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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Contact via 

18/11/2021 Project 2021027860 2021OMV93 Lien Eyerman 
tel: 053/726 632 
e-mail: l.eyerman@vmm.be 

Betreft: Wateradvies op vraag van Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 
Aanvraag tot omgevingsvergunning voor de sanering van de voormalige stortplaatsen aan de 
kleiputten van Terhagen te Boom en Rumst 
 
 

Geachte 

 

Ingevolge artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 

gecoördineerd op 15 juni 2018, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling 

van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot 

vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets verleent de 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid onderstaand advies over het hieronder vermelde dossier. 

 

Onderwerp Aanvraag tot omgevingsvergunning voor de sanering van de voormalige 
stortplaatsen aan de kleiputten van Terhagen te Boom en Rumst 

Initiatiefnemer De Vlaamse Waterweg nv 
Vergunningverlener Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 
Datum adviesvraag 18/11/2021 

Projectomschrijving en ligging 

De omgevingsvergunningsaanvraag betreft de sanering van de voormalige stortplaatsen ter hoogte 

van de kleiputten van Terhagen met creatie van een nieuw landschap te Boom en Rumst. 

Alvorens deze werken te kunnen uitvoeren, wordt het bos binnen het projectgebied gerooid en 

worden er verspreid over het gebied constructies en verhardingen gesloopt en opgebroken. 

Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie 



Aanvraag tot omgevingsvergunning voor de sanering van de voormalige stortplaatsen aan de kleiputten van Terhagen te 
Boom en Rumst (vervolg) 

pagina 2 van 5 

Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de Rupel als transportweg gebruikt. Hiervoor wordt in de 

waterloop een kade met bijhorende aanmeerpalen aangebracht. De waterloopbodem wordt 

plaatselijk uitgegraven voor de verbreding van de vaargeul. 

Het volledige projectgebied wordt vervolgens ingericht als werfzone, met de aanleg van een werfweg 

in de zone tussen de Rupel en de Kapelstraat en de afbakening van een zone voor het tijdelijk stapelen 

van gronden die elders op de werf gebruikt worden. 

Verspreid over het gebied worden constructies gebouwd zoals een fietstunnel met bijhorend fietspad 

aansluitend bij de Rupeldijk, een voetgangersbrug in de zone tussen de Kapelstraat en de Rupel, een 

tunnel onder de Kapelstraat, een fietsbrug aan het Keibrekerspad en keermuren om de taluds van het 

nieuwe reliëf op te vangen. 

Tot slot worden er plaatselijk afsluitingen geplaatst en worden er regenwaterriolen voorzien. 

 

De projectlocatie bevindt zich in het Benedenscheldebekken, langs de Rupel (VL11_42, sterk veranderd 

Vlaams Waterlichaam). Volgens de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden is de projectlocatie 

deels mogelijk overstromingsgevoelig. De biologische waarderingskaart geeft aan dat er biologisch 

waardevolle watergebonden natuur op de site voorkomt.  

 

Relevante bepalingen uit het stroomgebiedbeheerplan 

In het bekkenspecifiek deel ‘Benedenscheldebekken’ van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 van 

de Schelde zijn geen specifieke acties ter hoogte van de projectlocatie opgenomen.  

 

Analyse 

Oppervlaktewater- en grondwaterkwantiteit 

Voor de tijdelijke overslaginfrastructuur, de tijdelijke werfwegenis en de permanente wegenis van de 

recreatieve paden zal het hemelwater langs de zijkanten van de weg infiltreren.  

Met de verondieping van de kleiputten te Rumst-Terhagen wordt de afwatering van het van het 

projectgebied gewijzigd. Een vertakt netwerk van afvoergrachten en wadi’s voert het water van de 

noordelijk gelegen zones naar een afwaarts gelegen vijverketen bestaande uit de vijvers “Cuepens”, 

een nieuw aan te leggen vijver ten noorden Kapelstraat en een nieuw aan te leggen waterpartij “eco-

corridor”. Evacuatie van het overtollige water uit de eco-corridor wordt vanaf een peil van 5 mTAW 

via een 6 m brede overlaat naar de huidige afvoerleidingen gestort in de voormalige Kil Landuyt-Van 

Der Planken. 

Gelet op de beperkte oppervlakte van het stroomgebied is de bovenstroomse wateraanvoer naar de 

eco-corridor tijdens de zomermaanden beperkt. Voor een stabiele waterstand in de eco-corridor 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 mTAW.  
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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 d.m.v. 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 mTAW in de eco-corridor bedraagt het maximale debiet door de uitwatering 

naar de Rupel ca. 200 l/s. Uitgemiddeld over een springtij-doodtij cyclus is de gemiddelde 

afwateringscapaciteit ca. 100 l/s. De maximale afvoer van de bovenstroomse gebieden, na buffering 

in de wadi’s bedraagt ca. 250 l/s voor een event met terugkeerperiode van 100 jaar. Het te bufferen 

volume boven de gemiddelde afvoercapaciteit van 100 l/s bedraagt ca. 8.500 m³. 

Het overtollige water moet worden gebufferd in de vijverketen (vijver Cuepens / vijver ten noorden 

Kapelstraat / eco-corridor). De beschikbare oppervlakte voor buffering bedraagt tussen 50.000 en 

60.000 m³. De buffering van ca. 8.500 m³ veroorzaakt hierdoor een beperkte en tijdelijke verhoging 

van de waterstand in de vijverketen van 20 cm. 

Binnen voorliggende vergunningsaanvraag wordt het bestaande riool, als zijnde de ingebuisde 

Potgatbeek, opgebroken bij de afbraak en de aanleg van de tunnel onder de Kapelstraat. Er wordt 

parallel aan de tunnel enerzijds een buis Ø1000 aangelegd die een droge verbinding vormt tussen de 

Molleveld corridor en de kleiputten. Anderzijds wordt er parallel aan deze droge verbinding een riool 

Ø500 aangelegd dat de afwatering van de kleiputten naar de corridor garandeert. 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 die beide afwateren 

naar de bestaande en te behouden riolen die via de oostelijke streng de verbinding maken met de 

Rupel. 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op de Rupel. Het 

onttrokken bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat wordt geloosd op 

de overwelfde Potgatbeek ten zuiden van de Kapelstraat en zo naar de Rupel. Retourbemaling kan hier 

immers overlast creëren bovenop de ondiep aanwezige Boomse klei. Onder de klei kan ze een negatief 

effect hebben op de grondwaterkwaliteit in het Zand van Ruisbroek. Voor de lozing van het 

bemalingswater is een vergunning van de waterbeheerder, namelijk De Vlaamse Waterweg nodig vóór 

de start van de werken. 

 

Oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit 

Voor de lozing in de Rupel van het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad en 

het onttrokken bemalingswater en drainagewater van de tunnel onder de Kapelstraat, zal voldaan 

moeten worden aan de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater in bijlage 2.3.1 van VLAREM II 
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die van toepassing zijn voor het type zwak brak (oligohalien) macrotidaal laaglandestuarium (O1o). Een 

voorafgaande zuiveringsstap voor de parameters arseen, CZV, pH, en de nutriënten Kjedahl-N, totaal 

fosfor en orthofosfaat, alvorens lozing in de Rupel is nodig. Voor de opvolging van de vigerende 

lozingsnormen wordt een periodieke monitoring vooropgesteld met de volgende frequentie: bij start 

van de bemaling en drainage een wekelijkse monitoring gedurende één maand en vervolgens 

maandelijks. De frequentie van monitoring (zeker de wekelijkse monitoring) kan evenwel sneller 

afgebouwd worden in functie van de resultaten. Wanneer de concentraties in het onttrokken 

bemalings- en drainagewater ver onder de vigerende lozingsnormen liggen, kan de frequentie worden 

afgebouwd. 

 

Watergebonden natuur en structuurkwaliteit 

De aanleg en exploitatie van de tijdelijke overslaginfrastructuur betekent een tijdelijke inname van slik 

en schor binnen de Speciale Beschermingszone SBZ-H ‘Schelde- en Durme-estuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent’. Bij de aanleg en afbraak van de tijdelijke overslaginfrastructuur, wordt 

het advies van INBO in belangrijke mate gevolgd en geïntegreerd in het project. Ook wordt na afbraak, 

het slik-schorprofiel hersteld volgens het advies, 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.  

Tijdelijke beperking van migratie van fauna en aantasting van de structuurkwaliteit door de aanleg van 

de tijdelijke overslaginfrastructuur langs de Rupel. Na de werken wordt de overslaginfrastructuur 

integraal afgebroken. 

Rekening houdend met bovenstaande, wordt er geen achteruitgang van de toestand van het 

oppervlaktewaterlichaam van de Rupel verwacht. 

Toetsing van de beoordeling en het voorstel aan de doelstellingen en beginselen van artikel 

1.2.2 en 1.2.3 van het decreet  

Het voorstel geeft niet specifiek uitvoering aan één van de doelstellingen van het decreet integraal 

waterbeleid.  

De ingreep voldoet aan het standstillbeginsel. 

De beoordeling is niet in strijd met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal 

waterbeleid. 
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Besluit 

Er wordt een gunstig advies verleend op voorwaarde dat een vergunning van De Vlaamse Waterweg 

voor de lozing van het bemalingswater in de Rupel bekomen wordt vóór de start van de werken.  

Gelieve, conform artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 inzake de 

watertoets, een afschrift van uw beslissing te bezorgen aan de CIW binnen de 10 kalenderdagen na 

het nemen van de beslissing. 

 

 

Hoogachtend 

 

 

Bernard De Potter 

Administrateur-generaal 

Voorzitter CIW 
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