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 INLEIDING 

Het project omvat de sanering van de voormalige stortplaatsen ter hoogte van de kleiputten van 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. Beperkte reliëfwijzigingen worden ook uitgevoerd in 
de zone tussen de Kapelstraat en de Rupel. 

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.  

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 beperkt 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. 
Het project bevat een stedenbouwkundig deel, een deel ingerichte inrichtingen of activiteiten (IIOA) en een deel 
vegetatiewijziging en omvat: 

- BA TERREINAANLEGWERKEN: 
o Reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen (ophogen, uitgraven); 
o Ontbossen (rooien van bos); 
o Grond gebruiken, aanleggen of inrichten (werkzone, terrein voor de stapeling van gronden en 

materialen). 
- BA VERHARDINGEN, INFRASTRUCTUUR OF TECHNISCHE WERKEN: 

o Nieuwbouw of aanleggen (keermuren, werfkade, fietstunnel, tunnel, voetgangersbrug, fietsbrug, 
riolering); 

o Sloop (tunnel, deel verharding). 
- INGEDEELDE INRICHTING KLASSE 1 EN 2: 

o Rubriek 60, 2° geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere 
putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers; met een capaciteit van meer dan 10.000 m³ 
(klasse 1); 

o Rubriek 61.2.2° (langer dan 1 jaar, meer dan 10.000 m³), enkel ter hoogte van de kleiputten 
binnen de afbakening van het planelement Tijdelijke werfzone; 

o Rubriek 6.5.1° en 17.3.2.2.2° c) voor de brandstoftanks en de verdeelpompen in de zone 
aansluitend bij de Rupel; 

o Rubriek 15.1.1° Voor het stallen voertuigen die de grond vervoeren van de Rupel naar de 
kleiputten, eveneens in de zone aansluitend bij de Rupel. 

- VEGETATIEWIJZIGING:  
o Ontbossen; 
o Rooien van houtige vegetatie; 
o Reliëfwijziging; 
o Wijzigen waterhuishouding. 

De omgevingsvergunning voor de hierboven beschreven werken werd d.d. 13-05-2022 verleend. 

 
In het ‘Bodemsaneringsproject (BSP) kleiputten Terhagen te Boom en Rumst (Tractebel, 2022)’ wordt beschreven 
dat het stijgen van het percolaat onder de folie kan leiden tot een ongecontroleerd verspreiden van polluenten en 
tot instabiliteit van de afdichtlaag en ophoging indien geen verdere maatregelen genomen worden. Het stijgen van 
het percolaat kan worden gecompenseerd door het ‘bol’ zetten van de folie te verhogen. Echter neemt dit niet het 
risico weg van een zijdelingse overdruk ter hoogte van de aansluiting van de folie met de kleiwand, met 
ongecontroleerd lekken als gevolg. Er wordt in het BSP daarom voorgesteld om, voorafgaand aan de sanering, het 
percolaatniveau in de deponie te verlagen tot een veilig niveau, zodat de latere niveaustijging, onder invloed van 
de zetting, beperkt en aanvaardbaar blijft en alleszins tot onder de omringende kleidijken. Deze afpomping van het 
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percolaat is niet mee opgenomen in de algemene omgevingsvergunning, aangezien het een uitvoeringskenmerk 
betreft dat uit recente modelleringen bleek ter voorbereiding van de engineering. 

In bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de 
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (MER-besluit) zijn de categorieën van projecten 
opgesomd waarvoor er een project-MER screeningsnota (PrMS) moet worden opgemaakt. Uitvoering van de 
volgende categorieën van projecten zijn mogelijk relevant voor bodemsaneringswerken. Ook andere categorieën 
kunnen theoretisch gezien in aanmerking komen:  

- bijlage III, 1 d) eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik 
(projecten die niet in bijlage II zijn opgenomen);  

- bijlage III, 10 j) werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van het grondwater, die niet zijn 
opgenomen in bijlage I of II;  

- bijlage III, 11 b) installaties voor de verwijdering van afval (projecten die niet onder bijlage I of II vallen).  
Dat betekent dat voor de gekozen saneringsvariant waarin er een vergunningsplichtige grondwateronttrekking 
(oppompen 20.000 m³ percolaat) is opgenomen (= bijlage III, 10 j)), een PrMS moet worden opgenomen in het 
bodemsaneringsproject. 

De PrMS is opgenomen in Bijlage 10 van het BSP en heeft enkel betrekking op de zone van het huisvuilstort waar 
percolaat wordt onttrokken. 

 
In deze nota wordt als aanvulling op de PrMS uit het BSP bijkomend onderbouwd waarom er geen cumulatieve 
effecten van het onttrekken en transport van dit percolaat zijn te verwachten ten opzichte van de reeds vergunde 
handelingen uit de omgevingsvergunning.  
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 BESPREKING MOGELIJKE CUMULATIEVE EFFECTEN 

Hieronder wordt voor elk van de disciplines eerst de beoordeling met milderende maatregelen uit het in het project-
MER ‘Sanering en verondieping ontginningsgebied te Rumst en Boom (Arcadis, 2020)’ weergegeven, waarna de 
beoordeling voor het oppompen en afvoeren van het percolaat en eventuele cumulatieve effecten met de werken 
uit de omgevingsvergunning volgt.  

 Emissies naar milieu 

Met emissie wordt bedoeld: elke inbreng door de mens van verontreinigingsfactoren (vaste stoffen, vloeistoffen, 
gassen, micro-organismen, energievormen zoals warmte, stralingen, licht, geluid en andere trillingen) in de 
atmosfeer, de bodem of het water. 
De door het project veroorzaakte emissies zijn niet aanzienlijk als bijvoorbeeld de emissiehoeveelheid zeer beperkt 
is (bijvoorbeeld bij een beperkte huishoudelijke afvalwaterlozing) of als er projectgeïntegreerde maatregelen 
worden genomen om die effecten te voorkomen of te beperken (bijvoorbeeld zuivering van het afvalwater). 

 Atmosfeer 

Beoordeling werken i.k.v. omgevingsvergunning (project-MER) 
Stofhinder: De activiteiten (aan- en afrijden, lossen van materiaal, grondwerkzaamheden) kunnen, vooral bij 
droog en warm weer stofemissies veroorzaken. Belangrijk te vermelden is dat de" uitgegraven bodems van het 
Oosterweelproject onmiddellijk getransporteerd en overgeslagen zullen worden naar het inrichtingsgebied, wat 
maakt dat de gronden (zeer) vochtig zullen zijn en niet verstuivingsgevoelig. Bij de aangebrachte en 
geprofileerde gronden kunnen er in periodes van aanhoudende droogte, betreding met zwaar materieel, 
stofemissies zijn. 
 
De invloed van het project op de luchtkwaliteit is voornamelijk mogelijk door volgende transportbewegingen:  

- Verplaatsingen van de ca. 16 voltijdse equivalenten die tewerkgesteld zullen worden voor de uitvoering 
van de werkzaamheden. -> ca. 2 x 16 autobewegingen per werkdag; 

- De aanvoer van folie, drainagematten en kleimatten over de weg (hoeveelheden en laadvermogens zijn 
overgenomen uit het BSP): 

o Folie: aanvoer van ca. 204.900 m² en een laadvermogen van ca. 9.720 m²/vrachtwagen -> ca. 2 
x 21 vrachtbewegingen; 

o Drainagematten: de aanvoer van ca. 328.100 m² en een laadvermogen van ca. 6.000 
m²/vrachtwagen -> ca. 2 x 55 vrachtwagenbewegingen; 

o Kleimatten aanvoer van ca. 204.900 m² en een laadvermogen van ca. 3.800 m²/vrachtwagen -> 
ca. 2 x 54 vrachtwagenbewegingen. 

- Scheepstransport op de Rupel voor de aanvoer van de gronden en aan- en afmeren van de schepen: per 
schip kunnnen er aanzienlijke grote volumes grond aangevoerd worden dan per vrachtwagen. De Rupel 
is een bevaarbare waterloop met CEMT-Klasse Va. In voorliggend project zal gebruik gemaakt worden 
van duwbakken van het type Europa I. Deze hebben een laadvermogen van ca. 1.450 ton. In totaal zullen 
er gespreid over de 6 jaren van grondaanvoer, dus ca. 9.310 scheepsbewegingen nodig zijn voor de 
aanvoer van gronden van de Oosterweelwerf naar het inrichtingsgebied en terug. De emissiefactoren in 
g/tonkm voor CO2, NOx en fijn stof voor het vervoer van bulkgoederen liggen voor binnenvaartschepen 
aanzienlijk lager dan voor vrachtwagens. De aanvoer van de gronden per schip over de Rupel levert dus 
globaal gezien aanzienlijk minder emissies van verontreinigende stoffen en uitstoot van broeikasgassen 
op ten opzichte van de aanvoer van de gronden per vrachtwagen; 

- Verlading van gronden van schip naar dumpers, dumpertransport van de kade naar het inrichtingsgebied 
ten belope van 3,7 miljoen m³ of verder naar het kleiputtengebied met dumpers (40 ton/dumper) en 
verdeling van de gronden in het inrichtingsgebied: er worden 2 vaste kranen voorzien die 1 duwbak 
tegelijk kunnen verladen. Uitgemiddeld over de volledige uitvoeringstermijn kan voor de 6.750.000 ton 
aan te voeren grond aangenomen worden dat er over een volledige dag 12 werkuren en ca. 16 
dumperbewegingen per uur kunnen plaatsvinden. 

Er worden geen geuremissies verwacht.  
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De volgende maatregelen worden getroffen om stofemissies te beperken: 

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

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

- Voor de geplande activiteiten kunnen stofemissies voorkomen bij het lossen van vrachtwagens, het 
gebruik van grijpers en het gebruik van wielladers. Voor deze activiteiten zijn procedures en instructies 
te voorzien voor het uitvoerend personeel (van de initiatiefnemer en van derden) om stofemissies tijdens 
de activiteiten te beperken. Deze procedures en instructies zijn op te maken volgens de richtlijnen in 
Bijlage 6.12 van VLAREM II;  

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

- Indien wenselijk een afscherming van de activiteiten voorzien (schermen, taluds, ...). 

Indien de milderende maatregelen worden uitgevoerd, is het effect van de stofhinder beperkt negatief tot 
verwaarloosbaar (zie ook project-MER en stofrapport).  

Beoordeling oppompen en afvoeren percolaat 
In verhouding tot de stofemissies en uitstoot van de volledige werf, is de bijdrage door het transport van het 
percolaat uiterst beperkt (15 à 20 vrachtwagens per dag gedurende 2 maanden), waardoor er geen sprake kan zijn 
van een cumulatief effect op de atmosfeer. Tijdens de onttrekking van het percolaat zijn er normaliter ook geen 
andere werken aan de gang op dezelfde plaats (i.c. wel elders in het inrichtingsgebied). 

 

Door het oppompen van percolaat kan de biogasproductie in het stortmassief geactiveerd worden, waardoor tijdelijk 
geurhinder kan optreden. Nadat de afdichtlaag is aangebracht wordt, gebeurt de emissie op een gecontroleerde 
manier door de installatie van ‘venting points’ Deze punten laten ook monitoring toe en de eventuele keuze om een 
bijkomende behandeling toe te passen, afhankelijk van de veiligheid en als milderende maatregel voor het 
klimaateffect. 

Aangezien er i.k.v. de werken opgenomen in de omgevingsvergunning geen geuremissie wordt verwacht, is er geen 
cumulatief effect met de eventuele, tijdelijke geurhinder door het oppompen van het percolaat. 

 Oppervlaktewater 

Beoordeling werken i.k.v. omgevingsvergunning (project-MER) 

Het onttrokken bemalingswater bij de inkokering van het jaagpad zal geloosd worden op 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. 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. 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 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 (cfr. resultaten grondwateronderzoek RoTS, 2020). 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 (2x bevestigd), kan de frequentie worden afgebouwd. 

 

Rekening houdend met bovenstaande, wordt er geen achteruitgang van de toestand van het betrokken 
grondwaterlichaam en het oppervlaktewaterlichaam van de Rupel verwacht en is het effect verwaarloosbaar. 
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Beoordeling oppompen en afvoeren percolaat 

Het voorafgaand aan het aanbrengen van de afdichtlaar afpompen van percolaat heeft precies tot doel het 
ongecontroleerd uitpersen van percolaat over de dijken van het huisvuilstort naar aanleiding van mogelijke 
zettingen door de belasting van de afdekking te voorkomen.  Het betreft bijgevolg een geïntegreerde preventieve 
maatregel om verdere verspreiding van percolaat tegen te gaan. Dit is te rapporteren als positief effect. Of de 
berekende afpomping volstaat zal via peilopvolging in de stortplaats worden gemonitord. 

Aangezien het opgepompte percolaat afgevoerd wordt voor externe verwerking, vindt er geen  emissie plaats naar 
het leefmilieu. Er is bijgevolg ook zeker geen cumulatie. 

 Bodem en grondwater 

Beoordeling werken i.k.v. omgevingsvergunning (project-MER) 

Volgende maatregelen worden ingezet om de impact van de effecten op de bodem te voorkomen of te beperken: 
- Impact van erosie, afspoeling en grondverschuiving bij de aanvulling vermijden door: 

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

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

o onmiddellijke ingroening van afgewerkte delen die een goede bescherming tegen erosie bieden 
(bvb. grassen, bomenaanplant). 

- Bodeminstabiliteit bij de aanvulling vermijden door: 
o de aanvulling zo homogeen als mogelijk en laagsgewijs laten verlopen; 
o de aanvulling gelijkmatig te verdichten zonder evenwel de eindafdek te compacteren (deze wordt 

m.a.w. niet verdicht);  
o een doorlopende periodieke visuele monitoring van de taluds te voorzien, in het bijzonder langs de 

buitenranden van de groeve. Indien er zich waterinspoeling, afschuivingen of scheuren zouden 
voordoen moeten de werken in de getroffen zone tijdelijk stopgezet worden en moeten 
maatregelen genomen te worden om de taluds te stabiliseren (bv. aanpassing van de taluds, 
ontlasting van de taluds, …). 

- Bodemverdichting vermijden bij de aanvulling door: 
o maximale aanvoer via tijdelijke interne werfpistes in puin/steenslag of over rijplaten;  
o gebruik maken van voertuigen op rupsbanden of banden met maximale bandenspanning van 15 

kPa; 
o aanvulling met gronden op een logische terugschrijdende wijze: hiermee wordt bedoeld dat de 

aanvullingen idealiter 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 aanvulling. 

 

De sanering en de creatie van de nieuwe morfologie in de geplande situatie zullen zorgen voor een afdoende 
controle van de nieuwe freatische watertafel waarbij een toename van de neerwaartse percolatie van het 
verontreinigde freatische grondwater naar het diepe grondwater zich niet of nauwelijks zal voordoen. 

 

Indien de milderende maatregelen worden uitgevoerd, is het effect beperkt negatief tot verwaarloosbaar (zie ook 
project-MER). 

 

Beoordeling oppompen en afvoeren percolaat 
Het onttrekken en afvoeren van percolaat heeft een beperkt positief effect op mogelijke beïnvloeding van het 
diepere grondwater. Op de bodem zijn er geen effecten. Er is geen cumulatie. 
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 Geluid en trillingen 

Beoordeling werken i.k.v. omgevingsvergunning (project-MER) 

De werken van ontbossing zullen aanleiding geven tot geluidsemissies. 
De sanering en creatie van de nieuwe morfologie van het gebied gebeuren met machines die geluid produceren. 
Het materieel dat hierbij zal worden ingezet zijn (rups)kranen en dumpers. 

 

Geluidshinder voor de woningen aan de Bosstraat/Nachtegaalstraat moet beperkt worden door: 

- De hoofdaanvoerroute moet op min. 200 m afstand van de woningen in de Bosstraat/Nachtegaalstraat 
gelegd worden; 

- Aanleg van het Bosstraat-Balkon meteen bij de saneringswerken van het asbeststort. 

Geluidshinder voor de woningen aan Molleveld/Kapelstraat moet beperkt worden door: 
- Een gronddam voorzien van minstens 6 m hoog, beginnend ten zuiden van de Kapelstraat (langs de tunnel) 

tot 100 m ten noorden van de Kapelstraat; 
- De gronddam moet gedimensioneerd worden aan de hand van een controlemeting. 

Ontbossing wordt uitgevoerd buiten het uitgebreide broedseizoen, d.w.z. buiten de periode van 15 maart tot 30 
augustus. Hiermee wordt 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) voorkomen. 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. Met 
deze milderende maatregel, wordt het gebruik van hakselaars en de geluidshinder die hiermee gepaard gaat, 
vermeden. 

Het heien van buispalen en damwanden tijdens de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur moet gebeuren 
buiten het uitgebreide broedseizoen - dat wil zeggen buiten de periode van 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. Vandaar dat 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, in de mate van het mogelijke volledig 
moeten ingepland worden buiten het uitgebreide broedseizoen. Wanneer deze werken niet volledig ingepland 
kunnen worden buiten het broedseizoen, moeten ze aangevat worden vòòr het uitgebreide broedseizoen en continu 
doorlopen. Deze milderende maatregel is noodzakelijk om verstoring van broedvogels ter hoogte van de noordelijke 
plas en het plassengebied van Natuurpunt te vermijden. 

 

Indien de milderende maatregelen worden uitgevoerd, is het effect beperkt negatief wat betreft de geluidshinder 
t.h.v. de woningen en negatief wat betreft geluidsverstoring voor fauna (zie ook project-MER). 

 

Beoordeling oppompen en afvoeren percolaat 

De ontbossing is reeds gebeurd voor het oppompen van het percolaat kan worden aangevat. De overlast inzake 
geluid en trillingen die veroorzaakt wordt door het oppompen van het percolaat (pompen en stroomgroep) en 
transport (op- en afrijden vrachtwagens) is verwaarloosbaar t.o.v. de rest van de werken en bovendien tijdelijk.  
Bovendien is er geen ruimtelijke cumulatie te verwachten aangezien ter plaatse van de afpomping tijdens deze 
activiteit normaliter geen andere werfactiviteiten aan de gang zullen zijn. 

 Licht en straling 

Beoordeling werken i.k.v. omgevingsvergunning (project-MER) 

De enige bron van licht is de werfverlichting die wordt toegepast om de veiligheid te garanderen. 

 
Tijdens de werken moeten de principes van goed verlichten en vleermuisvriendelijke verlichting gevolgd worden. 

 
Indien de milderende maatregelen worden uitgevoerd, is het effect wat betreft lichtverstoring verwaarloosbaar (zie 
ook project-MER). 



NOTA 9 |13  

 

 

Beoordeling oppompen en afvoeren percolaat 

Er is geen extra verlichting nodig voor het oppompen en afvoeren van het percolaat. 

 

 Effecten op watersysteem 

De door het project veroorzaakte effecten op het watersysteem zijn niet aanzienlijk als bijvoorbeeld de afvoer van 
hemelwater beperkt of vermeden wordt door middel van een brongerichte aanpak. 

 

Beoordeling werken i.k.v. omgevingsvergunning (project-MER) 

Door de voormalige ontginning is de quartaire deklaag in het studiegebied verdwenen. Hierdoor bevindt de 
onderliggende (resterende) kleilaag zich (zeer dicht) aan het oppervlak. Insijpelend regenwater kan moeilijk in deze 
kleilaag infiltreren. Het hemelwater verzamelt zich in de voormalige groeve die als het ware fungeert als een kom. 
Op een aantal plaatsen ontstaan spontaan vijvers, hoofdzakelijk bestaand uit regenwater en een klein deel 
grondwater. Op andere plaatsen staat de grondwaterspiegel gedurende natte periodes snel tegen het maaiveld, 
maar droogt ze even snel weer uit bij droogte (het betreft zogenaamd stuwwater). 

 
Bij verwijdering van de bomen en vegetatie zal de component evapotranspiratie wijzigen. Hierdoor kan de infiltratie 
potentieel toenemen in die mate dat de bodem niet volledig dicht geslempt is ten gevolge van structuurbederf en 
verdichting en in die mate dat infiltratie er mogelijk is gezien de ondiep voorkomende resterende kleilaag in de 
voormalige groeve. Het afstromingsregime zal gedeeltelijk 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 
(beperkt negatief effect). Als milderende maatregel wordt opgenomen om de afwatering van het inrichtingsgebied 
tijdens de werken te verzorgen door regelmatige inspectie en ruiming van de bestaande afvoeren. Wanneer nodig, 
moet er een nieuwe afvoer worden gecreëerd met voldoende mogelijkheden voor ruiming (voldoende diameter en 
voldoende inspectiemogelijkheden). Door toepassing van deze milderende maatregel, worden belangrijke 
secundaire effecten (overstromingen) stroomafwaarts het gebied omwille van de wijziging in evapotranspiratie 
tijdens de werkzaamheden niet verwacht (verwaarloosbaar effect).  
Bij eindinrichting van het projectgebied krijgt het gebied opnieuw een groene invulling en wordt het merendeel van 
het gebied actief bebost met inheems loofhout, waardoor er na de eindinrichting geen effect op de evapotranspiratie 
in het gebied wordt verwacht. 

 
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. De Vos et al. (2020) raden het 
aanbrengen van een verdichte bodemlaag als substraat in de heuvels aan, op een diepte van 1-1,5 m. Deze 
compacte laag bestaande uit glauconietrijke materialen van de Formatie van Berchem kan de infiltratie van 
neerslagwater vertragen en droogtestress op de hoogste plaatsen voorkomen. Op die manier kan er enige 
waterberging boven de weinig doorlatende compacte laag ontstaan. Echter wordt er geen noemenswaardige 
opbolling van de freatische watertafel beoogd gezien er onder de grondaanvulling drainagematten geplaatst zullen 
worden. Ter hoogte van de centrale vallei tussen de storten en ter hoogte van het rietmoeras wordt een kleilaag 
voorzien om ook hier een stagnerende watertafel te voorkomen en de continuïteit van de waterafvoer richting 
zuiden (Rupel) te garanderen. Het voorkomen van een opbolling van de freatische watertafel in de geplande 
toestand is noodzakelijk om een toename van de neerwaartse percolatie van het verontreinigde freatische 
grondwater naar het diepe grondwater te vermijden.  
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In de waterhuishoudingsstudie van IMDC (2019) werden er hydrologische en hydraulische berekeningen (a.d.h.v. 
Sirio-model) uitgevoerd voor het bepalen van de overstromingsveiligheid voor het ontwerp van de nieuwe 
morfologie. Met een conservatie aanname van de parameters en onder voorbehoud van de correcte werking en 
onderhoud van de waterlopen wordt er geen verhoogd overstromingsrisico berekend in de valleigebieden van de 
Potgatbeek van de Molleveldloop ten opzichte van de bestaande toestand. 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 (verwaarloosbaar tot beperkt positief effect). Problemen zoals verhoogde waterstand in kelders op 
naburige percelen worden aldus niet verwacht. 

 

Met de sanering en de creatie van de nieuwe morfologie zal het huidige afwateringssysteem in het projectgebied 
gewijzigd worden. Het projectgebied zal volledig gravitair en natuurlijk afwateren naar de Rupel. Hierbij werden de 
regels gevolgd van een goede natuurtechnische milieubouw (zwakke taluds, hellingen, retentiezones, plas-dras, 
etc.) en de algemene maatregelen volgens het decreet Integraal Waterbeleid. Het rietmoeras zal natuurlijk kunnen 
afwateren richting de Molleveldloop, daar waar de huidige centrale vijvers op deze locatie in de bestaande toestand 
continu moeten worden afgepompt naar de 10 m hoger gelegen Molleveldloop. 

 

Het freatisch grondwater zal zich door de sanering en de creatie van een nieuwe morfologie op tal van plaatsen 
dieper onder het nieuwe maaiveld bevinden dan vandaag onder het bestaande maaiveld het geval is. Het 
projectgebied zal hierdoor over grote delen duidelijk droger zijn dan in de huidige situatie. Lokaal zal echter water 
mogen stagneren opdat vochtige plaatsen (bodemvocht) of open waterpartijen zich in het projectgebied kunnen 
ontwikkelen. Natte zones hebben immers een meerwaarde voor fauna en flora. In de nieuwe morfologie worden 
de lagergelegen gebieden rondom de noordelijke plas vernat. De drainagegracht zal niet langer afstromen in de 
lagergelegen zones rond de noordelijke plas. Aangezien deze drainagegracht uit landbouwgebied stroomt en dus 
mogelijk N en P bevat zal deze worden afgeleid naar het te creëren rietmoeras waar deze beperkte belasting geen 
enkel ecologisch probleem vormt omwille van de goede doorstroming en het zuiverend vermogen van het 
rietmoeras. Het rietmoeras wordt aangelegd op de locatie van de huidige centrale vijvers en zal gravitair afwateren. 
Bovendien wordt er een directe natte natuurverbinding voorzien tussen het inrichtingsgebied en de Rupel doordat 
er in het ontwerp een centrale vallei wordt voorzien tussen de geplande reliëfheuvels in het inrichtingsgebied en 
doorheen de ecocorridor Molleveld naar vervolgens de Rupel. De effecten van het project ten aanzien van het 
afwateringssysteem kunnen beoordeeld worden als aanzienlijk positief gezien er een volledig natuurlijke gravitaire 
afstroming wordt gecreëerd (daar waar deze vandaag minstens deels artificieel via pomp verloopt) en er bovendien 
positieve effecten optreden voor fauna en flora gezien de natuurtechnische milieubouw van de waterhuishouding 
en de creatie van ecologische meerwaarden (vernatting noordelijke zones, creatie van een rietmoeras, een natte 
verbinding tussen de Rupel en het inrichtingsgebied en enkele natte stapstenen) ten opzichte van de bestaande 
toestand. 
 

Beoordeling oppompen en afvoeren percolaat 
Het huisvuilstort is conceptueel te beschouwen als een met percolaat gevulde (overlopende) badkuip. Door het 
afgesloten karakter is er geen beïnvloeding van het watersysyteem buiten het huisvuilstort behoudens het 
overlopen van die badkuip naar de omgeving naar aanleiding van (overvloedige) regen. De aangevraagde 
afpomping voorafgaand aan afdekking heeft precies als positief effect dat verspreiding van percolaat naar het 
watersysteem wordt tegengegaan, i.c. dat verdere overloop wordt tegengegaan en zelfs bij zettingen worden 
uitgesloten. Het percolaat wordt extern verwerkt. Er is geen cumulatie. 

 

 Effecten op mens, natuur en landschap 

De door het project veroorzaakte effecten op mens, natuur of landschap zijn niet aanzienlijk wanneer er 
bijvoorbeeld geen voor mens, natuur of landschap gevoelige gebieden binnen de invloedsfeer van het project 
gelegen zijn, wanneer er slechts een beperkte of tijdelijke invloed is op mens, natuur of landschap of wanneer er 
projectgeïntegreerde maatregelen worden genomen om deze effecten te voorkomen of te beperken. 
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 Mobiliteit en transport 

Beoordeling werken i.k.v. omgevingsvergunning (project-MER) 

Het grondtransport verloopt via de Rupel, de aan te leggen kade en de tunnel onder de Kapelstraat en veroorzaakt 
geen extra belasting van het openbaar wegennet. Verkeersstromen over de weg die door het project gegenereerd 
worden zijn voornamelijk afkomstig van verplaatsingen van arbeidskrachten die tewerkgesteld zullen worden voor 
de uitvoering van de werkzaamheden, de aanvoer van afdekfolie, drainagematten en kleimatten voor de sanering 
en de aanvoer van bomen in functie van de herbebossing. De aanvoer van afdekfolie, drainage- en kleimatten en 
de aanvoer van bosplantsoen over de weg zal gefaseerd gebeuren, afhankelijk van de vooruitgang van de werken. 
Indien transport voor aanvoer van materialen na 9u ’s ochtends georganiseerd wordt (milderende maatregel uit 
het MER) wordt de verkeershinder van de vrachtwagenbewegingen als verwaarloosbaar beoordeeld. 

 
Beoordeling oppompen en afvoeren percolaat 

Het afvoeren van het percolaat zal een beperkte en tijdelijke toename van verkeer met zich meebrengen. Naar 
schatting zou het gaan om 15 à 20 vrachtwagens per dag gedurende 2 maanden. Aangezien de onttrekking en de 
afvoer van het percolaat voorafgaand aan de aanvoer van de materialen voor de afdichtlaag voor het huisvuilstort 
gebeurt, en het asbeststort op dat moment normaliter reeds volledig is afgedekt, is er geen cumulatief effect wat 
betreft mobiliteit en transport per as.  

Dezelfde milderende maatregel, namelijk transport na 9u ’s ochtends, wordt toegepast. 
Tijdens de verdere voorbereiding van de uitvoering zal technisch worden onderzocht of het percolaat via een 
tankschip kan worden afgevoerd met een mobiele persleiding tussen het huisvuilstort en de Rupel. 

 Natuur 

Beoordeling werken i.k.v. omgevingsvergunning (project-MER) 

De volgende milderende maatregelen worden nodig geacht m.b.t. ecotoopverlies: 
- Ontbossing moet georganiseerd worden buiten het uitgebreide broedseizoen, dat wil zeggen buiten de 

periode van 15 maart tot 30 augustus. 

M.b.t. versnippering geldt volgende fasering: 

- In eenzelfde jaar kan maximaal 10 ha worden ontbost; 
- De sanering, creatie van de nieuwe morfologie en natuurontwikkeling volgen elkaar niet chronologisch op 

voor het geheel van het projectgebied maar er wordt een fasering uitgewerkt waardoor deze 
opeenvolgende handelingen gefaseerd doorheen het gebied schrijden. 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; 

- De oppervlakte 'onder werf' (in casu 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;  

- Er wordt in de mate van het mogelijke op een terugschrijdende wijze aangevuld; hiermee bedoelen we 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 als mogelijk beperkt worden. 

 
Voor de grondorganismen worden milderende maatregelen nodig geacht i.k.v. versnippering en vermijden van een 
ecologische val van de in het projectgebied waargenomen soorten in Bijlage 1 van het Soortenbesluit en/of van de 
Rode Lijst en/of vastgelegd als Provinciaal Prioritaire Soort voor de provincie Antwerpen: 

- Natte verbinding noordelijke plas en noordoostelijke poel: Tijdens de werken zal het Keibrekerspad 
dienstdoen als werfweg. De aanleg van de werfweg zal gepaard gaan met de verlegging van het stuk 
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bestaand Keibrekerpad dat zich heden naast de noordoostelijke poel bevindt richting de noordelijke plas 
en door het voorzien van een tijdelijke buis of kokers onder de werfweg die de verbinding tussen de 
noordelijke plas en de noordoostelijke poel moet garanderen tijdens de werffase (in de eindafwerking komt 
er op deze locatie een brug op het Keibrekerspad). Dit alles heeft tot doel van de natte verbinding tussen 
de noordelijke poel en de noordoostelijke poel te behouden tijdens de werffase en te versterken na de 
eindafwerking. 

- Plaatsing amfibieënschermen: Tussen het projectgebied en de vijvers van Ceuppens en tussen het 
projectgebied en de noordelijke plas en noordoostelijke poel, moeten er amfibieënschermen komen om te 
vermijden dat amfibieën in het projectgebied terecht komen tijdens de werkzaamheden. Dit scherm moet 
ca. 45 cm hoog zijn. De amfibieën kunnen dan niet over de wanden kruipen. Deze schermen moeten 
uiteraard verwijderd worden na de werken. 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.  
 

Maatregelen ter bevordering van de refugiumwaarde of creatie van nieuw habitat buiten projectgebied: 

- Om het versnipperend effect van de werfweg in corridor Molleveld te milderen, zal er onder de Kapelstraat 
een buis/koker met diameter/breedte 1 m worden aangelegd, aan de oostzijde en op een paar meter 
afstand van de nieuw te bouwen tunnel onder de Kapelstraat. Deze buis kan tijdens de werkzaamheden 
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 Natuurpunt tijdens de 
werkzaamheden gedeeltelijk worden behouden. Deze buis/koker is een permanente constructie. 

 
Indien de milderende maatregelen worden uitgevoerd, is het effect op de biodiversiteit verwaarloosbaar, beperkt 
negatief tot negatief (zie ook project-MER). 

 
Beoordeling oppompen en afvoeren percolaat 

De ontbossing en het aanleggen van (een deel) van de steunlaag is i.k.v. de werken van de omgevingsvergunning 
reeds gebeurd voorafgaand aan het oppompen van het percolaat. Er is dus geen enkel bijkomend effect op de 
natuur ingevolge de onttrekking van het percolaat temeer de duurtijd van deze deelactiviteit zeer beperkt is. 

 Landschap en onroerend erfgoed 

Beoordeling werken i.k.v. omgevingsvergunning (project-MER) 

Als milderende maatregel wordt gesteld om na aanpassingen aan de Kapelstraat, de stukken lein die verwijderd 
werden en nog in goede staat zijn, te groeperen en te verplaatsen op een geschikte locatie binnen het 
inrichtingsgebied (bv. langs een wandel- of fietspad). 
Er kan geconcludeerd worden dat de effecten ten aanzien van het landschap in het inrichtingsgebied tijdens de 
werkzaamheden als beperkt negatief tot negatief te beschouwen zijn omwille van de tijdelijke structuur- en 
relatiewijzigingen en de wijziging van de perceptieve kenmerken en belevingswaarde. Het landschap zal een andere 
vorm aannemen maar zowel het huidige als het toekomstige landschap zijn door de mens gecreëerd en hebben 
een groene, reliëfrijke invulling met behoud van relicten uit het ontginningsverleden (baggertuig, spoorrelict, 
bakstenen tunnels) en binnen de nieuwe inrichting betekenisvolle verwijzingen naar het verleden (o.a. bakstenen 
keermuren). In de eindinrichting van het gebied zullen de karakteristieke landschapsstructuren op een andere 
manier vormgegeven en versterkt worden. De erfgoedwaarden zullen meer tot hun recht zullen komen na de 
eindafwerking en integratie in de landschapsaanleg van het projectgebied. Ook blijft het gebied enkel toegankelijk 
voor laagdynamische, niet gemotoriseerde vormen van recreatie. Bovendien blijven de bestaande vergezichten 
behouden en worden er nieuwe zichtpunten gecreëerd wat de belevingswaarde van het landschap kan doen 
toenemen hetzij in beperkte mate. De effecten ten aanzien van het landschap na de eindafwerking van het 
inrichtingsgebied worden als beperkt positief tot positief beoordeeld. 
 

Beoordeling oppompen en afvoeren percolaat 

Geen effecten. 
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 BESLUIT 

Omwille van de geologie (onderliggende afsluitende kleilaag en laterale afsluitende kleidijken) kan het huisvuilstort 
gezien worden als een gesloten systeem gezien dat gevoed wordt met hemelwater. Onttrekking van percolaat uit 
het stort heeft dus geen invloed op het watersysteem erbuiten. Het kan zelfs als een positief effect beschouwd 
worden omdat een deel van het vervuilde percolaat wordt afgevoerd voor externe verwerking.  

 

Op de natuur is er geen bijkomend effect aangezien de ontbossing en het aanleggen van (een deel) van de 
steunlaag voordat het percolaat onttrokken wordt reeds zal zijn aangelegd i.k.v. de werken die opgenomen zijn in 
de omgevingsvergunning. De deelactiviteit onttrekking van percolaat is bovendien van korte duur. 
 

De effecten van stofemissies en uitstoot die bijkomend veroorzaakt worden door het transport van het percolaat 
zijn verwaarloosbaar in verhouding met het effect van de volledige werf en bovendien tijdelijk. Hetzelfde geld voor 
geluid en trillingen. Er is geen cumulatie te verwachten. 
Door het oppompen van percolaat kan de biogasproductie in het stortmassief geactiveerd worden, waardoor tijdelijk 
geurhinder kan optreden. Aangezien er i.k.v. de werken opgenomen in de omgevingsvergunning geen geuremissie 
wordt verwacht, is er geen cumulatief effect met andere vergunde activiteiten. 

 

Aangezien de onttrekking en de afvoer van het percolaat niet gelijktijdig met de aanvoer van de materialen voor 
de afdichtlaag van de storten gebeurt, is er geen cumulatief effect wat betreft mobiliteit en transport. Als milderende 
maatregel wordt het transport georganiseerd na 9u ’s ochtends. 


