentie om, na het bekomen van de vereiste 
omgevingsvergunning en het BSP, met de belanghebbende actoren en omwonenden op 
een participatieve manier te komen tot een detailinrichting; 

- Wat betreft de vermeende aantasting van het typerende landschap, wordt verwezen 
naar de bespreking onder de titel ‘Visueel vormelijk en cultuurhistorische aspecten’ in 
bovenstaande bespreking; 

- Het behoort niet tot het domein van de omgevingsvergunning om het 
eigendomsstatuut of de zakelijke rechten op een eigendom te regelen. De onteigening 
van de visvijver wordt dus niet geregeld in deze vergunning. Wat betreft de vermelding 
van de visvijver in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Rumst en de 
omvorming tot rietmoeras, wordt verwezen naar de bespreking van de goede 
ruimtelijke ordening; 

- De vraag om bijkomende herbebossing te voorzien op een andere locatie in de 
gemeente en om steekproefsgewijs controles uit te voeren van de aangevoerde grond 
om de kwaliteit ervan te bewaken is gericht aan de gemeente en kan dus niet in de 
vergunningsvoorwaarden worden opgenomen; 

- In de voorwaarden werd opgenomen dat een tijdelijke omleiding van het Keibrekerspad 
in het oostelijke gebied alleen kan in overleg en met akkoord van de vzw Natuurpunt. 
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Er zal voor de omleiding dus zeker in eerste instantie in westelijke richting moeten 
gekeken worden; 

- Wat betreft de bezwaren dat het dossier administratieve en technische fouten en 
onvolledigheden bevat, moet gesteld worden dat dit voor de oppervlakte waarop de 
boscompensatie wordt berekend correct blijkt. Het ‘Tussentijds BSP’ is zoals vermeld in 
bovenstaande beoordeling inderdaad ook geen volledig afgewerkt BSP, maar veeleer 
een haalbaarheidsstudie. Dit zijn echter geen redenen om de vergunning te weigeren. 
Het projectgebied en De overige argumenten, waaronder het provinciale reglement 
voor de kleiputten of subsidies verleend aan de gemeente Rumst, zijn niet relevant voor 
de beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag;  

- Allerhande politieke verklaringen vormen geen beoordelingsgrond voor de 
omgevingsvergunning; 

- Het bezwaar dat groen steeds voor beton en appartementen moet verdwijnen is 
feitelijk onjuist, het project beoogt geen huizenbouw; 

- De vermelde “bezwaren van emotionele aard” hebben geen betrekking op relevante 
criteria voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag. 

 
Er kan bijgevolg gesteld worden dat de bezwaren deels gegrond worden verklaard en 
voldoende worden ondervangen door het opnemen van de noodzakelijke voorwaarden. 
 

ALGEMENE CONCLUSIE: voorwaardelijk gunstig, onder voorbehoud van een aangepast en 
goedgekeurd boscompensatievoorstel 

 
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, 
veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de 
vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. 
 
De aanvraag is, onder de voorwaarden die hierna worden geformuleerd en onder voorbehoud 
van een aangepast en goedgekeurd boscompensatievoorstel, in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen, met de toepassing van de afwijkingsmogelijkheden, alsook met de goede 
plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. 
 
De vergunning voor de ingedeelde inrichting of activiteit en de stedenbouwkundige 
handelingen en vegetatiewijzigingen die betrekking hebben op de werffase, kan verleend 
worden voor een vergunningstermijn van 8 jaar die aanvangt bij de start van de werken. De 
vergunning voor de overige stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen kan 
verleend worden voor onbepaalde duur. 
 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
Aan de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen en de nv pr De Vlaamse 
Waterweg, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, wordt de vergunning verleend 
voor de volgende stedenbouwkundige handelingen voor de sanering, verondieping en 
natuurontwikkeling van de kleiputten van Terhagen, gelegen te 2850 Boom en 2840 Rumst, in 
de zone tussen de Rupel, de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat zoals aangeduid in het 
Omgevingsloket: 
 
Planaanduiding  Stedenbouwkundige 

handeling 
Beknopte beschrijving 
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VH01  Ontbossen  Het rooien van bos met een totale oppervlakte 
van 42,7123 hectare 

VH02  Slopen of verwijderen  Slopen van:  
- de bestaande tunnel onder de Kapelstraat;  
- de infrastructuur van de visclub: het clubhuis, 

een sanitair gebouw en enkele bijgebouwen. 
VH03  Slopen of verwijderen  Opbraak van een deel van het fietspad dat 

parallel met de Rupel loopt, met een oppervlakte 
van 2.200 m2.  

VH04  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Bouwen van een tunnel onder de Kapelstraat als 
toegang tot de kleiputten voor het werfverkeer. 

VH07  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Bouwen van een tijdelijke loskade in de Rupel 
met damplanken (voor een periode van 8 jaar). 

VH08  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het heien van 14 tijdelijke aanmeerpalen 
(dukdalven) in de Rupel (voor een periode van 8 
jaar). 

VH09  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het heien van 2 aanmeerpalen in de Rupel, voor 
het aanmeren van pleziervaartuigen.  

VH10  Het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk 
wijzigen  

Tijdelijke reliëfwijziging in de Rupel om de kade 
toegankelijk te maken voor duwbakken: de 
vaargeul van de Rupel wordt verbreed over een 
lengte van 270 m en een breedte van 35 m en de 
aanpalende oever wordt beperkt afgegraven. Om 
uitspoeling tegen te gaan wordt de bodem 
versterkt met stortsteen.  

VH11  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Aanleggen van een tijdelijke werfweg in de zone 
tussen de Rupel en de Kapelstraat in een 
steenslagverharding met een oppervlakte van 
circa 5.600 m2 

VH12  Het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk 
wijzigen  

Het uitvoeren van een reliëfwijziging voor de 
aanleg van de tijdelijke werfweg in de zone 
tussen de Rupel en de Kapelstraat.  

VH13  Een grond gebruiken, 
aanleggen of inrichten  

Tijdelijke werkzone voor de werken in de 
kleiputten.  

VH14  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het plaatsen van een fietstunnel onder de 
werfweg/ecocorridor en aansluiten van het 
fietspad langs de Rupel.  

VH15  Het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk 
wijzigen  

Het uitvoeren van een reliëfwijziging voor de 
fietstunnel langs de Rupel.  

VH16  Het reliëf van de 
bodem aanmerkelijk 
wijzigen  

Reliëfwijzigingen in heel het gebied, 
hoofdzakelijk ophogingen en in mindere mate 
afgravingen, voor de afdekking van de 
stortplaatsen en de terreinmodellering van het 
nieuwe landschap. 

VH18  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het plaatsen van keermuren aan de 
(toekomstige) toegang naar de kleiputten 
aansluitend bij de Kapelstraat en in het 
noordelijk deel van het gebied op de aansluiting 
van het pad dat naar de Bosstraat leidt. 
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VH19  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het plaatsen van een voetgangersbrug in de 
ecocorridor. 

VH20  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het aanleggen van een fietsbrug op het 
Keibrekerspad.  

VH21  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het aanleggen van tijdelijke riolering. 

VH22  Nieuwbouw of 
aanleggen  

Het aanleggen van definitieve riolering.  

 
 
Aan de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen en de nv pr De Vlaamse 
Waterweg, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, wordt de vergunning verleend 
voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20210621-
0014, gelegen te 2850 Boom en 2840 Rumst, in de zone tussen de Rupel, de Bosstraat, de 
Kapelstraat en de Hoogstraat zoals aangeduid in het Omgevingsloket, omvattende volgende 
inrichtingen en activiteiten: 
 
Rubriek Omschrijving Totale hoeveelheid Klasse 
6.5.1°  
 

Brandstofverdeelinstallatie met twee 
verdeelslangen  

2 verdeelslangen 3 

15.1.1°  
 

Het stallen van 16 bedrijfsvoertuigen, waarvan: 2 
kranen 87 ton, 10 dumpers 40 ton, 2 (rups)kranen 
25 ton, 1 wiellader en 1 sproeiwagen  

16 voertuigen 3 

17.3.2.2.2°c)  
 

De opslag van 20.000 liter diesel in 2 
bovengrondse dubbelwandige mobiele tanks van 
elk 10.000 liter 

16,66 ton 2 

60.2°  
 

Definitieve opslagplaats voor bodemsanerings-

werken met 3,1 miljoen m3 aanvulgrond en 

600.000 m3 aanvulgrond voor de aanleg van een 
rietmoeras, de stabilisatie van de Hoogstraat, een 
beperkte ophoging van het Keibrekerspad en een 
beperkte afwerking van de achterzijde van het 
woongebied langs de Kapelstraat.  

3.700.000 m3 
 

1 

61.2.2°  
 

De tussentijdse opslag van aanvulgrond, centraal 
in het projectgebied. 

100.000 m3 2 

 
Aan de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen en de nv pr De Vlaamse 
Waterweg, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, wordt de vergunning verleend 
voor de wijziging van vegetatie, gelegen te 2850 Boom en 2840 Rumst, in de zone tussen de 
Rupel, de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat zoals aangeduid in het Omgevingsloket: 
 
Planaanduiding  Handeling Beknopte beschrijving 
1. Ontbossen kleiputten  Het mechanisch of 

chemisch beschadigen of 
vernietigen  

Het ontbossen van de kleiputten  

2. Ontbossen tussen 
Rupel en Kapelstraat  

Het mechanisch of 
chemisch beschadigen of 
vernietigen  

Het ontbossen tussen de Rupel 
en de Kapelstraat.  

3. Verwijderen vegetatie 
fietspad Rupeldijk  
 

Het mechanisch of 
chemisch beschadigen of 
vernietigen  

Het verwijderen van de vegetatie 
ter hoogte van het fietspad langs 
de Rupel.  
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4. Uitgraven 
Rupelbodem en 
Rupeloever 

Het wijzigen van het reliëf  Het uitgraven van de 
Rupelbodem en het aanpassen 
van de oever. 

5. Reliëfwijziging in 
kleiputten zone tussen 
Rupel   

Het wijzigen van het reliëf  Het wijzigen van het reliëf in het 
hele gebied van de kleiputten  

6. Wijziging 
waterhuishouding   

Het rechtstreeks of 
onrechtstreeks wijzigen van 
de waterhuishouding  

Het wijzigen van de 
waterhuishouding van het hele 
gebied. 

 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor: 

- een vergunningstermijn van 8 jaar die aanvangt bij de start van de werken voor de 
ingedeelde inrichting of activiteit en de stedenbouwkundige handelingen en 
vegetatiewijzigingen die betrekking hebben op de werffase;  

- onbepaalde duur voor de overige stedenbouwkundige handelingen en 
vegetatiewijzigingen. 

 
De omgevingsvergunning is afhankelijk van de naleving van de volgende voorwaarden en/of 
lasten:  
§1. Met betrekking tot de stedenbouwkundige handelingen en de vegetatiewijzigingen: 

1. De volgende planelementen die gekoppeld zijn aan de werffase worden slechts in stand 
gehouden tijdens de werffase: 
- Tijdelijke loskade (VH07); 
- Tijdelijke aanmeerpalen (VH08); 
- Tijdelijke reliëfwijziging Rupel (VH10); 
- Tijdelijke werfweg (VH11); 
- Tijdelijke reliëfwijziging werfweg (VH12); 
- Tijdelijke werfzone Kleiputten (VH13); 
- Tijdelijke riolering (VH21); 
Na de sanering en aanleg van het nieuwe reliëf in de kleiputten worden de tijdelijke 
infrastructuren verwijderd, wordt de oever en bodem van de Rupel hersteld in de 
oorspronkelijke staat en wordt de zone tussen de Kapelstraat en de Rupel ingericht als 
ecocorridor. Dit wordt gerealiseerd binnen het jaar na afloop van de werken. 

2. Om de impact van erosie, afspoeling en grondverschuiving bij de aanvulling te 
beperken worden volgende maatregelen genomen: 
- het voorzien van een kleine grondberm afwaarts de helling om eventueel 

afspoelend materiaal tegen te houden; 
- het voorzien van een laterale sloot aan de stroomopwaartse zijde van de aanvulling 

(toestromend water vergroot immers erosie op de kale aanvulgronden); 
- onmiddellijke ingroening van afgewerkte delen die een goede bescherming tegen 

erosie bieden (zoals grassen en bomenaanplant). 
3. Om bodeminstabiliteit tijdens en na de aanvulling te voorkomen, worden volgende 

maatregelen genomen: 
- de aanvulling zo homogeen als mogelijk en laagsgewijs laten verlopen; 
- de aanvulling gelijkmatig te verdichten zonder evenwel de eindafdek te 

compacteren (deze wordt dus niet verdicht); 
- een doorlopende periodieke visuele monitoring van de taluds voorzien, in het 

bijzonder langs de buitenranden van de groeve; 
- Indien er zich erosiegeulen, afschuivingen of scheuren voordoen, zullen de werken 

in de getroffen zone tijdelijk worden stopgezet en worden maatregelen genomen 
om de taluds te stabiliseren (aanpassing van de taluds, ontlasting van de taluds,…). 
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4. Om bodemverdichting bij de aanvulling te voorkomen, voert de exploitant de volgende 
maatregelen uit: 
- maximale aanvoer via tijdelijke interne werfpistes in puin/steenslag of over 

rijplaten; 
- gebruik maken van voertuigen op rupsbanden of banden met maximale 

bandenspanning van 15 kPa; 
- aanvulling met gronden op een logische terugschrijdende wijze: de aanvullingen 

starten op de grootste afstanden tot de kade, waardoor aangevulde zones niet met 
zwaar verkeer hoeven te worden betreden. Eventuele tijdelijke werfwegen in 
gekeurd puin op geotextiel tot aan het aanvulfront worden dan ook 
terugschrijdend afgebroken voorafgaand aan de aanvulling. 

5. De afwatering van het inrichtingsgebied wordt tijdens de werken gegarandeerd door 
regelmatige inspectie en ruiming van de bestaande afvoeren. Indien nodig wordt een 
nieuwe afvoer gecreëerd met voldoende mogelijkheden voor ruiming (voldoende 
diameter en voldoende inspectiemogelijkheden). 

6. Alle ecologisch relevante milderende maatregelen uit het MER zoals opgenomen in de 
bijlagen ‘B26 milderende maatregelen’ en ‘V1 Bijlage Nota timing ecologische aspecten’ 
en de milderende maatregelen uit de passende beoordeling worden strikt nageleefd. 
Bijkomend gelden volgende voorwaarden: 

- Wanneer er op locaties binnen het projectgebied tijdens het broedseizoen van 
de oeverzwaluw – lopende van half april tot half augustus – wordt gewerkt, 
worden op die locaties verticale zandwanden vermeden. 

- Er wordt een donkere periode voorzien tijdens de nacht, van 22 uur ’s avonds 
tot 6 uur ’s morgens. 

- In het volledige projectgebied worden in de zones waar Japanse duizendknoop 
voorkomt de richtlijnen van Thoonen & Willems (2018) gevolgd. Concreet gaat 
het over het toepassen van bioveiligheidsmaatregelen bij grondverzet, beheer 
en de verwerking van groenafval van invasieve duizendknoop. De nodige 
bioveiligheidsmaatregelen worden in het bestek van de aannemer(s) 
opgenomen en er wordt toegezien op de naleving ervan. 

7. Alle ecologische maatregelen worden aangestuurd, opgevolgd en gerapporteerd via 
een jaarlijks op te maken ecowerkplan en ecovoortgangsrapport: 
- Het ecowerkplan (= planning vooraf) omvat de fasering (die in een volgend 

werkplan kan worden bijgesteld). In het werkplan wordt aangegeven op welke 
wijze, op welke locatie en op welke tijdstippen uitvoering zal worden gegeven aan 
de ecologisch relevante maatregelen (uit het MER) of voorwaarden (uit de 
vergunning), zowel voor de maatregelen met betrekking tot werfuitvoering in de 
zones waar de werf opstart of lopende is, als voor de maatregelen met betrekking 
tot natuurinrichting. Dit ecowerkplan omvat de onderzoeksresultaten en inzichten 
van de studies die het INBO ondertussen zal hebben uitgevoerd ter onderbouwing 
van het werkplan; 

- Het ecovoortgangsrapport (= rapportering achteraf) beschrijft de uitgevoerde 
werken in relatie tot de fasering uit het ecowerkplan. In het ecovoortgangsrapport 
wordt aangegeven welke concrete acties (wijze, locatie, tijdstippen) genomen 
werden om uitvoering te geven aan de maatregelen (uit het MER) of voorwaarden 
(uit de vergunning), zowel voor de maatregelen met betrekking tot werfuitvoering 
in de zones waar de werf loopt als voor de maatregelen met betrekking tot 
natuurinrichting in de zones waar de natuurontwikkeling loopt. Dit 
voortgangsrapport bevat de monitoringresultaten en inzichten over natuur die het 
INBO tijdens het project zal verwerven. 

8. Boscompensatie: 
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- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het 
Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het 
compensatieformulier met kenmerk: 21-216492. 

- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 427,123 m2. Deze oppervlakte valt niet meer 
onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.  

- De ontbossing wordt beperkt tot maximaal 10 ha/jaar. 
- Maximaal 25 ha van de percelen mag tegelijk gebruikt worden als werfzone, dit 

impliceert dat er reeds bosherstel wordt uitgevoerd tijdens de duur van de 
werkzaamheden.  

- Wanneer de compenserende bebossing volledig is uitgevoerd kan men hiervan een 
attest bekomen bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos.  

9. Het nieuwe landschap wordt na de opvulling beplant met nieuw bosplantsoen. 
Minstens 70% van het kleiputtengebied wordt bebost. 

10. Het vrachtverkeer wordt maximaal buiten de ochtend- en avondspits georganiseerd. 
11. De stukken lein die verwijderd worden aan de tunnel onder de Kapelstraat en die nog 

in goede staat zijn, worden gegroepeerd en verplaatst naar een geschikte locatie 
binnen het inrichtingsgebied, bijvoorbeeld langs een wandel- of fietspad. 

12. De mogelijkheid en haalbaarheid om het Keibrekerspad tijdens de werkzaamheden als 
recreatieve verbinding in stand te houden door dit pad voorafgaand aan de 
werkzaamheden in het oostelijke deel van het inrichtingsgebied tijdelijk om te leggen, 
wordt onderzocht. Opties zijn om het Keibrekerspad tijdelijk om te leggen in het 
westelijke deel van het inrichtingsgebied nadat de werken hier beëindigd zijn, of, 
indien dit geen optie is door een overlap met werfzones, het Keibrekerspad om te 
leggen in het oostelijk gelegen vijver- en bosgebied van de vzw Natuurpunt. Deze 
laatste optie kan alleen gekozen worden in overleg en met akkoord van Natuurpunt. 

13. Het wandelpaadje doorheen corridor Molleveld en de wandelroute dwars op corridor 
Molleveld (knooppunt 202-276) worden voorafgaand aan de werken tijdelijk omgelegd 
via het jaagpad langs de Rupel om vervolgens doorheen het gemeentelijk park van 
Terhagen en langs de Korte Veerstraat, de Kapelstraat over te steken en dan via de 
poort van De Beukelaer (waar er geen werkzaamheden zullen zijn) het groengebied 
binnen te treden. 

 
§2. Met betrekking tot de ingedeelde inrichting of activiteit:  

a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij 
wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van 
toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel 
II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: 
https://navigator.emis.vito.be/. 

 
b. Bijzondere milieuvoorwaarden: 

a. Nieuwe: 
1. De aanvraag tot wijziging van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel 

5.60.2 van titel II van het VLAREM wordt toegestaan. In het projectgebied kunnen 
de volgende aanvulgronden worden gebruikt: 
- Ondergrond (> 1,5 m): gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV 

van het VLAREBO en aan bijlage VII van het VLAREBO inzake uitloogbaarheid 
van zware metalen, met uitzondering van de volgende organische 
parameters: 
- minerale olie: 500 mg/kg ds; 
- PCB: 0,033 mg/kg ds; 
- fenantreen 30 mg/kg ds 

https://navigator.emis.vito.be/
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- Benzo(ghi)peryleen: 35 mg/kg ds; 
- Ethylbenzeen: 5 mg/kg ds; 
- Xyleen: 6 mg/kg ds; 
- Styreen: 1,5 mg/kg ds; 
- Som BTEX: 6 mg/kg ds. 
De pH is hoger dan 3. Dit komt overeen met een milieuhygiënische code van 
maximaal code 4y1. Deze acceptatiecriteria worden herrekend op basis van 
de structuurparameters (kleigehalte, gehalte aan organisch materiaal en pH) 
van de aangevoerde partijen grond, zoals aangegeven in het VLAREBO 
(bijlage IV en V); 

- Substraat (1 - 1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik 
(code 211) volgens bijlage V van het VLAREBO, van nature verhoogde 
concentraties voor chroom (boven de waarde voor vrij gebruik, tot 
maximaal 192 mg/kg ds (80 % BSN type III)) zijn toegestaan. De pH bevindt 
zich tussen 3 en 9; 

- Bodem (0 - 1 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 
211) volgens bijlage V van het VLAREBO. Natuurlijk verhoogde concentraties 
aan chroom zijn niet toegestaan. Gronden uit de formaties van Lillo en 
Kattendijk zoals ze voorkomen binnen het Oosterweelproject zijn geschikt. 
De pH bevindt zich tussen 3 en 9. 

- Aanvulgronden met concentraties boven de detectielimiet voor PFAS, PFOS 
en PFOA worden uitgesloten voor opvulling van de groeve. 

2. De uitgegraven bodem die tijdelijk kan worden opgeslagen op de tussentijdse 
opslagplaats (TOP) in het centraal gedeelte van de kleigroeve voldoet aan 
dezelfde acceptatiecriteria als voor de definitieve opslagplaats (DOP) voor het 
opvullen van de groeve. 

3. De aanvraag tot wijziging van de milieuvoorwaarden met toepassing van artikel 
artikel 5.61.2.2, §2, van titel II van het VLAREM wordt toegestaan. De registratie 
van de aangevoerde hoeveelheden grond gebeurt op basis van het aantal 
aangemeerde schepen. Via een track & trace-systeem is de tracering van elke 
grondpartij vanaf de uitgraving tot aan de definitieve bestemming gekend door 
GPS of een vergelijkbaar digitaal systeem. De afdeling Handhaving van het 
Departement Omgeving heeft steeds online toegang tot dit systeem. 

4. Stofmaatregelen: 
- Bij droog en winderig weer, waarbij de oppervlaktes beginnen te verstuiven, 

worden de gronden vochtig gehouden door (mobiele) sproei-installaties:  
- voor wegen: met sproeier achter trekker;  
- voor hopen en blootliggende afdeklagen: met beregeningsinstallatie. 

- Voor de sproei-installaties wordt maximaal gebruik gemaakt van 
hemelwater. Het water wordt zeer fijn verneveld, zodat er zeker geen afvloei 
van water in het projectgebied kan voorkomen. 

- De tijdelijke opslaghopen met een maximale hoogte van 6 m worden 
aangelegd op een plaats waar langs de zuid- en westzijde volgroeid bos (12 
à 15 m) aanwezig is. 

- Vergraven en gestockeerde gronden worden vochtig gehouden en niet-
begroeide grond wordt na de werken snel gefixeerd door het stimuleren van 
begroeiing of technische maatregelen zoals geotextiel. De (initiële) 
begroeiing gebeurt met groen dat een goede bescherming biedt tegen erosie.  

- De voertuigsnelheid van het werfverkeer wordt beperkt tot 40 km/uur (< 
3.500 kg brutogewicht) of 30 km/uur (> 3.500 kg brutogewicht);  

- De tijdelijke interne werfwegen worden goed onderhouden, waaronder het 
vochtig houden van de werfwegen in periodes van droogte, het regelmatig 
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verversen van de steenslag en het zeer regelmatig borstelen met 
borstelwagen van de verharde oppervlakken en de overslagkade;  

- De activiteiten worden maximaal afgeschermd door het plaatsen van 
schermen of taluds. 

5. Geluid: 
- Bosstraat en Nachtegaalstraat: 

- De hoofdaanvoerroute wordt op minstens 200 m afstand van de 
woningen in de Bosstraat en de Nachtegaalstraat aangelegd. 

- De aanleg van het Bosstraat-Balkon gebeurt meteen bij de 
saneringswerken van het asbeststort. 

- Molleveld en Kapelstraat: 
- Er wordt een gronddam van minstens 6 m hoog voorzien beginnend ten 

zuiden van de Kapelstraat (langs de tunnel) tot 100 m ten noorden van 
de Kapelstraat. 

- De gronddam wordt gedimensioneerd aan de hand van een controle 
geluidsmeting. 

- Tijdens de inrichtingswerken zijn geluidshinderlijke activiteiten verboden 
tijdens het weekend, op feestdagen en elke dag voor 7 uur en na 19 uur. 
Wegens weersomstandigheden, bijzondere omstandigheden of overmacht, 
kan het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd uitzonderingen 
toestaan op deze regel. 

 
De vergunningverlenende overheid wijst op volgende aandachtspunten:  

1. Wanneer een aparte omgevingsvergunning voor een bemaling wordt gevraagd waarbij 
het bemalingswater wordt geloosd in de Rupel, moet wegens de ligging in een speciale 
beschermingszone (Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent) 
een passende beoordeling bij deze aanvraag worden toegevoegd. 

2. De omgevingsvergunning kan pas tot uitvoer worden gebracht nadat een afzonderlijke 
afwijking op het Soortenbesluit wordt verkregen. 

3. Er is vraag naar blijvende participatie en duidelijke communicatie over de fasering van 
de werken, de praktische hinder en alternatieve routes, de geleverde inspanningen voor 
fauna en flora en de gegevens uit kwaliteitscontroles. 

 
 
Dit verslag is opgemaakt door Hannah De Temmerman, secretaris GOVC. 
 
 
 
 
 
 
Peter Schryvers 
Voorzitter GOVC 
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