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Omgevingsvergunningsaanvraag van de nv De Vlaamse Waterweg voor het exploiteren van een 
nieuwe inrichting, namelijk het opvullen en saneren van de Kleiputten Terhagen met niet-
verontreinigde bodemmaterialen gelegen te Rumst en Boom 

 

Mijnheer de voorzitter, 

Wij ontvingen uw adviesvraag op 18 november 2021. De openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) geeft advies over deze omgevingsvergunningsaanvraag op basis 
van artikelen 37, §4 en 38, §3 van het Omgevingsvergunningsbesluit van 27 november 2015. 

 

De site is een onderdeel van de historische en tot op vandaag actieve kleiontginning langs de Rupel. 
Ten westen hiervan is het provinciaal domein De Schorre gelegen. Ten oosten ligt het vijver- en 
bosgebied dat ontstond door recentere ontginningen (o.a. Swenden en Heylen en de huidige 
ontginning Wienerberger). Noordelijk bevindt zich de actieve ontginningszone van Wienerberger. 

Op de huidig aangevraagde percelen werd de ontginning van klei reeds decennia geleden voltooid. 
Delen van deze voormalige ontginningszone werden in het verleden opgevuld met stortmateriaal 
waaronder huisvuil, gips en asbestafval. Nadien heeft er een spontane verbossing in het gebied 
plaatsgevonden. Het terrein wordt gekenmerkt door uitgesproken hoogteverschillen en is sterk 
begroeid met bomen en struiken. Het grootste deel van de groeve is momenteel op het gewestplan 
ingekleurd als golfterrein. De gemeente Rumst heeft de mogelijke invulling als golfterrein geschrapt 
bij de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan van Rumst, zoals 
goedgekeurd door de deputatie op 14 maart 2019. Er is een provinciaal planningsproces lopende om 
de gewestplanbestemming ‘golfterrein’ te schrappen en om een bestemming als publiek toegankelijk 
groengebied te verankeren. 

VIA OMGEVINGSLOKET 

 

Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie 

uw bericht van 18/11/2021 afdeling Afval- en materialenbeheer 

uw kenmerk 2021027860 dienst/team Reststromen  

bijlagen  contactpersoon Michèle Kuppens, 015 284 333 

Mechelen 06/01/2022 ons kenmerk AMB/RS/MK/2021-IF-02552 
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Voorwerp van de aanvraag 

Het project omvat de sanering van de voormalige stortplaatsen ter hoogte van de kleiputten 
Terhagen met de creatie van een nieuw landschap. Hiervoor zijn reliëfwijzigingen nodig in de zone 
tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat op het grondgebied van Boom en Rumst. 

De voormalige stortplaatsen betreffen een asbeststortplaats van Eternit, een huisvuilstortplaats en 
een gipsstortplaats gelegen in de betreffende kleigroeve.  
In 2014 werden er voor de kleiputten Terhagen een oriënterend en een beschrijvend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Deze studie geeft aan dat er op de site een historische 
bodemverontreiniging aanwezig is die aanleiding geeft tot bodemsanering van: 

- Het Eternitstort: in het vaste deel van de aarde werd een verontreiniging met asbest 
vastgesteld; 

- De volledige onderzoekslocatie: in het grondwater werd een verontreiniging met anionen en 
kationen vastgesteld; er bestaat een verspreidingsrisico naar het oppervlaktewater van de 
Rupel. 

Deze vaststelling is de aanzet geweest voor de opmaak van een bodemsaneringsproject (BSP), waarin 
verschillende saneringsvarianten volgens het BATNEEC-principe 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. Het tussentijds BSP werd in het loket 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 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, zijnde het provinciebestuur, de Vlaamse Waterweg en de 
gemeentebesturen van Rumst en Boom. 

De OVAM (afdeling Bodembeheer) bevestigt in een schrijven van 8 oktober 2020 zich akkoord te 
verklaren met de uitgangspunten en besluiten van het BSP partim I (september 2020).  
De voorkeursvariant van het BSP omvat de afdekking van het asbest- en huisvuilstort conform 
VLAREM II met een kleimat, een HDPE-folie, drainagematten en een bijkomend grondpakket van 
ongeveer 2 m dikte.  
De afdekking van het tussengebied (omvattend het gipsstort) gebeurt met een kleilaag.  
De hoeveelheid grond die nodig is om herbebossing toe te laten binnen de saneringsperimeter werd 
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geraamd op 3,1 miljoen m³, die via de Rupel zal worden aangevoerd. Met dit groot volume wordt 
tegelijk invulling gegeven aan de diversiteitswens op vlak van reliëf, beleving  en 
ontwikkelingsmogelijkheden voor een klimaat robuust bos.  
Aanvullend, buiten de perimeter van het BSP, gebeurt de verontdieping met een bijkomend volume 
grond van 600 000 m³ op plaatsen waar dit leidt tot een significante meerwaarde voor mens of 
natuur. Het betreft onder meer de volgende werken: 

- 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. Het zijn vijvers die deels 
dienen te verdwijnen voor de saneringsafdekking, die 12 m diep in het landschap ingesneden 
zijn en daardoor permanente afpomping behoeven; 

- De stabilisatie tegen verdere afkalving van de Hoogstraat; 
- De beperkte ophoging van het Keibrekerspad om dit fietscomfortabel te maken; 
- De beperkte afwerking van de achterzijde van de bebouwing langs de Kapelstraat. 

De aangevoerde gronden (in totaal 3,7 miljoen m³) kunnen door Lantis ter beschikking worden 
gesteld en zijn afkomstig van de Oosterweelwerf. Dergelijk grondvolume kan op korte termijn 
aangevoerd worden via het water, zodat de sanering en de nieuwe morfologie binnen een relatief 
korte termijn kunnen worden uitgevoerd. De bouw van een los- en laadkade aan de Rupel en de 
constructie van een nieuwe tunnel die de kleiputten , onder de Kapelstraat door, verbindt met de 
Rupel zijn hiervoor noodzakelijk.  

Vooraleer het terrein zijn nieuwe vorm krijgt, zal het gebied echter worden ingericht als tijdelijke 
werfzone. Het terrein moet toegankelijk gemaakt worden, de bossen (totaal te rooien oppervlakte 
bedraagt 41,74 ha) worden gefaseerd gerooid (maximum 10 ha per jaar) en er wordt dus een 
verbinding gemaakt tussen de kleiputten en de Rupel, die toegankelijk is voor werfverkeer. 

De aangevoerde gronden worden via de tijdelijke kade op dumpers overgebracht en gaan 
rechtstreeks naar de kleiputten waar de gronden op de juiste locatie gedeponeerd en uitgespreid 
worden. Er is in de werkzone tussen de Rupel en de Kapelstraat geen tijdelijke opslag van 
aangevoerde gronden. Het is de bedoeling dat de aangevoerde gronden zonder tussenopslag op hun 
definitieve bestemming worden aangebracht. Om de continuïteit van de aanvoer niet te 
hypothekeren en om onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen, wordt er echter binnen de 
kleiputten zelf een zone afgebakend waar eventuele tussentijdse grondstockage mogelijk is. Hiervoor 
wordt rubriek 61 aangevraagd, namelijk tussentijdse opslagplaats van 100 000 m³ uitgegraven 
bodem die voldoet aan de Vlarebo-bepalingen. Deze zone, genaamd tijdelijke werfzone VH13, ligt 
centraal in het gebied en bevindt zich op voldoende afstand van de omliggende woningen. 

De reliëfwijziging vormt het grootste onderdeel binnen de voorliggende vergunningsaanvraag. De 
ophoging omvat in eerste instantie de afdekking van de voormalige stortplaatsen volgens de regels 
die zijn vastgelegd binnen het bodemsaneringsproject (BSP). Na de sanering krijgt het gebied dat 
gevangen wordt tussen de Bosstraat, de Hoogstraat en de Kapelstraat een bijkomende ophoging in 
functie van de terreinmodellering van het nieuwe landschap. De bijkomende ophoging staat verder 
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ook in voor de herbebossing op de gesaneerde delen. 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. 

Een verbrede werfweg, parallel aan de Bosstraat werd recent gebruikt om een eerste (tijdelijke) 
afdekking van het asbeststort te kunnen uitvoeren. Deze weg en de volledige omgeving van het 
asbeststort zijn als voorzorgsmaatregel, op bevel van de OVAM en van de burgemeester, afgesloten 
met draadafsluiting en volstrekt verboden te betreden. 

 
De vermoedelijke startdatum van het project wordt bepaald op 1 juni 2022. De sanering van de 
voormalige stortplaatsen in de kleiputten en de overige reliëfwijzigingen in de kleiputten kunnen op 
een relatief korte termijn van 8 jaar worden uitgevoerd. 

 
De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.61.2.§2 van VLAREM II inzake de weegbrug, 
aangezien de gronden reeds geregistreerd worden via de schepen.  

Daarnaast wenst de aanvrager een afwijking van de sectorale exploitatievoorwaarden te bekomen 
voor wat betreft de chemische samenstelling van de uitgegraven bodem, die gebruikt mag worden 
voor de opvulling. Men wenst de groeve op te vullen met gronden die voldoen aan 80% van de 
bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype III (BSN type III) van het VLAREBO (meer bepaald 
bijlage IV). 

Voor deze gevraagde afwijking werd een “Studie Ontvangende Groeve” van 5 maart 2021 
(uitgevoerd door Tractebel) bijgevoegd aan de aanvraag. 

 
De OVAM wordt advies gevraagd voor de volgende rubriek: 

- Rubriek 60.2 (DOP): de gedeeltelijke opvulling van een voormalige kleigroeve met  
3 700 000 m³ niet-verontreinigde bodemmaterialen, waarvan 3 100 000 m³ aanvulgrond 
noodzakelijk voor het uitvoeren van de bodemsaneringswerken (zie tussentijds BSP) en 
bijkomend wordt nog ca 600 000 m³ aangevuld voor de aanleg van het rietmoeras, de 
stabilisatie van de Hoogstraat ed; 

- Rubriek 61.2.2° (TOP): tussentijdse opslagplaats voor 100 000 m³ uitgegraven bodem die 
voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het 
Bodemdecreet en Vlarebo. Deze tijdelijke grondstockage (binnen de kleiputten) wordt 
aangevraagd om de continuïteit van de aanvoer niet te hypothekeren en om onvoorziene 
omstandigheden te kunnen opvangen. Het is echter de bedoeling dat de aangevoerde 
gronden rechtstreeks, zonder tussenopslag, op hun definitieve bestemming worden 
aangebracht. 
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Evaluatie van de aanvraag 

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, opgemaakt door Tractebel op 29 september 2020.  
Hierbij stelde de 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. 

 

Zoals hierboven gesteld worden de twee voormalige stortplaatsen afgewerkt conform VLAREM II, 
namelijk met een dubbele afdichtlaag bestaande uit een kleimat en HDPE-folie van 2,5 mm dikte, een 
drainagemat en een laag grond van ca 2 m dikte. Het tussenliggend gipsstort wordt afgedekt met een 
kleilaag. 

Het BSP is op heden echter nog niet conform verklaard door de OVAM (afdeling Bodembeheer).  
De afspraak is dat dit BSP pas ingediend zou worden als er een beslissing is over de 
omgevingsvergunning. De ontbossing en de aanleg van de overslagkade, die voorafgaan aan de 
bodemsanering, zijn immers onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag. 

 

Door een wijziging in 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 dient steeds te gebeuren aan de hand van een “studie ontvangende groeve”. 

De voormalige groeve heeft als nabestemming groengebied (dit is bestemmingstype I). Derhalve kan 
de maximale waarde van 80% van de BSN voor bestemmingstype III aanvaard worden. 

De gevraagde afwijking wordt beschreven in de Studie Ontvangende groeve van 5 maart 2021.  
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Subadvies Afdeling Bodembeheer OVAM: GUNSTIG 

Wat betreft de onderafdichting van de opvulling is de Formatie van Boom over het volledig 
projectgebied aanwezig. Niettegenstaande de beperkte dikte, ca. 1 m ter hoogte van het zuidelijk 
gedeelte van het studiegebied, is het resterend gedeelte van de Formatie van Boom voldoende 
ontwikkeld om een buffer te vormen voor eventuele uitloging naar de onderliggende aquifer, de 
Formatie van Zelzate. 

Aangezien als nabestemming voor de groeve groengebied wordt voorzien, zou de maximale waarde 
voor acceptatie, 80% BSN voor bestemmingstype III, aanvaard kunnen worden.  

Uit de evaluatie van de adviesvraag is gebleken dat bij het opstellen van de toetsingswaarden (TW) 
voor de vulgrond de richtlijnen uit de Code van Goede praktijk Studie ontvangende groeve en graverij 
gevolgd worden.  Voor het bepalen van de toelaatbare concentraties in de opvulling worden geen 
berekeningen uitgevoerd aangezien het een éénvoudige groeve betreft met zéér beperkte tot geen 
grondwaterstroming. Daarenboven wordt de groeve ingericht als ondoorlatende kuip (onderaan 
Boomse klei; bovenaan kleiwand aangebracht voor de afscherming van infiltrerend hemelwater). 

Voor de bovenste 1,5 meter worden bodemmaterialen gebruikt die voldoen aan de waarde voor vrij 
gebruik (bijlage V van het VLAREBO).  Voor de onderste halve meter van deze laag mag de waarde 
van chroom afwijken tot de van nature voorkomende waarde. 

Voor de onderliggende opvulling van de groeve worden bodemmaterialen gebruikt die voldoen aan 
de waarde van 80% BSN-III en aan bijlage VII van het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware 
metalen. Voor PCB’s geldt de waarde voor vrij gebruik, namelijk 0,033 mg/kg ds (bijlage V van het 
VLAREBO). De pH is hoger dan 3. 

Rekening houdende met de randvoorwaarden vastgelegd in het VLAREM II, art 5.2.4.1.7§4,  worden 
de concentratie 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 max. 6 mg/kg ds) beperkt tot voorgenoemde waarden 
(Grenswaarden voor het totaalgehalte van organische parameters voor het storten van inerte 
afvalstoffen). 

In uitvoering van artikel 161, §4 van VLAREBO en met verwijzing naar de studie van de ontvangende 
grond van artikel 5.60.2, volstaat dat op basis van de studie (en een hierin opgenomen waarde voor 
vrij gebruik) en een technisch verslag gronden met niet-genormeerde parameters worden toegelaten 
in de groeve.  

Gronden met verdachte parameters, waarvoor geen bodemsaneringsnormen conform bijlage IV van 
het VLAREBO bestaan, kunnen toegepast worden voor de opvulling van de groeve als een 
voorgestelde toetsingswaarde vrij gebruik beschikbaar is en als deze waarde vrij gebruik niet 
overschreden wordt. Indien men een afwijking te opzichte van deze waarde vrij gebruik wil bekomen 
is een aanpassing van bijzondere voorwaarden van de vergunning nodig. 
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Bij de uitvoering van het ontwerp moet het waterondoorlatende karakter van gebruikte materialen 
voor de afsluitende ondoorlatende kleilaag opgevolgd worden. 

 

Gelet op de recente PFOS/PFAS problematiek bij de Oosterweelverbinding stelt de OVAM voor om bij 
deze adviesvraag bijkomende bijzondere voorwaarden op te leggen voor het opvullen van voormelde 
kleigroeve (rubriek 60) voor de (op heden nog) niet-genormeerde parameters PFAS (som), PFOS en 
PFOA. 

Met betrekking tot de parameters PFOS en PFOA werden door VITO recent waarden voorgesteld 
voor de bodemsaneringsnormen en vrij gebruik van bodem vanaf 1 april 2021.  

Deze waarden zijn nog niet in VLAREBO opgenomen, maar worden op heden reeds als beleidsregel 
gehanteerd. 

Vanuit dit gegeven stellen wij voor dat verwezen wordt naar deze toetsingswaarden voor PFAS 
(som), PFOS en PFOA in bodem en grondwater en de daar voorgestelde waarden (waaronder de 
waarden voor vrij gebruik), namelijk: 

- Voor PFAS (som): 8 µg/kg ds; 

- Voor PFOS: 3 µg/kg ds;  

- Voor PFOA: 3 µg/kg ds. 

De aangevraagde opvulactiviteit heeft op die manier geen nadelige invloed op de omgeving en het 
milieu. 

De tussentijdse opslagplaats (TOP) voor 100 000 m³ uitgegraven bodem kan in dat opzicht ook 
aanvaard worden, mits dezelfde acceptatiecriteria worden gehanteerd als voornoemde voorgestelde 
acceptatiecriteria voor het opvullen van de groeve (DOP).   

De OVAM kan bijgevolg vanuit milieustandpunt akkoord gaan met de aangevraagde activiteiten op 
voorwaarde dat uitsluitend gronden worden aangevoerd die voldoen aan 80% BSN type III (zoals 
bepaald in bijlage IV van Vlarebo), met uitzondering van een aantal organische parameters. 

Het advies van de OVAM is beperkt tot de aspecten die betrekking hebben op het afvalstoffen- en 
materialenbeleid.  

Voor de sanerings- en opvulactiviteiten wordt een termijn van maximaal 8 jaar opgegeven.  
Het is dus aangewezen om de vergunningstermijn voor de opvulwerken te beperken tot maximum 8 
jaar. 

 

 

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/ML_Toetsingswaarden%20voor%20PFOS%20en%20PFOA%20%20in%20bodem%20en%20grondwater_vanaf%201april2021_def.pdf
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/ML_Toetsingswaarden%20voor%20PFOS%20en%20PFOA%20%20in%20bodem%20en%20grondwater_vanaf%201april2021_def.pdf
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Afwijkingen op de sectorale voorwaarden 

De OVAM heeft geen bezwaar tegen de in de aanvraag voorgestelde opvulling waarbij afgeweken 
wordt tot 80% van de BSN type III voor een aantal parameters.  

Voor de parameter PCB wordt de voorgestelde norm van 0,033 mg/kg ds aanvaard. 

Voor de parameter minerale olie geldt de norm van 500 mg/kg ds (in plaats van de voorgestelde 
norm van 800 mg/kg ds; 80 % BSN III.) De norm van 500 mg/kg ds is de Europese norm voor het 
storten van inerte afvalstoffen, omgezet in VLAREM II.  

Voor de PAK’s (fenantreen en benzo(ghi)peryleen) gelden de normen van 30 mg/kg ds en 35 mg/kg 
ds (dit zijn eveneens de Europese normen voor inerte afvalstoffen, omgezet in VLAREM II, artikel 
5.2.4.1.7.§4).  

Voor BTEX (ethylbenzeen, xyleen, styreen en som BTEX) gelden respectievelijk de normen van  
5 mg/kg ds, 6 mg/kg ds, 1,5 mg/kg ds en 6 mg/kg ds (dit zijn ook de Europese normen voor inerte 
afvalstoffen). 

Voor PFAS (som), PFOS en PFOA gelden de volgende toetsingswaarden voor vrij gebruik: 8 µg/kg ds 
voor PFAS, 3 µg/kg ds voor PFOS en 3 µg/kg ds voor PFOA. 

Zoals bepaald in de sectorale voorwaarden geldt deze afwijking niet voor de bovenste laag van  
150 cm. 

 
De OVAM gaat ook akkoord de gevaagde afwijking van artikel 5.61.2.§2 van VLAREM II inzake de 
weegbrug, aangezien de gronden reeds geregistreerd worden via de schepen. 

 

Conclusies en advies 

De OVAM geeft dan ook een GUNSTIG advies voor de aanvraag van de nv De Vlaamse Waterweg 
voor het opvullen van de oude kleiputten Terhagen gelegen te Rumsten Boom met  3 700 000 m³ 
niet-verontreinigde bodemmaterialen. 

De afwijking van de normen voor het opvullen van de groeve (artikel 5.60.2) tot 80% van de 
bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype III (80% BSN type III, conform bijlage IV van 
VLAREBO), met uitzondering van een aantal organische parameters, wordt gunstig geadviseerd.  

Bijkomend dienen de volgende organische parameters beperkt te  worden tot de volgende normen: 

- PCB: 0,033 mg/kg ds; 
- Minerale olie: 500 mg/kg ds 
- Fenantreen: 30 mg/kg ds; 
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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. 

Voor de volgende parameters gelden de toetsingswaarden voor vrij gebruik: 

- Voor PFAS (som): 8 µg/kg ds; 

- Voor PFOS: 3 µg/kg ds;  

- Voor PFOA: 3 µg/kg ds. 

Dit op voorwaarde dat er een herrekening gebeurt van de voorgestelde acceptatiecriteria op basis 
van de structuurparameters (kleigehalte, gehalte aan organisch materiaal en pH) van de aangevoerde 
partijen uitgegraven bodem, zoals ook aangegeven in het VLAREBO (bijlage IV en V). 

Voor de bovenste laag van 150 cm moeten de aangevoerde partijen grond voldoen aan de waarden 
voor vrij gebruik van uitgegraven bodem (bijlage V van VLAREBO). 

Voor de aangevraagde TOP gelden dezelfde acceptatiecriteria zoals hierboven voorgesteld. 
De afwijking voor de weegbrug (artikel 5.61.2 §2) wordt eveneens gunstig geadviseerd. 

 

Vergunningstermijn en voorwaarden 

Dit gunstig advies geldt voor een termijn van maximum 8 jaar, mits voldaan wordt aan de volgende 
milieuvoorwaarden: 

- Algemene milieuvoorwaarden  algemeen: artikel 4.1.0.1. to4.1.7.4; 
- Sectorale milieuvoorwaarden: hoofdstuk 5.60: het gedeeltelijk opvullen van de oude 

kleiputten Terhagen met 3 700 000 m³ niet-verontreinigde bodemmaterialen: artikel 5.60.1 
tot en met 5.60.4; 

- Sectorale milieuvoorwaarden 5.61: tussentijdse opslagplaats voor 100 000 m³ uitgegraven 
bodem die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het 
Bodemdecreet en Vlarebo. Deze tijdelijke grondstockage (binnen de kleiputten) wordt 
aangevraagd om de continuïteit van de aanvoer niet te hypothekeren en om onvoorziene 
omstandigheden te kunnen opvangen. Het is echter de bedoeling dat de aangevoerde 
gronden rechtstreeks, zonder tussenopslag, op hun definitieve bestemming in de kleigroeve 
worden aangebracht. 

- Bijzondere milieuvoorwaarden: 
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– De gronden die gebruikt worden voor de opvulling (behalve voor de bovenste laag van 150 
cm) moeten voldoen aan 80% van de bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype III, 
zoals bepaald in bijlage IV van VLAREBO; 
– Voor de parameter minerale olie geldt de norm voor het storten van inerte afvalstoffen, 
namelijk 500 mg/kg ds; 
– Voor PCB geldt de volgende norm: 0,033 mg/kg ds; 
- Voor de PAK’s (fenantreen en benzo(ghi)peryleen) gelden de normen van 30 mg/kg ds en 
35 mg/kg ds; 
- Voor BTEX (ethylbenzeen, xyleen, styreen en som BTEX) gelden respectievelijk de normen 
van 5 mg/kg ds, 6 mg/kg ds, 1,5 mg/kg ds en 6 mg/kg ds; 
- Voor PFAS (som), PFOS en PFOA gelden de respectievelijke toetsingswaarden van 8 µg/kg 
ds, 3 µg/kg ds en 3 µg/kg ds; 
– De voorgestelde 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); 

- De uitgegraven bodem die eventueel tijdelijk worden opgeslagen op de tussentijdse 
opslagplaats (TOP) in het centraal gedeelte van de kleigroeve dient te voldoen aan dezelfde 
acceptatiecriteria die opgelegd worden voor de definitieve opslagplaats (DOP) voor het 
opvullen van de groeve. 
 
 

Hoogachtend, 

 

 

 

Bart Thibau 
Adjunct van de directeur 
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