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1 Inleiding 
 
Het project bestaat uit de sanering (bodem en grondwater) en het creëren van een nieuwe morfologie binnen een 
voormalige kleiontginningsgroeve langs de Rupel in Rumst en Boom. In het kader van het project worden gronden 
aangevoerd met schepen via de Schelde en Rupel tot aan de projectsite. Ter hoogte van de projectsite te Rumst worden 
de schepen gelost aan de aanlegsteiger en worden ze verder verwerkt op de projectsite. 
Het transport per schip en de losactiviteiten veroorzaken stikstofemissies. In het licht van het recente stikstofarrest en 
de ministeriële instructie hieromtrent (KZD-13620) is er een nood aan een evaluatie van de stikstofemissies en de 
hieraan gerelateerde vermestende en verzurende deposities op natuurgebieden langs het aanvoertraject en ter hoogte 
van de projectsite te Rumst. 
 

1.1 Methodiek bepaling stikstofdepositie  
De modellering van vermestende en verzurende deposities gebeurde op basis van het IMPACT model voor Vlaanderen. 
De modellering werd uitgevoerd voor de aanvoer van de gronden via de Schelde en Rupel per schip en voor de 
losactiviteiten en de verdere verwerking op de site. 
 
Het volledige traject voor de aanvoer van gronden heeft een lengte van circa 25 kilometer. Om de verzurende en 
vermestende deposities langsheen dit traject in te schatten werden de scheepsemissies over een traject van 1 km in 
kaart gebracht. Dit is illustratief voor het gehele traject van aan Oosterweel tot in Rumst. De aanname is worst case. 
 
De scheepsemissies werden berekend op basis van de emissiefactor voor binnenvaart voor ‘duw- en 
combinatieschepen’, nl. 0.36438 g NOx/tkm. Er werd uitgegaan van een maximale aanvoer van 1,8 miljoen ton per jaar, 
voor het traject werden twee bewegingen (heen en terug) in rekening gebracht. Dit levert een totale emissie van 1312 
kg NOx per km per jaar. Teneinde de depositie te kunnen berekenen, werd deze emissie verspreid over 10 puntbronnen 
(iedere 100 m).  
 
De vermestende en verzurende deposities van de losactiviteiten en verdere verwerking op de site werden gemodelleerd 
voor onderstaande machines en activiteiten: 
• 2 kranen aan de kade 
• 6 dumpers van 40 ton voor het aan- en afrijden naar de site 
• 1 wiellader en 2 rupskranen op het terrein voor het verspreiden van de grond 
 

Hierbij werden emissies berekend voor stage IV materieel (jonger dan 2014).  Onderstaande tabel vat de inputgegevens 
samen. De aannames zijn worstcase (250 dagen à 12 werkuren per dag), in de praktijk zal de verwachte emissie met 
zekerheid lager liggen. De emissies van de wiellader en rupskranen werden verspreid over het terrein als puntbronnen 
ingegeven. De emissies van de dumpers werden verspreid over 4 puntbronnen over de aanvoerroute.  
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kraan aan kade 345 241,5 2 12 250 0,4 1.449.000 580 

dumper (40 ton) 350 245 6 12 250 0,4 4.410.000 1.764 

wiellader 403 282,1 1 12 250 0,4 846.300 339 

rupskranen voor 
nivelleren grond 122 85,4 2 12 250 0,4 512.400 205 

totaal              2.887 
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Voorafgaand aan de effectieve losactiviteiten zal een nieuwe loskade gebouwd worden en de bestaande kade 
afgebroken worden. Voor de bouw van de kade wordt een jaar gerekend, voor de afbraak van de oude kade ca. 4 
maanden. Er zullen sporadisch een aantal specifieke machines ingezet worden (vb baggerschil om lokaal de bodem te 
verdiepen gedurende 2 weken, schip en kraan voor plaatsing breuksteen gedurende vier weken…) maar dit is zeer 
beperkt in de tijd. Tijdens de volledige aanlegfase zullen gemiddeld een tweetal dumpers en 1 à 2 rupskranen aan het 
werk zijn. De totale werfemissie afkomstig van de aanlegfase zal dus beperkter zijn dan de hoger berekende emissies 
tijdens exploitatie. Dit wordt verder kwalitatief besproken.     
 
 
Deze nota is een eerste evaluatie en dient beschouwd te worden als een voortoets. Hierbij wordt een eerste evaluatie 
uitgevoerd op basis van de de minimis drempel van 0,06 kg N/ha.j en de 1% drempel van het meest kritische habitat in 
de nabijheid van de activiteiten (zie verder), conform de Ministeriële instructie KZD13620. Op basis van deze analyse 
wordt beslist of de opmaak van een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets vereist is. 
 
 



 
 

Datum: 28 juni 2021  4 van 10  

  

 

2 Resultaten 

2.1 Deposities scheepstransport 
Het totale traject voor het transport van gronden langs de Schelde en Rupel heeft een lengte van circa 25 km. Op de 
onderstaande figuur wordt dit traject weergegeven, in combinatie met de ligging van het habitatrichtlijngebied ‘Schelde 
en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. 

 
Figuur 2-1 Traject voor de aanvoer van gronden per schip van de werf Oosterweelverbinding tot de projectsite te 
Rumst.  
 
De gemiddelde vermestende deposities tijdens het scheepvaart-transport van gronden werden gemodelleerd voor een 
representatief traject van 1 kilometer langs de Rupel. Dit wordt voorgesteld op de volgende figuur. 
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Figuur 2-2 IMPACT modellering van de vermestende deposities op een representatief traject langs de Rupel. 
Habitatrichtlijngebieden lichtgroen, VEN gebieden oranje. Waarden in kg N/ha.j. 
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Figuur 2-3 IMPACT modellering van de vermestende deposities op een representatief traject langs de Rupel met 
ligging van de Natura2000 habitats.  
 
Op de bovenstaande figuur zijn de volgende Natura2000 habitats gelegen ter hoogte van de Rupel en in de nabijheid 
van de Rupel: 

• Habitat 1130 – Estuaria 

• Habitat 6510 – Laaggelegen schraal hooiland 
 
Habitat 1130 is tolerant voor vermestende deposities en heeft een kritische depositiewaarde van meer dan 34 kilogram 
N/ha.j. Habitat 6510 heeft een kritische depositiewaarde van 20 kilogram N/ha.j (1% drempel: 0,2 kg N/ha.j). 
 
Op basis van de impact modellering is het duidelijk dat de deposities langs het traject zeer laag zijn. De contour van 0,2 
kg N/ha.j is gelegen ter hoogte van de Rupel op habitat 1130. Ter hoogte van het habitat 6510 (oranje op bovenstaande 
kaart) zijn de deposities lager dan 0,2 kg N/ha.j. 
Er wordt opgemerkt dat de IMPACT modellering is gebeurd op basis van puntlocaties met emissies. In realiteit zijn de 
emissies continu langs het traject. Bijgevolg zullen de contouren van bijvoorbeeld 0,2 kg N/ha.j nog veel smaller zijn. 
 
De Rupel en Schelde worden gedomineerd door habitat 1130, dat tolerant is voor vermestende deposities. Slechts op 
enkele locaties komt het gevoeligere habitat 6510 voor. Er komen geen andere gevoelige habitats voor langs de oevers 
van Schelde en Rupel. 
 
 
 

2.2 Deposities overslag, dumpertransport en verwerking 
gronden 

Op de onderstaande figuur wordt de impact van de activiteiten in het projectgebied weergegeven in combinatie met de 
ligging van Natura2000 en VEN gebieden. 
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Figuur 2-4 Ligging van het projectgebied te Rumst met resultaten IMPACT modellering ten opzichte van 
habitatrichtlijngebieden (groen) en VEN gebieden (oranje). 
 
Op de onderstaande figuur worden de resultaten weergegeven van de IMPACT modellering tijdens de overslag, het 
dumpertransport en de verwerking van de gronden op de projectsite. Hierbij wordt gebruik gemaakt van recente 
machines (stage IV, 2014 of jonger).  
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Figuur 2-5 IMPACT modellering van de gemiddelde vermestende deposities voor de overslag en verwerking van 
gronden met ligging van de Natura2000 habitats.  
 
De volgende Natura2000 habitats zijn gelegen ter hoogte van de Rupel en het projectgebied én nabij de contouren voor 
vermestende deposities: 

• Habitat 1130 – Estuaria 

• Habitat 6510 – Laaggelegen schraal hooiland 
 
Daarnaast is ook een regionaal belangrijk biotoop gelegen in het projectgebied, moerasbos van breedbladige en 
smalbladige wilgen (rbbsf). Dit bos verdwijnt grotendeels in het kader van het project. 
 
Habitat 1130 is tolerant voor vermestende deposities en heeft een kritische depositiewaarde van meer dan 34 kilogram 
N/ha.j. Dit is ook het geval voor het regionaal belangrijke biotoop rbbsf 
Habitat 6510 heeft een kritische depositiewaarde van 20 kilogram N/ha.j (1% drempel: 0,2 kg N/ha.j). 
 
Op basis van de modellering is het duidelijk dat de deposities ten gevolge van de overslag en verwerking van gronden 
laag zijn en niet leiden tot een overschrijding van de 1% drempel voor vermestende deposities (cfr. ministeriële 
instructie). De deposities ter hoogte van het meest gevoelige habitat 6510 zijn lager dan 1% drempel (0,2 kg N/ha.j). 
De habitats 1130 en rbbsf zijn weinig gevoelig voor vermestende deposities.  
 
Aangezien de emissies tijdens de aanlegfase (bouw en afbraak van de kade) lager zullen zijn dan tijdens de 
exploitatiefase, worden evenmin negatieve effecten verwacht ten gevolge van de bouw en afbraak van de kade. 
 
 

2.3 Besluit 
 
In de ministeriële instructie (KZD-13620) wordt een de minimis drempel voorgesteld van 0,06 kg N ha-1 j-1 voor NOx 
in de voortoets. Habitatrichtlijngebieden die deposities ondergaan van minder dan 0,06 kg N ha-1 j-1 zijn op basis 
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van deze voortoets vrijgesteld van een Passende beoordeling. Er dient eveneens te worden nagegaan of de 
deposities meer dan 1% bedragen van de kritische depositiewaarden (KDWs)van de betreffende habitats. 
 
Dergelijke lage depositiewaarden worden niet meer relevant geacht omdat ze zeer klein zijn ten opzichte van de 
reeds aanwezige achtergronddeposities en omdat ze veel lager zijn dan de in de praktijk meetbare en observeerbare 
deposities. In de praktijk zijn deposities van 0,3 kg N ha-1 j-1 reeds niet meer meetbaar en hierbij kunnen geen 
meetbare of observeerbare veranderingen meer vastgesteld worden in vegetaties. Er kan bij deze deposities niet 
meer gesproken worden van betekenisvolle effecten. In eerste instantie is deze de minimis drempel van toepassing 
op habitatrichtlijngebieden, maar redelijkerwijze kan dit ook op VEN gebieden toegepast worden. 
 
Uit de figuren blijkt dat, op basis van de modellering, de 1% drempel van de kritische depositiewaarden van de 
habitats in het habitatrichtlijngbied 'Schelde en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en het VEN 
gebied ‘De Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’ niet overschreden wordt.  
 
Op basis van deze resultaten kan besloten worden dat het project niet zal leiden tot observeerbare effecten in dit 
gebied of elders. De verwachte deposities zijn zodanig laag dat deze in situ niet kunnen geobserveerd worden of 
kunnen leiden tot aantoonbare effecten (bv. veranderingen in vegetaties). Voor alle vegetaties in deze gebieden kan 
besloten worden dat de bijkomende vermestende depositie veel minder dan 1% van de kritische depositiewaarde 
zal bedragen.  
Inzake verzurende deposities kunnen dezelfde conclusies getrokken worden, daar vermesting en verzuring voor 
NOx deposities in verband staan met elkaar, evenals de kritische depositiewaarden voor de habitats. 
 
Mogelijke vermestende en verzurende effecten ten gevolge van het project kunnen bijgevolg uitgesloten worden. 
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3 Conclusie 
 

Op basis van de uitgevoerde luchtmodelleringen kan besloten worden dat verzurende en vermestende effecten 
uitgesloten zijn en dat de opmaak van een passende beoordeling niet vereist is (op basis van de ministeriële 
instructie KZD-13620) vermits de deposities ter hoogte van Natura2000 gebieden in de omgeving minder dan 1% 
bedragen van de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitat.  

 
Een gelijke conclusie kan gemaakt worden voor VEN gebieden. Onvermijdbare en onherstelbare schade aan het 
VEN gebied ten gevolge van vermestende en verzurende deposities wordt bijgevolg niet verwacht. 

 


