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Bijlage 1.  Samenvatting voorzorgsmaatregelen Asbeststort langs Bosstraat te 

Boom  

 

1. Voorzorgsmaatregelen 

 

Na het beëindigen van de voorzorgsmaatregelen is de volledige open zone van het 

asbeststort (vroegere werfweg, wandelpad en met gras begroeide zone bovenop het 

asbeststort) alsook de vrijgegraven zone in en beneden het talud afgedekt met 

geotextiel en een laag grond van 0,5 m. Omdat op het steile gedeelte van de talud 

geen geotextiel kon aangebracht worden, werd hier afgedekt met gestabiliseerd zand. 

 

Tijdens de luchtmetingen door VITO uitgevoerd t.h.v. de Bosstraat en in de werfzone 

tijdens de werken werd geen asbest gemeten. Ondertussen loopt tot eind juni 2020 een 

tweede meetcampagne, eveneens uitgevoerd door VITO. 

 

Het wandelpad waar o.b.v. het onderzoek van Tractebel een laag humaan risico en 

verspreidingsrisico (wegens niet-hechtgebonden asbest en ontbreken van begroeiing) 

bestond, werd ondertussen afgedekt. De plaatsen waar hechtgebonden asbest in de 

begroeide zones werd waargenomen door Kiwa Oesterbaai, Talboom en Tractebel 

vormen geen actueel humaan risico of verspreidingsrisico. 

Op locatie 12 werd door Kiwa Oesterbaai niet-hechtgebonden asbest waargenomen op 

de steile helling naar de Bosstraat. Ondanks de aanwezigheid van begroeiing zou hier 

gezien de steilte van de helling run-off voor verspreiding van asbest kunnen zorgen. 

Hier werden 2 zones ingekapseld d.m.v. fixatie, aanbrengen van geotextiel 

en vervolgens polyesterdoeken met epoxyhars. 

Het asbeststort en de oostelijke zone is zo goed als volledig omheind. Aan alle 

vroegere toegangswegen en 

verspreid langsheen de omheining zijn waarschuwingsborden aangebracht. 

 

In afwachting van de definitieve sanering kan m.b.t. het risico voor de 

volksgezondheid het volgende geconcludeerd 

worden: 

 

- Alle locaties waar op basis van de risico-analyse een laag actueel humaan 

risico (AHR), hoog AHR of een verspreidingsrisico (VR) is vastgesteld, zijn 

in de periode juli-november 2019 afgedekt. Sedert de uitvoering 

van de voorzorgsmaatregelen geldt voor deze locaties enkel nog een potentieel 

humaan risico (PHR); 
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-   Alle locaties met een PHR zijn ontoegankelijk gemaakt d.m.v. een omheining; 

 

-  Het asbeststort vormt op dit ogenblik geen gevaar voor de volksgezondheid op 

voorwaarde dat men de voorzorgsmaatregelen respecteert. 

(Bron : Mulders S., 2020, p. 41) 

 

 

 
Figuur 1 : Voorzorgsmaatregelen : afdek van blootgestelde delen van voormalige stortplaats asbest  

met geotextiel en grondlaag van 0.5m (Bron : Mulders S., 2020, p. 24, 25 ) 
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Figuur 2 : Voorzorgsmaatregelen : afdek van blootgestelde talud van voormalige stortplaats asbest  

met grondlaag van 0.5m en gestabiliseerd zand (Bron : Mulders S., 2020, p. 21, 26, 28 ) 
 

 

 
Figuur 3 :  : Voorzorgsmaatregelen : inkapseling van blootgestelde talud van voormalige 

stortplaats asbest d.m.v. afdek met polyesterdoek met epoxyhars (Bron : Mulders S., 2020, p. 29 ) 
 

 

 

 

 

 

Talud - voor afdek 

Talud – na afdek 

met gestabiliseerd 
zand 
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2. Monitoring 

 

Halfjaarlijks wordt door een erkend bodemsaneringsdeskundige een inspectie gedaan 

van het terrein met speciale aandacht voor: 

 

-  Eventuele erosie van de afdeklaag; 

 

-  Locaties waar asbest bloot aan het oppervlak ligt (zonder vegetatie); 

 

-  Controle van afdek t.h.v. locatie 12. 

(Bron : Mulders S., 2020, p. 41) 

 

 

3. Milieuwetgeving 

 

 

De asbestconcentratie mag volgens de milieuwetgeving niet hoger zijn dan 1000 v/m³ 

als jaargemiddelde grenswaarde, of dan 5000 v/m³ als daggemiddelde grenswaarde. 

De richtwaarde is 500 v/m³ als jaargemiddelde.  

 

Onder normale omstandigheden ligt de asbestconcentratie veel lager dan deze 

grenswaarden, gemiddeld rond de 6 v/m³ op basis van omgevingsmetingen in 

Nederland, met uitschieters tot 30 v/m³. 

(Peters J., 2020) 

 

4. Metingen 

 

Op een totaal van 256 filters werden er 28 filters geselecteerd voor analyse op asbest. 

Bij de filterselectie werden per locatie die filters geselecteerd die zo veel mogelijk 

onder windafwaartse omstandigheden ten opzichte van het asbeststort bemonsterd 

werden. Dit wil zeggen dat de kans om asbest afkomstig uit het asbeststort aan te 

treffen zo groot mogelijk is. Door die worst-case benadering kan op basis van een 

beperkt aantal analyses toch een representatieve inschatting gemaakt worden van de 

asbestconcentratie in de omgeving van de Boomse kleiputten. 

 

Op 2 van 28 filters werd asbest aangetroffen, op 26 van de 28 filters werd geen asbest 

aangetroffen. 

De hoogst gemeten asbestconcentratie is 54 v/m³. Dit concentratieniveau wordt als 

zeer licht verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde beoordeeld, maar is ver beneden 

wettelijke daggemiddelde grenswaarde van 5000 v/m³. Beide positieve filters werden 
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bemonsterd in de Kapelstraat. Op de twee andere filters van de Kapelstraat en alle 

acht filters van de Bosstraat werd geen asbest teruggevonden. 

(Peters J., 2020) 

 

 

5. Evaluatie 

 

De gemiddelde asbestconcentratie in de omgeving van de Boomse kleiputten ligt 

tussen 1 en 25 v/m³, afhankelijk van de manier waarop meetwaarden beneden de 

detectielimiet in rekening worden gebracht.  

 

De laagste gemiddelde waarde van 1 v/m³ ligt 500 keer lager dan de jaargemiddelde 

richtwaarde van Vlarem II en 1000 keer lager dan de jaargemiddelde grenswaarde van 

Vlarem II.  

De hoogste gemiddelde waarde van 25 v/m³ ligt 20 keer lager dan de jaargemiddelde 

richtwaarde van Vlarem II en 40 keer lager dan de jaargemiddelde grenswaarde van 

Vlarem II.  

 

Ongeacht de berekeningswijze ligt de gemiddelde asbestconcentratie in de omgeving 

van het voormalige asbeststort ruim onder de wettelijke normen. 

(Peters J., 2020) 
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Bijlage 2. Overzicht van maatregelen om stofemissies te beperken bij niet-geleide 

emissies volgens Vlarem II, afd. 4.4.7. 

 

1. Algemeen 

 

De verplichting om maatregelen te nemen om stofemissies te beperken, worden 

opgelegd door Vlarem II, afd. 4.4.7., Beheersing van niet-geleide emissies, in Artikel 

4.4.7.1.1. 

 

§ 1. 

De exploitant neemt maatregelen om de stofemissies die afkomstig zijn van de opslag 

van stuivende stoffen en van installaties waarbij stuivende stoffen worden 

getransporteerd of behandeld, zo laag mogelijk te houden. 

  

De maatregelen houden rekening met het type en de eigenschappen van de stuivende 

stoffen of zijn componenten, de (ont)ladingsinstallatie en -methode, de massastroom, 

de meteorologische omstandigheden, storingen aan installaties en de locatie van de 

(ont)laadplaats. Ook veiligheidsaspecten worden in rekening gebracht. 

  

§ 2. 

De technische installaties die stofemissies kunnen veroorzaken, en de installaties voor 

de reductie van de stofemissies worden tijdig onderhouden en gecontroleerd om 

stofemissies te minimaliseren. Stoffilters worden tijdig vervangen om de goede 

werking te verzekeren. 

 

Gezien de aard van de activiteiten, zijn de milderende maatregelen gelijkaardig aan 

deze die door de regelgeving opgelegd worden bij infrastructuurwerken (Hoofdstuk 

6.12 van VLAREM II) 

(Arcadis, 2020.06.18, input stofrapport). 

 

2. Maatregelen bij opslag in open lucht 

 

De maatregelen bij opslag in open lucht worden opgelegd door Vlarem II, afd. 4.4.7., 

Beheersing van niet-geleide emissies, in Artikel 4.4.7.2.5. 

 

§ 1. 

Bij opslag in de open lucht van stuivende stoffen van stuifcategorie SC2 en SC3 wordt 

stofverspreiding maximaal beperkt door het bevochtigen van de stuivende stoffen. Voor 

zover de karakteristieken van het terrein en de vaste installaties dat toelaten, worden 

bijkomend de volgende maatregelen genomen : 
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1° • het opslagterrein voorzien van windreductieschermen; 

2° • een ommuring of een groenscherm; 

3° • de opgeslagen hoeveelheid in zo weinig mogelijk hopen verzamelen; 

4° • de hellingsgraad van de hopen zo kiezen dat de toplaag niet afglijdt. 

 

Punt 2° is niet van toepassing op bouw-, sloop- of wegeniswerken. 

  

§ 2. 

Als droog of winderig weer wordt voorspeld, worden de hopen extra besproeid met 

water of schuim. 

  

Het besproeien kan worden vervangen door het bespuiten met een vastleggend middel 

als de goede werking van het middel is gegarandeerd. Kammen en beschadigingen van 

het vastleggende middel in de opslaghoop worden gecontroleerd en hersteld. De 

bespuiting wordt herhaald als dat uit het oogpunt van het voorkomen van 

stofverspreiding noodzakelijk blijkt. 

  

§ 3. 

Als de maatregelen, vermeld in paragraaf 1 en 2, niet worden genomen, wordt de 

opslaghoop afgedekt met fijnmazige netten of zeilen of wordt overgegaan tot een 

gesloten opslag, zoals bepaald in artikel 4.4.7.2.2, tweede lid. 

 

3. Maatregelen om stofverspreiding te voorkomen bij transport, laden en 

lossen 

 

De maatregelen bij opslag in open lucht worden opgelegd door Vlarem II, afd. 4.4.7., 

Beheersing van niet-geleide emissies, in Artikel 4.4.7.2.6 . 

 

§ 1. 

Stofverspreiding bij het transport, het laden en het lossen van stuivende stoffen wordt 

maximaal voorkomen door : 

1° bevochtigbare stoffen van stuifcategorie SC2 afdoende te bevochtigen; 

2° aan de operatoren procedures voor het gebruik van de transport- en 

overslagmiddelen ter beschikking te stellen die minstens de relevante elementen 

bevatten die worden vermeld in bijlage 4.4.7.2. 

  

Bijlage 4.4.7.2 kan door de minister aangevuld of gewijzigd worden. 

  

§ 2. 
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Stofverspreiding bij het transport, het laden en het lossen van stuivende stoffen via 

grijpers wordt maximaal voorkomen door : 

1° het gebruik van een grijper waarbij de grijperschalen goed aansluiten; 

2° 

het gebruik van een bovenaan semigesloten of gesloten grijper voor stoffen uit 

stuifcategorie SC1 en SC2, voor zover de behandelde stof dat toelaat. 

  

  

§ 3. 

Stofverspreiding bij het transport, het laden en het lossen van stuivende stoffen via 

transportbanden wordt maximaal voorkomen door : 

1° als stofemissies visueel waarneembaar blijven na de toepassing van de code van 

goede praktijk, vermeld in bijlage 4.4.7.2, open transportbanden in de buitenlucht 

af te schermen tegen windaanval via langsschermen, dwarsschermen of 

overkappingen;  

2° als stofemissies visueel waarneembaar blijven na het nemen van de maatregelen, 

vermeld in punt 1°, over te schakelen op een gesloten transportsysteem. 

  

Een vast opgestelde transportband voor het vervoer van stoffen van stuifcategorie SC1 

die in gebruik wordt genomen na 31 december 2013, wordt gesloten of overdekt 

uitgevoerd. Dat geldt niet voor de delen van de transportband die worden beladen door 

een storttrechter of een ander overslagsysteem. 

  

§ 4. 

Stofverspreiding bij overslagpunten van continue transportsystemen wordt maximaal 

voorkomen door : 

1° de overslagpunten waar stoffen van stuifcategorie SC2 worden overgeslagen, te 

bevochtigen of te benevelen als de producten op voorhand niet voldoende 

bevochtigd zijn; 

2°  als de maatregelen, vermeld in punt 1°, niet kunnen worden toegepast of als ook 

na het nemen van die maatregelen nog visueel waarneembare stofverspreiding 

plaatsvindt, de overslagpunten waar stoffen van stuifcategorie SC2 worden 

overgeslagen, te voorzien van windreductieschermen, als dat technisch mogelijk 

is; 

3° de overslagpunten bij vaste transportsystemen voor stoffen van stuifcategorie SC1 

te voorzien van een behuizing of een stofafzuiging als dat technisch haalbaar is. 

Dat geldt ook voor de stuifcategorieën SC2 en SC3 als stofemissies visueel 

waarneembaar blijven na het nemen van de maatregelen, vermeld in punt 1° en 

punt 2°; 
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§ 5. 

 

Stofverspreiding bij het laden en het lossen van stuivende stoffen via storttrechters 

wordt maximaal voorkomen door : 

1° de storttrechter voor stoffen van stuifcategorie SC1 te voorzien van doelmatige 

keerschotten of roosters. Dat geldt ook voor stoffen van stuifcategorie SC2 die niet 

voldoende bevochtigd worden; 

2° vaste storttrechters voor stoffen van stuifcategorie SC1 te voorzien van een 

stofafzuiginstallatie tenzij dat niet kan wegens locatiespecifieke omstandigheden. 

Deze maatregel moet niet genomen worden als de exploitant kan aantonen dat de 

storttrechter maximaal 10 % van de tijd dat hij in gebruik is, wordt gebruikt voor 

het laden en lossen van stoffen van stuifcategorie SC1.  

 

  

§ 6§6 

 

StoStofverspreiding bij het laden en het lossen van stuivende stoffen via stortgoten, 

vulbuizen, vulpijpen en transportbanden wordt maximaal voorkomen door : 

1° als dat technisch en operationeel mogelijk is, de laad- en losinstallatie te 

voorzien van remschotten of het uiteinde ervan aan te passen opdat 

stofverspreiding beperkt wordt; 

2° als dat operationeel mogelijk is, nieuwe laad- en losinstallaties te voorzien van 

remschotten of het uiteinde van de installatie aan te passen opdat 

stofverspreiding beperkt wordt. 

  

  

§ 7. 

 

Stofverspreiding bij het laden en het lossen van vrachtwagens en treinwagons met 

stuivende stoffen wordt maximaal voorkomen door : 

1° voor vrachtwagens die het bedrijfsterrein verlaten, een open laadbak, gevuld 

met stoffen van stuifcategorie SC1, af te dekken met een dekzeil. Dat geldt ook 

bij stoffen van stuifcategorie SC2 als het vochtgehalte ervan onvoldoende is 

om stofverspreiding te vermijden; 

2° de valputten waarin stuivende stoffen worden gestort, te voorzien van 

keerschotten. 

  

mailto:mer@edw-environmentalengineers.com


BR053.RP.stofrapport.bijlagen.20210303.1600.docx – p.13/23 

  

© 2021 EDW Services bvba., Steenpoeldreef 12, 1850 Grimbergen 

Environmental Engineers 

Mob 0496/07.07.25  

mer@edw-environmentalengineers.com - www.edw-environmentalengineers.com 

V.A.T BE 0862.183.213 Rek.nr. BE46 7340 1685 1636 Bic KREDBEBB 

 

Als het laden van de laadbak of het transport dat het bedrijfsterrein verlaat, wordt 

uitgevoerd door derden, zullen aan het personeel van die derden instructies ter 

beschikking gesteld worden conform punt 1°. 

  

4. Maatregelen om stofverspreiding te voorkomen bij verkeer 
 

De maatregelen bij opslag in open lucht worden opgelegd door Vlarem II, afd. 4.4.7., 

Beheersing van niet-geleide emissies, in Artikel 4.4.7.2.7. 

 

Stofverspreiding door verkeer op en rond het bedrijfsterrein wordt maximaal 

voorkomen door : 

1° de wegen op het terrein regelmatig schoon te maken; 

2° de voertuigsnelheid op het terrein te beperken; 

3° de wegen van het terrein te besproeien als er kans op stofverspreiding is; 

4° de plaatsen waar de op- en overslag plaatsvindt,regelmatig te reinigen; 

5° maatregelen te nemen om stofverspreiding op de openbare weg maximaal te 

voorkomen. 

 

Bijlage 3. Overzicht van in overweging te nemen elementen bij het opstellen van 

procedures en instructies voor de reductie van stofemissies tijdens bouw-, sloop- 

en infrastructuurwerken die plaats vinden in open lucht en die worden 

uitgevoerd door een aannemer volgens Vlarem II, bijlage 6.12 

 

1. Algemeen 

 

3° De bron van de stofvorming wordt afgesloten om de verspreiding van stof te 

beperken 

 

4° Tijdens droog weer of bij wind die tot visueel waarneembare stofverspreiding 

aanleiding geeft, worden handelingen extra omzichtig uitgevoerd om het 

opwaaien van stof te vermijden. 

 

2. Maatregelen ter beperking van stofverspreiding bij het transport, het 

laden en het lossen van stuivende stoffen 

 

1.1.  Grijpers 

 

a) hijsen, zwenken en vieren: 
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  1. 

grijpers die bovenaan geopend zijn, worden niet overladen zodat morsen 

vermeden wordt; 

  2. de schalen van de grijper worden gesloten bij het hijsen, zwenken en vieren; 

  3. 

bij het zwenken worden bruuske bewegingen vermeden zodat stofverspreiding 

wordt beperken; 

b) openen: 

  1. de grijper wordt traag geopend; 

  2. boven een storthoop wordt de grijper zo laag mogelijk (< 1-2m) geopend; 

  3. 

bij een storttrechter (hopper) wordt de grijper pas geopend als hij tot onder de 

bovenwand van de storttrechter is gezakt; 

  4. 

 

na het ontladen wordt de grijper voldoende lang in de recipiënt gelaten om een 

stofarme ontlading te garanderen. 

 

1.2.Wielladers 

 

a) de laadschep wordt niet overladen; er wordt niet boven de zijwanden geladen; 

b) bruuske bewegingen met geladen wielladers worden vermeden; 

c) geladen wielladers rijden met een aangepaste snelheid; 

d) 

wielladers worden zo laag mogelijk en op maximaal 1 meter boven de opslaghoop 

gelost; 

e) wielladers worden tijdig gereinigd zodat het stof verwijderd is. 

 

1.3. Laden en lossen van vrachtwagens 

 

a) het overladen van de laadbak wordt vermeden; 

b) de belading kan gebeuren onder continue verneveling. 
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Bijlage 4. Overzicht van BBT- maatregelen die kunnen genomen worden om de 

stofemissies te voorkomen en te beperken 

 

Met primaire maatregelen wordt de vorming van stof verhindert. Met secundaire 

maatregelen wordt de emissies van het ontstane stof naar de omgeving beperkt. 

 

1. Algemene maatregelen  

 

1.1. Activiteiten laten doorgaan in functie van het weer 

 

Grote stofemissies kunnen vermeden worden door op- en overslagactiviteiten niet te 

laten doorgaan onder erg ongunstige weersomstandigheden. 

 

Indien grote stofwolken worden gevormd door hogere windsnelheden, worden de 

activiteiten best gestaakt.  

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/activiteiten-laten-doorgaan-

functie-van-het-weer 
 

1.2. Afscherming van activiteiten op open terrein 

 

De activiteiten op open terrein kunnen afgeschermd worden met schermen, taluds, …. 

(Arcadis, 2020.06.18, input stofrapport). 

 

De aanleg van aarden wallen, groenschermen, keermuren of schermen rond een open 

terrein verlaagt de impact van de wind en houdt ook een gedeelte van het gevormde 

grof stof tegen. 

 

De impact van deze maatregel is afhankelijk van de afstand van het scherm en de bron 

van opstuiving. 

 

Op zeer grote terreinen (> 10 ha) blijft de impact van wallen en groenschermen 

rondom het totale terrein dan ook vooral beperkt tot de randen van het terrein.  

 

Er kunnen daarom beter schermen per werkzone worden aangelegd.  

 

Bij de werken is de creatie van het Bosstraat-Balkon voorzien, d.i. een brede 

gronddam  die gemiddeld 5 m hoger zal liggen dan de overige opvullingen in het 
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gebied. Dit Bosstraat-Balkon zal ook de stofhinder voor de woningen aan de Bosstraat 

en Nachtegaalstraat en grenzend aan het inrichtingsgebied beperken. Belangrijk is dan 

ook dat dit balkon meteen aangelegd wordt naar aanleiding van de sanering van het 

asbeststort dat als eerste fase wordt aangepakt.  

(Arcadis, 2020.06.18, input stofrapport). 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/wind-protectie-wallen-beplanting-

omheining-eippcb-2006 
 

2. Maatregelen om stofverspreiding te voorkomen bij transport, laden en lossen 

 

Door slijtage gaan grijperschalen niet meer perfect op elkaar aansluiten. 

De grijper gaat hierdoor ‘lekken’. Dit leidt tot het ontstaan van stof als gevolg van het 

morsen van goederen bij het zwenken van de kraan. 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/code-van-goede-praktijk-

voor-gebruik-grijpers)  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/onderhoudsplan-grijpers-aanpak-slijtage 

 
 

2.1.  Overladen van de schepen naar de wielladers 

 

2.1.1. Technische aanpassing grijper 

 

Volgende technische eigenschappen zorgen voor een reductie van de stofemissies: 

 

Een grijper is best bovenaan gesloten/half-gesloten om de invloed van wind te 

vermijden. Ook kan de grijper dan niet langs boven overladen worden en goed 

verliezen bij het zwenken. 

Het volume van de grijper moet altijd groter zijn dan het volume dat door de 

geopende schalen wordt gemaakt wanneer ze in het stortgoed worden neergelaten. 

Het oppervlak van de schalen moet glad zijn om te vermijden dat er goederen blijven 

aanhangen. 

De grijper moet goed sluiten. 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/aanpassen-grijpers 

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/optimaliseren-van-storttrechters 
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2.1.3. Storttrechter 

 

Storttrechters zijn toestellen die het bulkgoed opvangen dat gelost wordt door grijpers 

of transportbanden en in een meer gerichte straal weer storten op een transportsysteem 

(meestal transportband), een vrachtwagen,  wagon of wiellader. De trechter heeft 

hierbij twee functies: als buffer en als doseerapparaat. Door de trechter te voorzien 

van een doseerinrichting is het namelijk mogelijk het discontinue verlaadproces van 

de grijperkraan in te zetten in een continu proces. 

 

Stofemissies worden veroorzaak op twee plaatsen: bij het laden en bij het lossen van 

de trechter. Het laden vormt de grootste bron van stofemissies. Bij het openen van de 

grijper ontstaat een stofwolk en door turbulentie kan stof uit de gevulde trechter 

opwaaien 

 

Om de stofvorming bij het vullen van storttrechters te verminderen is het belangrijk 

de valhoogte en de impact van de wind te minimaliseren. De kraanman kan dit doen 

door: 

• toepassing code van goed praktijk bij grijpers (o.a. grijper zo laag mogelijk 

laten zakken vooraleer te openen) 

• altijd werken met bijna-gevulde storttrechter (hiermee bedoelende tot aan de 

voorgeschreven vullingsgraden: zie volgende) 

• storttrechter niet overladen : De NeR schrijft volgende vullingsgraden voor: 

o S1 en S2: 75% 

o S3 en S4: 85% 

o S5: 95% 

 

2.1.4. Afstand tussen het uiteinde van het laadsysteem en het 

valpunt 

 

Het uiteinde van deze laadsystemen dient men zo laag mogelijk tegen de laadeenheid 

(ruim lichter of schip, laadbak vrachtwagen, laadbak wagon) te brengen.  

 

Hoe korter de afstand tussen het uiteinde van het laadsysteem en het valpunt hoe 

beperkter de invloed van de wind op het stortgoed.  

 

De stofontwikkeling als gevolg van de impact bij het vallen wordt met deze maatregel 

niet vermeden. Men kan hiervoor wel het uiteinde van het laadsysteem tot in het reeds 

gestorte goed laten zakken(niet toepasbaar bij open stortgoten). Op die manier wordt 

de stofwolk gevormd in het vulsysteem zelf en afgeschermd door het onderliggende 

stortgoed. De operator moet daarbij steeds waakzaam zijn dat de vulbuis/pijp zich niet 

volledig vult en het systeem doet opstoppen. 
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Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

 

Bijlage – Storttrechters - https://emis.vito.be/nl/node/22595 

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/code-van-goede-praktijk-

voor-het-gebruik-van-storttrechters 
Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/code-van-goede-praktijk-bij-

gebruik-stortgoten-vulbuizen-en-vulpijpen 

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/vermijden-overladen-transportsystemen-

laadbakken-vrachtwagens-afdekken 
 

2.2. Wielladers 

 

De meeste stofemissies bij het gebruik van wielladers ontstaan wanneer het goed 

wordt gestort. Ook overladen wielladers kunnen voor stofemissies zorgen omdat de 

goederen die boven de laadschep uitkomen bloot staan aan de invloed van de wind. 

Net als andere voertuigen veroorzaken wielladers stof bij het rijden als ze zelf vuil 

zijn of over vuile terreinen rijden. 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/code-van-goede-praktijk-

voor-gebruik-wielladers 

 

2.3. Opkuisen van morsgoed 

 

Als gevolg van overslagactiviteiten kan morsgoed achterblijven op het bedrijfsterrein. 

Het verkeer op het terrein doet dit morsgoed opwaaien en veroorzaakt zo stofemissies. 

Bij hevige wind zal het morsgoed ook vanzelf opwaaien en stofemissies veroorzaken. 

 

Deze bron van emissies kan vermeden worden door het bedrijfsterrein regelmatig te 

reinigen De noodzakelijke frequentie is afhankelijk van de activiteitsgraad op het 

bedrijf. In principe kan men zeggen dat een lokale reiniging noodzakelijk is na elke 

grote overslagactiviteit (bv. lossen van schip). Afhankelijk van de frequentie van 

kleinere overslagactiviteiten (bv. transport met wielladers) is er noodzaak aan 

bijkomende algemene reiniging van het terrein. 

 

Een snelle droge reiniging kan met een veegwagen. Ook veegwagens met vochtige 

reiniging waarbij het water terug opgevangen wordt zijn hiervoor geschikt. Indien het 

bedrijf over een waterzuiveringsinstallatie beschikt is ook een natte reiniging mogelijk 

(afspuiten). Plaatsen met rechtstreekse lozing worden bij voorkeur niet nat gereinigd. 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  – https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/reinigen-bedrijfsterrein 
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2.4. Besproeien van overslagpunten  

 

Besproeien is enkel toepasbaar bij goederen die bevochtigd mogen worden (stuifklasses 

S2 en S4). In andere gevallen kan eventueel beneveld worden. 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/besproeien-
overslagpunten 

 

3. Maatregelen om stofverspreiding te voorkomen bij verkeer  

 

3.1. Op en vanaf het opslagterrein 

 

3.1.1. Beperken snelheid van voertuigen 

 

De voertuigsnelheid van het werfverkeer dient beperk te worden tot  40 km/h (< 3500 

kg brutogewicht) of 30 km/h (> 3500 kg brutogewicht) om stofemissies te beperken 

(Arcadis, 2020.06.18, input stofrapport). 

 

3.1.2. Tijdelijke werfwegen uitgevoerd met puinverharding 

 

De tijdelijke werfwegen worden aangelegd in zuiver puin om stofhinder zoveel 

mogelijk te beperken. (info overleg Teams dd. 2020.08.17).  

 

 

3.1.3. Onderhoud van tijdelijke werfwegen 

 

De tijdelijke werfwegen dienen onderhouden te worden als volgt : 

- vochtig houden van de werfwegen in periode van grote droogte/hitte,  

- het regelmatig verversen van de steenslag van werfwegen  

- het zeer regelmatig borstelen met borstelwagen van de verharde oppervlakken 

waaronder de overslagkade Molleveld. 

(Arcadis, 2020.06.18, input stofrapport). 

 

Het besproeien van de wegen heeft volgens TNO [van Harmelen et al., 2002] een 

stofreducerend effect van ongeveer 50% (tussen 30-90%). De kostprijs van deze 

maatregel wordt begroot op < € 5 per kg gereduceerde emissie. 

 

Stofverspreiding door voertuigen buiten het opslagterrein kan worden voorkomen door 

voertuigen schoon te spuiten en de banden te reinigen alvorens deze het opslagterrein 
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verlaten  en door de laadruimte zodanig te benutten, in te delen of af te dekken, dat 

stofverspreiding door morsgoed op wegen onmogelijk wordt. 

 

Stofverspreiding ten gevolge van verkeer op en vanaf het opslagterrein kan worden 

beperkt door: 

 

- het aantal verkeersactiviteiten op het terrein zo gering mogelijk te houden; 

- transport op het terrein zo mogelijk continu mechanisch of pneumatisch plaats 

te laten vinden; 

- autoverkeer te beperken tot verharde wegen die regelmatig schoongemaakt 

worden; 

- het afschermen van wegen van het onverharde terrein; 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/algemene-maatregelen-

verkeer 
 

3.2. Buiten het opslagterrein 

 

Stofverspreiding door voertuigen buiten het opslagterrein kan worden voorkomen 

door voertuigen schoon te spuiten en de banden te reinigen alvorens deze het 

opslagterrein verlaten  en door de laadruimte zodanig te benutten, in te delen of af te 

dekken, dat stofverspreiding door morsgoed op wegen onmogelijk wordt. 

 

Een wielwasinstallatie is bedoeld om te verhinderen dat voertuigen die het 

opslagterrein verlaten via vervuilde wielen stof meenemen en het buiten het terrein 

verspreiden. 

 

Er bestaan verschillende uitvoeringsvormen, gaande van een eenvoudig waterbekken 

waar de vrachtwagen doorheen moet rijden, tot een gesofistikeerd systeem waarbij 

een sproei-installatie in werking treedt wanneer een voertuig nadert en het water na 

reiniging (bezinking waarbij het stof afgescheiden wordt) hergebruikt wordt. Er dient 

uiteraard voor gezorgd dat vrachtwagens komende van het opslagterrein ten allen tijde 

via de bandenwasinstallatie moeten passeren vooraleer zij het terrein kunnen verlaten. 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/reinigen-wielen-voertuigen 

Bijlage  -  https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/reinigen-voertuigen 
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4. Maatregelen om stofontwikkeling op blootgestelde oppervlaktes te 

voorkomen 

 

4.1. Besproeien van de werfwegen, ontboste en te saneren zones 

 

Vergraven of tijdelijk gestockeerde gronden dienen vochtig gehouden te worden. 

(Arcadis, 2020.06.18, input stofrapport). 

 

De huidige visvijvers zullen opgevuld worden. Voorafgaand aan opvulling zullen de 

visvijvers moeten leeggepompt worden. De vijvers zullen leeggepompt worden via de 

Molleveldloop die uitstroomt in de Rupel.  

In de bestaande toestand worden de visvijvers tevens verpompt naar de 10 m hoger 

gelegen Molleveldloop om in de afwatering te voorzien.  

 

In voorliggend MER wordt als maatregel gesteld om dit water in eerste instantie te 

hergebruiken bij het besproeien van de werfwegen en de ontboste en de te saneren 

zones in het inrichtingsgebied om stofhinder tegen te gaan. Dit vanuit waterbesparend 

oogpunt. Het overige water kan verpompt worden naar de Molleveldloop, wat in de 

bestaande toestand ook gebeurt. Een relevant bijkomend effect op de kwaliteit van de 

Molleveldloop en vervolgens de Rupel gedurende het leegpompen van de visvijvers 

wordt hier niet verwacht (verwaarloosbaar effect). 

(Arcadis, 2020.06.18, input stofrapport). 

 

Indien de fazering van leegpompen en stofbestrijding onvoldoende overeenkomt, kan 

Rupel als bijkomende waterbron dienen, hetzij via vaste opstelling (enkele km leiding 

?), hetzij via beerton voor stofbestrijding op wegen. (cfr. overleg Teams dd. 

2020.08.17) 

 

Er kan overwogen worden om tijdelijke waterbekkens aan te leggen, eventueel gevuld 

met gezuiverd grondwater (overleg met Pollux ?) (cfr. overleg Teams dd. 2020.08.17) 

 

4.2. Besproeien van (tijdelijke) opslag-hopen 

 

Het bevochtigen van opslaghopen zorgt ervoor dat de zeer fijne deeltjes samenklonteren 

tot grotere, minder verstuifbare partikels. 

 

Om  opslaghopen te bevochtigen, worden ze  besproeid. Dit kan gebeuren door vaste 

sproeiers die opgesteld staan rondom de opslaghopen of door mobiele sproei-

installaties die op het terrein rondrijden. 

 

 

mailto:mer@edw-environmentalengineers.com


BR053.RP.stofrapport.bijlagen.20210303.1600.docx – p.22/23 

  

© 2021 EDW Services bvba., Steenpoeldreef 12, 1850 Grimbergen 

Environmental Engineers 

Mob 0496/07.07.25  

mer@edw-environmentalengineers.com - www.edw-environmentalengineers.com 

V.A.T BE 0862.183.213 Rek.nr. BE46 7340 1685 1636 Bic KREDBEBB 

 

 

 

Vaste sproei-installaties zijn sproeipalen van het type pyloon (12 m hoog), mast (6 m 

hoog) of kanon (3 m hoog). De frequentie en de duur van het sproeien wordt ingesteld 

afhankelijk van meteorologische omstandigheden en het type goederen. Mobiele 

sproeiwagens worden ingezet voor het besproeien van wegen en vrije oppervlakken of 

voor het bijsproeien van ‘kritische’ stocks. [VITO, 2008] 

 

Door gebruik te maken van bevochtigingstechnieken die water met hulpstoffen 

gebruiken, zal minder stof gecreëerd worden en zal meer stof neerslaan. Er zijn 

verschillende producten op de markt waarvan een deel biodegradeerbaar is (dit betekent 

dat na 20 dagen, 80% van de ecologisch schadelijke substantie is afgebroken). 

 

De hulpstoffen kunnen verschillende functies hebben: 

 

- bevochtigingfunctie: deze hulpstoffen zullen toelaten tot diep in de opgeslagen 

stof te bevochtigen doordat ze de oppervlaktespanning van het water verlagen. Dit 

voordeel is evenwel maar beperkt tot de bovenste lagen van de opslaghoop. 

 

- schuimfunctie: stof wordt veroorzaakt door de fijne fracties. Met behulp van 

deze hulpstoffen zullen deze fijne fracties worden ingekapseld in de gevormde bellen. 

De kwaliteit van het schuim en het stof emissie reductiepotentieel hangen af van de 

grootte van de gevormde bellen en de stabiliteit van het -schuim. 

 

- bindende functie: hulpstoffen met een bindende functie zorgen er voor dat 

producten aan elkaar gaan binden en een korst vormen over de volledige opslaghoop. 

Op die manier is de opslaghoop ingekapseld en kan het onderliggende stuifgevoelig 

product niet meer opstuiven. 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/bevochtigen-van-opslaghopen 

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/bevochtigen-met-toevoegen-

van-additieven-inclusief-korstvormers 

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/benevelen 

 

 

4.2.  Niet begroeide grond na de werken fixeren 

 

Niet begroeide grond na de werken fixeren door (het stimuleren van) begroeiing en/of 

technische maatregelen (geotextiel, hydroseeding …) 

(Arcadis, 2020.06.18, input stofrapport). 
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4.3.  Benevelen 

 

Benevelen wordt meestal als secundaire stofbestrijdingstechniek gebruikt: de fijne 

druppels verzwaren het opstuivende stof, zodat het minder ver uitwaait. 

 

Bijkomende praktische tips zijn opgenomen in  

Bijlage  - https://emis.vito.be/nl/bbt/bbt-tools/techniekfiches/stoffiches/benevelen 
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