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1. TECHNISCHE SAMENVATTING 

Tabel 3 bevat gegevens omtrent de effectief uit te voeren bodemsaneringswerken, vooropgesteld in dit  
bodemsaneringsproject. 

  
Tabel 3: Samenvatting saneringsconcepten 

Medium Verontreinigingsgroepen Saneringsconcept 

Vaste deel van de aarde Asbest Isolatie: Civieltechnisch 

Grondwater Anionen en kationen 

Isolatie: Civieltechnisch 

Grondwatersanering: Grondwateronttrekking (externe 
verwerking percolaat) 

Drijflaag/Zinklaag - - 
 

Lozingspunt grondwater - 

Waterzuiveringsinstallatie - 

Luchtzuiveringsinstallatie - 

Geraamde kostprijs 
(excl. BTW) 

€ 7.572.620 

 

  



BODEMSANERINGSPROJECT  18|150  

 

 

 

2. AANLEIDING VOOR HET BODEMSANERINGSPROJECT 

Op 5 september 2014 werd door Tractebel Engineering een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) 
opgemaakt met als titel ‘Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voormalige kleiontginning gelegen tussen 
de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstaat te Boom en Rumst’. Bij het verslag van het bodemonderzoek vroeg 
de OVAM aanvullende gegevens (ref. 20140442711). Op 8 oktober 2014 ontving de OVAM de aanvullingen. Op 5 
december 2014 vroeg de OVAM via mail aanvullende gegevens, op 25 februari 2015 ontving de OVAM deze 
aanvullingen. Het rapport werd door de OVAM conform verklaard in haar schrijven van 9 maart 2015 met referentie 
BB-O-WS-20150108350 (dossiernummer: 64785). 

 

Volgende verontreinigingen werden in het OBBO vastgesteld en opgenomen in de conformverklaring van OVAM. 
Per verontreiniging wordt een figuur getoond die de bronpercelen aanduidt: 

- Zware metalen in bodem (ref. 1): in het vaste deel van de aarde werd een historische bodemverontreiniging 
met zware metalen vastgesteld. De sterke verontreiniging aan zink kan in relatie gebracht worden met de 
gestorte gipshoudende gronden. Deze verontreiniging vormt geen ernstige bodemverontreiniging; 

 
Figuur 1: Situering bronpercelen verontreiniging zware metalen in bodem (ref. 1) - geen bodemsanering 
noodzakelijk 

 
 

- Zware metalen in grondwater (ref. 4): in het grondwater werd een historische verontreiniging met zware 
metalen vastgesteld ter hoogte van de volledige onderzoekslocatie. Omdat zware metalen geen 
verspreidingsrisico (geen verhoogde concentraties in oppervlaktewater afwateringskanaal naar Rupel) noch 
enig ander risico veroorzaken, gaat hiervan geen ernstige bodemverontreiniging uit; 
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Figuur 2: Situering bronpercelen verontreiniging zware metalen in grondwater (ref. 4) - geen bodem-
sanering noodzakelijk 

 
 

- Anionen en kationen in grondwater (ref. 6): in het grondwater werd een historische verontreiniging met  
anionen en kationen vastgesteld. De volledige onderzoekslocatie wordt als bron beschouwd. Naast chloride 
en sulfaat, die als gidsstoffen (stoffen die de totale verontreiniging aan anionen en kationen het best 
omschrijven rekening houdend met de toxiciteit en verspreiding ervan) worden beschouwd, komen 
volgende stoffen in verhoogde concentraties voor: aluminium, ammonium, chemisch zuurstofverbruik 
(CZV), fenolindex en stikstof (Kjeldahl). De hoogste concentraties worden gemeten t.h.v. het huisvuilstort. 
Er bestaat een verspreidingsrisico voor anionen en kationen via het afwateringssysteem naar de Rupel, 
waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beïnvloed worden. Deze verontreiniging vormt een 
ernstige bodemverontreiniging waarvoor bodemsanering noodzakelijk is; 
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Figuur 3: Situering bronpercelen verontreiniging anionen en kationen in grondwater (ref. 6) - bodem-
sanering noodzakelijk 

 
 

- Asbest in bodem (ref. 8): in het vaste deel van de aarde werd een historische verontreiniging met asbest 
vastgesteld ter hoogte van het Eternit-stort. De asbestverontreiniging vormt een actueel humaan-
toxicologisch risico (inname door inhalatie) en veroorzaakt een ernstige bodemverontreiniging waarvoor 
bodemsanering noodzakelijk is. Naast asbest kunnen de aangebrachte ophogingen en afdeklagen lokaal 
sterk verontreinigd zijn met zware metalen. Ook deze verontreiniging vormt een actueel humaan-
toxicologisch risico (orale inname). 
 

Figuur 4: Situering bronpercelen verontreiniging asbest in bodem (ref. 8) - bodemsanering noodzakelijk 
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Uit het OBBO is eveneens gebleken dat volgende verontreiniging risico's inhoudt waarvoor voorzorgsmaatregelen 
noodzakelijk zijn: 

- Ter hoogte van de vroegere werfweg naar het Eternit-stort zijn sterk verhoogde concentraties asbest 
aanwezig die tot aan het maaiveld reiken. Ter hoogte van de vroegere werfweg werden tevens hoge 
concentraties aan niet-hechtgebonden asbest vastgesteld. Rechtstreeks (menselíjk) contact met asbest is 
onvermijdelijk. 

De genomen voorzorgsmaatregelen worden beschreven in §. 3.6.2. 

 

Dit bodemsaneringsproject werd opgesteld volgens de 'Standaardprocedure bodemsaneringsproject (OVAM, april 
2020)’. 

 

3. RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

 Situering onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie is een onderdeel van de historische en tot op vandaag actieve kleiontginning langs de Rupel 
(zie Figuur 5). De onderzoekslocatie bevindt zich in een gebied waar de ontginning van klei reeds decennia geleden 
gestopt is. Ten westen hiervan is het provinciaal domein De Schorre gelegen. Ten oosten ligt het vijver- en 
bosgebied dat ontstond door de voormalige, recentere ontginningen van o.a. Heylen en Swenden. De meest nabij 
gelegen vijvers ten oosten van de onderzoekslocatie zijn eigendom van Natuurpunt en worden beheerd als 
natuurreservaat. In het noorden situeert zich de huidige en toekomstige ontginningszone (Wienerberger). Delen 
van de onderzoekslocatie zijn in het verleden opgevuld met stortmateriaal waaronder huisvuil en asbest. Nadien 
heeft er een spontane verbossing in het gebied plaatsgevonden.  

 
Figuur 5: Situering onderzoekslocatie binnen voormalig, huidig en toekomstig ontginningsgebied 
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De onderzoekslocatie is gelegen tussen de Bosstraat te Boom en de Kapelstraat en de Hoogstraat te Rumst. De 
Rupel bevindt zich ongeveer 300 m ten zuiden van dit gebied (zie Figuur 6). Het terrein wordt gekenmerkt door 
uitgesproken hoogteverschillen en is sterk begroeid met bomen en struiken. Het grootste deel van de groeve is op 
het gewestplan ingekleurd als golfterrein. Het uiterste zuidelijke deel bestaat uit groengebied en 
woonuitbreidingsgebied (zie Figuur 7).  

 

Er is een provinciaal planningsproces lopende om de gewestplanbestemming ‘golfterrein’ te schrappen en om een 
bestemming als publiek toegankelijk groen- of openruimtegebied met laagdynamisch recreatief medegebruik 
duurzaam te verankeren.  
 

Figuur 6: Situering onderzoekslocatie op topografische kaart 
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Figuur 7: Situering onderzoekslocatie op gewestplan

 
 

 Toelichting project 

Het totale project is het resultaat van een ontwerp- en participatietraject op basis van de sanering volgens de 
BATNEEC-variant (Best Available Techniques Not Entailing Excessive Costs).  

 

Naar aanleiding van de saneringsnoodzaak (humaan-toxicologisch risico t.h.v. asbeststort en verspreidingsrisico 
voor anionen en kationen t.h.v. de hele onderzoekslocatie met het huisvuilstort als belangrijke bron) werd een 
ruimtelijke visie voor het gebied opgemaakt. Een nieuwe terreinmorfologie werd ontworpen die vooreerst rekening 
houdt met de saneringstechnische randvoorwaarden en grondeigenschappen. Daarnaast werd getracht de 
diversiteit (zowel naar reliëf, biodiversiteit als beleving) die vandaag op het terrein heerst terug te brengen. De 
ruimtelijke visie werd opgesteld via een participatief proces met de bevolking en diverse stakeholders. 
 

Door Tractebel werd in september 2020 een haalbaarheidsonderzoek van saneringstechnieken en een multicriteria-
analyse van saneringsvarianten uitgevoerd om te komen tot de selectie van een BATNEEC-voorkeursvariant. In een 
schrijven van 08-10-2020 bevestigt OVAM zich akkoord te verklaren met de uitgangspunten en besluiten van deze 
studie. 
 

Om de ontworpen terreinmorfologie te verwezenlijken, hebben de Vlaamse Waterweg en de Provincie Antwerpen 
contact gezocht met Lantis. Lantis is ontwerper en bouwheer van de Oosterweelverbinding rond Antwerpen. Bij de 
uitvoering van dit project komen grote hoeveelheden grond vrij welke ingezet zouden kunnen worden voor het 
afdekken van de stortplaatsen en het tussengebied. De realisatie van de nieuwe terreinmorfologie vereist de inzet 
van meer dan 3 miljoen m³ grond. Samenwerking tussen de terreineigenaars en Lantis maakt het mogelijk dat 
dergelijk grondvolume op korte termijn kan aangevoerd worden en dat de sanering en de nieuwe morfologie dus 
binnen een relatief korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Bijkomend voordeel is de ligging van de herkomstwerf 
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Oosterweel en de saneringswerf kleiputten langs bevaarbare waterwegen, i.c. de Schelde en de Rupel. De grond 
kan daardoor volledig via het water worden getransporteerd waardoor verkeersoverlast vermeden kan worden. De 
bouw van een laad- en loskade aan de Rupel en de constructie van een nieuwe tunnel die de kleiputten, onder de 
Kapelstraat door, verbindt met de Rupel zijn hiervoor noodzakelijk en voorzien in het project.  

 
Aanvullend, buiten de perimeter van het bodemsaneringsproject, wordt de verondieping beperkt tot enkele plekken 
waar dit leidt tot een significante meerwaarde voor mens of natuur, wat een aanvullend volume betekent van ca. 
600.000 m3, bestaande uit: 

- De ombouw van de restanten van de visvijver (die deels dient te verdwijnen voor de saneringsafdekking in 
strikte zin) en die 12 m diep in het landschap gelegen zijn en daardoor permanente afpomping behoeven, 
tot een rietmoeras op maaiveld. Een visvijver op maaiveld gelegen nabij de Kapelstraat is duidelijk 
duurzamer dan een centraal in een groengebied gelegen visvijver (automobiliteit) die permanente 
afpomping vereist.  Een rietmoeras vormt dan weer een grote ecologische meerwaarde op een steenworp 
van het natuurreservaat van Natuurpunt meer oostelijk. 

- De stabilisatie tegen verdere afkalving van de Hoogstraat zodat dit ‘lijnrelict’ dat eindigt op het 
uitzichtpunt/de oriëntatietafel behouden kan blijven.   

- De beperkte ophoging van het Keibrekerspad om dit fietscomfortabel te maken. 

- De beperkte afwerking van de achterzijde van de bebouwing langs de Kapelstraat. 

 

Via de saneringswerken én de creatie van een nieuwe morfologie hebben de Vlaamse Waterweg en de Provincie 
Antwerpen de ambitie om het unieke karakter dat het gebied vandaag heeft terug te brengen en dit in een gezonde 
omgeving (na sanering en enkel met niet verontreinigde gronden) en een nieuwe bestemming (groengebied met 
uitsluitend laagdynamisch recreatief medegebruik). De ruimtelijke visie zet in op het creëren van een nieuwe 
morfologie die de kenmerken van het bestaande geaccidenteerd terrein terug laat komen en waar mogelijk 
versterkt. Ook houdt de nieuwe reliëfvorm rekening met de toekomstige waterhuishouding in het gebied en worden 
diverse mogelijkheden (uitgangssituaties) gecreëerd voor een diverse ecologische ontwikkeling en een divers 
gebruik en beleving. 

 

 Specifieke wetgeving die een invloed kan hebben op de wijze waarop de werken 
worden uitgevoerd 

De wetgeving bepaalt het volgende : 
Artikel 54 van het bodemdecreet bepaalt dat het conformiteitsattest van een bodemsaneringsproject geldt:  

- Als omgevingsvergunning of melding in het kader van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid (DABM) indien de bodemsaneringswerken in het kader van voormeld 
decreet vergunnings- of meldingsplichtige activiteiten of inrichtingen omvatten (art. 54, §.1 decreet); 

- Als omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in het kader van het decreet van 18 mei 
1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, VCRO) 
indien de bodemsaneringswerken in het kader van dit decreet vergunningsplichtig zijn (art. 54, §.2 decreet). 

 

Het project Kleiputten Terhagen omvat ingrepen die vallen onder het toepassingsgebied van verschillende 
wetgevingen en vergunningsplichten, waardoor het niet mogelijk is om het geheel via één enkel 
besluitvormingstraject te vergunnen. Zowel een omgevingsvergunning als een conform verklaard 
bodemsaneringsproject, waarbij de inhoudelijke samenhang wordt gegarandeerd, zijn vereist om het project te 
realiseren. 

 
Bij de beoordeling van het bodemsaneringsproject moet voldoende zekerheid bestaan over bepalende factoren 
zoals het eindreliëf. De beoordeling van de boscompensatie op het terrein vereist evenzeer kennis van het eindreliëf. 
Sommige tijdelijke infrastructuur, voor de grondaanvoer via het water voor de saneringswerken (tunnel onder de 
Kapelstraat en kade), krijgt ook een andere definitieve invulling na uitvoering van de saneringswerken, wat niet 
vergund kan worden via het bodemsaneringsproject.  
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Dat geeft aanleiding tot een vergunningverlening in twee stappen: eerst een omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het geheel aan projectonderdelen en vervolgens de indiening en conformverklaring van een bodemsaneringsproject 
dat de louter milieutechnische sanering omvat.  

 
Door de conformverklaring van het bodemsaneringsproject te voorzien als laatste, afzonderlijke stap wordt 
tegemoet gekomen aan het dwingende en op zichzelf staande kader dat het Bodemdecreet schept voor de 
bodemsanering. Tegelijk kan het totaalproject op een correcte manier, als randvoorwaarde, bij de beoordeling van 
het bodemsaneringsproject betrokken worden teneinde te verzekeren dat ook het geheel tegemoet komt aan de 
saneringsdoelstellingen.  
 

In functie van een optimale inhoudelijke afstemming tussen beide procedures en om de grootst mogelijke 
transparantie te bieden tijdens elk openbaar onderzoek, werd het bodemsaneringsproject afgewerkt in 
samenspraak met de bevoegde instanties, en als afgewerkt ontwerp gevoegd als informatieve bijlage bij de 
omgevingsvergunningsaanvraag.  

 

 Beknopte historiek 

De onderzoekslocatie is een voormalige kleiontginning waarvan de ontginning plaatsvond tot 1995. De eerste 
aanvullingen van de groeve dateren uit de periode van 1952 tot 1960. Vanaf het begin van de jaren 1970 werd 
door Eternit (asbesthoudend materiaal) en de Stad Antwerpen (huisvuil) gestort. Deze stortactiviteiten grepen 
plaats tot begin jaren 1980. Tussen 1994 en 1995 werd door NV Zeekanaal tenslotte een grote hoeveelheid grond 
geborgen. Onderstaande tabel toont een samenvatting van het historisch onderzoek. 
 

Tabel 4: Samenvatting historisch onderzoek 

Periode Activiteiten 
VLAREBO-

rubriek 
Verdachte stoffen 

Vóór 1895 Start van de kleiontginning - - 

Tot 1960 
Het ontginningsfront schuift langzaam op naar het 
noorden. - - 

1960 
1. Diepe ontginningen. 

2. Eerste aanvullingen van diepe vijvers. 
60.2° SAP 

1971 
1. Het ontginningsfront bereikt de wijk “Bosstraat”; 

2. Langs de talud aan de Bosstraat storten van 
bedrijfsafval door ETERNIT. 

2.1.1 
SAP, BOD, COD, Kjeldahl N2, 

SO4
2-, Cl-, NO3

-, NO2
-, fosfaten en 

sulfide 

1972-1973 
Opvullen van oostelijk en zuidoostelijk deel van de groeve 
met zandige sedimenten afkomstig van de aanleg van de 
roeiwedstrijdbaan te Hazewinkel en van de E19. 

60.2° SAP 

1973 Start van het storten van verkleind huisvuil door de Stad 
Antwerpen. 

2.1.1 
SAP, BOD, COD, Kjeldahl N2, 

SO4
2-, Cl-, NO3

-, NO2
-, fosfaten en 

sulfide 

1980-1991 Het ontginningsfront schuift lichtjes op naar het noorden. - - 

1991 

Storten van 214.000 m³ grond, waarvan 70.000 m³ 
gipshoudend is, door de NV ZEEKANAAL. De gronden zijn 
afkomstig van het graven van de doorsteek van het 
zeekanaal Brussel naar de Schelde 

2.1.1 
SAP, BOD, COD, Kjeldahl N2, 

SO4
2-, Cl-, NO3

-, NO2
-, fosfaten en 

sulfide 

1994 
Storten van 936.000 m³ grond door NV ZEEKANAAL. De 
gronden zijn van dezelfde werf afkomstig. 

60.2° SAP 

1995 Stabiliseren van het ontginningsfront. - - 
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Tot 1995 
Storten op verschillende locaties, verspreid over de groeve, 
van kleine hoeveelheden afval. 

2.1.1 
SAP, BOD, COD, Kjeldahl N2, 

SO4
2-, Cl-, NO3

-, NO2
-, fosfaten en 

sulfide 

 
Ten gevolge van de verschillende opvullingen doorheen de jaren zijn tijdens het OBBO van 2014 volgende 
historische verontreinigingen vastgesteld: 

- Zware metalen in bodem (ref. 1): bronpercelen 557 D, 563 C, 564 A, 565, 566 A en 567 (zie Figuur 1), 
geen ernstige bodemverontreiniging; 

- Zware metalen in grondwater (ref. 4): de volledige onderzoekslocatie wordt als bron beschouwd (zie Figuur 
2), geen ernstige bodemverontreiniging; 

- Anionen en kationen in grondwater (ref. 6): de volledige onderzoekslocatie wordt als bron beschouwd (zie 
Figuur 3), ernstige bodemverontreiniging dus bodemsanering noodzakelijk; 

- Asbest in bodem (ref. 8): bron is het Eternit-stort (zie Figuur 4), ernstige bodemverontreiniging dus 
bodemsanering noodzakelijk. 

 

Uit het OBBO is eveneens gebleken dat volgende verontreiniging risico's inhoudt waarvoor voorzorgsmaatregelen 
noodzakelijk zijn: 

- Ter hoogte van de vroegere werfweg naar het Eternit-stort zijn sterk verhoogde concentraties asbest 
aanwezig die tot aan het maaiveld reiken. Ter hoogte van de vroegere werfweg werden tevens hoge 
concentraties aan niet-hechtgebonden asbest vastgesteld. Rechtstreeks (menselíjk) contact met asbest is 
onvermijdelijk. 

De genomen voorzorgsmaatregelen worden beschreven in §. 3.7.3. 
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 Bodemkundige en hydrologische gegevens 

 Regionale geologie en hydrogeologie 

Tabel 5 geeft een overzicht de geologische opbouw. In deze tabel zijn onder andere de diktes en de lithologische 
kenmerken van de verschillende afzettingen opgenomen. Voor het opstellen van het regionaal geologisch profiel 
werden de boringen beschikbaar op de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) en de geologische kaart 
geraadpleegd. Deze gegevens werden verder aangevuld met de informatie van de beschikbare boorprofielen uit 
voorgaande bodemonderzoeken. 

 

De geologische opbouw ter hoogte van het studiegebied wordt gekenmerkt door een opeenvolging van slecht 
doorlatende kleihoudende lagen en watervoerende zandlagen. Het betreffen afzettingen uit het Neogeen en 
Paleogeen die bovenaan afgedekt zijn door een quartaire deklaag. In het kader van de kleiontginning is de quartaire 
deklaag nagenoeg volledig afgegraven. Dit geldt grotendeels trouwens ook voor de Formatie van Berchem. Als 
ondergrens wordt het Lid van Bassevelde, Formatie van Zelzate, genomen. De diepere lagen zijn voor deze studie 
niet verder relevant. 

 

Tabel 5: Regionale geologie t.h.v. de onderzoekslocatie 

Lithostratigrafie  Hydrogeologie 

Formatie Lid Lithologie Doorlatendheid K1 Appreciatie 

Berchem  
Donkergroene tot zwarte sterk 
glauconiethoudende zanden 

 Goed doorlatend 

Boom 

Terhagen Grijze massieve klei Kv=8.10-7 tot 8.10-6 
m/dag 

Slecht tot zeer 
slecht doorlatend 

Belsele-Waas 
Grijze silthoudende klei, zandig, 
septaria Kv=2.10-5m/dag 

Zelzate 

Ruisbroek 
Grijs tot bruin zwak kleihoudend fijn 
zand  Goed doorlatend 

Watervliet 
Grijze tot bruine sterk zandhoudende 
klei tot kleihoudend zand  

Matig tot slecht 
doorlatend 

Bassevelde 
Grijs silthoudend en kleihoudend fijn 
zand 

Kh=1 tot 3 m/dag Goed doorlatend 

 
Ter hoogte van het studiegebied is de Formatie van Boom opgebouwd uit grijze stijve klei en varieerde de originele 
dikte van de kleilaag van 10 m in het zuiden tot ca. 35 m in het noorden van het studiegebied. De huidige dikte 
van het resterend gedeelte van de kleilaag is uiteraard afhankelijk van het niveau van de historische ontginning. 

 Lokale geologie en hydrogeologie 

3.6.2.1 Hydrogeologische studie RUG uit 1991 

In 1991 werd door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH) van de Rijksuniversiteit 
Gent (RUG) overgegaan tot het uitvoeren van de deelstudie bodem en grondwater betreffende het MER ‘Kanaal 
Brussel/Rupel: modernisering’. Deze deelstudie omvat het hydrogeologisch onderzoek van de huidig onderzochte 
kleigroeve te Boom-Terhagen en dit met het oog op de inrichting van een stortplaats voor ontgravingsspecie. Een 
deel van deze ontgravingsspecie bestond uit grond vermengd met gips gelegen in de nieuwe kanaalzone. 

 
1 Bolle, I. & De Breuck, W., 1991. Hydrogeologisch onderzoek van de kleigroeve Boom-Terhagen (rapport TGO 91012(1)). 
Universiteit Gent, Leerstoel voor Toegepaste Geologie, 70 p. 
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Onderstaande figuur geeft een hydrogeologische doorsnede weer t.h.v. de huidige onderzoekslocatie. De 
doorsnede werd opgesteld aan de hand van boorgegevens van de Belgische Geologische Dienst (BGD), het 
Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) en private boorfirma 's.  

 
Figuur 8: Hydrogeologische doorsnede onderzoekslocatie (RUG, 1991) 

 
 

De lagen op bovenstaande doorsnede worden hieronder beschreven van boven naar onder. 

 
Aangevulde en vergraven gronden (A): De aangevulde en vergraven gronden zijn door de mens ter plaatse 
gebracht. Ze zijn heterogeen van samenstelling, maar in het algemeen zandig en vermengd met steengruis, hout, 
stortmateriaal, … De aangevulde en vergraven gronden zijn doorlatend. Kwantitatieve gegevens over de 
doorlatendheid zijn niet beschikbaar. 
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Doorlatende laag KZ bestaande uit quartaire zanden: De laag KZ is van quartaire ouderdom en in hoofdzaak 
opgebouwd uit zand en leem- of kleihoudend zand. De quartaire zanden kwamen vóór de kleiontginning voor als 
een dunne deklaag in het studiegebied. De veralgemeende dikte bedroeg 2 tot 3 m. Ten zuiden van de Rupel kan 
de laag ca. 8 m dik zijn. Plaatselijk is KZ vervangen door vergraven gronden. Over de doorlatendheid te Boom zijn 
er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. In het Antwerpse worden meestal horizontale doorlatendheden tussen 
2 en 5 m/d ( 2,3 x 10-5 en 5,8 x 10-5 m/s) aangetroffen. 
 

Doorlatende laag FVB bestaande uit tertiaire zanden (Formatie van Berchem): De doorlatende laag FVB bestaat uit 
groen glauconiethoudend fijn zand en kleihoudend fijn zand. De laag kwam vóór de klei-ontginning voor als een 
dunne deklaag, voornamelijk in het noorden van het projectgebied. De dikte overtrof zelden 2 m. De horizontale 
doorlatendheid van deze laag werd in het Antwerpse meerdere malen met behulp van pompproeven bepaald en 
bedraagt meestal tussen 3 en 6 m/d ( 3,5 x 10-5 en 7,1 x 10-5 m/s). Net boven de Boomse klei is het zand meer 
kleihoudend en minder doorlatend. 
 

Zeer slecht doorlatende laag BK (Formatie van Boom): De zeer slecht doorlatende laag BK bestaat uit een tertiaire 
grijze stijve, gescheurde klei. De klei vertoont een gelaagdheid die over grote afstanden is te vervolgen. Er komen 
septaria en pyrietconcreties in voor. De dikte van de laag BK varieert van 50 m nabij de Kennedytunnel tot ca. 10 
m ter hoogte van de monding van de Benedenvliet te Schelle. Ter hoogte van de onderzoekslocatie varieerde de 
dikte van ca. 10 m in het zuiden tot ca. 35 m in het noorden. Binnen de onderzoekslocatie is de resterende dikte 
van de laag BK echter afhankelijk van het historisch ontginningspeil. Voor het centrale gebied van de 
onderzoekslocatie t.h.v. de doorsnede (zie Figuur 8) werden volgende diktes berekend: 

- maximale dikte: ca. + 10 m TAW - (ca. - 4 m TAW) = 14 m  

- minimale dikte: ca. 0 m TAW - (ca. - 4 m TAW) = 4 m 

De verticale doorlatendheid bepaald in het laboratorium op monsters van een boring te Hemiksem varieert van 
9,0.10-12 m/s tot 9,5.10-11 m/s. Uit metingen verricht in de piëzometers geplaatst in de nabijheid van de taluds van 
een proefput gegraven in de Boomse klei bij de aanleg van de Kennedytunnel leidde men kv-waarden af van ca. 
10-9 m/s; ook uit waarnemingen van de snelheid waarmee zwellingen optraden kwam men tot deze waarden (te 
wijten aan scheurvorming ten gevolge van ontgraving). 

 
Afwisseling van slecht doorlatende en doorlatende lagen BKZ,1 + S4 + a4: Een afwisseling van slecht doorlatende 
grijze silt- en zandhoudende kleien (BKZ,1 en a4) en doorlatende groene sterk kleihoudende zanden (S4) komt voor 
onder de Boomse klei. De dikte van dit complex bedraagt ca. 20 m te Antwerpen (Kennedytunnel), ca. 25 m onder 
de projectzone en ca. 14 m te Schelle. De verticale doorlatendheid van de laag BKZ,1, bepaald op een ongeroerd 
monster ontnomen in een boring te Hemiksem bedroeg 2,2 x 10-10 m/s.  

 
De doorlatende laag S3 bestaat uit groen glauconiethoudend, fijn zand en kleihoudend, fijn zand. Uit deze laag 
wordt in de omgeving grondwater gewonnen. De dikte van de laag bedraagt ca. 8 m. De horizontale doorlatendheid 
van de laag is waarschijnlijk betrekkelijk gering (1 à 3 m/d). 
 

Uit waarnemingen in ondiepe peilbuizen in het Antwerpse blijkt dat de stroming in de lagen KZ en FVB getrouw het 
reliëf volgt. Men mag aannemen dat dit zich ook in het beschouwde gebied voordoet en (regionaal beschouwd) de 
ondiepe grondwaterstroming ter hoogte van de wijk Bosstraat enerzijds naar de Molen- en Bosbeek is gericht en 
anderzijds naar de Rupel (zie Figuur 9). Door de aanwezigheid van de groeve kan echter een kleine hoeveelheid 
grondwater vanuit KZ en FVB in de groeve stromen (drainerende werking). Daar de Boomse klei ondiep (2 à 3 m) 
voorkomt kan de KZ- en FVB-laag (indien nog aanwezig) tijdelijk droogvallen.  
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Figuur 9: Grondwaterstroming in de lagen boven Boomse klei (RUG, 1991)
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De grondwaterstroming in de watervoerende laag onder de Boomse Klei is ter hoogte van de projectzone naar het 
noorden of het noordoosten te verwachten (= normale stromingsrichting). De stroming in de Boomse klei is, gezien 
de geringe doorlatendheid en de omgevende stijghoogten, verticaal neerwaarts gericht. Voor de Boomse klei te 
Hemiksem werd een verticale grondwatersnelheid berekend van 0,03 m/jaar waarbij een kv-waarde van 5 x 10-10 
m/s werd aangenomen. 

3.6.2.2 Veldwaarnemingen 

Op basis van de tijdens het OBBO uitgevoerde boringen en sonderingen kan besloten worden dat de Formatie van 
Boom over het volledig studiegebied aanwezig is. Niettegenstaande de beperkte dikte, ca. 1 m ter hoogte van het 
zuidelijk gedeelte van het studiegebied, is het resterend gedeelte van de Formatie van Boom voldoende ontwikkeld 
om een buffer te vormen tussen de (verontreinigde) ophoging en de onderliggende aquifer, de Formatie van 
Zelzate. 

 Stromingsrichting grondwater 

Uit historisch onderzoek en talrijke terreinbezoeken blijkt dat het projectgebied sterk gecompartimenteerd is door 
een aantal dijken. Deze dijken vallen samen met zones waar de klei niet of minder diep ontgonnen werd of werden 
opgetrokken tijdens het aanleggen van de storten. Door de geringe tot slechte doorlatendheid van deze 
dijklichamen kan een buffering van water optreden waardoor zeer sterk ontwikkelde stijghoogtegradiënten kunnen 
ontstaan over de dijken. Hierdoor is het niet mogelijk om een grondwaterstromingsrichting binnen de voormalige 
groeve te bepalen. 

 

De grondwaterstromingsrichting boven de Boomse Klei is aangeduid op Figuur 9. 

 Kwetsbaarheid van het grondwater 

Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater bevindt het onderzoeksterrein zich o.w.v. een kleiige deklaag 
in weinig kwetsbaar gebied (code Dc). 

 Vergunde grondwaterwinningen 

Aan de hand van de informatie beschikbaar op dov.vlaanderen.be (d.d. 10-02-2022) werd een overzicht gemaakt 
van de vergunde grondwaterwinningen in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie. Uit het overzicht in 
onderstaande tabel blijkt dat er binnen een straal van 500 m van de onderzoekslocatie 1 vergunde 
grondwaterwinningen aanwezig is. Deze grondwaterwinning bevindt zich ongeveer 300 m ten oosten van de 
onderzoekslocatie. De grondwaterwinning is aangeduid op Kaart 1 in bijlage. 
 

Tabel 6: Overzicht vergunde grondwaterwinningen 

Nr. 
op 

plan 
Exploitant 

Vergund 
jaar-

debiet 
(m³/j) 

Van Tot 
Grond-water-

lichaam 

Vergunde 
diepte 

(m) 

X-
coörd. 

(m) 

Y-
coörd. 

(m) 

1 Gemeente 
Rumst 

85200 10-05-2021 - Centrale Zanden 
van de Kempen 

- 152538 196758 

 Waterwingebieden en beschermingszones 

Binnen een straal van 2 km van de onderzoekslocatie bevinden zich geen waterwingebieden of beschermingszones. 
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 Bijkomende onderzoeksverrichtingen 

 Geologie en waterstand t.h.v. het huisvuilstort 

Er werden sonderingen en boringen uitgevoerd t.h.v. het huisvuilstort om meer gedetailleerde info te bekomen 
omtrent:  

- De diepte en dikte van de Formatie van Boom onder het huisvuilstort; 
- De dikte van het stortmassief en de ophooglaag; 
- De lithologie van de dijklichamen die rond de stortplaats voorkomen. 

 

Op basis van 9 sonderingen en 2 boringen (uitgevoerd 2018-2019) in combinatie met gegevens uit vroegere 
bodemonderzoeken en info van de regionale geologie, werden 3 profielen t.h.v. het huisvuilstort opgesteld (zie 
Bijlage 1).  
 

Het volgende kan geconcludeerd worden: 

- Onder het huisvuilstort is nog een laag van ongeveer 12 m Formatie van Boom aanwezig, waarvan 2 m 
bestaat uit het Lid van Terhagen (massieve klei) en 10 m uit het Lid van Belsele-Waas (silthoudende klei, 
zandig). Dit is dikker dan o.b.v. de tijdens het OBBO uit 2014 beschikbare gegevens kon worden afgeleid 
en biedt dus een grotere garantie op het vermijden van een neerwaarts gerichte verspreiding van 
verontreinigd water naar de onderliggende aquifer; 

- Ter hoogte van de dijkjes zelf kon met uitzondering van B304 geen veldwerk gebeuren. In boring B304 
werd een kleipakket waargenomen vanaf het maaiveld. Sondering CPT4bis, aan de door afwezigheid van 
een dijkje minder duidelijk onderscheidbare zuidoostelijke grens van het huisvuilstort, vertoont een 
kleipakket vanaf ongeveer 3,5 m-mv; 

- Het waterpeil binnen de stortplaats is hoger dan het peil in de peilbuizen onmiddellijk buiten de stortplaats. 
 

De oostelijke en westelijke dijken van het huisvuilstort zijn op de luchtfoto’s van 1971 en 1976 (zie Figuren 10 en 
11) duidelijk te zien en blijven tot op heden aanwezig. Ten zuiden van het huisvuilstort is tot minstens 5 m-TAW 
nog klei aanwezig, omdat o.b.v. het historisch onderzoek de diepe ontginningen (tot ongeveer 0 m-TAW) pas 
starten vanaf de zuidelijke grens van het huisvuilstort en het niet aangevulde terrein van Ceuppens ten zuiden van 
het huisvuilstort zich heden op ongeveer 5 m-TAW bevindt. Over de noordelijke dijk is minder duidelijkheid. Uit het 
historisch onderzoek blijkt dat ten noorden van het huisvuilstort ook diepe ontginning plaatsgevonden heeft. O.b.v. 
de luchtfoto uit 1976 lijkt er geen kleidijk t.h.v. de noordelijke grens van het huisvuilstort aanwezig te zijn. De dijk 
zou later opgetrokken geweest zijn. 

 
Het huisvuilstort wordt omwille van de historiek, de geologie (onderliggende afsluitende kleilaag en lateraal 
afsluitende kleidijken), het verschil in grondwaterstand (hoger grondwaterpeil binnen het huisvuilstort dan erbuiten) 
en grondwaterkwaliteit (veel chloriden en zware metalen in het huisvuilstort, in nabij gelegen peilbuizen buiten de 
stortplaats vooral sulfaten) als een apart systeem gezien dat gevoed wordt met hemelwater en periodiek overloopt 
naar de omgeving. 
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Figuur 10: Situatie van de kleiontginning in 1971 

Luchtfoto (NGI, 1971)     Reconstructie ontginningsfront (1971) 

   
 

Figuur 11: Situatie van de kleiontginning in 1976 

Luchtfoto (NGI, 1976)     Reconstructie ontginningsfront (1976) 

   

 Percolaat in huisvuilstort 

3.7.2.1 Theoretische achtergrond van polluenten in huishoudelijke stortplaatsen 

Moderne stortplaatsen voor huishoudelijk afval (‘sanitary landfills’) worden uitgebaat als installaties waarbij de 
polluenten worden vernietigd. Dit betekent dat organische polluenten, aanwezig in het afval, finaal 
microbiologisch/chemisch worden afgebroken tot onschuldige eindproducten. Deze processen spelen zich zowel in 
als naast de stortplaats af. De 2 belangrijkste eindstromen van afbraak van huishoudelijk afval kunnen 
gekarakteriseerd worden in resp. een C (koolstof) en een N (stikstof)-stroom die worden geconcentreerd in resp. 
een gas- en een waterlijn (Wens, 2005): 
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- In de bedrijfsvoering van een stortplaats wordt gestreefd om alle C-verbindingen, via anaërobe afbraak in 
het stortmassief, om te zetten tot biogas (mengsel van methaan (CH4) en CO2). Dit biogas zal vervolgens 
via de gaslijn (afzuiging biogas) uit de stortplaats worden verwijderd en verder worden behandeld. Deze 
behandeling betreft ofwel recuperatie tot aardgas, ofwel omzetting tot inert CO2. Vaak wordt het gas via 
gasmotoren gevaloriseerd voor de productie van groene energie. De totale behandelingstechniek bevindt 
zich dus zowel binnen als buiten de deponie. 

- Analoog aan de C-verbindingen, wordt in het stortmassief eveneens gepoogd om uit alle N-verbindingen, 
via microbiële hydrolyse, NH4+ (ammonium) vrij te stellen. Ammonium is het eindstadium van N-
verbindingen in het stortmassief. Vervolgens zal dit ammonium via een waterlijn (afpompen percolaat) uit 
het stortmassief worden verwijderd. Recuperatie van ammonium is tot op heden niet rendabel, waardoor 
deze ammoniumstromen worden vernietigd in een waterzuivering. Door nitrificatie en denitrificatie wordt 
het ammonium, in de waterzuivering, omgezet tot inert N2. 

Dit concept van interne afbraak, gevolgd door uitspoelen en externe behandeling van polluenten, wordt het ‘flushing 
bioreactor’-principe genoemd. 

3.7.2.2 Huisvuilstort Terhagen 

In oude stortplaatsen, zoals het huisvuilstort in Terhagen, is in het verleden geen of beperkt aandacht besteed aan 
het stortplaatsmanagement, waardoor de afbraak van afval en de evacuatie van polluenten een sterke vertraging 
kan oplopen.  

Bijkomend worden, bij oververzadiging van het stortmassief door water, de microbiologische afbraakprocessen 
sterk vertraagd. Hierdoor verteert een waterverzadigde stortplaats veel minder snel en wordt ze veel minder snel 
inert. 

Dit is in het bijzonder het geval voor het huisvuilstort in Terhagen door de specifieke situatie, waarbij het stort op 
een kleibodem en tussen kleidijken werd aangelegd maar niet afgedekt, waardoor het volledig verzadigd raakte 
met water en periodiek overloopt.  
Dit heeft er toe geleid dat, niettegenstaande het een oude deponie betreft, er nog veel polluenten in het stortmassief 
(en in het percolaat) aanwezig zijn. Onderstaande tabel toont de analyseresultaten van 2 percolaatstalen uit 2016. 
Deze analyseresultaten bevestigen de resultaten van het OBBO:  In het brongebied werden eveneens sterk 
verhoogde concentraties aan Al, Cl- en aan ammonium-N gemeten. Verder zijn parameters zoals CZV, de fenolindex 
en Kjeldahl-N sterk verhoogd. 
 

Tabel 7: Analyseresultaten van percolaat (2016) 

Parameter Eenheid P102 P103 

SO4
2- mg/l < 1,5 46 

Cl- mg/l 3630 4820 

As µg/l < 500 < 500 

Cd µg/l < 40 < 40 

Cr µg/l 1400 1600 

Cu µg/l < 500 < 500 

Hg µg/l < 5 < 5 

Ni µg/l 820 800 

Pb µg/l < 500 < 500 

Zn µg/l 2100 < 1000 

Ammonium mg/l 1900 1900 

Stikstof (Kjeldahl) mg/l 2400 2600 

BZV mg O2/l 420 380 

CZV mg/l 11400 12700 
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Uit de analyses van het percolaat in de deponie blijkt dat de organische afbraak van het afval en de bijhorende 
omzetting tot biogas nog niet is afgelopen. De microbiële hydrolyse van het afval is grotendeels afgerond. Dit blijkt 
uit de hoge concentraties van ammonium. Daar er geen verwijdering van percolaat is uitgevoerd, is het ammonium 
nog grotendeels aanwezig in het stortmassief. De hoge concentratie aan zout bevestigt dit.  
De verhouding BZV/CZV wijst op lage biodegradeerbaarheid in het percolaat en laat vermoeden dat de deponie op 
leeftijd is. De BZV-waarde is echter nog steeds hoog en een indicatie dat een resterend potentieel aan organisch 
materiaal (en dus biogasproductie) nog steeds in de deponie aanwezig is. 

 Voorzorgsmaatregelen 

Uit het OBBO is eveneens gebleken dat volgende verontreiniging risico's inhoudt waarvoor voorzorgsmaatregelen 
noodzakelijk zijn: 

- Ter hoogte van de vroegere werfweg naar het Eternit-stort zijn sterk verhoogde concentraties asbest 
aanwezig die tot aan het maaiveld reiken. Ter hoogte van de vroegere werfweg werden tevens hoge 
concentraties aan niet-hechtgebonden asbest vastgesteld. Rechtstreeks (menselíjk) contact met asbest is 
onvermijdelijk. 

 

Op 17 februari 2015 heeft de OVAM een verzoek tot toepassing voorzorgsmaatregelen ontvangen, dit verzoek 
getiteld ‘Voorzorgsmaatregelen vroegere werfweg Eternit-stort, De Schorre te Boom’ werd opgesteld door Tractebel 
Engineering op 5 februari 2015. In dit verzoek worden volgende voorzorgsmaatregelen uitgewerkt: 

- Contact met het asbestmateriaal onmogelijk maken door de volledige voormalige werfweg en de zone 
erlangs af te dekken; 

- Voorbereidende werkzaamheden: bestaande begroeiing aan weerszijden van het pad verwijderen; 
- Techniek beschrijving: aanbrengen van propere leeflaag van 0,5 meter (code 211) om de werfweg en de 

zone erlangs af te dekken (15 op 200 meter), de propere leeflaag dient van de onderliggende laag te 
worden gescheiden door middel van een signalisatiedoek; 

- Afwerking: tijdens het aanbrengen, spreiden en verdichten van de ophooglaag dient vermeden te worden 
dat water stagneert op het nieuwe aangelegd oppervlak. 

 
Naar aanleiding van de voorzorgsmaatregelen die werden uitgevoerd in 2015 t.h.v. de vroegere werfweg 
vertrekkende vanaf de Kapelstraat naar het voormalige Eternit-stort langs de Bosstraat te Boom ontving de OVAM 
op 21 maart 2019 het verslag getiteld ‘Onderzoeksverslag voorzorgsmaatregelen verbindingspad Kapelstraat en de 
Bosstraat 2850 Boom’, opgemaakt door Talboom op 20-03-2019.  

 
Talboom komt in het onderzoeksverslag voorzorgsmaatregelen tot de conclusie dat de voorzorgsmaatregelen zo 
correct en zo volledig mogelijk zijn uitgevoerd. Op het omliggende terrein werd evenwel nog asbest waargenomen. 
Er dient te worden geadviseerd om voor deze terreinen remediërende maatregelen te nemen of de toegang te 
beperken. 

 

O.b.v. het besluit van Talboom meldt de OVAM in haar brief dd. 08/05/2019 met referentie BB-LB2-AVG-
20190274771 (dossiernummer: 64785) dat ze van oordeel is dat de volgende voorzorgsmaatregelen noodzakelijk 
zijn: 

- In afwachting van de bodemsaneringswerken moet jaarlijks een terreininspectie gebeuren om het risico op 
verspreiding van en blootstelling aan dagzomende verontreiniging met asbest op te volgen; 

- Op de locaties waar de aanwezigheid van asbest bevestigd werd en waar deze een actueel risico vormt 
moeten remediërende maatregelen genomen worden of moet de toegang beperkt worden; 

- Indien nodig het herhalen van de vorige werkzaamheden in afwachting van de uitvoering van de 
bodemsanering. 
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Ondertussen was op 26-04-2019 van buurtbewoners een klacht neergelegd bij de gemeente Boom m.b.t. de 
vaststelling van meerdere plaatsen waar asbest vrij aan het oppervlak lag. De Vlaamse Waterweg heeft Tractebel 
opdracht gegeven voor een terreinbezoek en inventarisatie van de zones met dagzomend asbestverdacht materiaal, 
staalname en analyse van het asbestverdacht materiaal, interpretatie van de analyseresultaten en risico-evaluatie.  

 
Op 30-04-2019 werd een terreininspectie uitgevoerd door Tractebel en De Vlaamse Waterweg. Op 2 plaatsen werd 
een staalname van asbestverdacht materiaal uitgevoerd. 

 

Op de stuurgroep van 22-05-2019 werd beslist om het volledige asbeststort ontoegankelijk te maken d.m.v. het 
plaatsen van een afsluiting en de locaties die een risico vormen af te dekken. Deze beslissing werd door de Vlaamse 
Waterweg per brief aan de OVAM overgemaakt. 
 

De OVAM legt in haar brief dd. 05-06-2019 met referentie BB-LB2-AVG-20190332768 o.b.v. het voorgestelde 
actieplan van de Vlaamse Waterweg i.s.m. Tractebel volgende voorzorgsmaatregelen op: 

- In afwachting van de bodemsaneringswerken moet minstens jaarlijks een terreininspectie gebeuren om 
het risico op verspreiding van en blootstelling aan dagzomende verontreiniging met asbest op te volgen; 

- Op de locaties waar de aanwezigheid van asbest bevestigd werd moet de toegang beperkt worden, door 
het plaatsen van hekwerk of ursusdraad over de benodigde lengte; 

- Op de locaties waar de aanwezigheid van asbest bevestigd werd en waar deze een actueel risico vormt 
moeten remediërende maatregelen genomen worden, middels de afdek met grond (0,5 m); 

Indien nodig het herhalen van de vorige werkzaamheden in afwachting van de uitvoering van de bodemsanering. 

 
De voorzorgsmaatregelen werden uitgevoerd en beschreven in het door Tractebel opgestelde ‘Verslag 
voorzorgsmaatregelen asbeststort langs Bosstraat te Boom’ van 07-02-2020. Halfjaarlijks wordt door een erkend 
bodemsaneringsdeskundige een inspectie gedaan van het terrein. 

 

 Karakterisatie van de vastgestelde bodemverontreinigingen 

 Conclusies oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 

Tijdens oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) (Technum, 2014) werden volgende 
verontreinigingen vastgesteld: 

- Zware metalen in bodem (ref. 1): bronpercelen 557 D, 563 C, 564 A, 565, 566 A en 567 (zie Figuur 1). De 
sterke verontreiniging aan zink kan in relatie gebracht worden met de gestorte gipshoudende gronden in 
zone 3. Dit geeft geen aanleiding tot een ernstige bodemverontreiniging; 

- Zware metalen in grondwater (ref. 4): de volledige onderzoekslocatie wordt als bron beschouwd (zie Figuur 
2). Omdat zware metalen geen verspreidingsrisico (geen verhoogde concentraties in oppervlaktewater 
afwateringskanaal naar Rupel) noch enig ander risico veroorzaken, gaat hiervan geen ernstige 
bodemverontreiniging uit; 

- Anionen en kationen in grondwater (ref. 6): de volledige onderzoekslocatie wordt als bron beschouwd (zie 
Figuur 3). Naast SO4

2- en Cl-, die als gidsstoffen (stoffen die de totale verontreiniging aan anionen en 
kationen het best omschrijven rekening houdend met de toxiciteit en verspreiding ervan) worden 
beschouwd, komen volgende stoffen in verhoogde concentraties voor: aluminium, ammonium, chemisch 
zuurstofverbruik (CZV), fenolindex en stikstof (Kjeldahl). De hoogste concentraties worden gemeten t.h.v. 
het huisvuilstort. Er bestaat een verspreidingsrisico voor anionen en kationen via het afwateringssysteem 
naar de Rupel, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beïnvloed worden. Deze verontreiniging 
vormt een ernstige bodemverontreiniging waarvoor bodemsanering noodzakelijk is. De sanering is urgent; 

- Asbest in bodem (ref. 8): bron is het asbeststort (zie Figuur 4). Ter hoogte van het voormalig Eternit-stort 
en de werfweg (zone 1) dagzoomt asbest. Dit asbest kan niet-hechtgebonden zijn. De asbestverontreiniging 
vormt een actueel humaan-toxicologisch risico (inname door inhalatie) en veroorzaakt een ernstige 
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bodemverontreiniging waarvoor bodemsanering noodzakelijk is. De sanering is urgent. Naast asbest 
kunnen de aangebrachte ophogingen en afdeklagen lokaal sterk verontreinigd zijn met zware metalen. Ook 
deze verontreiniging vormt een actueel humaan-toxicologisch risico (orale inname). 

 
In het OBBO is op p. 96-97 het volgende te lezen:  

9.2.5 Besluit verontreiniging aan anionen en kationen in het grondwater t.h.v. de onderzoekslocatie 
In het grondwater werden sterk verhoogde concentraties aan een aantal anionen en kationen aangetroffen. De 
zone, die samenvalt met het stort met huishoudelijk afval, gedraagt zich min of meer als brongebied. In het 
brongebied werden eveneens sterk verhoogde concentraties aan Al, Cl- en aan ammonium-N gemeten. Verder zijn 
parameters zoals CZV, de fenolindex en Kjeldahl-N sterk verhoogd. Als gidsstoffen werden SO42- en Cl- weerhouden. 
De zone met concentraties aan één der beide of beide parameters hoger dan 250 mg/l omvat de drie centrale 
stortmassieven en strekt zich verder uit over een groot deel van zone 5. De maximale verspreiding valt samen met 
de contouren van de ontginning.  
Verspreiding van de aanwezige sterke verontreinigingen in het grondwater naar de onderliggende winbare aquifer 
is omwille van de aanwezigheid van de afsluitende kleilaag niet aan de orde. Verspreiding van sulfaat en andere 
ionen via het afwateringssysteem naar de Rupel is niet uit te sluiten, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater 
kan beïnvloed worden. Een verspreidingsrisico van sulfaat is dus niet uit te sluiten. 
 
Ook al wordt in de laatste zin van deze passage enkel gesproken over het verspreidingsrisico van sulfaat, is als je 
de titel en de eerste paragraaf leest duidelijk dat het verspreidingsrisico niet enkel sulfaat betreft maar dat: 

- Sulfaat en chloride als gidsstoffen gekozen werden voor een reeks van parameters met verhoogde 
concentraties, namelijk aluminium, ammonium, chemisch zuurstofverbruik (CZV), fenolindex en stikstof 
(Kjeldahl); 

- Het huisvuilstort als bron fungeert maar verspreid over de volledige onderzoekslocatie verhoogde 
concentraties worden gemeten. 

 

Ook in het confomiteitsattest van de OVAM van 9 maart 2015 met referentie BB-O-WS-20150108350 
(dossiernummer: 64785) staat dat er een ernstige bodemverontreiniging is voor een reeks van anionen en kationen 
en dus niet specifiek voor sulfaat: 
In het grondwater werd een verontreiniging van anionen en kationen vastgesteld ter hoogte van de volledige 
onderzoekslocatie. Die bodemverontreiniging vormt, gelet op de bodemkenmerken en de functie van het terrein, 
een ernstige bodemverontreiniging. 
 
Kaart 2 in bijlage bevat de plannen met aanduiding van de verdachte zones en verontreinigingscontouren uit het 
OBBO. 

 

Tabel 8 toont een samenvatting van de verontreinigingstoestand zoals vastgesteld tijdens het OBBO en zoals 
opgenomen in de conformverklaring van de OVAM. 
 

Tabel 8: Samenvatting van de verontreinigingstoestand 
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Zone 3 1 VDA zware 
metalen 

historisch P B - - - 

Onderzoekslocatie 4 GW 
zware 

metalen historisch P B - - - 

Onderzoekslocatie 6 GW 
anionen/
kationen historisch Q B 1 - - 

Zone 1 (asbeststort) 8 VDA asbest historisch Q B 1 voorzorgsmaat
-regelen 

- 

(1) Kaart 2 in bijlage bevat een plan met aanduiding van de verdachte zones uit het OBBO. 

(2) Medium: vaste deel van de aarde (VDA), grondwater (GW) of puur product (PP); 

(3) Classificatie volgens het beoordelingskader:  

- P: de richtwaarde wordt overschreden voor één of meerdere genormeerde parameters maar er is voor het vaste deel van de aarde en/of het  
grondwater geen noodzaak tot bodemsanering; 

- Q: er is noodzaak tot bodemsanering indien bij historische bodemverontreiniging een ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld. 

(4) Bron- of verspreidingsperceel (B of V); 

(5) Voor elke verontreiniging waarvoor saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn, wordt aangegeven in welke urgentieklasse deze wordt ingedeeld; 

(6) Voorzorgsmaatregelen, gebruiksbeperking, veiligheidsmaatregelen; 

 Keuze van de gidsstoffen 

Als gidsstoffen worden die stoffen gekozen die karakteristiek worden geacht voor de verontreiniging. Bij de keuze 
van de gidsstof moet aandacht besteed worden aan de bron van verontreiniging (welke stoffen zijn op welke plaats 
en tijd in de bodem terecht gekomen) en het fysisch gedrag van de stoffen (bv. keuze meest mobiele 
verontreinigende stof). 

 

De keuze van sulfaat als gidsstof in het OBBO is minder goed omdat Boomse klei pyriet bevat, dat bij oxidatie 
omgezet wordt in o.a. sulfaat. Bovendien komt sulfaat niet in verhoogde concentraties voor in het huisvuilstort (zie 
Tabel 7). Het gipshoudend materiaal is wel een bijkomende bron voor verhoogde sulfaatconcentraties. 
Chloride is o.w.v. zijn hoge mobiliteit en lage bindingscapaciteit echter wel zeer geschikt om als gidsstof te fungeren 
voor de verspreiding van de verontreinigende parameters vanuit het huisvuilstort. Deze parameter is immers één 
van de klassieke stoffen die in verhoogde concentraties in (huisvuil)storten teruggevonden worden. 

Analyseresultaten van het percolaat uit peilbuizen P102 en P103 vertonen hoge chlorideconcentraties (zie OBBO en 
Tabel 7). Naast chloride worden ook zeer hoge concentraties aan metalen, ammonium, chemisch zuurstofverbruik 
(CZV), fenolindex en stikstof (Kjeldahl) gemeten.  

 
De concentratie van het mobiel, weinig bindend en makkelijk analyseerbaar chloride werd in het hele projectgebied 
gemeten. De hoogste concentraties (buiten het huisvuilstort) worden waargenomen juist ten noorden en ten 
(zuid)westen van het huisvuilstort. Dit stemt overeen met de afwateringsrichting van het huisvuilstort richting 
Rupel. In het OBBO werd chloride dan ook gebruikt als indicator voor een hele reeks van verontreinigende 
parameters. 

 Samenvattende tabellen per verontreiniging 

Tabel 9: Administratieve gegevens verontreiniging zware metalen in vaste deel van de aarde t.h.v. zone 3 

Administratieve gegevens 

Referentienummer (1) 1 

N(ieuw) of B(estaand)? B 

Naam Verontreiniging zware metalen in het vaste deel van de aarde, zone 3 

Omschrijving Verontreiniging zware metalen in het vaste deel van de aarde 

Bron/locatie Aangebrachte ophoging 
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Medium (2) Vaste deel van de aarde 

Milieutechnische gegevens 

Parameter(s) (3) Zware metalen 

Aard (4) Historisch 

% overwegend deel (5) - 

Motivatie aard Ophoging aangebracht in 1991 

Classificatie (6) P (geen noodzaak tot bodemsanering) 

Urgentieklasse (7) - 

Behandeling Type Omschrijving Van Tot 

Voorzorgsmaatregelen (8) - - - 

Veiligheidsmaatregelen (8) - - - 

Gebruiksbeperkingen (8) - - - 

Gebruiksadviezen (8) - - - 

Bestemmingsbeperkingen (8) - - - 

Ontgraving (9) - - - 

Is de beschrijving/aanpak van de 
verontreiniging volledig na dit rapport? 

Ja/Neen (10) 

Ja 

 
Tabel 10: Administratieve gegevens verontreiniging zware metalen in grondwater t.h.v. onderzoekslocatie 

Administratieve gegevens 

Referentienummer (1) 4 

N(ieuw) of B(estaand)? B 

Naam Verontreiniging zware metalen in het grondwater, onderzoekslocatie 

Omschrijving Verontreiniging zware metalen in het grondwater 

Bron/locatie Aangebrachte ophoging 

Medium (2) Grondwater 

Milieutechnische gegevens 

Parameter(s) (3) Zware metalen 

Aard (4) Historisch 

% overwegend deel (5) - 

Motivatie aard Ophogingen aangebracht vanaf 1971 

Classificatie (6) P (geen noodzaak tot bodemsanering) 

Urgentieklasse (7) - 

Behandeling Type Omschrijving Van Tot 

Voorzorgsmaatregelen (8) - - - 

Veiligheidsmaatregelen (8) - - - 

Gebruiksbeperkingen (8) - - - 

Gebruiksadviezen (8) - - - 
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Bestemmingsbeperkingen (8) - - - 

Ontgraving (9) - - - 

Is de beschrijving/aanpak van de 
verontreiniging volledig na dit rapport? 

Ja/Neen (10) 

Ja 

 

Tabel 11: Administratieve gegevens verontreiniging anionen/kationen in grondwater t.h.v. onderzoekslocatie 

Administratieve gegevens 

Referentienummer (1) 6 

N(ieuw) of B(estaand)? B 

Naam Verontreiniging anionen/kationen in het grondwater, onderzoekslocatie 

Omschrijving Verontreiniging anionen/kationen in het grondwater 

Bron/locatie Aangebrachte ophoging 

Medium (2) Grondwater 

Milieutechnische gegevens 

Parameter(s) (3) Anionen/kationen 

Aard (4) Historisch 

% overwegend deel (5) - 

Motivatie aard Ophoging aangebracht vanaf 1971 

Classificatie (6) Q (noodzaak tot bodemsanering) 

Urgentieklasse (7) - 

Behandeling Type Omschrijving Van Tot 

Voorzorgsmaatregelen (8) - - - 

Veiligheidsmaatregelen (8) - - - 

Gebruiksbeperkingen (8) - - - 

Gebruiksadviezen (8) - - - 

Bestemmingsbeperkingen (8) - - - 

Ontgraving (9) - - - 

Is de beschrijving/aanpak van de 
verontreiniging volledig na dit rapport? 

Ja/Neen (10) 

Ja 

 

Tabel 12: Administratieve gegevens verontreiniging asbest in vaste deel van de aarde zone 1. 

Administratieve gegevens 

Referentienummer (1) 8 

N(ieuw) of B(estaand)? B 

Naam Verontreiniging asbest in het vaste deel van de aarde, zone 1 

Omschrijving Stortmassief opgebouwd uit asbestafval dat onvolledig werd afgedekt en op een 
aantal plaatsen ontsluit. 

Bron/locatie Aangebrachte stortmassief 
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Medium (2) Vaste deel van de aarde 

Milieutechnische gegevens 

Parameter(s) (3) Asbest 

Aard (4) Historisch 

% overwegend deel (5) - 

Motivatie aard Stort aangelegd in periode 1971-1983 

Classificatie (6) Q (noodzaak tot bodemsanering) 

Urgentieklasse (7) - 

Behandeling Type Omschrijving Van Tot 

Voorzorgsmaatregelen (8) Afdekken vroegere werf-
weg naar asbeststort 

2015 2015 

Veiligheidsmaatregelen (8) - - - 

Gebruiksbeperkingen (8) - - - 

Gebruiksadviezen (8) - - - 

Bestemmingsbeperkingen (8) - - - 

Ontgraving (9) - - - 

Is de beschrijving/aanpak van de 
verontreiniging volledig na dit rapport? 

Ja/Neen (10) 

Ja 

(1) U geeft de verontreiniging een nummer. Ditzelfde nummer gaat u bij de GIS-contouren ook gebruiken. U kan het een eigen nummer geven als de verontreiniging 
nog niet eerder werd vastgesteld. Als u verder werkt aan een bestaande verontreiniging, dan geeft u het OVAM-nummer. 

(2) Als medium geeft u vaste deel van de aarde, grondwater of puur product in. Bij puur product vermeldt u of het om een drijf- of zinklaag gaat. 

(3) De parameters (stoffen) waaruit deze verontreiniging bestaat. 

(4) Bij de aard zijn er 4 mogelijkheden :  

 Nieuw; 

 Historisch; 

 Gemengd, Overwegend Nieuw; (In toepassing van Art. 27 §.2, u geeft het percentage van het overwegende deel) 

 Gemengd, Overwegend Historisch; (In toepassing van Art. 27 §.2, u geeft het percentage van het overwegende deel) 

(5) U geeft enkel het percentage van het overwegende deel (50,1 % - 99,9 % als in toepassing Art. 27 §.2 de aard als Gemengd, Overwegend Nieuw of Gemengd, 
Overwegend Historisch is. 

(6) Bij de classificatie’ geeft u aan of het perceel een O, P of Q classificatie heeft volgens het beoordelingskader dat van toepassing is voor de uitgevoerde opdracht. 

(7) Bij de urgentieklasse geeft u de uitspraak van de urgentiebepaling die u in het kader van een BBO of OBBO dient uit te voeren. 

(8) Als er bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn wordt dit aangeduid. Als gebruiksadviezen van toepassing zijn, worden deze hier omschreven aan de hand van 
de codes vermeld in tabel 3 van standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek. 

(9) Als de verontreiniging werd ontgraven worden de werken hier kort omschreven (opp. En diepte van ontgraven, tonnage, …) 

(10) Als een verontreiniging gefaseerd wordt beschreven/aangepakt en er na het rapport nog een rapport moet volgen om deze verontreiniging te beschrijven (bij 
BBO) of aan te pakken (bij sanering) dan is het antwoord hier ‘Neen’. In alle andere gevallen is het antwoord ‘Ja’. Bemerking: Beschouw deze vraag los van de 
classificatie (U vult dus ‘Ja’ in als het BBO afgerond is maar er wel een saneringsnoodzaak is.) 

 

 Saneringstechnische randvoorwaarden 

Alvorens dieper te gaan kijken naar een aantal bodemsaneringstechnieken is het noodzakelijk om na te gaan met 
welke factoren er zeker rekening gehouden moet worden. In deze sectie wordt voor alle relevante factoren een 
gedetailleerde beschrijving gegeven. 

 Aanwezige bedrijfsactiviteiten die de sanering kunnen hinderen 

Er zijn geen bedrijfsactiviteiten op het terrein aanwezig die de sanering kunnen hinderen. 
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 Toekomstplannen 

Via de saneringswerken en de creatie van een nieuwe morfologie hebben de Vlaamse Waterweg en de Provincie 
Antwerpen de ambitie om het unieke karakter dat het gebied vandaag heeft terug te brengen en dit in een gezonde 
omgeving (na sanering en door aanvoer van niet-verontreinigde gronden) en met een nieuwe bestemming 
(groengebied met uitsluitend laagdynamisch recreatief medegebruik). 

  

Het voorliggend ontwerp creëert een nieuwe morfologie die de kenmerken van het bestaande geaccidenteerd 
terrein terug laat komen en waar mogelijk versterkt. Ook houdt de nieuwe reliëfvorm rekening met de toekomstige 
waterhuishouding in het gebied en worden diverse mogelijkheden gecreëerd die zullen leiden tot een diverse 
ecologische ontwikkeling en een divers gebruik en beleving.  

 

Bijkomend zal het project in de eindfase fysiek verbonden worden met de Rupel enerzijds en de gronden van 
Natuurpunt anderzijds. Op die manier ontstaat een aaneengesloten groengebied dat vanuit het zuiden over de 
Rupel, via de kleiputten verder in oostelijke richting doorloopt tot tegen de kern van Rumst.  

De verbinding met de Rupel gebeurt door het gebied tussen de Rupel en de kleiputten, dat tijdelijk als werfzone 
zal fungeren, in te richten als ecocorridor met een ecotunnel onder de Kapelstraat. 
De verbinding met de gronden van Natuurpunt gaat via de huidige (vis)vijvers, die centraal in het gebied zijn 
gelegen. Een deel van de (vis)vijvers zal ingenomen worden in functie van de saneringswerken en het aanleggen 
van een werfzone in het gebied. De vijvers worden verder aangevuld zodat een moeraszone ontstaat die de 
migratieroutes en het leefmilieu van beschermde soorten uitbreidt. 

 
Figuur 12: Ontwerpplan toekomstige situatie 
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 Bebouwing/infrastructuur/machines die al dan niet kunnen worden verwijderd 

Op de onderzoekslocatie is enkel een lokaal van de vissersclub aanwezig, gelegen ten zuiden van de visvijvers aan 
de oostzijde van het huisvuilstort. Binnen de site zijn geen verharde wegen aanwezig. 

 Fundering van de gebouwen 

Niet van toepassing. 

 Aanwezigheid kelders en andere ondergrondse structuren en de diepte daarvan 

Niet van toepassing. 

 Aanwezigheid riolering, kabels en diepte daarvan 

Niet van toepassing. 

 Omgevingsgevoeligheid voor geluidshinder, geuremissies en stof 

Deze aspecten werden geëvalueerd in het project-MER ‘Sanering en verondieping ontginningsgebied te Rumst en 
Boom (Arcadis, 2020)’.  De volgende milderende maatregelen zijn noodzakelijk: 

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

- De voertuigsnelheid van het werfverkeer beperken tot 40 km/u (< 3500 kg brutogewicht) of 30 km/u (> 
3500 kg brutogewicht) om stofemissies te beperken;  

- Voor de geplande activiteiten kunnen stofemissies voorkomen bij het lossen van dumpers, 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; 

- 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, …); 
- 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; 
- 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. 

 Nabijheid oppervlaktewater 

Binnen de onderzoekslocatie zijn een aantal plassen/vijvers gesitueerd. Het water uit de groeve wordt afgevoerd 
naar de Rupel.  

 Noodzaak stabiliteitsmaatregelen bij uitgraving 

Niet van toepassing. 

 Zettingsberekeningen in verband met grondwatertafelverlaging 

Niet van toepassing. 
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 Lozingspunten in de omgeving 

In augustus 2019 werd door IMDC het rapport ‘Waterbalans kleiputten te Rumst’ voltooid. Deze studie houdt naast 
een inventarisatie en beschrijving van de huidige waterhuishouding, inclusief meetcampagne, ook een berekening 
van de overstromingsveiligheid van de huidige en toekomstige situatie in. 

 
Op basis van het beschikbare DHM Vlaanderen II (AGIV, 2016) en de terreininventarisatie wordt een onderverdeling 
gemaakt in deelstroomgebieden zoals weergegeven in Figuur 13. Binnen het studiegebied worden 2 hoofdtakken 
van de afwatering naar de Rupel onderscheiden:  

- Oostelijk gelegen deelstroomgebieden van de Molleveldloop, niet-geklasseerde waterloop; 

- Westelijk gelegen deelstroomgebieden die afwateren naar het mondingsgebied van de voormalige 
Potgatbeek/Kil Landuyt-Van Der Planken op de grens van Rumst en Boom. In deze zone wordt in de 
Vlaamse Hydrografische Atlas versie 2017 ook een niet-geklasseerde, naamloze waterloop weergegeven. 

De afwatering gebeurt voornamelijk via een cascade tussen de verschillende ontginningszones, stortlocatie en 
vijvers. 

 

Figuur 13: Uitwatering Potgatbeek en Molleveldloop en onderverdeling in deelstroomgebieden 

 
 

De Molleveldloop draineert rechtstreeks een oppervlakte van 6 ha. Ter hoogte van de (vis)vijvers (zone 120) wordt 
in natte periodes water verpompt naar de 10 meter hoger gelegen Molleveldloop. Stroomopwaarts van de 
Kapelstraat mondt een ontwateringgracht ‘Nieuwbosloop’ (zone 110) via een overlaat uit in de Molleveldloop. Ten 
zuiden van de Kapelstraat ontvangt de Molleveldloop ook de regenwaterafvoer (RWA) alvorens in de Rupel uit te 
monden. 
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De kaart Vandermaelen en atlas der waterlopen (1877) vermelden de voormalige kil Van Der Planken als monding 
van de voormalige Potgatbeek. Met het dempen van de kil werd ook het tracé van de Potgatbeek met een westelijke 
en oostelijke tak ondergronds gelegd in de bedding van de kil. 

 
In het rapport ‘Evaluatie waterhuishouding kleiputten Terhagen (IMDC, 2021)’ werd de toekomstige, ontworpen 
afwatering van het gebied geëvalueerd. Hiervoor werd in opdracht van de Provincie Antwerpen een camera-
inspectie uitgevoerd om zowel de oostelijke als westelijke afwatering t.h.v. de vroegere Kil van der Planken in kaart 
te brengen. Hieruit volgde de potentie voor het gebruik van de oostelijke tak van de riolering als bestendiging van 
de uitwatering in het nieuwe ontwerp. 
Verder wordt in dit rapport de huidige afwatering als volgt omschreven: De afwatering van het westelijk deel van 
het projectgebied wordt verzameld in de langwerpige vijvers ten noorden van de Kapelstraat. De vijvers storten 
over in een ondergrondse, metalen leiding die ten zuiden van de Kapelstraat aansluit op de riolering in de 
voormalige Kil Landuyt-Van Der Planken. Opwaarts van de Kapelstraat wordt de afvoer van de zone ‘Vijvers 
Ceuppens’ mee in de ondergrondse metalen leiding gestort. 

 Toegang tot het terrein met zware/grote machines, verkeer 

Transport zal voor elke mogelijke afdekking moeten verlopen via een aan te leggen kade aan de Rupel. Het 
bestaande wegennet te Boom en Rumst en de huidige belasting ervan, laten immers niet toe dat de sanering zou 
leiden tot significant bijkomend vrachtvervoer over de weg. De legitieme eis van de gemeentebesturen Rumst en 
Boom is dan ook om minstens de aanvoer van bulkmaterialen (i.c. grond) volledig over het water te laten verlopen, 
zonder enig gebruik van de openbare weg noch dwarsing Kapelstraat. Er wordt daarom ook een tunnel onder de 
Kapelstraat aangelegd zodat alle transport naar de groeve los van het bestaande wegennetwerk zal verlopen. 
Bijlage 3 bevat een nota m.b.t. de logistieke inrichting. 

 Grondwaterwinningen in de omgeving en eventueel te verwachten hinder 

Niet van toepassing. 

 Biologisch degradatie parameters 

Niet van toepassing. 

 Reinigbaarheid van de grond 

Niet van toepassing. 

 Parameters voor de grondwateronttrekking en grondwaterzuivering 

Niet van toepassing. 

 Andere grondwaterverontreinigingen in de omgeving of op de locatie zelf 

Gezien er geen grondwater onttrokken of geïnjecteerd zal worden, zal de sanering geen bijkomende impact hebben 
op de verspreiding van de reeds aanwezige grondwaterverontreiniging, alsook kan er geen eventuele andere 
grondwaterverontreiniging aangetrokken worden. 

 Aanwezigheid asbest 

Op 9 maart 2010 werd door de OVAM samen met het VITO een verkennend terreinbezoek waarbij het asbeststort 
visueel onderzocht werd. De bevindingen van deze inspectie zijn gerapporteerd in het schrijven van het Kabinet 
van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 25 maart 2010 gericht aan de Werkgroep Bosstraat. 
Er werd vastgesteld dat de afdeklaag van het asbeststort op de meeste plaatsen minstens 25 cm dik is. Alleen op 
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de hellingen werd op 2 plaatsen asbesthoudend afval ter hoogte van het maaiveld waargenomen. Uit visueel 
onderzoek blijkt dat het gaat om gebonden asbest in de vorm van platen en buizen en vermits de helling grotendeels 
afgedekt en begroeid is, zijn er geen acute risico’s. Als maatregel wordt voorgesteld om de volledige helling te 
onderzoeken en waar nodig een voldoende dikke afdeklaag aan te brengen. 

 
Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek tijdens het OBBO uit 2014 blijkt dat over de volledige verdachte 
zone, stortmassief én werfweg, sterk verhoogde concentraties aan asbest aanwezig zijn die tot aan het maaiveld 
kunnen reiken. De volledige verdachte zone kan hoge concentraties aan niet-hechtgebonden asbest bevatten. Er 
werden twee vormen van asbest aangetroffen, namelijk chrysotiel en het gevaarlijkere amosiet.  
 

Zie ook §. 3.7.3. voor de uitgevoerde voorzorgsmaatregelen. 
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4. UITWERKING VAN DE VERSCHILLENDE RELEVANTE BODEM-
SANERINGSVARIANTEN EN BATNEEC-AFWEGING 

Binnen het kader van het BATNEEC-principe dient een gewogen keuze gemaakt te worden tussen 
bodemsaneringsvarianten. Hieruit resulteert de meest geschikte en aldus te verkiezen variant voor het uitvoeren 
van de betreffende bodemsanering. 
 
In eerste instantie dienen er een aantal relevante saneringstechnieken geselecteerd te worden op basis van hun 
haalbaarheid. De haalbaarheid van deze technieken wordt ingeschat op basis van de gegevens uit het beschrijvend 
bodemonderzoek, de literatuur, laboratoriumproeven, pilootproeven en de ervaring van de bodemsanerings-
deskundige.  
 
Een saneringsvariant bestaat uit één saneringstechniek of een combinatie van technieken waarmee de 
saneringsdoelstelling kan worden bereikt. Om uiteindelijk te komen tot de selectie van de finale saneringsvariant 
die verder in detail wordt uitgewerkt, wordt een multicriteria-analyse toegepast.  
 
Bodemsanering is er volgens artikel 21 §.1 uit het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 
bij historische verontreiniging op gericht om te vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren 
tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen 
overmatig hoge kosten met zich meebrengen. In geval de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp 
van plan van aanleg of uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt, wordt de bodemsanering erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
binnen deze toekomstige bestemming. 
 
Artikel 21 §.2 uit het decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming stelt dat als het niet mogelijk 
is de bodemkwaliteit, vermeld in artikel 21 §1, te verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare 
technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen, worden zo nodig gebruiks- of 
bestemmingsbeperkingen opgelegd. 
 

 Relevante bodemsaneringstechnieken en hun beoordeling 

Rekening houdend met de saneringstechnische uitgangspunten en randvoorwaarden worden in dit hoofdstuk de 
technieken besproken die op het eerste zicht relevant kunnen zijn voor verdere evaluatie. Per techniek wordt een 
korte beschrijving gegeven en wordt gemotiveerd of de techniek voldoet aan het BATNEEC-principe. Na deze 
evaluatie worden o.b.v. de weerhouden saneringstechnieken een aantal bodemsaneringsvarianten geformuleerd 
die aan de hand van de multicriteria-analyse verder zullen worden geëvalueerd. 
 
Bij in-situ injectietechnieken wordt grond(water) behandeld met behulp van specifieke injectiemethodes 
(toevoegen van reagentia in bodem/grondwater om precipitatie, biodegradatie of chemische degradatie van de 
verontreiniging te bekomen). O.w.v. volgende redenen wordt de toepassing van injectiemethoden niet haalbaar 
geacht: 

- De methoden vereisen een optimaal contact tussen reagentia en verontreiniging. In slecht doorlatende 
gronden zoals klei zijn deze technieken niet efficiënt; 

- Het injecteren van specifieke reagentia per type verontreiniging is niet toepasbaar en/of uitermate duur 
voor de aanwezige heterogene verontreiniging (diverse parameters: aluminium, ammonium, biologisch en 
chemisch zuurstofverbruik (BZV en CZV), chloride, fenolindex, sulfaat, stikstof (Kjeldahl) en zware metalen; 
over een grote oppervlakte verspreid) met plaatselijk (t.h.v. het huisvuilstort) zeer hoge concentraties. 

 
De technologie voor het aanleggen van reactieve schermen voor het zuiveren van een breed pakket aan met 
anionen en kationen verontreinigd water bestaat niet. Bovendien wordt deze techniek toegepast bij 
pluimverontreinigingen waarbij het scherm loodrecht op de grondwaterstromingsrichting wordt geplaatst. Gezien 
de grondwaterverontreiniging binnen de site een diffuus verspreidingspatroon kent over een grote oppervlakte en 
er geen eenduidige grondwaterstromingsrichting kan bepaald worden, is het onmogelijk om een nuttige locatie te 
bepalen voor het installeren van een reactief scherm.  
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Het huisvuilstort wordt omwille van de historiek, de geologie (onderliggende afsluitende kleilaag en lateraal 
afsluitende kleidijken), het verschil in grondwaterstand (hoger grondwaterpeil binnen het huisvuilstort dan erbuiten) 
en grondwaterkwaliteit (veel chloriden en zware metalen in het huisvuilstort, in nabij gelegen peilbuizen buiten de 
stortplaats vooral sulfaten) als een apart systeem gezien, dat gevoed wordt met hemelwater en periodiek overloopt 
naar de omgeving. De installatie van een reactief scherm rond het huisvuilstort is dus niet zinvol. 
 
Voor een verontreiniging met asbest in de bodem kunnen volgende saneringstechnieken in aanmerking komen: 

- Ontgraving; 
- Fysieke isolatie om contact en verspreiding te voorkomen. 

Wat betreft anionen en kationen in het grond- en oppervlaktewater kunnen volgende technieken toegepast worden: 
- Ontgraving van de verontreinigingsbron; 
- Behandelen van water alvorens het in de Rupel terecht komt; 
- Oppompen en zuiveren percolaat t.h.v. voornaamste bronzones; 
- Fysieke isolatie om uitloging te beperken. 

Deze technieken worden hieronder verder besproken. 

 Ontgraving 

Voor het asbeststort zou ontgraving gepaard gaan met een risico op blootstelling aan asbest tijdens ontgraven en 
transport waarvoor ingrijpende veiligheidsmaatregelen zouden moeten genomen worden. Bovendien zou dit 
asbesthoudend materiaal integraal op een andere locatie moeten gestort worden, waarbij het probleem verplaatst 
wordt. Ontgraving van het asbeststort is daarom geen valabele saneringstechniek. 
 
Landfill mining is een proces waarbij materialen en/of energie worden gewonnen uit afval dat wordt opgegraven 
uit een vuilnisstortplaats. In theorie zou dit toegepast kunnen worden op het huisvuilstort. Het concept van landfill 
mining kent echter verschillende uitdagingen voor uitvoering: 

- Het stortmassief dient droog te zijn voor een efficiënte uitgraving: het leegpompen van het stortmassief 
komt verderop aan bod. De afgraving van het massief kan pas beginnen na het afpompen van het percolaat. 

- In het stortmassief mag geen biogasvorming meer optreden: tijdens het droogtrekken van het stortmassief 
wordt verwacht dat de biogasvorming terug zal opstarten. Dit wordt verklaard doordat door de hoge 
waterstanden in het stort de vertering met biogasproductie is vertraagd of zelfs stilgevallen. Hoge 
waterstanden en hoge ammonium- en zoutgehalten zijn immers toxisch voor anaërobe bacteriën. Bij het 
leegtrekken van de deponie zal de biogasproductie opnieuw opstarten. Dit houdt een risico in voor zowel 
geurhinder als explosiegevaar, zeker gezien de initieel beperkte compactie van het afval. Door de grote 
aanwezigheid van poriën, verhoogt ook de bergingscapaciteit van het stortmassief voor biogas en eventueel 
lucht. Een concentratie methaan tussen 5 en 15 % leidt in omgevingslucht tot explosiegevaar. Belangrijk 
is daarom om, tijdens de uitgraving, een goede monitoring op het explosie-risico uit te voeren en met 
aangepast materieel te werken. In geval van onaanvaardbare geurhinder, kan de uit te graven zone vooraf 
actief belucht worden. Bedoeling is om de anaerobe bacteriën te doden en zo de productie van 
geurcomponenten te vermijden. Dit is echter een dure en arbeidsintensieve methode. 

- De uitgraving mag geen instabiliteit van de kleiwanden van de put veroorzaken: het probleem van 
instabiliteit in kleiwanden doet zich vooral voor in geval er een freatische watertafel aanwezig is, die een 
kwel kan veroorzaken in de flank. Deze kwel kan leiden tot een wateroverspanning met uitspoeling van de 
klei en instabiliteit van de flank als gevolg. Belangrijk aspect in dit geheel is de hellingsgraad van de kleiput. 
Deze is vaak 4/4 of 6/4 wat heel vaak tot bovenvermelde problemen leidt. Gezien de beperkte dikte van 
de kleiwand en de aanwezigheid van een naastgelegen freatische watertafel binnen dit project, dienen 
bovenstaande risico’s als relevant te worden beschouwd. Tijdens de uitgraving kan het risico op 
verschillende manieren worden beperkt: 

o Korte na afgraving starten met de aanvulling van de put; 
o Het aanhouden van een veilige helling van afgraven, waardoor een deel van het afval in de put 

blijft; 
o Het tijdelijk of definitief belasten van de hellingen met geocellen of schanskorven; 
o Het tijdelijke bemalen van het naastgelegen freatisch grondwater, om de kweldruk weg te nemen. 

- De afgraving dient qua arbeidsomstandigheden veilig te zijn: oude stortplaatsen kunnen zeer moeilijk 
worden ingeschat qua aanwezige afvalstoffen. Bepaalde afvalstoffen vereisen echter een specifieke 
benadering bij zowel storten als afgraven. Meer specifiek maakt de aanwezigheid van asbest en medisch 
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afval een eventuele uitgraving niet zonder risico. Een ongecontroleerde afgraving van asbest en medisch 
afval kan leiden tot stofverspreiding en inademing van respectievelijk asbestvezels en radioactieve partikels. 

- Het concept van landfill mining impliceert de mogelijkheid van valorisatie van materialen, waardoor 
grondstoffen worden bespaard: 

o Valorisatie van stromen: Landfill mining vindt zijn basis in het ‘mijnen’ van materialen uit de 
stortplaats. Klassiek wordt hierbij bijvoorbeeld gedacht aan bepaalde waardevolle metalen zoals 
koper. Het concept van landfill mining wordt reeds verschillende jaren door OVAM bestudeerd. Op 
basis van ervaring van Pollux Consulting, toonaangevend expert in duurzame stortplaats-
engineering, en studies uitgebracht door OVAM blijkt dat, tot op heden, geen meerwaarde kan 
worden gecreëerd op vlak van de uitgegraven materialen. De recupereerbare materialen zijn vaak 
beperkt in zowel volume als waarde. Bovendien dreigen verschillende materialen, zoals grond of 
zand, een resterende uitloog te hebben van ammonium of zout uit het percolaat. Bovendien dienen 
de niet-recupereerbare materialen verder verwerkt te worden via verbranding of opnieuw storten. 

o Meerwaarde van de gesaneerde grond: vele brownfield en landfill mining projecten genereren 
voornamelijk meerwaarde via de valorisatie van de gesaneerde terreinen. De landfill mining heeft 
dan mede tot doel bebouwbare gronden te vermarkten. In dit project betreft de eindbestemming 
echter een groengebied.  

- Het concept streeft naar een minimale CO2-uitstoot; 
- Het concept dient financieel rendabel te zijn: bovenstaand werd geargumenteerd dat zowel de valorisatie 

van stromen als de gecreëerde meerwaarde van de grond, niet tot een financieel rendabel resultaat zullen 
leiden. Bovendien moet nog rekening gehouden worden met volgende extra kosten: 

o Verwijderen van het percolaat; 
o Stabiliteit van de wand; 
o Beheersen van het vrijkomen van biogas en beheersen van geurhinder; 
o CO2-uitstoot en overlast door afgraving, transport en manipulatie van afvalstoffen. 

 
Er kan besloten worden dat landfill mining binnen dit project geen valabele saneringstechniek is. 

 Behandelen van uitstromend water alvorens het in de Rupel terecht komt 

Aangezien er een verspreiding van water met verhoogde concentraties anionen en kationen naar de Rupel optreedt, 
zou een waterzuivering op de 2 plaatsen waar water de site verlaat richting Rupel (t.h.v. de vroegere Potgatbeek 
en via de Molleveldloop) een theoretische mogelijkheid (end-of-pipe) kunnen zijn. Gezien de diversiteit aan 
verontreinigingsparameters en de aanwezigheid van moeilijk te zuiveren parameters (o.a. chloride en sulfaat) in 
het verontreinigd water, blijft omgekeerde osmose daarbij als enige toepasbare zuiveringstechniek over. Bij 
uitblijven van andere ingrepen t.h.v. de bronpercelen (bv. zuiverende of isolerende ingrepen) wordt geen 
onmiddellijke daling van de concentraties verwacht en zullen deze waterzuiveringen voor onbepaalde duur in stand 
moeten gehouden worden.  
 
Gezien voor OVAM saneringsdoelstellingen bereikt moeten worden binnen een aanvaardbare termijn (i.c. maximaal 
30 jaar), kan deze techniek dus niet weerhouden worden. 

 Oppompen en zuiveren percolaat t.h.v. voornaamste bronzones 

Het oppompen en zuiveren van het percolaat kan toegepast worden t.h.v. het huisvuilstort waar de hoogste 
concentraties werden gemeten.  
 
Met het éénmalig afpompen van percolaat worden echter niet alle polluenten uit een stortmassief verwijderd. Bij 
de exploitatie van organische stortplaatsen wordt daarom het concept van de flushing bioreactor toegepast. In 
dit concept wordt het gezuiverde percolaat (of extern proper water) opnieuw in het stortmassief geïnjecteerd, met 
als bedoeling het verder uitspoelen (‘flushen’) van het stortmassief om opnieuw polluenten uit te logen. Deze 
uitgeloogde polluenten worden vervolgens in de waterzuivering behandeld. Op die manier wordt gepoogd om het 
stortmassief via meerdere spoelings- en zuiveringscycli volledig uit te logen waardoor het min of meer inert wordt. 
Eens de stortplaats min of meer inert is, wordt het aspect van isolatie van het afval minder kritisch. Het flushen 
streeft tevens naar het toedienen van voldoende water, nodig voor de biologische afbraak van het organisch 
materiaal. Het betreft dus uitloging gecombineerd met een biologische activering. Het proces van flushing wordt 
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gestuurd door de biogasproductie en de efficiëntie van uitloging van de organische polluenten zijnde BOD, COD en 
ammonium. Het flushing bioreactor concept kan toegepast worden op het huisvuilstort en wordt daarom verder 
besproken in onderstaande paragrafen. 

4.1.3.1 Waterzuivering afgepompt percolaat 

Volgende verwerkingstrappen in de waterzuiveringsinstallatie zijn nodig voor de aanpak van de belangrijkste 
polluenten: 

- Zoutgehalte: het zoutgehalte is hoog, wat typisch is voor percolaat van een organische stortplaats. Voor 
de zoutverwijdering lijkt, o.w.v. de hoge concentratie chlorides, omgekeerde osmose de beste techniek. 
Op basis van de analyses wordt uitgegaan van een recovery van 50 %. Dit betekent dat 50 % van het 
gezuiverde percolaat terug in het stortmassief wordt gepompt. De aanwezige zouten worden 
opgeconcentreerd in het concentraat dat verder dient verwerkt. Dit zuiveringsconcentraat kan extern 
afgevoerd worden of opnieuw in het stortmassief geïnjecteerd worden. Omgekeerde osmose is de laatste 
stap in het waterzuiveringsproces. 

- Ammonium: ammonium zal niet worden verwijderd door de omgekeerde osmose, en dient dus voorafgaand 
verwijderd te worden via volgende tweetrapszuivering: 

o Ammonium stripping: in deze fase wordt het ammonium, via basedosering, omgezet in ammoniak. 
Dit wordt vervolgens in een striptoren uit het percolaat geblazen en neergeslagen onder de vorm 
van ammoniumnitraat. De stripping zal niet de volledige ammoniumlast verwijderen, waardoor er 
nog een biologische nabehandeling is vereist; 

o Biologie met nitrificatie en denitrificatie: door de ammonium stripping is het vereiste volume van 
de biologie substantieel lager. Hiervoor kan maximaal voorzien in de toepassing van stalen tanks 
voor het beluchtingsvolume. Tevens kan de afbraak van ammonium worden gestopt op niveau van 
nitraat, dat, in tegenstelling tot ammonium, wel door de achtergelegen omgekeerde osmose wordt 
tegengehouden;  

- CZV: De biologie zal de resterende ammonium en BZV verwijderen, alsook een deel van de CZV. De 
resterende CZV zal integraal worden tegengehouden door de omgekeerde osmose.  

4.1.3.2 Externe verwerking zuiveringsconcentraat 

Bij omgekeerde osmose blijft 50 % concentraat met een verhoogd zoutgehalte over. Dit concentraat moet ofwel 
afgevoerd en extern verwerkt worden ofwel opnieuw geïnjecteerd worden in het stortmassief. In het laatste geval 
resulteert de waterzuivering echter niet in een vermindering van de zoutconcentraties en blijft een afdekking van 
het stortmassief na flushing aangewezen. Wannneer de stortplaats immers opnieuw zou overlopen kan niet worden 
gegarandeerd dat de zouten niet opnieuw naar het omringende grond- en oppervlaktewater worden verspreid. 

4.1.3.3 Gebruik sulfaathoudend grondwater bij flushing 

Sulfaathoudend grondwater (bv. onttrokken t.h.v. het gipsstort) kan, in geval van de aanwezigheid van een 
installatie met omgekeerde osmose, gebruikt worden als flushing-water. Dit biedt volgende voordelen: 

- Bij injectie van dit sulfaatwater in het stortmassief, zal het sulfaat ageren als zuurstofbron voor biologische 
afbraak van BZV. Op die manier zal een deel van het resterende BZV omgezet worden in CO2 met de 
vorming van sulfide; 

- De BZV-afbraak met sulfaatreductie is biochemisch dominant op de methaanvorming. Zo kan verwacht 
worden dat de biogasproductie tijdens het afpompen wordt beperkt, waardoor ook de methaanemissie 
wordt beperkt;  

- In het percolaat en stortmassief zijn bepaalde zware metalen (Ni, Zn) aanwezig. Door de injectie van sulfaat 
en de productie van sulfide, zal een precipitatie optreden tot metaalsulfides, waardoor deze metalen in situ 
geïmmobiliseerd worden. Hierdoor wordt de mogelijke verspreiding van deze polluenten verminderd. 

4.1.3.4 Biogas 

Door de hoge waterstand in het huisvuilstort wordt verwacht dat de biogasproductie in het stortmassief is vertraagd 
of zelfs stilgevallen. Hoge waterstanden en hoge ammonium- en zoutgehalten zijn toxisch voor anaërobe bacteriën. 
Bij het leegtrekken van de deponie, bestaat de kans dat de biologie zal heropstarten met biogasproductie als gevolg. 
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Om die reden dient een biogasmanagement te worden voorzien. Dit kan bestaan uit een passieve venting (ingeval 
van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie via compostfilter, oxydatievensters of een 
thermische fakkelinstallatie. Bij actieve verwijdering kunnen de percolaatschachten tevens als gasschachten worden 
gebruikt. Wel dient er dan een bijkomend gasnetwerk te worden aangelegd.  

 Fysieke isolatie 

Art. 5.2.4.5.2 van VLAREM II stelt dat op vergunde stortplaatsen van categorie 1 (o.a. asbest) en 2 (o.a. 
huisvuilstort), op stortvakken waar de stortactiviteiten definitief worden beëindigd, boven de tussenafdek een 
afdichtlaag en een eindafdek moet worden aangebracht. Dit om te verhinderen dat water de stortplaats zou 
binnendringen en om de stortplaats ruimtelijk te integreren.  
De afdichtlaag kan volgens VLAREM II bestaan uit een homogene laag van slecht doorlatend bodemmateriaal 
met daarboven een kunstmatige afdichting van aaneengelaste foliematerialen, tussen aangepaste 
beschermingslagen. De slecht doorlatende laag wordt aangebracht als een continue laag over het volledige 
stortterrein. Inzake doorlatendheid is de slecht doorlatende laag gelijkwaardig aan een laag van 0,5 meter dikte 
met een k-waarde die kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s is. De gebruikte foliematerialen zijn minstens gelijkwaardig 
aan een HDPE-folie van 2,5 mm dikte.  
Bovenop de afdichtlaag wordt de eindafdek aangebracht. De eindafdek bestaat uit een drainerende laag van 
minstens 0,5 meter dikte bestaande uit materialen zoals grof gebroken puin en zand. De drainerende laag bevat 
de nodige beschermingslagen tegen dichtslibbing. Bovenop de drainerende laag wordt een bewortelingslaag van 
minstens 1 meter dikte aangebracht. In de bovenlaag wordt, indien nodig, een begreppeling aangebracht. De 
drainerende laag kan vervangen worden door een alternatief drainagesysteem. De totale dikte van de eindafdek 
bedraagt in ieder geval minstens 1,5 meter. De begroeiing mag de aangebrachte afdichtlaag niet beschadigen. De 
ontwikkeling van hoogstammige gewassen dient te worden verhinderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



BODEMSANERINGSPROJECT  52|150  

 

 

 

 Haalbaarheidsonderzoek 

Om uiteindelijk te komen tot de selectie van een voorkeursvariant die verder in detail wordt uitgewerkt, wordt in 
een eerste stap de haalbaarheid van 4 mogelijke varianten getoetst o.b.v. een multicriteria-analyse: 

1. Afdekking van enkel asbeststort conform VLAREM, flushing van huisvuilstort + oppompen sulfaatrijk water 
uit gipsstort, geen afdekking van huisvuilstort noch tussengebied; 

2. Afdekking van asbest- en gipsstort conform VLAREM, éénmalig afpompen percolaat huisvuilstort + 
afdekking huisvuilstort met kleilaag; 

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en van tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag; 

4. Afdekking van asbest-, huisvuilstort en tussengebied (omvattend gipsstort) conform VLAREM. 

 

Voor het asbeststort wordt in elke voorgestelde saneringsvariant een afdek volgens VLAREM voorzien zodat het 
humaan-toxicologisch risico wordt weggenomen.  

 
De verschillen tussen de 4 saneringsvarianten situeren zich dus in de aanpak van de bronpercelen met verhoogde 
concentraties anionen en kationen in het grondwater. De saneringsdoelstelling bestaat uit het bekomen van een 
daling van de concentraties aan anionen en kationen (tot onder de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater) 
in het water dat de site verlaat richting Rupel. 

 

Variant 1 voorziet in een actieve zuivering van het percolaat d.m.v. flushing t.h.v. het huisvuilstort tot op het 
niveau dat de kans op uitloging via het stortmateriaal zo beperkt is dat een afdekking niet meer noodzakelijk is. 
T.h.v. het gipsstort wordt daarbij sulfaatrijk water opgepompt dat gebruikt wordt in het ‘flushing’ concept van het 
huisvuilstort. Het zoutrijk zuiveringsconcentraat dat overblijft na omgekeerde osmose wordt afgevoerd voor externe 
verwerking. Bij herinjectie van het zoutconcentraat bestaat het risico dat, nadat het huisvuilstort zich na verloop 
van tijd terug met (regen)water gevuld heeft, zoutrijk water zich opnieuw buiten het stortmassief zou gaan 
verspreiden. De herinjectie bij flushing bestaat dus 50 % uit gezuiverd percolaat en 50 % uit onttrokken 
sulfaathoudend water uit de omgeving. 

 

In variant 2 wordt een actieve ingreep gedaan door het percolaat van het huisvuilstort éénmalig af te pompen. 
Hierdoor is zeker niet alle vuilvracht uit het stortmassief verwijderd waardoor een beperkte afdichting door het 
aanbrengen van een kleilaag (maar niet de volledige afdichtlaag cfr. VLAREM) minimaal noodzakelijk is om te 
vermijden dat infiltrerend water opnieuw aanleiding geeft tot uitloging en verspreiding van verontreiniging. Het 
percolaat wordt afgevoerd voor externe verwerking. Bovenop het gipsstort, dat aansluit bij het asbeststort, wordt 
een VLAREM-afdek aangebracht. 

 
Daar waar variant 1 en in mindere mate variant 2 gericht zijn op een actieve aanpak van de zones met hoogste 
concentraties en op vuilvrachtverwijdering, wordt in varianten 3 en 4 een passieve aanpak door isolatie beoogd. 
Hierbij wordt een grotere oppervlakte bronpercelen afgedekt met een kleilaag of folie waardoor: 

- meer hemelwater oppervlakkig wordt afgevoerd; 
- de verspreiding van percolaat uit het huisvuilstort door de opbouw van een nieuwe, volledig geïsoleerde 

grondwatertafel vermeden wordt; 

- het risico op uitloging t.h.v. afgedekte oppervlakte weggenomen wordt en dus de concentraties anionen 
en kationen in de afvoer naar de Rupel zullen afnemen.  

 

In het (zuid)oostelijk deel van de onderzoekslocatie, dat ook bij de bronpercelen is opgenomen, worden in geen 
van de voorgestelde 4 varianten actieve saneringsmaatregelen voorzien, ondanks het feit dat er een saneringplicht 
op rust. Dit o.w.v. volgende redenen 

- De hoogste concentraties anionen/kationen en zware metalen in het grondwater bevinden zich in het 
westelijke en centrale deel van de onderzoekslocatie (stortplaatsen en tussengebied); 
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- In het noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie werden tijdens het OBBO concentraties boven de 
bodemsaneringsnorm gemeten in het vaste deel van de aarde; 

- De saneringswerken zullen ernstige verstoringen van de huidige toestand (o.a. ontbossing) veroorzaken, 
o.a. voor de aanleg van werfwegen, werkzones, afwateringskanalen, … De saneringsmaatregelen worden 
maximaal op het westelijke en centrale deel gericht zodat het (zuid)oostelijk deel van de site gevrijwaard 
blijft. 

De grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit van de hele onderzoekslocatie, dus ook het zuid(oostelijk) deel, zal 
wel door jaarlijkse monitoring opgevolgd worden. 

 Uitwerking van de saneringsvarianten 

4.2.1.1 Variant 1: Afdekking van enkel asbeststort conform VLAREM, flushing van huisvuilstort + 
oppompen sulfaatrijk water uit gipsstort, geen afdekking van huisvuilstort noch 
tussengebied 

4.2.1.1.1 Technische uitwerking 

Deze variant voorziet in een afdek van het asbeststort conform VLAREM uitgaande van een minimale inname van 
het terrein en een minimale aanvoer van gronden. Het voorgestelde afdichtingsysteem bestaat uit een kleimat, een 
dubbel gestructureerde folie en een drainagemat. Om de afdichtlaag en eindafdek te kunnen realiseren zal de steile 
helling aan de oostelijke zijde van het asbeststort moeten uitgevlakt worden tot een helling van maximaal 22°. De 
helling wordt aangelegd in trappen met een hoogteverschil van 5 m. Om het risico op blootkomen en beschadiging 
aan de afdichtlaag door erosie te minimaliseren, wordt een eindafdek van minstens 2 m voorzien. Ook de zone, 
waar in 2015 voorzorgsmaatregelen uitgevoerd werden, moet aangevuld worden tot een eindafdek van minstens 
2 m bekomen wordt. 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het asbeststort alvorens de 
afdicht- en drainagelaag worden aangebracht, bedraagt 186.000 m³. Voor het realiseren van de eindafdek van 2 
m is 182.800 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de weg.  

 

T.h.v. het huisvuilstort wordt een actieve zuivering van het percolaat d.m.v. flushing uitgevoerd. Voor het 
afpompen van het percolaat dienen verticale percolaatschachten te worden geboord tot net boven het niveau van 
de onderliggende Boomse klei. Deze schachten hebben een filterelement over de gehele lengte van de boring. 
O.b.v. de oppervlakte van het huisvuilstort wordt het aantal benodigde schachten geraamd op 40 stuks. In het 
flushing-concept wordt een deel van de percolaatschachten gebruikt als onttrekkingsschachten, terwijl omliggende 
schachten worden gebruikt als injectieschachten. Het onttrokken percolaat wordt eerst gezuiverd 
(tweetrapsammoniumzuivering gevolgd door omgekeerde osmose) en vervolgens terug in het stortmassief 
geïnjecteerd. Door de grote aanwezigheid van draineerbare poriën in het stortmassief, wordt verwacht dat deze 
techniek vlot zal lopen. Door het waterniveau hoog te houden tijdens de flushing, wordt voorkomen dat zetting en 
poriënreductie optreedt.  

Het organisch stortmassief heeft een oppervlak van ± 5 ha en een gemiddelde diepte van 10 m en is zo goed als 
volledig waterverzadigd. Dit betekent een afvalvolume van 500.000 m³ en dus een raming van percolaatvolume (= 
volume van draineerbare poriën) van 500.000 m³ * 20 % = 100.000 m³. Rekening houdend met een jaarlijkse 
neerslag van 800 mm en een evapotranspiratie van 550 mm, wordt jaarlijks een bijkomende hoeveelheid percolaat 
van 12.500 m³ gevormd. Dit dient finaal meegerekend te worden in de te verwerken hoeveelheid percolaat. 

O.b.v. de huidige concentraties in het percolaat en uitgaande van de aanname dat per flushbeurt de concentraties 
in het nieuwe percolaat worden gehalveerd, kan het aantal flushes ingeschat worden dat nodig is om de 
concentraties in het percolaat dusdanig te laten dalen dat een afdek van het huisvuilstort niet meer noodzakelijk 
is. 
Vertrekkend van de huidige concentraties wordt ingeschat dat 5 flushes nodig zijn vooraleer het stort kan 
achtergelaten worden zonder afdekking. Een flush zal ongeveer 1 jaar duren. De laatste flush betreft het 
leegpompen van het stort en zal 2 jaar duren.  

Bij het leegtrekken van de deponie bestaat de kans dat de biologie zal heropstarten met biogasproductie als gevolg. 
Om die reden dient een biogasmanagement te worden voorzien. Dit kan bestaan uit een passieve venting (ingeval 
van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie via compostfilter, oxydatievensters of een 
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thermische fakkelinstallatie. Bij actieve verwijdering kunnen de percolaatschachten tevens als gasschachten worden 
gebruikt. Wel dient er dan een bijkomend gasnetwerk te worden aangelegd. 

Zuivering van het water levert per m³ percolaat 0,5 m³ zuiver water, dat terug in de flushing kan gebruikt worden, 
en 0,5 m³ zoutrijk concentraat, dat extern zal afgevoerd worden. Om voldoende water voor de flushing beschikbaar 
te hebben wordt sulfaatrijk water uit het gipsstort onttrokken en in het huisvuilstortmassief gebracht. Hoger 
werden de bijkomende voordelen hiervan reeds opgesomd. Om geen opconcentratie van chloride- en 
sulfaatgehalten in het huisvuilstort te krijgen, wordt het concentraat van de omgekeerde osmose afgevoerd voor 
externe verwerking.  

 
De binnenoppervlakte van het asbeststort bedraagt 49.500 m². De uiteindelijke oppervlakte die zal afgedekt 
worden, rekening houdend met het uitvlakken van de oostelijke helling van het asbeststort en een afdeklaag met 
een dikte van minstens 2 m, bedraagt 91.400 m² (netto-oppervlakte). De totale oppervlakte die tijdens de werken 
(tijdelijk) zal ingenomen worden bevat ook zones voor werfwegen, werkzones, leidingwerk en 
waterzuiveringsinstallatie en bedraagt daardoor ongeveer 11 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-
oppervlakte ingenomen door deze saneringsvariant is weergegeven in Figuur 14. 

 
Figuur 14: Inname afdekking bij variant 1 

 
 
Voor het bepalen van de toegelaten kwaliteiten van aanvulgronden binnen het BSP, worden de principes van de 
code van goede praktijk ‘Studie van ontvangende groeve en graverij (OVAM, januari 2019)’ gehanteerd. Volgende 
aanvulgronden kunnen gebruikt worden:  

- Onderlaag: gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV van het VLAREBO en aan bijlage VII van 
het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware metalen. Dit komt overeen met een milieuhygiënische code 
van maximaal code 4y1; 
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- Bovenlaag (bovenste 1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) uit bijlage V 
van het VLAREBO waarbij van nature in de omgeving voorkomende verhoogde concentraties voor chroom 
(boven de waarde voor vrij gebruik) zijn toegestaan. 

 
Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd 
gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse op de relevante parameters.  

4.2.1.1.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 1 wordt geraamd op € 26.918.210 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 4. 

4.2.1.1.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §.1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 
 

Artikel 21 §.2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §.1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 
Variant 1 is erop gericht om het humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weg te nemen. Door de afdekking 
cfr. VLAREM wordt dit risico weggenomen. 

 

Door de flushing van het huisvuilstort worden de organische verontreinigingen grotendeels verwijderd. T.h.v. het 
gipsstort wordt sulfaatrijk water onttrokken en in het huisvuilstort geïnjecteerd bij wijze van flushing. Door het 
afvoeren van het zoutrijk concentraat, dat ontstaat na zuivering van het percolaat van het huisvuilstort, vindt er 
ook een belangrijke vermindering van de vuilvracht van chloride en sulfaat plaats. De verwachting is dat de actieve 
aanpak van deze 2 belangrijke bronzones na verloop van tijd een positief effect zal hebben op de concentraties 
anionen en kationen in de volledige site en op het water dat de site richting Rupel verlaat. 

4.2.1.1.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

De dikte van de eindafdek (2 m) op het asbeststort vormt een beperking voor herbebossing. Bos en bomen moeten 
vermeden worden omdat zij de afdichtlaag kunnen beschadigen. Het plaatsen van gebouwen op de gesaneerde 
zones is o.w.v. stabiliteit en mogelijke beschadiging van de afdichtlaag niet mogelijk. Als gebruiksbeperking na de 
bodemsaneringswerken geldt dat de afdek moet in stand gehouden worden en er moet vermeden worden dat deze 
beschadigd geraakt. 

4.2.1.2 Variant 2: Afdekking van asbest- en gipsstort conform VLAREM, éénmalig afpompen percolaat 
huisvuilstort + afdekking huisvuilstort met kleilaag 

4.2.1.2.1 Technische uitwerking 

Deze variant voorziet in een afdek van het asbest- en gipsstort conform VLAREM uitgaande van een minimale 
inname van het terrein en een minimale aanvoer van gronden. Het voorgestelde afdichtingsysteem bestaat uit een 
kleimat, een dubbel gestructureerde folie en een drainagemat. Om de afdichtlaag en eindafdek te kunnen realiseren 
zal de steile helling aan de oostelijke zijde van het asbeststort moeten uitgevlakt worden tot een helling van 
maximaal 22°. De helling wordt aangelegd in trappen met een hoogteverschil van 5 m. Het gipsstort wordt opgevuld 
tot boven het niveau van de kleidijkjes die het begrenzen. De afdichtlaag wordt onder stabiele helling tot voorbij 
de dijkjes aangebracht. Om het risico op blootkomen en beschadiging aan de afdichtlaag door erosie te 
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minimaliseren, wordt een eindafdek van minstens 2 m voorzien. Ook de zone, waar in 2015 voorzorgsmaatregelen 
uitgevoerd werden, moet aangevuld worden tot een eindafdek van minstens 2 m bekomen wordt. 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het asbest- en gipsstort 
alvorens de afdicht- en drainagelaag worden aangebracht, bedraagt 238.000 m³. Voor het realiseren van de 
eindafdek van 2 m is 212.600 m³ grond nodig. Het transport van de beide volumes gronden gebeurt via de weg.  
T.h.v. het huisvuilstort wordt een actieve ingreep gedaan door het percolaat van het huisvuilstort éénmalig af te 
pompen. Voor de verwijdering van het percolaat dienen verticale percolaatschachten te worden geboord tot op het 
niveau van de onderliggende Boomse klei. Deze schachten hebben een filterelement over de gehele lengte van de 
boring. O.b.v. de oppervlakte van het huisvuilstort wordt het aantal benodigde schachten geraamd op 40 stuks.  
Het organisch stortmassief heeft een oppervlak van ± 5 ha en een gemiddelde diepte van 10 m en is zo goed als 
volledig verzadigd. Dit betekent een afvalvolume van 500.000 m³ en dus een raming van percolaatvolume (= 
volume van draineerbare poriën) van 500.000 m³ * 20 % = 100.000 m³. Rekening houdend met een jaarlijkse 
neerslag van 800 mm en een evapotranspiratie van 550 mm, wordt jaarlijks een bijkomende hoeveelheid percolaat 
van 12.500 m³ gevormd. Dit dient finaal meegerekend te worden in de te verwerken hoeveelheid percolaat. 

Het leegpompen van het stort zal 2 jaar duren. Er zal dus 125.000 m³ percolaat afgevoerd worden voor externe 
verwerking.  
Bij het leegtrekken van de deponie bestaat de kans dat de biologie zal heropstarten met biogasproductie als gevolg. 
Om die reden dient een biogasmanagement te worden voorzien. Dit kan bestaan uit een passieve venting (ingeval 
van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie via compostfilter, oxydatievensters of een 
thermische fakkelinstallatie. Bij actieve verwijdering kunnen de percolaatschachten tevens als gasschachten worden 
gebruikt. Wel dient er dan een bijkomend gasnetwerk te worden aangelegd. 
Door het éénmalig afpompen van het percolaat is geenszins alle vuilvracht uit het stortmassief verwijderd waardoor 
beperkte afdichting door het aanbrengen van een kleilaag noodzakelijk is om te vermijden dat infiltrerend water 
opnieuw aanleiding geeft tot uitloging en verspreiding van verontreiniging. Boven het huisvuilstort zal, vooraleer 
de afdichtende kleilaag (k-waarde kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s, dikte is afhankelijk van de kwaliteit van de 
klei en de correcte uitvoering van de verdichting (er wordt voorlopig uitgegaan van een dikte van gemiddeld 1 m)), 
de drainagematten en de eindafdek aangebracht worden, een steunlaag moeten geplaatst worden die ‘bol’ in 
overhoogte wordt geprofileerd. Dit om te vermijden dat bij zetting een depressie in de afdichtlaag ontstaat waarin 
water accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele ontwerp van de afdichtlaag en 
de volumeberekeningen van de nivellerings- en profileringslaag. 
Om de afdeklaag aan de oostelijke zijde van het huisvuilstort onder een stabiele helling aan te brengen en om een 
drainagesysteem (verzamelen water uit de drainagematten en afstromend oppervlaktewater) aan te leggen, zal 
minstens een deel van de huidige oostelijk gelegen (vis)vijvers (percelen 490 A en 576 A) moeten ingenomen 
worden. De afwerking van de afdicht- en drainagelaag bevinden zich op die locatie immers ter hoogte van 
(vis)vijvers die 10 meter lager gelegen zijn dan het omliggende landschap. Ook ten zuiden van het huisvuilstort zal 
een deel van perceel 471 R, dat niet tot de onderzoekslocatie behoort, ingenomen moeten worden. Bijlage 7 bevat 
een aantal profielen die het ruimtebeslag illustreren. 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het huisvuilstort alvorens  
afdichtende kleilaag (88.400 m³) en drainagemat worden aangebracht bedraagt 175.800 m³. Voor het realiseren 
van de eindafdek van 2 m is 176.800 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de weg.  

 
De binnenoppervlakten van het asbest-, gips- en het huisvuilstort bedragen respectievelijk 49.500, 48.600 en 
23.200 m². De uiteindelijke oppervlakte die zal afgedekt worden, rekening houdend met het uitvlakken van de 
oostelijke helling van het asbeststort, met een overlap van de afdek tot voorbij de grenzen van het gips- en 
huisvuilstort, met de oostelijke afwerking van het huisvuilstort t.h.v. de (vis)vijvers en met een afdeklaag met een 
dikte van minstens 2 m, bedraagt 194.700 m² (netto-oppervlakte). De totale oppervlakte die tijdens de werken 
(tijdelijk) zal ingenomen worden bevat ook zones voor werfwegen en werkzones en bedraagt daardoor ongeveer 
21 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-oppervlakte voor deze saneringsvariant is weergegeven in 
Figuur 15. 
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Figuur 15: Inname afdekking bij variant 2 

 
 

Voor het bepalen van de toegelaten kwaliteiten van aanvulgronden binnen het BSP, worden de principes van de 
code van goede praktijk ‘Studie van ontvangende groeve en graverij (OVAM, januari 2019)’ gehanteerd. Volgende 
aanvulgronden kunnen gebruikt worden:  

- Onderlaag: gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV van het VLAREBO en aan bijlage VII van 
het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware metalen. Dit komt overeen met een milieuhygiënische code 
van maximaal code 4y1; 

- Bovenlaag (bovenste 1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) uit bijlage V 
van het VLAREBO waarbij van nature in de omgeving voorkomende verhoogde concentraties voor chroom 
(boven de waarde voor vrij gebruik) zijn toegestaan. 

 

Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd 
gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse op de relevante parameters. 

4.2.1.2.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 2 wordt geraamd op € 14.177.845 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 4. 

4.2.1.2.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §.1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 
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Artikel 21 §.2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §.1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 
Variant 2 is erop gericht om het humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weg te nemen. Door de afdekking 
cfr. VLAREM wordt dit risico weggenomen. Het gipsstort, dat aansluit bij het asbeststort, wordt in deze variant 
eveneens afgedekt cfr. VLAREM. Hierdoor wordt uitloging en verdere verspreiding van verontreiniging vanuit het 
gipsstort tegengegaan. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware 
metalen t.h.v. het gipsstort (zie Figuur 1) door afdekking weggenomen. 
 

Door het afpompen en afvoeren van het percolaat van het huisvuilstort vindt een belangrijke vermindering van de 
vuilvracht plaats. Hierdoor is geenszins alle vuilvracht uit het stortmassief verwijderd waardoor een beperkte 
afdichting door het aanbrengen van een kleilaag (maar niet de volledige afdichtlaag cfr. VLAREM) noodzakelijk is 
om te vermijden dat infiltrerend water opnieuw aanleiding geeft tot uitloging en verspreiding van verontreiniging. 
De verwachting is dat de aanpak van de belangrijke bronzones gips- en huisvuilstort na verloop van tijd een positief 
effect zal hebben op de concentraties anionen en kationen in de volledige site en op het water dat de site richting 
Rupel verlaat. 

4.2.1.2.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

De dikte van de eindafdek (2 m) op de storten vormt een beperking voor herbebossing. Bos en bomen moeten 
vermeden worden omdat zij de afdichtlaag kunnen beschadigen. Het plaatsen van gebouwen op de gesaneerde 
zones is o.w.v. stabiliteit en mogelijke beschadiging van de afdichtlaag niet mogelijk. Als gebruiksbeperking na de 
bodemsaneringswerken geldt dat de afdek moet in stand gehouden worden en er moet vermeden worden dat deze 
beschadigd geraakt. 

4.2.1.3 Variant 3: Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag 

4.2.1.3.1 Technische uitwerking 

Deze variant voorziet in een afdek van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM uitgaande van een minimale 
inname van het terrein en een minimale aanvoer van gronden. Het voorgestelde afdichtingsysteem bestaat uit een 
gasdrainagelaag (enkel t.h.v. huisvuilstort), een kleimat, een dubbel gestructureerde folie en een drainagemat. 
Om de afdichtlaag en eindafdek te kunnen realiseren zal de steile helling aan de oostelijke zijde van het asbeststort 
moeten uitgevlakt worden tot een helling van maximaal 22°. De helling wordt aangelegd in trappen met een 
hoogteverschil van 5 m. Om het risico op blootkomen en beschadiging aan de afdichtlaag door erosie te 
minimaliseren, wordt een eindafdek van minstens 2 m voorzien. Ook de zone, waar in 2015 voorzorgsmaatregelen 
uitgevoerd werden, moet aangevuld worden tot een eindafdek van minstens 2 m bekomen wordt. 

Boven het huisvuilstort zal, vooraleer de afdichtlaag en eindafdek aangebracht wordt, een steunlaag moeten 
geplaatst worden die ‘bol’ in overhoogte wordt geprofileerd. Dit om te vermijden dat bij zetting een depressie in de 
afdichtlaag ontstaat waarin water accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele 
ontwerp van de afdichtlaag en de volumeberekeningen van de nivellerings- en profileringslaag. 

Om de afdeklaag aan de oostelijke zijde van het huisvuilstort onder een stabiele helling aan te brengen en om een 
drainagesysteem (verzamelen water uit de drainagematten en afstromend oppervlaktewater) aan te leggen, zal 
minstens een deel van de huidige (vis)vijvers (percelen 490 A en 576 A) moeten ingenomen worden. De afwerking 
van de afdicht- en drainagelaag bevinden zich op die locatie immers ter hoogte van (vis)vijvers die 10 meter lager 
gelegen zijn dan het omliggende landschap. Ook ten zuiden van het huisvuilstort zal een deel van het perceel 471 
R, dat niet tot de onderzoekslocatie behoort, ingenomen moeten worden. Bijlage 7 bevat een aantal profielen die 
het ruimtebeslag illustreren. 
Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het asbest- en huisvuilstort 
alvorens de afdicht- en drainagelaag worden aangebracht, bedraagt 450.200 m³. Voor het realiseren van de 
eindafdek van 2 m op beide storten is 367.600 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de weg.  
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Naast het afdekken van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM, wordt ook het tussengebied (omvattend 
gipsstort) afgedekt met een kleilaag en wel om volgende redenen: 

- In het tussengelegen gebied wordt aansluitend op de afdichtlaag van het asbest- en huisvuilstort een 
kleilaag met beperkte doorlatendheid k-waarde kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s, dikte is afhankelijk van 
de kwaliteit van de klei en de correcte uitvoering van de verdichting (er wordt voorlopig uitgegaan van een 
dikte van gemiddeld 1 m)) aangebracht. Deze kleilaag loopt door op de flanken van beide stortplaatsen, 
zodat samen met de folies één aaneengesloten afdichting ontstaat die mogelijke verdere verspreiding van 
sterk verontreinigd percolaat uit het huishoudelijk stortmassief bij opbouw van een nieuwe grondwatertafel 
tegengaat; 

- De opvulling van het tussengelegen gebied zal een positieve invloed hebben op het verminderen van de 
uitloging (o.a. door afdekking van de opvulmaterialen in deze zone die ook als bronpercelen fungeren voor 
uitloging van anionen en kationen (zie Figuur 3)); 

- Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. 
het gipsstort (zie Figuur 1) door afdekking weggenomen. 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het tussengebied alvorens  
afdichtende kleilaag (101.600 m³) wordt aangebracht bedraagt 101.600 m³. Voor het realiseren van de eindafdek 
van 2 m is 203.200 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de weg.  

 
De uiteindelijke oppervlakte die in deze variant zal aangevuld en afgedekt worden, bedraagt 285.400 m² (netto-
oppervlakte). De totale oppervlakte die tijdens de werken (tijdelijk) zal ingenomen worden bevat ook de zones voor 
werfwegen en werkzones en bedraagt daardoor ongeveer 31 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-
oppervlakte voor deze saneringsvariant is weergegeven in Figuur 16. 

 
Figuur 16: Inname afdekking bij variant 3 
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Voor het bepalen van de toegelaten kwaliteiten van aanvulgronden binnen het BSP, worden de principes van de 
code van goede praktijk ‘Studie van ontvangende groeve en graverij (OVAM, januari 2019)’ gehanteerd. Volgende 
aanvulgronden kunnen gebruikt worden:  

- Onderlaag: gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV van het VLAREBO en aan bijlage VII van 
het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware metalen. Dit komt overeen met een milieuhygiënische code 
van maximaal code 4y1; 

- Bovenlaag (bovenste 1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) uit bijlage V 
van het VLAREBO waarbij van nature in de omgeving voorkomende verhoogde concentraties voor chroom 
(boven de waarde voor vrij gebruik) zijn toegestaan. 

 

Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd 
gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse op de relevante parameters.  

4.2.1.3.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 3 wordt geraamd op € 9.009.110 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 4. 

4.2.1.3.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §.1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 

 
Artikel 21 §.2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §.1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 

Variant 3 is erop gericht om het humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weg te nemen.  

 

Door het huisvuilstort af te dekken wordt de uitloging uit het huisvuilstort sterk beperkt.  

 

Door naast de afdekking van de stortplaatsen conform VLAREM ook het gebied gelegen tussen beide stortplaatsen 
aan te vullen met een kleilaag, wordt een extra oppervlakte aan bronpercelen (zie Figuur 3) afgedekt en wordt één 
aaneengesloten afdichting gecreëerd door aansluiting van de kleilaag op de afdichtlaag van asbest- en huisvuilstort. 
Aangezien de zones met hoogste concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze zone gecontroleerd 
afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van het water 
dat de site richting Rupel verlaat. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging 
met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. 

4.2.1.3.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

De dikte van de eindafdek (2 m) op de storten en het tussengebied vormt een beperking voor herbebossing. Bos 
en bomen moeten vermeden worden omdat zij de afdichtlaag kunnen beschadigen. Het plaatsen van gebouwen 
op de gesaneerde zones is o.w.v. stabiliteit en mogelijke beschadiging van de afdichtlaag niet mogelijk. Als 
gebruiksbeperking na de bodemsaneringswerken geldt dat de afdek moet in stand gehouden worden en er moet 
vermeden worden dat deze beschadigd geraakt. 
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4.2.1.4 Variant 4: Afdekking van asbest-, huisvuilstort en tussengebied (omvattend gipsstort) 
conform VLAREM 

4.2.1.4.1 Technische uitwerking 

Deze variant voorziet in een afdek van asbest-, huisvuil-, gipsstort en tussengebied conform VLAREM 
uitgaande van een minimale inname van het terrein en een minimale aanvoer van gronden. Het voorgestelde 
afdichtingsysteem bestaat uit een gasdrainagelaag (enkel t.h.v. huisvuilstort), een kleimat, een dubbel 
gestructureerde folie en een drainagemat. 
Om de afdichtlaag en eindafdek te kunnen realiseren zal de steile helling aan de oostelijke zijde van het asbeststort 
moeten uitgevlakt worden tot een helling van maximaal 22°. De helling wordt aangelegd in trappen met een 
hoogteverschil van 5 m. Om het risico op blootkomen en beschadiging aan de afdichtlaag door erosie te 
minimaliseren, wordt een eindafdek van minstens 2 m voorzien. Ook de zone, waar in 2015 voorzorgsmaatregelen 
uitgevoerd werden, moet aangevuld worden tot een eindafdek van minstens 2 m bekomen wordt. 

Boven het huisvuilstort zal, vooraleer de afdichtlaag en eindafdek aangebracht wordt, een steunlaag moeten 
geplaatst worden die ‘bol’ in overhoogte wordt geprofileerd. Dit om te vermijden dat bij zetting een depressie in de 
afdichtlaag ontstaat waarin water accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele 
ontwerp van de afdichtlaag en de volumeberekeningen van de nivellerings- en profileringslaag. 
Om de afdeklaag aan de oostelijke zijde van het huisvuilstort onder een stabiele helling aan te brengen en om een 
drainagesysteem (verzamelen water uit de drainagematten en afstromend oppervlaktewater) aan te leggen, zal 
minstens een deel van de huidige (vis)vijvers (percelen 490 A en 576 A) moeten ingenomen worden. De afwerking 
van de afdicht- en drainagelaag bevinden zich op die locatie immers ter hoogte van (vis)vijvers die 10 meter lager 
gelegen zijn dan het omliggende landschap. Ook ten zuiden van het huisvuilstort zal een deel van het perceel 471 
R, dat niet tot de onderzoekslocatie behoort, ingenomen moeten worden. Bijlage 7 bevat een aantal profielen die 
het ruimtebeslag illustreren. 

 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van het asbest-, huisvuil-, 
gipssstort en tussengebied alvorens de afdicht- en drainagelaag worden aangebracht, bedraagt 653.400 m³. Voor 
het realiseren van de eindafdek van 2 m is 570.800 m³ grond nodig. Het transport van de gronden gebeurt via de 
weg.  

 
De uiteindelijke oppervlakte die in deze variant zal aangevuld en afgedekt worden, bedraagt 285.400 m² (netto-
oppervlakte). De totale oppervlakte die tijdens de werken (tijdelijk) zal ingenomen worden bevat ook de zones voor 
werfwegen en werkzones en bedraagt daardoor ongeveer 31 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-
oppervlakte voor deze saneringsvariant is weergegeven in Figuur 17. 

 
Voor het bepalen van de toegelaten kwaliteiten van aanvulgronden binnen het BSP, worden de principes van de 
code van goede praktijk ‘Studie van ontvangende groeve en graverij (OVAM, januari 2019)’ gehanteerd. Volgende 
aanvulgronden kunnen gebruikt worden:  

- Onderlaag: gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV van het VLAREBO en aan bijlage VII van 
het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware metalen. Dit komt overeen met een milieuhygiënische code 
van maximaal code 4y1; 

- Bovenlaag (bovenste 1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) uit bijlage V 
van het VLAREBO waarbij van nature in de omgeving voorkomende verhoogde concentraties voor chroom 
(boven de waarde voor vrij gebruik) zijn toegestaan. 

 

Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd 
gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse controle van de kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse op de relevante parameters. 
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Figuur 17: Inname afdekking bij variant 4 

 

4.2.1.4.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 4 wordt geraamd op € 11.020.790 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 4. 

4.2.1.4.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §.1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 

Artikel 21 §.2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §.1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 

Variant 4 is erop gericht om het humaan-toxicologisch risico van het asbeststort weg te nemen.  

 

Door het huisvuilstort af te dekken wordt de uitloging uit het huisvuilstort sterk beperkt.  

 

Door zowel de stortplaatsen als het tussengebied (omvattend gipsstort) conform VLAREM af te dekken, wordt een 
extra oppervlakte aan bronpercelen (zie Figuur 3) afgedekt en wordt één aaneengesloten afdichting gecreëerd. 
Aangezien de zones met hoogste concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze zone gecontroleerd 
afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van het water 
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dat de site richting Rupel verlaat. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging 
met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. 

4.2.1.4.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

De dikte van de eindafdek (2 m) op de storten en het tussengebied vormt een beperking voor herbebossing. Bos 
en bomen moeten vermeden worden omdat zij de afdichtlaag kunnen beschadigen. Het plaatsen van gebouwen 
op de gesaneerde zones is o.w.v. stabiliteit en mogelijke beschadiging van de afdichtlaag niet mogelijk. Als 
gebruiksbeperking na de bodemsaneringswerken geldt dat de afdek moet in stand gehouden worden en er moet 
vermeden worden dat deze beschadigd geraakt. 

4.2.1.5 Samenvattende tabel saneringsvarianten 

Van onderstaande voorgestelde saneringsvarianten worden in Tabel 13 de belangrijkste kenmerken en kengetallen 
samengevat:  

1. Afdekking van enkel asbeststort conform VLAREM, flushing van huisvuilstort + oppompen sulfaatrijk water 
uit gipsstort, geen afdekking van huisvuilstort noch tussengebied; 

2. Afdekking van asbest- en gipsstort conform VLAREM, éénmalig afpompen percolaat huisvuilstort + 
afdekking huisvuilstort met kleilaag; 

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag; 

4. Afdekking van asbest-, huisvuilstort en tussengebied (omvattend gipsstort) conform VLAREM. 

 
Tabel 13: Samenvattende tabel met belangrijkste kenmerken en kengetallen per saneringsvariant 

Kenmerken Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Afpompen percolaat Ja Ja Neen Neen 

Flushing huisvuilstort Ja Neen Neen Neen 

Oppompen sulfaatrijk 
water 

Ja Neen Neen Neen 

Waterzuivering Ja Neen Neen Neen 

Externe verwerking 
concentraat/percolaat 

Ja Ja Neen Neen 

Biogasmanagement 
Tijdens flushing en 

na afpompen 
percolaat 

Tijdens en na 
afpompen percolaat 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Afdekking asbeststort Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking huisvuilstort Neen Ja (met kleilaag) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking gipsstort Neen Ja (cfr. VLAREM) Ja (met kleilaag)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking tussengebied Neen Neen Ja (met kleilaag) Ja (cfr. VLAREM) 

Kengetallen     

Nivelleringslaag (m³) 186.000 413.800 551.800 653.400 

Kleilaag (m³) - 88.400 101.600 - 

Eindafdek (m³) 182.800 389.400 570.800 570.800 

Totaal aanvulgronden (m³) 368.800 891.600 1.224.200 1.224.200 

Oppervlakte met 
afdichtlaag uit klei (m²) - 88.400 101.600 - 
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Oppervlakte met 
afdichtlaag cfr. VLAREM 
(m²) 

91.400 106.300 183.800 285.400 

Totaal ingenomen 
oppervlakte (m²) 

91.400          
(zonder inname 

nodig voor installatie 
percolaatschachten, 

bemalingsfilters, 
leidingen, 

waterzuivering) 

194.700 285.400 285.400 

Geschatte saneringsduur 
(jaar) 

7 5,5 7 7 

 Multicriteria-analyse 

De verschillende mogelijke saneringsvarianten worden hieronder ten opzichte van elkaar beoordeeld in een 
multicriteria-analyse (volgens de standaardprocedure BSP). De verschillende criteria die worden gewogen in deze 
analyse zijn onderverdeeld in vier aspectgroepen: 

1. Milieuhygiënisch lokaal; 

2. Milieuhygiënisch regionaal/globaal; 
3. (Uitvoerings)technisch en maatschappelijk; 

4. Financieel. 

 
De beoordelingssystematiek is erop gericht om per aspectgroep de saneringsvarianten met elkaar te vergelijken en 
te beoordelen. 

 
Er worden rangordescores toegekend per criterium van een aspectgroep. De minimale score per criterium en per 
variant is 1 en de maximale score is 9. Het totaal aantal te verdelen scores (St) is het gemiddelde van de 
scorebandbreedte [(1+9)/2=5] vermenigvuldigd met het aantal te beoordelen varianten (V), dus St = 5 x V. Indien 
er 4 varianten beoordeeld worden is het totaal van de te verdelen scores 20. Een score van 9 impliceert een 
uitermate positieve beoordeling voor een bepaald criterium van een bepaalde saneringsvariant ten opzichte van de 
andere varianten. Door de som van de rangordescores van ieder criterium van een aspectgroep te vermenigvuldigen 
met het gewicht wordt een subtotaal per aspectgroep toegekend. De totaalscore per saneringsvariant wordt 
bekomen door de deelscores voor de 4 aspectgroepen op te tellen. De evaluatie van de verschillende varianten 
bestaat uit een vergelijking van de totaalscore per saneringsvariant, waarbij de saneringsvariant met de hoogste 
score de voorkeur genieten. 

 

De verdeling van de gewichten per aspectgroep wordt in de standaardprocedure BSP als volgt vastgelegd:  

- Milieuhygiënisch lokaal: 33; 

- Milieuhygiënisch regionaal/globaal: 12; 

- (Uitvoerings)technisch en maatschappelijk: 22; 

- Financieel: 33.  
 

Om de criteria zo objectief mogelijk te kunnen evalueren werd er in de ‘Standaardprocedure bodemsaneringsproject 
(OVAM, april 2020)’ voor gekozen om de gewichten gelijk te verdelen over de verschillende criteria binnen een 
aspectgroep. Uitzonderingen hierop zijn de regionaal/globaal milieuhygiënische en de financiële aspectgroep.  

Het criterium dat via de berekening met de CO2-calculator wordt beschouwd, omvat talrijke aspecten inzake 
regionale en/of globale milieu-indicatoren. De CO2-uitstoot is als het ware een somparameter om deze regionale 
milieu-impact van een saneringsvariant uit te drukken. Vandaar dat hieraan 2/3 van de totaalscore binnen deze 
aspectengroep wordt toegekend.  
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Binnen de financiële aspectgroep wordt de score voor ‘kosten’ op 2/3 van de totaalscore geplaatst en 
‘restverontreiniging na sanering’ op 1/3. Dit gezien de belangrijke impact van de kosten van de sanering. 

 

Volgende varianten worden t.o.v. elkaar afgewogen: 

1. Afdekking van enkel asbeststort conform VLAREM, flushing van huisvuilstort + oppompen sulfaatrijk water 
uit gipsstort, geen afdekking van huisvuilstort noch tussengebied; 

2. Afdekking van asbest- en gipsstort conform VLAREM, éénmalig afpompen percolaat huisvuilstort + 
afdekking huisvuilstort met kleilaag; 

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag; 

4. Afdekking van asbest-, huisvuilstort en tussengebied (omvattend gipsstort) conform VLAREM. 

4.2.2.1 Samenvattende tabellen met scores multicriteria-analyse 

Tabel 14: Multicriteria-analyse varianten 

Criterium 1 2 3 4 

1. Milieuhygiënisch lokaal         

1.1 Niveau behalen decretale doelstellingen - grond 4,4 5,2 5,2 5,2 

1.2 Niveau behalen decretale doelstellingen - grondwater 5 4,5 5 5,5 

1.3 Totale vuilvrachtvermindering 7 5 4 4 

1.4 Rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten 4 4 6 6 

1.5 Saneringsduur en beleidsdoelstellingen 5 5 5 5 

Subtotaal M (1) 167,6 156,4 166,3 169,6 

2. Milieuhygiënisch regionaal/globaal         
2.1 Verbruik grondstoffen en gerecycleerde materialen (CO2-
calculator) 

5,4 5 4,8 4,8 

2.2 Productie van niet-herbruikbaar afval tijdens de sanering 3,5 4,5 6 6 

Subtotaal G (2) 57,2 58 62,4 62,4 

3. Technisch en maatschappelijk         

3.1 Hinder en overlast tijdens de sanering 6,2 4,8 4,5 4,5 

3.2 Gebruiksbeperkingen na de sanering 7 5 4 4 

3.3 Aanbrengen schade ten gevolge van de sanering 5 5 5 5 

3.4 Veiligheidsmaatregelen tijdens de sanering 4,5 4,5 5,5 5,5 

Subtotaal T (3)  124,9 106,2 104,5 104,5 

4. Financieel         

4.1 Kosten sanering 3,7 5,1 5,7 5,5 

4.2 Waarde restverontreiniging 5 5 5 5 

Subtotaal F (4) 136,4 167,2 180,4 176 

Totaal 486,1 487,8 513,6 512,5 

(1) Mx = XM/5 * (Mx,1 + Mx,2 + Mx,3 + Mx,4 + Mx,5) en XM = 33 

(2) Gx = XG/3 * (2 * Gx,1 + G2,2) en XG = 12 

(3) Tx = XT/4 * (Tx,1 + Tx,2 + Tx,3 + Tx,4) en XT = 22 

(4) Fx = XF/3 * (2 * Fx,1 + Fx,2) en XF=33 

 
Hieronder volgt een toelichting bij de verschillende behandelde aspecten en de verschillende criteria in de 
multicriteria-analyse. 
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4.2.2.2 Aspect milieuhygiënisch lokaal 

Niveau behalen decretale doelstellingen vaste deel van de aarde 

Dit criterium evalueert het niveau dat per saneringsvariant kan gehaald worden voor het vaste deel van de aarde 
en dit zoals verwoord in het bodemsaneringsdecreet: 

- Gebruiksbeperkingen, bestemmingsbeperkingen; 
- Wegnemen risico’s (met noodzaak tot het formuleren van gebruiksadviezen); 
- Wegnemen risico's (zonder de noodzaak tot het formuleren van gebruiksadviezen); 
- Saneren tot bodemsaneringsnorm; 
- Saneren tot richtwaarden. 

 

In elk van de varianten wordt het humaan-toxicologisch risico voor asbest weggenomen door afdek van het 
asbeststort conform VLAREM. Bijkomend wordt in variant 2, 3 en 4 het gipsstort, waar de verontreiniging met zware 
metalen in de bodem werd vastgesteld, afgedekt (cfr. VLAREM (varianten 2 en 4) of met een kleilaag (variant 3)). 
In variant 1 wordt een deel van het gipsstort onder de oostelijke helling van het asbeststort afgedekt. Er wordt  
daarom slechts een klein puntenverschil gegeven tussen variant 1 en de andere varianten.  

 

Niveau behalen decretale doelstellingen grondwater 
Dit criterium evalueert het niveau dat per saneringsvariant kan gehaald worden voor het grondwater en dit zoals 
verwoord in het bodemsaneringsdecreet: 

- Gebruiksbeperkingen, bestemmingsbeperkingen; 
- Wegnemen risico’s (al of niet met het formuleren van gebruiksadviezen); 
- Maximaliseren bodemsaneringsnorm; 
- Saneren richtwaarden. 

Tenzij door de bodemsaneringsdeskundige anders kan worden geargumenteerd en voldoende gemotiveerd, dient 
de score voor dit criterium te slaan op de beoogde saneringsdoelstelling van het effectief te saneren deel van de 
verontreiniging. In geval van het toekennen van scores voor verschillende varianten met hetzelfde vooropgesteld 
niveau van saneringsdoelstelling, dient sowieso de variant die de hoogste zekerheid heeft op het effectief behalen 
van deze doelstelling een hogere score te krijgen. 

 

Het saneringsdoel is het vermijden van uitloging uit de bronpercelen en het verbeteren van de kwaliteit van het 
(grond)water dat de kleiputten richting Rupel verlaat. 
Terwijl de eerste 2 varianten gericht zijn op een actieve aanpak van de zones met hoogste concentraties, wordt in 
varianten 3 en 4 een passieve aanpak door isolatie beoogd. Hierbij wordt wel een grotere oppervlakte bronpercelen 
afgedekt met een kleilaag of folie waardoor: 

- meer hemelwater oppervlakkig wordt afgevoerd; 
- de verspreiding van percolaat uit het huisvuilstort door de opbouw van een nieuwe grondwatertafel 

vermeden wordt; 
- het risico op uitloging t.h.v. afgedekte oppervlakte weggenomen wordt en dus de concentraties anionen 

en kationen in de afvoer naar de Rupel zullen afnemen.  
Verwacht wordt dat varianten 1, 3 en 4 sneller resultaat zullen opleveren omdat hierbij enerzijds sulfaatrijk water 
t.h.v. het gipsstort wordt afgepompt (variant 1) of anderzijds een grotere oppervlakte aan bronpercelen afgedekt 
wordt (varianten 3 en 4). Het effect van de zuivering van het huisvuilstort alleen zal gezien de afstand tussen 
huisvuilstort en de uitlaat richting Rupel en het door de aanwezige kleiwanden afgesloten karakter van het 
huisvuilstort (verspreiding via overloop naar omgeving) langer duren. 
Variant 4 krijgt een licht hogere score dan variant 3 omdat de volledig aaneengesloten afdichtlaag cfr. VLAREM iets 
meer garantie biedt dan de kleilaag in het tussengebied. 

 

Totale vuilvracht vermindering 

Dit criterium evalueert de totale vuilvrachtreductie die iedere variant realiseert. 
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Varianten 3 en 4 beogen een vuilvrachtreductie in het water dat de site verlaat op een passieve manier (isolatie), 
namelijk door ervoor te zorgen dat het hemelwater boven de afdichtlaag afgevoerd wordt zodat er geen uitloging 
op de afgedekte oppervlakte bronpercelen kan plaatsgrijpen. 

In varianten 1 en 2 wordt t.h.v. de belangrijkste bronzones op een actieve manier water gezuiverd en/of verwijderd 
voor externe verwerking, waarbij variant 1 nog een stap verder gaat (verder doorgedreven zuivering en oppompen 
sulfaatrijk water uit gipsstort) dan variant 2. Deze laatste 2 varianten krijgen dan ook een hogere score.  

 

Rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten 

Hier wordt nagegaan in hoeverre door het toepassen van de saneringstechniek hinder veroorzaakt wordt in andere 
milieucompartimenten (o.a. emissies naar oppervlaktewater, emissies op riool, emissies naar de lucht).  

 

Door de flushing en het afpompen van het percolaat in varianten 1 en 2 wordt de biogasproductie geactiveerd. In 
variant 1 wordt tijdens het flushen het sulfaatrijk water uit het gipsstort in het huisvuilstort gebracht waardoor de 
biogasproductie wordt beperkt. Na 4 flushes wordt het percolaat afgepompt. Het te voorziene biogasmanagement  
kan bestaan uit een passieve venting (ingeval van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie 
via compostfilter, oxydatievensters of een thermische fakkelinstallatie.  
In varianten 3 en 4 is er geen hinder door emissie naar andere milieucompartimenten te verwachten. 

 

Saneringsduur en beleidsdoelstellingen 

Voor het toekennen van scores waarbij enkel de saneringsduur in rekening kan worden gebracht, moeten volgende 
regels in acht worden genomen. De termijn wordt gerekend vanaf de startvergadering tot het stopzetten van de 
actieve sanering. Monitoring en nazorg worden dus niet in rekening gebracht.  

- Alle saneringen die minder dan 2 jaar duren moeten een gelijke score krijgen. Deze saneringen zijn immers 
naar BATNEEC en beleidsdoelstellingen als gelijk te beschouwen; 

- Alle saneringen die meer dan 2 jaar en minder dan 5 jaar duren moeten een gelijke score krijgen. Het 
verschil met de varianten die minder dan 2 jaar duren mag daarenboven niet meer dan 2 punten zijn; 

- Saneringen die meer dan 5 jaar duren moeten ook allen een gelijke score krijgen. Er mag een beduidend 
verschil zijn met de varianten die minder dan 5 jaar duren. 

Gezien de gronden via de weg worden aangevoerd, wordt hier gerekend met een maximale aanvoer van 200.000 
m³/jaar. Een overzicht van de saneringsduur per variant: 

- Variant 1: 7 jaar 
o Voorbereidende werken: 1 jaar (met o.a. bouw zuiveringsinstallaties); 
o 4 flushes: telkens 1 jaar; 
o Afpompen percolaat (laatste flush): 2 jaar; 
o Afdekking asbeststort o.b.v. 368.800 m³ aan te voeren aanvulgrond: 2 jaar, dit kan gelijktijdig met 

de flushing uitgevoerd worden.  
- Variant 2: 5,5 jaar 

o Voorbereidende werken: 0,5 jaar; 
o Afpompen percolaat: 2 jaar; 
o Afdekking asbest- en gipsstort o.b.v. 450.600 m³ aan te voeren aanvulgrond: 2,5 jaar, dit kan 

gelijktijdig met het afpompen van het percolaat uitgevoerd worden; 
o Afdekking huisvuilstort o.b.v. 441.000 m³ aan te voeren aanvulgrond: 2,5 jaar 

- Varianten 3 en 4: 7 jaar 
o Voorbereidende werken: 0,5 jaar; 
o Afdekking asbest-, huisvuilstort en tussengebied o.b.v. 1.224.200 m³ aanvulgrond: 6,5 jaar. 

Alle varianten duren langer dan 5 jaar en krijgen een gelijke score. 

4.2.2.3 Aspect milieuhygiënisch regionaal/globaal 

Verbruik grondstoffen en gerecycleerde materialen (CO²-calculator) 

Volgende materialen en handelingen die betrekking hebben op het uitvoeren van de saneringsvarianten werden 
ingevoerd in de CO2-calculator: 
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- Aangevoerde aanvulgrond verwerken (ontgraven landbodem/op de locatie verwerken grondstromen): het 
volume te verwerken aanvulgrond (m³) wordt ingevoerd, als elektriciteitsvoorziening voor verdichten wordt 
grijze stroom gekozen; 

- De hoeveelheden folie, (gas)drainagemat en kleimat kunnen niet ingevoerd worden in de calculator. De 
kleimat kan wel onrechtstreeks in rekening gebracht worden onder bentoniet (ontgraven landbodem / 
overige materialen). Hiervoor werd de oppervlakte kleimat omgerekend naar kilogram bentoniet o.b.v. een 
dichtheid van 5 kg/m²; 

- Transport aanvoer materialen: hier wordt het transport van de aan te voeren materialen (folie, 
(gas)drainagemat en kleimat) ingevoerd. Als vervoersmiddel wordt vrachtwagen (50 km enkele reis) 
gekozen. De transportbewegingen worden ingeschat o.b.v. volgende te transporteren hoeveelheden per 
rit: 

o Folie: 9.720 m²/vrachtwagen; 
o (Gas)drainagemat: 6.000 m²/vrachtwagen; 
o Kleimat: 3.800 m²/vrachtwagen.   

- Transport aanvoer gronden: transport met vrachtwagen, gemiddelde afstand enkele reis 25 km; 
- Voor de waterzuivering (striptoren, biologische zuivering en omgekeerde osmose) in variant 1 werd 

gerekend met een te zuiveren debiet van 10 m³/u voor een periode van 6 jaar en een afgepompt volume 
van 575.000 m³ (5 flushing rondes). 

- In variant 1 moet 287.500 m³ concentraat afgevoerd worden voor externe verwerking, in variant 2 gaat 
het om 125.000 m³ percolaat. Het aantal transportbewegingen per vrachtwagen werd berekend o.b.v. een 
afvoer van 28 m³ per vrachtwagen; 

- Toezicht en nazorg: hier wordt de aanwezigheid van een toezichthouder en milieukundig begeleider tijdens 
de uitvoering van de saneringswerken ingebracht, alsook de verplaatsingen voor de monitoring na het 
beëindigen van de sanering. 

 
Volgende hoeveelheden CO2-uitstoot werden berekend (zie Bijlage 5): 

- Variant 1: 9.375,4 ton CO2; 
- Variant 2: 12.552 ton CO2; 
- Variant 3: 13.836,4 ton CO2; 
- Variant 4: 14.068,2 ton CO2. 

 

Productie van niet-herbruikbaar afval tijdens de sanering 

Onder deze categorie valt het storten (of verbranden) van zowel geproduceerd afval tijdens de sanering, als van 
uitgegraven grond.  

 

In varianten 1 en 2 zal respectievelijk 287.500 m³ concentraat en 125.000 m³ percolaat afgevoerd worden. Na 
externe behandeling zal de restfractie hiervan moeten gestort worden. 

4.2.2.4 Aspect technisch en maatschappelijk 

Hinder en overlast tijdens de sanering 

Met (bijkomende) hinder wordt hier onder andere bedoeld: 

- Bepaalde milieuhinder, zoals geluidshinder, geurhinder, overlast door trillingen, temperatuurwijziging, 
overlast of hinder voor bestaande natuurwaarde; 

- Verkeershinder door het afsluiten van wegen, installatie op openbaar domein, voetpad, ...; 
- Hinder voor eigenaars/gebruikers van de site ten gevolge emissies, gevaren verbonden aan het specifieke 

karakter van de werken, werken met gevaarlijke producten, brandgevaar, explosiegevaar, …;  
- Hinder naar de omgeving toe door bijvoorbeeld gevaarlijke emissies of situaties, brandgevaar, 

explosiegevaar, transportrisico’s en dergelijke; 

 

Voor het toekennen van scores wordt rekening gehouden met: 
- Het aantal vormen van hinder en overlast die voorkomen ten gevolge van de sanering; 
- Het al of niet voorkomen van hinder op de werf/site en/of buiten de werf/site (omwonenden); 
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- De mate waarin eenzelfde vorm van hinder/overlast wordt begroot/ervaren; 
- Wordt de hinder/overlast gedurende eenzelfde periode al dan niet als ‘negatiever’ ervaren (bv. het inzetten 

van andere machines die aanleiding geven tot meer geluidshinder - hogere decibels); 
- Wordt een gelijkaardige hinder/overlast gedurende een aanzienlijk langere periode ervaren. In dit laatste 

geval zou er naar analogie met de termijnen van de saneringsduur een verschil in score toegekend kunnen 
worden en dit op basis van de duurtijd van de hinder en overlast: 

o Alle varianten met hinder/overlast gedurende < 6 maanden krijgen eenzelfde score; 
o Alle varianten met hinder/overlast gedurende een periode van 6 maanden - 3 jaar krijgen eenzelfde 

score en het verschil met een duurtijd < 6 maand mag maximaal 2 punten zijn; 
o Alle varianten met hinder/overlast gedurende meer dan 3 jaar mogen als ‘negatiever’ beschouwd 

worden (beduidend verschil met voorgaande varianten). 
 

Door het afpompen van het percolaat in varianten 1 en 2 wordt de biogasproductie geactiveerd. Dit kan 
aanleidingen geven tot geurhinder. Tijdens het flushen in variant 1 zal de hinder beperkter zijn door injectie van 
sulfaatrijk water.   

De waterzuiveringsinstallatie in variant 1 zal voor een beperkte geluidsoverlast zorgen voor haar onmiddellijke 
omgeving gedurende 6 jaar.  
Wegens de aanwezigheid van de pompputten, leidingen, waterzuiveringsinstallatie, … en het risico op vrijkomen 
van biogas zal het huisvuilstort en de onmiddellijk omgeving gedurende de flushing (6 jaar in variant 1) en het 
afpompen van het percolaat (2 jaar in variant 2) ontoegankelijk zijn voor recreatief gebruik. 

 

In varianten 1 en 2 zal respectievelijk 287.500 m³ zuiveringsconcentraat en 125.000 m³ percolaat afgevoerd worden 
voor externe verwerking. Hiervoor is het volgende transport nodig: 

- Variant 1: ongeveer 10 vrachtwagens per weekdag gedurende 6 jaar; 
- Variant 2: ongeveer 10 vrachtwagens per weekdag gedurende 2 jaar. 

 

Het transport van de aan te voeren gronden o.b.v. 200.000 m³/jaar of 800 m³/dag en een laadvermogen van 25 
m³/vrachtwagen betekent voor de verschillende varianten de volgende transportbewegingen: 

- Variant 1: 32 vrachtwagens per dag gedurende 2 jaar; 
- Variant 2: 32 vrachtwagens per dag gedurende 5 jaar; 
- Varianten 3 en 4: 32 vrachtwagens per dag gedurende 6,5 jaar. 

 
De direct te ontbossen oppervlakte lijkt op het eerste zicht in variant 1 het kleinst, in varianten 3 en 4 het grootst 
en in variant 2 tussenliggend. Immers in varianten 2, 3 en 4 is er een volledige ontbossing van het huisvuilstort en 
in variant 1 en 2 wordt het tussengebied niet (variant 1) of maar deels (variant 2) afgedekt. In variant 1 is de 
ontbossing ‘beperkt’ tot de 40 percolaatschachten, de werfroutes om deze te bereiken, alle leidingen ertussen, het 
gasmanagementsysteem en alle voorzieningen voor de waterzuivering die ergens in de rand, en dus in bos, moeten 
worden aangelegd. De cumulatie van deze ontbossing in variant 1 en de resulterende verstoring/versnippering kan 
niet worden onderschat. In de praktijk kan de ontbossing voor variant 1 dus veiliger worden ingeschat als even 
groot als voor variant 2. Temeer verwacht kan worden dat de sterk wisselende waterstanden bij flushing van het 
huisvuilstort de overlevingskansen van de restanten van het wilgenbos (na aanleg van alle voorzieningen), dat nu 
reeds last heeft van de sterk wisselende waterstanden (cfr. INBO-studie), negatief zullen beïnvloeden.  
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uiteindelijke score voor het criterium ‘hinder en overlast’ o.b.v. de 
scores voor de 3 belangrijkste parameters geurhinder, vrachtwagentransport en ontbossing/beschadiging bos. 
 

Tabel 15: Score criterium ‘hinder en overlast’ 

 1 2 3 4 

Geurhinder 4,5 4,5 5,5 5,5 

Vrachtwagentransport 8 4 4 4 

Ontbossing/beschadiging bos 6 6 4 4 
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Gemiddelde score 6,2 4,8 4,5 4,5 

 
Beperkingen die na de uitvoering van de sanering zullen gelden voor het gebruik 

Beperkingen voor het gebruik moeten in ruime zin geïnterpreteerd worden als 'alle beperkingen ten opzichte van 
een multifunctioneel terreingebruik'. De na bodemsanering te formuleren gebruiksadviezen of -beperkingen zijn het 
aangewezen instrument om de relevante informatie weer te geven met betrekking tot de beperkingen voor het 
gebruik van een grond. 
 
De eindafdek van slechts 2 m boven de afdichtlaag beperkt een multifunctioneel terreingebruik en herbebossing 
(verboden volgens VLAREM). Deze situatie is remedieerbaar door bijkomende grondvolumes in de hoogte aan te 
brengen. Dit wordt in deze eerste MCA-analyse evenwel niet meegenomen. 

In variant 1 wordt de kleinste oppervlakte afdichtlaag (enkel asbeststort) aangebracht, varianten 3 en 4 voorzien 
in de grootste oppervlakte aan afdichtlaag. 

 

Aanbrengen van schade ten gevolge van de sanering 

Hierbij wordt ten eerste begrepen het ontstaan van schade waarvan men zeker is. Bijvoorbeeld: 

- Het bewust afbreken van panden; 
- Het afbreken van infrastructuren (bv. vloeren, ...); 
- Het beschadigen of (gedeeltelijk) verwijderen van tuintjes. 

Hieronder worden tevens verstaan de risico’s die de werken inhouden. Bijvoorbeeld: 
- Explosiegevaar; 
- Zettingsschade; 
- Trilschade. 

 
T.h.v. het huisvuilstort kunnen door het aanbrengen van een afdeklaag zettingen optreden. De ophoging moet 
dusdanig gebeuren dat deze zettingen geen schade veroorzaken aan de afdichtlaag. In variant 2 worden door het 
afpompen van het percolaat zettingen geïnduceerd voordat de afdek aangebracht wordt. Er zijn geen constructies 
aanwezig die schade kunnen oplopen door eventuele zettingen. Wel moet vermeden worden dat de afdichtlaag 
door zettingen beschadigd wordt. Door de juiste geotechnische engineering (bv. graduele belasting) kunnen de 
zettingen opgevangen worden. 

In varianten 1 en 2 bestaat een risico op explosie door biogasproductie. Alle varianten krijgen dezelfde score. 

 

Veiligheidsmaatregelen tijdens de sanering 

In varianten 1 en 2 bestaat een risico op explosie door biogasproductie. De methaanconcentraties moeten tijdens 
uitvoering opgevolgd worden. Mogelijk moet het vrijkomende biogas gestuurd en behandeld worden. Dit kan 
bestaan uit een passieve venting (ingeval van lage biogasemissie) tot actieve beheersing door methaanoxydatie via 
compostfilter, oxydatievensters of een thermische fakkelinstallatie.   

4.2.2.5 Aspect financiën 

Kosten van de sanering 

Deze post spreekt voor zich, hoe hoger de kosten van de sanering, hoe slechter de score. 
 

Tabel 16: Kostprijs van de verschillende varianten 

 1 2 3 4 

Kostprijs 26.918.210 € 14.177.845 € 9.009.110 € 11.020.790 € 

 

K1 = kostprijs variant 1; 
K2 = kostprijs variant 2; 
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K3 = kostprijs variant 3; 

K4 = kostprijs variant 4. 

Kt = K1 + K2 + K3 + K4 

 
V = aantal varianten in de mulitcriteria-analyse 

St = 5 * V 

 

F1,1 = St / (V-1) * (Kt – K1) / Kt 

F2,1 = St / (V-1) * (Kt – K2) / Kt 
F3,1 = St / (V-1) * (Kt – K3) / Kt 

F4,1 = St / (V-1) * (Kt – K4) / Kt 

 

Tabel 17: Score criterium ‘kosten van de sanering’  

 1 2 3 4 

F-score 3,7 5,1 5,7 5,5 

 

Waarde van de restverontreiniging 

De restverontreiniging kan ooit, bij een later gebruik, opgegraven worden en zal uiteindelijk toch, in het kader van 
de wetgeving omtrent het grondverzet, aanleiding geven tot extra kosten. Deze kosten kunnen in principe begroot 
worden op basis van de restverontreiniging. Deze redenering gaat ook op voor de grondwaterverontreiniging, maar 
in mindere mate. De kosten die verbonden zijn aan een restverontreiniging in het grondwater zijn immers veel 
lager dan kosten die verbonden zijn aan restverontreiniging in het vaste deel van de aarde. Men kan dus een perfect 
bruikbaar terrein realiseren, maar toch kan de waarde van de restverontreiniging zeer hoog blijven (bijvoorbeeld 
bij een isolatie).  
 

De restverontreiniging t.h.v. het asbeststort en in het grondwater heeft, gezien de bestemming als groengebied, 
geen invloed op de waarde van de gronden. 

 Conclusie 

Uit bovenstaande haalbaarheidsanalyse krijgt variant 3 de hoogste score. Ook variant 4 krijgt een hoge score. Dit 
toont aan dat de afdekking van een grote oppervlakte aan bronpercelen de voorkeur krijgt als saneringstechniek.  

 
In de MCA-analyse in het volgend hoofdstuk wordt geëvalueerd of een bijkomende ophoging in functie van 
terreinaanleg, herbebossing en kostenoptimalisatie geen afbreuk doet aan de gekozen saneringstechniek. 
Integratievarianten met verschillende hoeveelheden aanvulgronden maken immers geen deel uit van het BSP sensu 
stricto. Als bodemsaneringswerken die meegenomen worden in een afweging om tot een voorkeursvariant te komen 
worden enkel die werken begrepen die noodzakelijk zijn om de bodemverontreiniging te behandelen. 
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 BATNEEC-afweging afdekkingsvarianten 

 Inleiding 

Naar aanleiding van de saneringsnoodzaak werd een ruimtelijke visie voor het gebied opgemaakt. Een nieuwe 
terreinmorfologie werd ontworpen die vooreerst rekening houdt met de saneringstechnische randvoorwaarden en 
grondeigenschappen. Daarnaast werd getracht de diversiteit (zowel naar reliëf, biodiversiteit als beleving) die 
vandaag op het terrein heerst terug te brengen. De ruimtelijke visie werd opgesteld via een participatief proces 
met de bevolking en diverse stakeholders.  

 

Bij de voorkeursvariant uit het haalbaarheidsonderzoek met een minimale afdekking van ruim 1,2 miljoen m3 
gronden is herbebossing volledig uitgesloten omwille van de zeer beperkte gronddekking boven de afdichtlaag en 
het risico op de beschadiging ervan. Het achterlaten van een onbebosbare, gesaneerde plek is echter noch voor de 
initiatiefnemers, noch voor de omwonenden een optie. Daarom wordt in de BATNEEC-analyse in dit hoofdstuk ook 
de berging van grotere grondvolumes onderzocht (i.c. tot 3,1 miljoen m3 binnen de saneringsperimeter) die wel 
herbebossing toelaat. Met deze grotere volumes wordt tegelijk invulling gegeven aan de diversiteitswens op vlak 
van reliëf, beleving, … 

 
Om de ontworpen terreinmorfologie te verwezenlijken, hebben de Vlaamse Waterweg en de Provincie Antwerpen 
contact gezocht met Lantis. Lantis is ontwerper en bouwheer van de Oosterweel-verbinding rond Antwerpen. Bij 
de uitvoering van dit project komen grote hoeveelheden grond vrij welke ingezet zouden kunnen worden voor het 
afdekken van de stortplaatsen en het tussengebied. De realisatie van de nieuwe terreinmorfologie vereist de inzet 
van meer dan 3 miljoen m³ grond. Samenwerking tussen de terreineigenaars en Lantis maakt het mogelijk dat 
dergelijk grondvolume op korte termijn kan aangevoerd worden en dat de sanering en de nieuwe morfologie dus 
binnen een relatief korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Bijkomend voordeel is de ligging van de herkomstwerf 
Oosterweel en de saneringswerf kleiputten langs bevaarbare waterwegen, i.c. de Schelde en de Rupel. De grond 
kan daardoor volledig via het water worden getransporteerd waardoor verkeersoverlast vermeden kan worden. De 
bouw van een laad- en loskade aan de Rupel en de constructie van een nieuwe tunnel die de kleiputten, onder de 
Kapelstraat door, verbindt met de Rupel zijn hiervoor noodzakelijk en voorzien in het project.  

 

Via de saneringswerken én de creatie van een nieuwe morfologie hebben de Vlaamse Waterweg en de Provincie 
Antwerpen de ambitie om het unieke karakter dat het gebied vandaag heeft terug te brengen en dit in een gezonde 
omgeving (na sanering en enkel met niet-verontreinigde gronden) en een nieuwe bestemming (groengebied met 
uitsluitend laagdynamisch recreatief medegebruik). De ruimtelijke visie zet in op het creëren van een nieuwe 
morfologie die de kenmerken van het bestaande geaccidenteerd terrein terug laat komen en waar mogelijk 
versterkt. Ook houdt de nieuwe reliëfvorm rekening met de toekomstige waterhuishouding in het gebied en worden 
diverse mogelijkheden (uitgangssituaties) gecreëerd voor een diverse ecologische ontwikkeling en een divers 
gebruik en beleving. 

 
De nieuwe terreinmorfologie maakt onderwerp uit van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De 
saneringswijze sensu stricto volgens de BATNEEC werd als informatieve bijlage gevoegd bij de 
omgevingsvergunningsaanvraag. Omgekeerd zal tijdens de beoordeling van voorliggend BSP de 
omgevingsvergunning beschikbaar zijn. De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 16-11-2021 volledig en 
ontvankelijk verklaard. 

 Motivering voor de bouw van een nieuwe kade 

Gelet op de zeer grote grondvolumes en dito mobiliteitsimpact wordt er mede vanuit milieuoogpunt voor gekozen 
om de aanvoer van gronden via de Rupel te laten gebeuren zonder enig gebruik van de openbare weg. Met andere 
woorden geschiedt alle grondtransport tussen plek van herkomst (de Oosterweelwerf in Antwerpen) en het 
inrichtingsgebied volledig en exclusief via de binnenvaart en overslaginfrastructuur langs de Rupel. 
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In de nabije omgeving van het projectgebied situeert zich de bestaande kade van Wienerberger ten zuidoosten van 
het projectgebied. De loscapaciteit voor aanvoer van gronden van deze bestaande kade bedraagt echter slechts 
400.000 ton/jaar. Deze loscapaciteit wordt bijna volledig ingenomen door Wienerberger zelf en haar 
concessiehouder De Meuter (die de groeves van Wienerberger opnieuw aanvult).  Er is met andere woorden 
nauwelijks restcapaciteit beschikbaar. 

 

Gezien er over een periode van 7 à 8 jaar voor de sanering volgens de BATNEEC met geïntegreerde 
landschapsontwikkeling en landschapsinrichting buiten de te saneren zone ongeveer 5,4 miljoen ton (= 3,6 miljoen 
m³ x 1,5 ton/m³) grond aangevoerd moet worden is een aanzienlijk hogere loscapaciteit en dito loskade vereist. 
Er dient daarom een nieuwe overslaginfrastructuur gebouwd te worden op de rechteroever van de Rupel. 

 

Daartoe zijn ruimtelijk maar 2 mogelijkheden voorhanden indien we ervan uit gaan dat de Nieuwstraat/Kapelstraat 
ongelijkvloers moet gekruist worden. De mobiliteitssituatie op de verbinding Boom-Rumst laat immers niet toe 
dergelijk grote volumes gelijkvloers met vrachtwagens te laten kruisen.  

Om dezelfde reden is overigens ook het gebruik van verderaf gelegen kades op de Rupel, zo deze al restcapaciteit 
zouden hebben, geen optie. 
De 2 mogelijkheden voor bouw van een nieuwe kade mét ongelijkvloerse kruising van Nieuwstraat/Kapelstraat en 
interne wegenis tot het projectgebied zijn de volgende: 

- De bouw van een bijkomende kade naast de bestaande kade van Wienerberger; 

- De bouw van een tijdelijke nieuwe kade ter hoogte van het Molleveld. 

Deze beide mogelijkheden werden in het MER grondig met elkaar vergeleken waarbij de bouw van een tijdelijke 
nieuwe kade te Molleveld als duidelijk te verkiezen vanuit milieuoogpunt naar voor geschoven werd op basis van 
volgende redenen : 

- De rijafstand voor de ontsluitingsalternatieven ter hoogte van locatie Molleveld bedraagt ongeveer één 
derde van de rijafstand voor de ontsluitingsalternatieven via Wienerberger; de route vanaf Wienerberger 
heeft immers een lengte van 2.140 m (via het zuiden) tot 2.870 m (via het noorden) tot het zwaartepunt 
van het inrichtingsgebied terwijl de route vanaf Molleveld slechts 860 m lang is. De te verwachten 
luchtemissies, de geluidsemissies en stofemissies zijn voor de ontsluitingsalternatieven via Molleveld dan 
ook in eenzelfde verhouding lager hetgeen een zeer belangrijk milieuvoordeel betekent; 

- De ontsluitingsalternatieven via Molleveld zijn niet verstorend ten aanzien van het plassengebied van 
Natuurpunt vzw en het aansluitend plassengebied Swenden ten oosten van het inrichtingsgebied daar waar 
beide ontsluitingsalternatieven via Wienerberger langs deze ecologisch waardevolle en kwetsbare 
plassengebieden passeren; 

- De verstoring naar de functies wonen en werken zijn gelijkaardig voor de Molleveld- en Wienerberger-
alternatieven; 

- De tijdelijke overslaginfrastructuur ter hoogte van Molleveld zal volledig worden verwijderd (met 
uitzondering van de 2 meest stroomopwaartse wachtpalen) waardoor de effecten op de Rupel hier tijdelijk 
van aard zijn en niet permanent. 

 

Om deze nieuwe tijdelijke kade met het projectgebied voor dumpers ongelijkvloers te verbinden is de bouw van 
een tunnel (6 m breed) onder de Kapelstraat vereist.  Deze tunnel zal na gebruik voor de saneringswerf worden 
omgevormd tot faunatunnel. De passage doorheen Molleveld wordt actief ingericht als ecocorridor door aanleg van 
een waterloop, grondverzet en aanplanting. De tijdelijke kade wordt verwijderd. Door deze ombouw ontstaat een 
ecocorridor voor doelsoorten zoals de otter. De ecocorridor kent met dat doel geen recreatief medegebruik. 

 

Voor de aanvoer, berging, verdichting en profilering van gronden werden bij de MCA-analyse die hoger werd 
besproken de gangbare markttarieven in de calculaties opgenomen.   
Enkel voor de scenario’s waarbij een zeer groot grondvolume geborgen wordt, is de bouw van een kade bij de 
Rupel en een tunnel onder de Kapelstraat in financieel opzicht realistisch. Zulks is niet financierbaar voor aanvoer 
van een volume van 1,2 miljoen m3 of minder. 
Voor de scenario’s met zeer grote grondvolumes werd in de ramingen ten behoeve van onderstaande MCA-analyse 
een negatieve grondprijs van -3,2 € per m3 grond in rekening gebracht (voor levering én profilering van 
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gronden). Dit is een virtuele grondprijs gebaseerd op de principe-overeenkomst afgesloten tussen de eigenaars 
(Provincie Antwerpen/DVW) en Lantis waarbij deze laatste zich engageert tot de bouw van een kade, de bouw van 
een tunnel en de uitvoering van de sanering van het volledig gebied ‘om niet’ in ruil voor de bergingsmogelijkheid 
voor 4,5 miljoen m3 gronden in het gebied en onmiddellijke omgeving. Aangezien de bouw van de kade, de bouw 
van de tunnel en de technische onderdelen van de sanering (terreinvoorbereiding, folies, drainagematten, 
afwatering, …) samen initieel op 14,4 miljoen € geraamd werden en een principe-overeenkomst werd afgesloten 
rond de bergingsmogelijkheid voor 4,5 miljoen m3, kan hieruit een virtuele grondkost van -3,2 € per m3 berekend 
worden (i.c. 14,4 miljoen € / 4,5 miljoen m3).  In deze scenario’s wordt dus enerzijds de ‘investeringskost’ van kade 
en tunnel en uiteraard van de sanering wel degelijk als kost in rekening gebracht maar anderzijds ook de ‘virtuele 
opbrengst’ van de grond die binnen de variant kan worden geborgen. 

 Uitwerking van de afdekkingsvarianten 

Om de invloed van bijkomende ophoging in functie van terreinaanleg, herbebossing en kostenoptimalisatie te 
toetsen aan de voorkeursvariant (variant 3) uit het hoger uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, worden volgende 
afdekkingsvarianten t.o.v. elkaar afgewogen:  

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de weg (i.c. de BATNEEC-sanering zoals ze bleek uit de eerste 
MCA); 

5. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de Rupel; 

6. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 2,3 miljoen m³ via de Rupel; 

7. Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 3,1 miljoen m³ via de Rupel. 

4.3.3.1 Variant 3: Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de weg 

Het betreft de weerhouden BATNEEC-sanering uit de vorige MCA-analyse. 

Zie §. 4.2.1.3. 

4.3.3.2 Variant 5: Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de Rupel 

4.3.3.2.1 Technische uitwerking 

Zie §. 4.2.1.3.1. Het enige verschil is dat de aanvoer van de gronden via de kade aan de Rupel verloopt. 

4.3.3.2.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 5 wordt geraamd op € 11.191.026 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 4. 

Daarbij worden de kosten van kade en tunnel toegevoegd aan het project, maar hebben de aangevoerde gronden 
een negatieve prijs, zoals hoger uiteengezet. 

4.3.3.2.3 Te verwachten resultaten 

Zie §. 4.2.1.3.3. 

4.3.3.2.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

Zie §. 4.2.1.3.4. 
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4.3.3.3 Variant 6: Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 2,3 miljoen m³ via de Rupel 

4.3.3.3.1 Technische uitwerking 

Bij een aanvullaag van 2 m is spontane verbossing of actieve herbebossing uitgesloten o.w.v. de beperkte 
gronddekking boven de afdichtlaag en het risico op beschadiging ervan. Deze variant voorziet dan ook in een 
aanvoer van 2,3 miljoen m³ gronden. Dit volume gronden laat toe om plaatselijk condities te creëren die 
(gecontroleerde) herbebossing mogelijk maken. Aangezien de eindafdek (gegeven het volume van 980.000 m³) 
niet overal dik genoeg kan aangelegd worden om bebossing toe te laten, is volledige herbebossing ook in deze 
variant (nog steeds) niet mogelijk. 
Binnen het Oosterweelproject zijn zeer grote grondvolumes ter beschikking die sowieso via de waterweg afgevoerd 
moeten worden. Het gebruik van Oosterweelgronden binnen deze saneringsvariant biedt een meerwaarde omdat 
zo de sanering op een kortere tijdspanne kan worden uitgevoerd en elke belasting van het wegennet voor aanvoer 
van grond wordt vermeden. Dit volume grondoverschotten verantwoordt ook de bouw van een kade bij de Rupel 
te Molleveld én een tunnel onder de Kapelstraat. 

 
In deze variant worden beide stortplaatsen afgedekt conform VLAREM. Daarnaast wordt het gebied tussen de beide 
storten afgedekt en wel om volgende redenen: 

- In het tussengelegen gebied wordt aansluitend op de afdichtlaag van het asbest- en huisvuilstort een 
kleilaag met beperkte doorlatendheid (k-waarde kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s, dikte is afhankelijk 
van de kwaliteit van de klei en de correcte uitvoering van de verdichting (er wordt voorlopig uitgegaan van 
een dikte van gemiddeld 1 m)) en drainagemat aangebracht. Deze kleilaag loopt door op de flanken van 
beide stortplaatsen, zodat samen met de folies één aaneengesloten afdichting ontstaat die mogelijke 
verdere verspreiding van sterk verontreinigd percolaat uit het huishoudelijk stortmassief bij opbouw van 
een nieuwe grondwatertafel tegengaat; 

- De opvulling van het tussengelegen gebied zal een positieve invloed hebben op het verminderen van de 
uitloging (o.a. door afdekking van de opvulmaterialen in deze zone die ook als bronpercelen fungeren voor 
uitloging van anionen en kationen (zie Figuur 3)); 

- Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. 
het gipsstort (zie Figuur 1) door afdekking weggenomen. 

 

Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van de beide stortplaatsen en 
voor het nivelleren en profileren van het tussengebied alvorens de afdichtende kleilaag (123.200 m³) wordt 
aangebracht bedraagt 1.196.800 m³. Voor het realiseren van de eindafdek is 980.000 m³ grond voorzien.  
Het volume gronden dat nodig is voor het nivelleren en profileren is in deze variant groter dan in varianten 3 en 4. 
Dit extra volume situeert zich voornamelijk in de benodigde gronden voor het profileren van het volume onder de 
kleilaag in het tussengebied. Door het nieuw ontworpen reliëf in varianten 6 en 7, waarbij het tussengebied 
aanzienlijk opgehoogd wordt, is het o.a. omwille van drainage aangewezen om de afdichtende kleilaag niet meer 
onderaan aan te laten sluiten op de afdichtlaag van het asbeststort maar ongeveer 20 m hoger. De kleilaag helt 
vervolgens af richting de ontworpen centrale vallei in het oosten. Op het profiel in Bijlage 6 wordt dit geïllustreerd 
voor het ontworpen reliëf van variant 7. 

 

Ter hoogte van het huisvuilstort zullen door de ophoging zettingen voorkomen in het stortmateriaal. Om zettingen 
te compenseren, wordt klassiek, bovenop een stortmassief, een steunlaag geplaatst die ‘bol’ in overhoogte wordt 
geprofileerd. Op die manier wordt voorkomen dat bij zetting een depressie ontstaat in de folie waarin water 
accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele ontwerp van de afdichtlaag en de 
volumeberekeningen van de nivellerings- en profileringslaag.  
 

De overhoogte die boven de stortplaatsen gecreëerd wordt, is geen bedreiging voor de integriteit van de 
afdichtlaag. Pollux reikt enkele oplossingen aan om de zettingen op te vangen en voldoende stabiliteit te 
garanderen. Gezien de verzadiging van de deponie, zal er consolidatie van het afval optreden, waarbij percolaat 
naar boven kan worden uitgeperst. Er dient vermeden dat dit water in overspanning kan komen onder de 
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aangebrachte folie van de afdichtlaag. Deze wateroverspanning kan immers leiden tot ongecontroleerde migratie 
van percolaat en tot instabiliteit van de aangebrachte overhoogte die zich op een ‘waterbed’ zal bevinden. Er wordt 
daarom voorgesteld om, voorafgaand aan het aanbrengen van de afdichtlaag, het percolaatniveau in de deponie 
te verlagen tot een veilig niveau, zodat de latere niveaustijging, onder invloed van de zetting, beperkt en 
aanvaardbaar blijft. O.b.v. de huidige berekeneningen en rekening houdend met een veiligheidsmarge, wordt 
voorzien om 20.000 m³ percolaat te onttrekken en af te voeren voor externe verwerking. Verdere studie en 
detaillering (o.a. verfijnen stabiliteits- en zettingsmodel o.b.v. proeven en metingen) tijdens de engineerings- en 
uitvoeringsfase zijn noodzakelijk om de definitieve uitvoeringsvorm van de steunlaag, afdichtlaag en drainage met 
voldoende veiligheidsmarges te bepalen. Tijdens ophoging zal de percolaatstand gemonitord worden en indien 
nodig bijkomend afgepompt worden, zodat wordt vermeden dat ongeoorloofde emissies van percolaat naar het 
grond- en oppervlaktewater en stabiliteitsproblemen plaatsvinden. 
 

Door de ophoging moet in varianten 6 en 7 meer ruimte ingenomen worden om stabiele hellingen aan te kunnen 
leggen. De profielen in Bijlage 7 illustreren het ruimtebeslag t.h.v. het huisvuilstort voor de verschillende varianten. 
De uiteindelijke oppervlakte die in deze variant zal aangevuld en afgedekt worden, bedraagt 328.100 m² (netto-
oppervlakte). De totale oppervlakte die tijdens de werken (tijdelijk) zal ingenomen worden bevat ook de zones voor 
werfwegen en werkzones en bedraagt daardoor ongeveer 35 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-
oppervlakte voor deze saneringsvariant is weergegeven in Figuur 18. 

 

Figuur 18: Inname afdekking bij varianten 6 en 7 

 
 

Voor het bepalen van de toegelaten kwaliteiten van aanvulgronden binnen het BSP, worden de principes van de 
code van goede praktijk ‘Studie van ontvangende groeve en graverij (OVAM, januari 2019)’ gehanteerd. Volgende 
aanvulgronden kunnen gebruikt worden:  
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- Onderlaag: gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV van het VLAREBO en aan bijlage VII van 
het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware metalen. Dit komt overeen met een milieuhygiënische code 
van maximaal code 4y1; 

- Bovenlaag (bovenste 1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) uit bijlage V 
van het VLAREBO waarbij van nature in de omgeving voorkomende verhoogde concentraties voor chroom 
(boven de waarde voor vrij gebruik) zijn toegestaan. 

 

Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen zoals hierboven beschreven 
op de waterkwaliteit opgevolgd gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse 
controle van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse 
op de relevante parameters.  

4.3.3.3.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 6 wordt geraamd op € 10.299.520 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 4. 

4.3.3.3.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §.1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 
Artikel 21 §.2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §.1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 

Door het asbest- en huisvuilstort conform VLAREM af te dekken wordt het humaan-toxicologisch risico t.h.v. het 
asbeststort weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort beperkt.  

 
Door naast de afdekking van de stortplaatsen conform VLAREM ook het gebied gelegen tussen beide stortplaatsen 
aan te vullen met een kleilaag, wordt een extra oppervlakte aan bronpercelen (zie Figuur 3) afgedekt en wordt één 
aaneengesloten afdichting gecreëerd door aansluiting van de kleilaag op de afdichtlaag van asbest- en huisvuilstort. 
Aangezien de zones met hoogste concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze zone gecontroleerd 
afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van het water 
dat de site richting Rupel verlaat. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging 
met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. 

4.3.3.3.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

Partiële bebossing wordt in deze variant mogelijk maar het volume van de eindafdek is te beperkt om een volledige 
herbebossing mogelijk te maken. Het additionele volume boven de folies is immers al bij al beperkt. Het plaatsen 
van gebouwen op de gesaneerde zones is o.w.v. stabiliteit en mogelijke beschadiging van de afdichtlaag niet 
mogelijk. Als gebruiksbeperking na de bodemsaneringswerken geldt dat de afdek moet in stand gehouden worden 
en er moet vermeden worden dat deze beschadigd geraakt. 

4.3.3.4 Variant 7: geïntegreerde variant met 3,1 miljoen m³ grondverzet aangevoerd via de 
waterweg, met afdekking van de beide stortplaatsen conform VLAREM en het 
tussengelegen gebied met een kleilaag 

4.3.3.4.1 Technische uitwerking 

Binnen het ontwerp- en participatietraject werd rekening houdend met de principes van de multicriteria-analyse 
(BATNEEC) uit de ‘Standaardprocedure bodemsaneringsproject (OVAM, april 2020)’ en met de sterke 
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wens/noodzaak tot herbebossing, gezocht naar een verdere optimalisatie van het grondvolume dat kan geborgen 
worden.  

Bij een aanvullaag van 2 m is spontane verbossing of actieve herbebossing immers uitgesloten o.w.v. de beperkte 
gronddekking boven de afdichtlaag, het risico op beschadiging van de afdichtlaag en/of het risico op blootkomen 
bij windworp van bomen op een ondiepe bodem.  
Binnen het Oosterweelproject zijn zeer grote grondvolumes ter beschikking die sowieso via de waterweg afgevoerd 
moeten worden. Het gebruik van Oosterweelgronden binnen de geïntegreerde saneringsvariant biedt een 
meerwaarde omdat zo de sanering op een korte tijdspanne kan worden uitgevoerd en elke belasting van het 
wegennet voor aanvoer van grond wordt vermeden. Bij een groter bergbaar volume is bouw van een kade bij de 
Rupel te Molleveld én een tunnel onder de Kapelstraat ook verantwoord. Tot slot kan bij een groter te bergen 
volume een gevarieerder landschap worden gebouwd met uitdagende reliëfs zoals ze vandaag in het gebied ook 
voorkomen en in het participatietraject gewaardeerd werden. 

 

In deze variant worden beide stortplaatsen afgedekt conform VLAREM. Daarnaast wordt het gebied tussen beide 
storten opgevuld en wel om volgende redenen: 

- In het tussengelegen gebied wordt aansluitend op de afdichtlaag van het asbest- en huisvuilstort een 
kleilaag met beperkte doorlatendheid (k-waarde kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s, dikte is afhankelijk 
van de kwaliteit van de klei en de correcte uitvoering van de verdichting (er wordt voorlopig uitgegaan van 
een dikte van gemiddeld 1 m)) en drainagemat aangebracht. Deze kleilaag loopt door op de flanken van 
beide stortplaatsen, zodat samen met de folies één aaneengesloten afdichting ontstaat die mogelijke 
verdere verspreiding van sterk verontreinigd percolaat uit het huishoudelijk stortmassief bij opbouw van 
een nieuwe grondwatertafel tegengaat; 

- De opvulling van het tussengelegen gebied zal een positieve invloed hebben op het verminderen van de 
uitloging (o.a. door afdekking van de opvulmaterialen in deze zone die ook als bronpercelen fungeren voor 
uitloging van anionen en kationen (zie Figuur 3)); 

- Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging met zware metalen t.h.v. 
het gipsstort (zie Figuur 1) door afdekking weggenomen. 

 
Het geraamde volume gronden dat noodzakelijk is voor het nivelleren en profileren van de stortplaatsen en het 
tussengebied alvorens de afdichtlaag cfr. VLAREM en de afdichtende kleilaag (123.200 m³) wordt aangebracht 
bedraagt 1.196.800 m³, i.c. eenzelfde volume als in de vorige variant. Voor het realiseren van de eindafdek  is 
1.780.000 m³ grond voorzien, wat een substantieel groter volume is dan in de vorige variant voorzien. Dit zal een 
volledige bebossing toelaten.  

 
Ter hoogte van het huisvuilstort zullen door de ophoging zettingen voorkomen in het stortmateriaal. Om zettingen 
te compenseren, wordt klassiek, bovenop een stortmassief, een steunlaag geplaatst die ‘bol’ in overhoogte wordt 
geprofileerd. Op die manier wordt voorkomen dat bij zetting een depressie ontstaat in de folie waarin water 
accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele ontwerp van de afdichtlaag en de 
volumeberekeningen van de nivellerings- en profileringslaag.  
De grotere overhoogte die boven de stortplaatsen gecreëerd wordt, is geen bedreiging voor de integriteit van de 
afdichtlaag. Pollux reikt enkele oplossingen aan om de zettingen op te vangen en voldoende stabiliteit te 
garanderen. Gezien de verzadiging van de deponie, zal er consolidatie van het afval optreden, waarbij percolaat 
naar boven kan worden uitgeperst. Er dient vermeden dat dit water in overspanning kan komen onder de 
aangebrachte folie van de afdichtlaag. Deze wateroverspanning kan immers leiden tot ongecontroleerde migratie 
van percolaat en tot instabiliteit van de aangebrachte overhoogte die zich op een ‘waterbed’ zal bevinden. Er wordt 
daarom voorgesteld om, voorafgaand aan het aanbrengen van de afdichtlaag, het percolaatniveau in de deponie 
te verlagen tot een veilig niveau, zodat de latere niveaustijging, onder invloed van de zetting, beperkt en 
aanvaardbaar blijft. O.b.v. de huidige berekeningen en rekening houdend met een veiligheidsmarge, wordt voorzien 
om 20.000 m³ percolaat te onttrekken en af te voeren voor externe verwerking. Verdere studie en detaillering (o.a. 
verfijnen stabiliteits- en zettingsmodel o.b.v. proeven en metingen) tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase zijn 
noodzakelijk om de definitieve uitvoeringsvorm van de steunlaag, afdichtlaag en drainage met voldoende 
veiligheidsmarges te bepalen. Tijdens ophoging zal de percolaatstand gemonitord worden en indien nodig 
bijkomend afgepompt worden, zodat wordt vermeden dat ongeoorloofde emissies van percolaat naar het grond- 
en oppervlaktewater en stabiliteitsproblemen plaatsvinden. 
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Door de ophoging moet in varianten 6 en 7 meer ruimte ingenomen worden om stabiele hellingen aan te kunnen 
leggen. De profielen in Bijlage 7 illustreren het ruimtebeslag t.h.v. het huisvuilstort voor de verschillende varianten. 
De uiteindelijke oppervlakte die in deze variant zal aangevuld en afgedekt worden, bedraagt 328.100 m² (netto-
oppervlakte). De totale oppervlakte die tijdens de werken (tijdelijk) zal ingenomen worden bevat ook de zones voor 
werfwegen en werkzones en bedraagt daardoor ongeveer 35 ha (bruto-oppervlakte). De afbakening van de netto-
oppervlakte voor deze saneringsvariant is weergegeven in Figuur 18. 
 

Voor het bepalen van de toegelaten kwaliteiten van aanvulgronden binnen het BSP, worden de principes van de 
code van goede praktijk ‘Studie van ontvangende groeve en graverij (OVAM, januari 2019)’ gehanteerd. Volgende 
aanvulgronden kunnen gebruikt worden:  

- Onderlaag: gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV van het VLAREBO en aan bijlage VII van 
het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware metalen. Dit komt overeen met een milieuhygiënische code 
van maximaal code 4y1; 

- Bovenlaag (bovenste 1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) uit bijlage V 
van het VLAREBO waarbij van nature in de omgeving voorkomende verhoogde concentraties voor chroom 
(boven de waarde voor vrij gebruik) zijn toegestaan. 

 
Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen, zoals hierboven beschreven, 
op de waterkwaliteit opgevolgd gedurende een monitoringscampagne. De monitoring bestaat uit een jaarlijkse 
controle van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verspreid over de onderzoekslocatie d.m.v. analyse 
op de relevante parameters.  

4.3.3.4.2 Raming van de kostprijs 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 7 wordt geraamd op € 7.572.620 excl. BTW. Een gedetailleerd overzicht 
van de kostprijsraming is weergegeven in Bijlage 4. 

4.3.3.4.3 Te verwachten resultaten 

Volgens artikel 21 §.1 van het Bodemdecreet is de bodemsanering bij historische verontreiniging erop gericht te 
vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu 
door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen. 

 

Artikel 21 §.2 van het Bodemdecreet stelt dat als het niet mogelijk is de bodemkwaliteit, vermeld in §.1, te 
verwezenlijken door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met 
zich meebrengen, zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen worden opgelegd. 

 

Door het asbest- en huisvuilstort conform VLAREM af te dekken wordt het humaan-toxicologisch risico t.h.v. het 
asbeststort weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort beperkt.  

 

Door naast de afdekking van de stortplaatsen conform VLAREM ook het gebied gelegen tussen beide stortplaatsen 
aan te vullen met een kleilaag, wordt een extra oppervlakte aan bronpercelen (zie Figuur 3) afgedekt en wordt één 
aaneengesloten afdichting gecreëerd door aansluiting van de kleilaag op de afdichtlaag van asbest- en huisvuilstort. 
Aangezien de zones met hoogste concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze zone gecontroleerd 
afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van het water 
dat de site richting Rupel verlaat. Ook wordt het risico op blootstelling aan niet-saneringsplichtige verontreiniging 
met zware metalen t.h.v. het gipsstort door afdekking weggenomen. 

 

4.3.3.4.4 Beperkingen bij het toekomstig gebruik van de verontreinigde gronden 

Uit het ontworpen reliëf (cfr. participatietraject) en het grote grondvolume boven de afdichtlaag (1.780.000 m³ 
grond) blijkt dat een volledige herbebossing mogelijk is zonder risico op beschadiging van de afdichtlaag. 
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Het plaatsen van gebouwen op de gesaneerde zones is o.w.v. stabiliteit en mogelijke beschadiging van de 
afdichtlaag niet mogelijk. Als gebruiksbeperking na de bodemsaneringswerken geldt dat de afdek moet in stand 
gehouden worden en er moet vermeden worden dat deze beschadigd geraakt. 

4.3.3.5 Samenvattende tabel afdekkingsvarianten 

Van onderstaande voorgestelde afdekkingsvarianten worden in Tabel 18 de belangrijkste kenmerken en kengetallen 
samengevat:  

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de weg (i.c. de BATNEEC-variant uit de eerdere MCA-analyse); 

5. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de Rupel; 

6. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 2,3 miljoen m³ via de Rupel; 

7. Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 3,1 miljoen m³ via de Rupel. 

 

Tabel 18: Samenvattende tabel met belangrijkste kenmerken en kengetallen per afdekkingsvariant 

Kenmerken Variant 3 Variant 5 Variant 6 Variant 7 

Biogasmanagement 
Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Gasdrainage 
integreren in 

afdeklaag 

Transport gronden Via de weg 
Via kade aan de 

Rupel 
Via kade aan de 

Rupel 
Via kade aan de 

Rupel 

Afpomping deel percolaat 
i.f.v. stabiliteit Neen Neen Ja Ja 

Afdekking asbeststort Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking huisvuilstort Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM) Ja (cfr. VLAREM)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking gipsstort Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag)  Ja (cfr. VLAREM) 

Afdekking tussengebied Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (met kleilaag) Ja (cfr. VLAREM) 

Kengetallen     

Nivelleringslaag (m³) 551.800 551.800 1.196.800 1.196.800 

Kleilaag (m³) 101.600 101.600 123.200 123.200 

Eindafdek (m³) 570.800 570.800 980.000 1.780.000 

Totaal aanvulgronden (m³) 1.224.200 1.224.200 2.300.000 3.100.000 

Oppervlakte met 
afdichtlaag uit klei (m²) 

101.600 101.600 123.200 123.200 

Oppervlakte met 
afdichtlaag cfr. VLAREM 
(m²) 

183.800 183.800 204.900 204.900 

Totaal ingenomen 
oppervlakte (m²) 

285.400 285.400 328.100 328.100 

Geschatte saneringsduur 
(jaar) 

7 3 5 6 



BODEMSANERINGSPROJECT  81|150  

 

 

 

 Multicriteria-analyse 

Volgens dezelfde methodiek als in §. 4.2.2 worden de verschillende afdekkingsvarianten hieronder ten opzichte van 
elkaar beoordeeld in een multicriteria-analyse (volgens de standaardprocedure BSP).  

 
Volgende varianten worden t.o.v. elkaar afgewogen: 

3. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de weg (i.c. de BATNEEC-variant uit de eerdere MCA-analyse); 

5. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 1,2 miljoen m³ via de Rupel; 

6. Afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied (omvattend gipsstort) met 
kleilaag, grondverzet van 2,3 miljoen m³ via de Rupel; 

7. Geïntegreerde variant met afdekking van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM en tussengebied 
(omvattend gipsstort) met kleilaag, grondverzet van 3,1 miljoen m³ via de Rupel. 

4.3.4.1 Samenvattende tabellen met scores multicriteria-analyse 

In Tabel 19 is de multicriteria-analyse weergegeven die de eerder weerhouden BATNEEC-variant 3 vergelijkt met 
de varianten 5 t.e.m. 7 die een ruimere landschapsontwikkeling met grotere grondvolumes en aanvoer via de 
waterweg beogen. 

 

Zoals hoger ook reeds gesteld dient volgens de standaardprocedure BSP bij de puntentoekenning per criterium de 
som der toegekende punten 20 te bedragen. Aangezien in deze MCA de variant 3 vergeleken wordt met andere 
varianten dan in de eerste MCA is het ook logisch dat de scoretoekenning voor variant 3 in beide MCA’s niet identiek 
is. 

 

Tabel 19: Multicriteria-analyse varianten 

Criterium 3 5 6 7 

1. Milieuhygiënisch lokaal         

1.1 Niveau behalen decretale doelstellingen - grond 5 5 5 5 

1.2 Niveau behalen decretale doelstellingen - grondwater 5 5 5 5 

1.3 Totale vuilvrachtvermindering 4,5 4,5 5,5 5,5 

1.4 Rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten 6 5 4,5 4,5 

1.5 Saneringsduur en beleidsdoelstellingen 4,5 6,5 4,5 4,5 

Subtotaal M (1) 165 171,6 161,7 161,7 

2. Milieuhygiënisch regionaal/globaal         
2.1 Verbruik grondstoffen en gerecycleerde materialen (CO2-
calculator) 4,55 5,8 5,07 4,58 

2.2 Productie van niet-herbruikbaar afval tijdens de sanering 5,5 5,5 4,5 4,5 

Subtotaal G (2) 58,4 68,4 58,56 54,64 

3. Technisch en maatschappelijk         

3.1 Hinder en overlast tijdens de sanering 4 7 5 4 

3.2 Gebruiksbeperkingen na de sanering 3 3 6 8 

3.3 Aanbrengen schade ten gevolge van de sanering 6,5 4,5 4,5 4,5 

3.4 Veiligheidsmaatregelen tijdens de sanering 5 5 5 5 

Subtotaal T (3)  101,8 107,3 112,8 118,3 

4. Financieel         

4.1 Kosten sanering 5,09 4,71 4,86 5,34 

4.2 Waarde restverontreiniging 5 5 5 5 



BODEMSANERINGSPROJECT  82|150  

 

 

 

Subtotaal F (4) 166,98 158,62 161,92 172,48 

Totaal 492,1 505,9 494,9 507,1 

(1) Mx = XM/5 * (Mx,1 + Mx,2 + Mx,3 + Mx,4 + Mx,5) en XM = 33 

(2) Gx = XG/3 * (2 * Gx,1 + G2,2) en XG = 12 

(3) Tx = XT/4 * (Tx,1 + Tx,2 + Tx,3 + Tx,4) en XT = 22 

(4) Fx = XF/3 * (2 * Fx,1 + Fx,2) en XF=33 

 
Hieronder volgt een toelichting bij de verschillende behandelde aspecten en de verschillende criteria in de 
multicriteria-analyse. 

4.3.4.2 Aspect milieuhygiënisch lokaal 

Niveau behalen decretale doelstellingen vaste deel van de aarde 

Dit criterium evalueert het niveau dat per saneringsvariant kan gehaald worden voor het vaste deel van de aarde 
en dit zoals verwoord in het bodemsaneringsdecreet: 

- Gebruiksbeperkingen, bestemmingsbeperkingen; 

- Wegnemen risico’s (met noodzaak tot het formuleren van gebruiksadviezen); 

- Wegnemen risico's (zonder de noodzaak tot het formuleren van gebruiksadviezen); 

- Saneren tot bodemsaneringsnorm; 

- Saneren tot richtwaarden. 

 

In elk van de varianten wordt het humaan-toxicologisch risico voor asbest weggenomen door afdek van het 
asbeststort. Ook worden de bronpercelen van de verontreiniging met zware metalen in de bodem afgedekt. Alle 
varianten krijgen dezelfde score.  

 

Niveau behalen decretale doelstellingen grondwater 
Dit criterium evalueert het niveau dat per saneringsvariant kan gehaald worden voor het grondwater en dit zoals 
verwoord in het bodemsaneringsdecreet: 

- Gebruiksbeperkingen, bestemmingsbeperkingen; 

- Wegnemen risico’s (al of niet met het formuleren van gebruiksadviezen); 

- Maximaliseren bodemsaneringsnorm; 

- Saneren richtwaarden. 
Tenzij door de bodemsaneringsdeskundige anders kan worden geargumenteerd en voldoende gemotiveerd, dient 
de score voor dit criterium te slaan op de beoogde saneringsdoelstelling van het effectief te saneren deel van de 
verontreiniging. In geval van het toekennen van scores voor verschillende varianten met hetzelfde vooropgesteld 
niveau van saneringsdoelstelling, dient sowieso de variant die de hoogste zekerheid heeft op het effectief behalen 
van deze doelstelling een hogere score te krijgen. 

 
De afgedekte oppervlakte in varianten 6 en 7 is een beetje groter (13 %) dan deze in varianten 3 en 5. De reden 
hiervoor is dat door de ophoging meer ruimte moet ingenomen worden om stabiele hellingen te kunnen aanleggen. 
Dit wordt ook geïllustreerd door de profielen in Bijlage 7. Het oppervlakteverschil is echter te klein om hiervoor een 
verschil in punten toe te kennen. 

 

Totale vuilvracht vermindering 

Dit criterium evalueert de totale vuilvrachtreductie die iedere variant realiseert. 

 
In varianten 6 en 7 wordt t.h.v. de belangrijkste bronzone (huisvuilstort) op een actieve manier percolaat verwijderd 
voor externe verwerking. Deze laatste 2 varianten krijgen dan ook een iets hogere score. 
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Rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten 

Hier wordt nagegaan in hoeverre door het toepassen van de saneringstechniek hinder veroorzaakt wordt in andere 
milieucompartimenten (o.a. emissies naar oppervlaktewater, emissies op riool, emissies naar de lucht).  

 

Er wordt niet ontgraven (ontgraven van het huisvuilstort zou een ernstige emissie van stortgassen naar de lucht 
inhouden). In varianten 5, 6 en 7, waar het grondtransport via de Rupel verloopt en een kade moet aangelegd 
worden, is een zeer beperkte bemaling nodig voor de aanleg van de tunnel onder de Kapelstraat. Dit water zal via 
de riolering op de Rupel geloosd worden. De bemaling zal ongeveer een half jaar duren en is hetzelfde voor 
varianten 5, 6 en 7. Wanneer, ter compensatie van de zettingseffecten in varianten 6 en 7, het percolaatniveau 
substantieel wordt verlaagd, zal ook de anaërobe inhibitie ter hoogte van dit bovenste deel van de stortplaats 
worden weggenomen. Dit betekent dat, voor het drooggetrokken deel, de biologische afbraak kan heropstarten, 
met vorming van biogas tot gevolg. In variant 3 is er geen rechtstreekse emissie naar andere milieucompartimenten. 

 
Saneringsduur en beleidsdoelstellingen 

Voor het toekennen van scores waarbij enkel de saneringsduur in rekening kan worden gebracht, moeten volgende 
regels in acht worden genomen. De termijn wordt gerekend vanaf de startvergadering tot het stopzetten van de 
actieve sanering. Monitoring en nazorg worden dus niet in rekening gebracht.  

- Alle saneringen die minder dan 2 jaar duren moeten een gelijke score krijgen. Deze saneringen zijn immers 
naar BATNEEC en beleidsdoelstellingen als gelijk te beschouwen; 

- Alle saneringen die meer dan 2 jaar en minder dan 5 jaar duren moeten een gelijke score krijgen. Het 
verschil met de varianten die minder dan 2 jaar duren mag daarenboven niet meer dan 2 punten zijn; 

- Saneringen die meer dan 5 jaar duren moeten ook allen een gelijke score krijgen. Er mag een beduidend 
verschil zijn met de varianten die minder dan 5 jaar duren. 

 

In variant 3 worden de gronden via de weg aangevoerd en wordt gerekend met een maximale aanvoer van 200.000 
m³/jaar. Varianten 5, 6 en 7 voorzien in een aanvoer van 615.000 m³/jaar per schip. Een overzicht van de 
saneringsduur per variant: 

- Variant 3: 7 jaar 
o Voorbereidende werken: 0,5 jaar; 

o Afdekking o.b.v. 1.224.200 m³ aanvulgrond aangevoerd via de weg: 6,5 jaar. 
- Variant 5: 3 jaar 

o Voorbereidende werken (inclusief aanleg kade en tunnel): 1 jaar; 

o Afdekking o.b.v. 1.224.200 m³ aanvulgrond aangevoerd via de Rupel: 2 jaar. 

- Variant 6: 5 jaar 

o Voorbereidende werken (inclusief aanleg kade en tunnel): 1 jaar; 

o Afdekking o.b.v. 2,3 miljoen m³ aanvulgrond aangevoerd via de Rupel: 4 jaar. 

- Variant 7: 6 jaar 

o Voorbereidende werken (inclusief aanleg kade en tunnel): 1 jaar; 

o Afdekking o.b.v. 3,1 miljoen m³ aanvulgrond aangevoerd via de Rupel: 5 jaar. 

Varianten 3, 6 en 7 duren langer dan 5 jaar en krijgen een gelijke score. Variant 5 krijgt een hogere score. 

4.3.4.3 Aspect milieuhygiënisch regionaal/globaal 

Verbruik grondstoffen en gerecycleerde materialen (CO²-calculator) 

Volgende materialen en handelingen die betrekking hebben op het uitvoeren van de saneringsvarianten werden 
ingevoerd in de CO2-calculator: 

- Aangevoerde aanvulgrond verwerken (ontgraven landbodem/op de locatie verwerken grondstromen): het 
volume te verwerken aanvulgrond (m³) wordt ingevoerd, als elektriciteitsvoorziening voor verdichten wordt 
grijze stroom gekozen; 
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- De hoeveelheden folie, (gas)drainagemat en kleimat kunnen niet ingevoerd worden in de calculator. De 
kleimat kan wel onrechtstreeks in rekening gebracht worden onder bentoniet (ontgraven landbodem / 
overige materialen). Hiervoor werd de oppervlakte kleimat omgerekend naar kilogram bentoniet o.b.v. een 
dichtheid van 5 kg/m²; 

- Transport aanvoer materialen: hier wordt het transport van de aan te voeren materialen (folie, 
(gas)drainagemat en kleimat) ingevoerd. Als vervoersmiddel wordt vrachtwagen (50 km enkele reis) 
gekozen (vrachtschip is geen keuzemogelijkheid). De transportbewegingen worden ingeschat o.b.v. 
volgende te transporteren hoeveelheden per rit: 

o Folie: 9.720 m²/vrachtwagen; 
o (Gas)drainagemat: 6.000 m²/vrachtwagen; 

o Kleimat: 3.800 m²/vrachtwagen.   
- Transport aanvoer gronden: bij variant 3 werd transport met vrachtwagen ingegeven, bij de andere 

varianten met vrachtschip; 

- In varianten 6 en 7 moet 20.000 m³ percolaat afgevoerd worden voor externe verwerking. Het aantal 
transportbewegingen per vrachtwagen werd berekend o.b.v. een afvoer van 28 m³ per vrachtwagen; 

- In varianten 5, 6 en 7 waar het grondtransport via de Rupel verloopt en een kade moet aangelegd worden, 
is een zeer beperkte bemaling nodig voor de aanleg van de tunnel onder de Kapelstraat. De bemaling zal 
ongeveer een half jaar duren;  

- Toezicht en nazorg: hier wordt de aanwezigheid van een toezichthouder en milieukundig begeleider tijdens 
de uitvoering van de saneringswerken ingebracht, alsook de verplaatsingen voor de monitoring na het 
beëindigen van de sanering. 

 

Volgende hoeveelheden CO2-uitstoot werden berekend (zie Bijlage 5): 

- Variant 3: 13.836,4 ton CO2; 

- Variant 5: 5.693,7 ton CO2; 

- Variant 6: 10.420,6 ton CO2; 

- Variant 7: 13.643,2 ton CO2. 

 

Productie van niet-herbruikbaar afval tijdens de sanering 
Onder deze categorie valt het storten (of verbranden) van zowel geproduceerd afval tijdens de sanering, als van 
uitgegraven grond.  

 
In varianten 6 en 7 zal naar schatting 20.000 m³ percolaat afgevoerd worden. Na externe behandeling zal de 
restfractie hiervan moeten gestort worden. 

4.3.4.4 Aspect technisch en maatschappelijk 

Hinder en overlast tijdens de sanering 

Met (bijkomende) hinder wordt hier onder andere bedoeld: 

- Bepaalde milieuhinder, zoals geluidshinder, geurhinder, overlast door trillingen, temperatuurwijziging, 
overlast of hinder voor bestaande natuurwaarde; 

- Verkeershinder door het afsluiten van wegen, installatie op openbaar domein, voetpad, ...; 

- Hinder voor eigenaars/gebruikers van de site ten gevolge emissies, gevaren verbonden aan het specifieke 
karakter van de werken, werken met gevaarlijke producten, brandgevaar, explosiegevaar, …;  

- Hinder naar de omgeving toe door bijvoorbeeld gevaarlijke emissies of situaties, brandgevaar, 
explosiegevaar, transportrisico’s en dergelijke; 

 

Voor het toekennen van scores wordt rekening gehouden met: 

- Het aantal vormen van hinder en overlast die voorkomen ten gevolge van de sanering; 

- Het al of niet voorkomen van hinder op de werf/site en/of buiten de werf/site (omwonenden); 
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- De mate waarin eenzelfde vorm van hinder/overlast wordt begroot/ervaren; 

- Wordt de hinder/overlast gedurende eenzelfde periode al dan niet als ‘negatiever’ ervaren (bv. het inzetten 
van andere machines die aanleiding geven tot meer geluidshinder - hogere decibels); 

- Wordt een gelijkaardige hinder/overlast gedurende een aanzienlijk langere periode ervaren. In dit laatste 
geval zou er naar analogie met de termijnen van de saneringsduur een verschil in score toegekend kunnen 
worden en dit op basis van de duurtijd van de hinder en overlast: 

o Alle varianten met hinder/overlast gedurende < 6 maanden krijgen eenzelfde score; 

o Alle varianten met hinder/overlast gedurende een periode van 6 maanden - 3 jaar krijgen eenzelfde 
score en het verschil met een duurtijd < 6 maand mag maximaal 2 punten zijn; 

o Alle varianten met hinder/overlast gedurende meer dan 3 jaar mogen als ‘negatiever’ beschouwd 
worden (beduidend verschil met voorgaande varianten). 

 
In variant 3 worden alle aanvulgronden via de weg aangevoerd. Dit zal gedurende 6 jaar voor overlast zorgen op 
het lokale wegennet. Variant 7 heeft eenzelfde saneringsduur, maar hier worden de gronden via de Rupel 
aangevoerd waardoor de hinder beperkt blijft dat de directe omwonenden (wat gelet op de ligging van de kaai 
beperkt is tot enkele huizen langs de Kapelstraat). Gezien het grotere volume aan te voeren gronden en het 
zwaarder materieel dat binnen de site ingezet wordt, wordt deze variant toch als even hinderlijk beschouwd als 
variant 3.  In varianten 6 en 7 is gedurende 2 maanden een beperkte extra hinder door het vrachtwagenverkeer 
voor de afvoer van het percolaat. Er kan tijdens deze periode ook geurhinder optreden. 

Variant 5 krijgt de hoogste score o.w.v. de kortste periode van hinder en aanvoer van gronden via de Rupel. 

 
Beperkingen die na de uitvoering van de sanering zullen gelden voor het gebruik 

Beperkingen voor het gebruik moeten in ruime zin geïnterpreteerd worden als 'alle beperkingen ten opzichte van 
een multifunctioneel terreingebruik'. De na bodemsanering te formuleren gebruiksadviezen zijn het aangewezen 
instrument om de relevante informatie weer te geven met betrekking tot de beperkingen voor het gebruik van een 
grond. 

 

Gezien het gecreëerde reliëf in varianten 3 en 5 een beperkte aanvullaag inhoudt, wordt dit als een beperking 
gezien voor een multifunctioneel terreingebruik en zeker voor herbebossing (verboden volgens Vlarem) t.o.v. de 
geïntegreerde variant 7, die gebaseerd is op het ontwerp dat tot stand is gekomen via participatie en waar volledige 
herbebossing inherent deel uitmaakt van de variant. In variant 6 zijn meer mogelijkheden naar terreingebruik en 
herbebossing dan in varianten 3 en 5 maar beduidend minder dan in variant 7. 

Het achterlaten van een onbebosbare gesaneerde plek is noch voor de initiatiefnemers, noch voor de omwonenden 
een optie. Het gewicht van de mogelijkheid tot herbebossing komt dan ook duidelijk tot uiting in het toegekende 
puntenverschil. 
 

Aanbrengen van schade ten gevolge van de sanering 

Hierbij wordt ten eerste begrepen het ontstaan van schade waarvan men zeker is. Bijvoorbeeld: 
- Het bewust afbreken van panden; 

- Het afbreken van infrastructuren (bv. vloeren, ...); 
- Het beschadigen of (gedeeltelijk) verwijderen van tuintjes. 

Hieronder worden tevens verstaan de risico’s die de werken inhouden. Bijvoorbeeld: 
- Explosiegevaar; 

- Zettingsschade; 

- Trilschade. 

 
In varianten 5, 6 en 7 wordt een tunnel onder de Kapelstraat aangelegd waarbij een zeer beperkt risico op zettingen 
(huizen, weg, …) bestaat. Bij alle varianten is er transport met vrachtwagens of dumpers en is er een theoretisch 
risico op trilschade. 
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Veiligheidsmaatregelen tijdens de sanering 

De veiligheidsmaatregelen zijn voor de verschillende varianten gelijkaardig. De tijdsduur van een 
veiligheidsmaatregel heeft geen impact op de score.  

4.3.4.5 Aspect financiën 

Kosten van de sanering 
Deze post spreekt voor zich, hoe hoger de kosten van de sanering, hoe slechter de score. 
 

Tabel 20: Kostprijs van de verschillende varianten 

 3 5 6 7 

Kostprijs 9.009.110 € 11.191.026 € 10.299.520 € 7.572.620 € 

 
K3 = kostprijs variant 3; 

K5 = kostprijs variant 5; 
K6 = kostprijs variant 6; 

K7 = kostprijs variant 7; 

 
Kt = K3 + K5 + K6 + K7 

 
V = aantal varianten in de mulitcriteria-analyse 

St = 5 * V 

 

F1,1 = St / (V-1) * (Kt – K3) / Kt 

F2,1 = St / (V-1) * (Kt – K5) / Kt 

F3,1 = St / (V-1) * (Kt – K6) / Kt 

F4,1 = St / (V-1) * (Kt – K7) / Kt 

 

Tabel 21: Score criterium ‘kosten van de sanering’  

 3 5 6 7 

F-score 5,09 4,71 4,86 5,34 

 

Waarde van de restverontreiniging 
De restverontreiniging kan ooit, bij een later gebruik, opgegraven worden en zal uiteindelijk toch, in het kader van 
de wetgeving omtrent het grondverzet, aanleiding geven tot extra kosten. Deze kosten kunnen in principe begroot 
worden op basis van de restverontreiniging. Deze redenering gaat ook op voor de grondwaterverontreiniging, maar 
in mindere mate. De kosten die verbonden zijn aan een restverontreiniging in het grondwater zijn immers veel 
lager dan kosten die verbonden zijn aan restverontreiniging in het vaste deel van de aarde. Men kan dus een perfect 
bruikbaar terrein realiseren, maar toch kan de waarde van de restverontreiniging zeer hoog blijven (bijvoorbeeld 
bij een isolatie).  

 

De restverontreiniging t.h.v. het asbeststort en in het grondwater heeft, gezien de bestemming als groengebied, 
geen invloed op de waarde van de gronden. 
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 Conclusie 

De geïntegreerde variant 7 krijgt de hoogste score. Er kan dus besloten worden dat de mogelijkheid tot 
herbebossing en de gunstigere financiële haalbaarheid bij de aanvoer van grotere grondvolumes zwaarder 
doorwegen dan de hinder en nadelen die dit grotere grondverzet met zich meebrengen. 
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5. UITWERKING VAN DE GEKOZEN VARIANT 

 Voorbereidende werkzaamheden 

Om het gebied toegankelijk te maken voor werfverkeer, moet het bestaande bos ter hoogte van de kleiputten en 
in het gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat gerooid wordt. Bijkomend wordt de infrastructuur van de visclub, 
centraal gelegen in het gebied, verwijderd.  
 
In de zone tussen de Rupel en de Kapelstraat wordt een werfweg aangelegd met een verbrede zone voor het 
parkeren van werfvoertuigen. Verder wordt het bestaande fietspad parallel aan de Rupel ondergronds gebracht 
zodat werfverkeer van en naar de Rupel vrije doorgang heeft. Om de verbinding naar de kleiputten mogelijk te 
maken, wordt de bestaande onderdoorgang onder de Kapelstraat opgebroken en vervangen door een tunnel die 
berijdbaar is voor grootschalig rollend materieel.  
 
In de oever van de Rupel wordt een kade gebouwd die het aanmeren van vrachtschepen mogelijk maakt.  
 
Al deze werken maken het voorwerp uit van de voorafgaand aan de beoordeling van dit BSP verleende 
omgevingsvergunning.  

 Ontbossing 

De bossen ter hoogte van de kleiputten die binnen de projectzone van de omgevingsvergunning vallen worden 
gerooid. Het rooien gebeurt gefaseerd, waarbij er maximum 10 ha per jaar ontbost kan worden. Bijkomend wordt 
het bos in het gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat verwijderd. De totaal te rooien oppervlakte bedraagt 41 
ha.  

 
In een eerste fase wordt het bos dat aanwezig is in de zone tussen de Kapelstraat en de Rupel gerooid. Vooral het 
gebied aansluitend bij de Rupel wordt over heel de breedte ingericht als werfzone en van alle vegetatie ontdaan. 
In de richting van de Kapelstraat versmalt de werfzone en kan de ontbossing in eerste instantie beperkt blijven tot 
de werfweg en zijn begeleidende taluds.  

Gelijktijdig wordt de zone aan weerszijden van de bestaande tunnel onder de Kapelstraat van bos ontdaan. Op die 
manier kan de tunnel onder de Kapelstraat vervangen worden, zodat het gebied toegankelijk wordt voor 
werfverkeer.  
 

De ontbossing binnen de kleiputten gebeurt verder gefaseerd van noord naar zuid en gaat telkens vooraf aan de 
plaatselijke sanering en ophoging. De zones die voor herbebossing zijn aangeduid, worden gefaseerd aangeplant 
nadat de gesaneerde locaties worden vrijgegeven. 

 
Op het einde van de werffase worden de tijdelijke constructies afgebroken en wordt het resterende bos in het 
gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat verder verwijderd zodat ook de ecocorridor zijn definitieve inrichting 
krijgt. 

 

De te rooien oppervlakte wordt grotendeels ter plaatse gecompenseerd, na de sanering en reliëfwijziging. 

 Slopen van constructies 

De bestaande gemetste tunnel onder de Kapelstraat wordt gesloopt. Om deze werken te kunnen uitvoeren zal een 
gedeelte van de Kapelstraat worden opgebroken. In de vrijgekomen ruimte zal een nieuwe tunnel worden gebouwd 
die zowel tijdens als na de werken zal instaan voor de verbinding van de gebieden aan weerszijden van de weg. 
 

De infrastructuur van de visclub, die centraal in de kleiputten ligt, wordt verwijderd. De bebouwingscluster bestaat 
uit het clubhuis, een sanitair gebouw en enkele bijgebouwtjes die functioneren als berging en technisch lokaal. 
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 Opbraak fietspad/jaagpad langs Rupel 

Het fietspad/jaagpad, dat parallel loopt met de Rupel, kruist de werfzone. Om deze fietsroute tijdens de werken te 
kunnen behouden en om een veilige doorgang te kunnen garanderen, werd ervoor gekozen om een ondergrondse 
kruising aan te leggen. Concreet betekent dit dat het fietspad over een lengte van ca. 500 m afbuigt van het 
bestaande tracé en via een fietstunnel onder de werfzone wordt gebracht. Deze tunnel wordt in het bestaande 
maaiveld ingegraven, bovengronds wordt de werfzone verder aangehoogd.  
 

Na de werken, als de werfweg verwijderd is, zal het gebied tussen de Rupel en de Kapelstraat worden ingericht als 
ecocorridor. Om de bovengrondse verbinding met de Rupel te kunnen behouden, zal het afgebogen fietspad 
behouden blijven, ook na de werffase.  

 Loskade 

De gronden die nodig zijn voor de afdekking van de voormalige stortplaatsen en voor de aanleg van het nieuwe 
terreinreliëf, worden via de Rupel aangevoerd. In de Rupel wordt daarom een kade aangelegd van waar de 
scheepsvracht naar dumpers wordt overgeheveld. 

 

Voor de aanleg van de kade wordt er een paalfundering bestaande uit ca. 64 palen in de oeverzone van de Rupel 
geheid. Vervolgens wordt een steiger aan de paalfundering bevestigd. Het platform sluit via een vlotplaats aan bij 
de taludkruin van de Rupeldijk en gaat daar over in de steenslagverharding van de werfzone. De oever onder het 
platform wordt over heel de breedte verstevigd met een steenbestorting zodat uitspoeling van het talud vermeden 
wordt en de stabiliteit van de constructie gegarandeerd blijft. 

Verder worden er in de waterloop wachtplaatsen voorzien waar wachtende schepen kunnen aanmeren. Hiervoor 
worden 12 palen in de waterloop geheid. De aanmeerpalen bieden plaats voor drie duwbakken; een aan de loskade 
en twee wachtplaatsen.  

 Werfinrichting 

In de zone tussen de Rupel en de Kapelstraat wordt een werfzone ingericht. Deze zone vormt de schakel tussen 
de aanmeerkade en de kleiputten en zal hoofdzakelijk functioneren als circulatiegebied. Bijkomend wordt er ruimte 
gereserveerd voor het stationeren van de vrachtwagens/dumpers en voor de opstelling van de werfketen.  

 
De zone aansluitend bij de Rupel wordt over heel de breedte als circulatiegebied ingericht. Ze heeft een breedte 
die varieert tussen 30 en 40 m. In de richting van de Kapelstraat versmalt de werfzone naar de feitelijke werfweg 
met een berijdbare breedte van 10 m. Deze breedte garandeert de doorgang van kruisende dumpers. Ter hoogte 
van de tunnel versmalt de werfweg naar 6 m, om vervolgens aan de noordzijde van de Kapelstraat terug naar 10 
m te verbreden. Plaatselijk wordt de steenslag verharding vervangen door een gesloten betonverharding als uitloper 
van de tunnelvloer. Er is in de werfzone tussen de Rupel en de Kapelstraat geen tijdelijke opslag van aangevoerde 
gronden.  

 

De werfwegen binnen de kleiputten sluiten aan bij de werfweg die onder de Kapelstraat doorgaat. De wegen binnen 
de kleiputten worden aangelegd met een geotextiel en daar bovenop een laag gekeurd puin. Telkens een fase 
afgewerkt is, wordt de geotextiel en het puin verwijderd en wordt de nieuwe werfweg doorheen de kleiputten 
aangelegd. Binnen de kleiputten kan mogelijk stapeling van gronden nodig zijn indien ze niet onmiddellijk op de 
juiste locatie aangebracht kunnen worden. 

 Plaatsbeschrijving 

Voor de voorbereidende werken zal in de perimeter, waar mogelijke impact wordt verwacht, door een beëdigd 
landmeter een plaatsbeschrijving uitgevoerd worden.  
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 Techniek beschrijving 

Zie §. 4.3.3.4.1 voor de algemene technische beschrijving van de voorkeursvariant. Hieronder worden een aantal 
technische aspecten verder uitgewerkt. 

 Saneringstechnische randvoorwaarden geïntegreerd in het landschapsontwerp 

5.2.1.1 Berekening stabiliteit hellingen 

Om binnen het landschapsontwerp rekening te kunnen houden met de maximaal te realiseren stabiele hellingen, 
werd in 2018 een berekening van de theoretisch realiseerbare hellingen uitgevoerd, gebaseerd op de 
karakteristieken van de uitgegraven gronden die vrijkomen bij Oosterweel en een starre ondergrond (zie Bijlage 8). 
 

Met niet-gecompacteerde grond zou volgens de berekeningen een stabiele helling van maximaal 22,5° kunnen 
worden gehaald. Met gecompacteerde grond kan een helling van maximaal 30° worden verkregen. De steilst 
ontworpen hellingen situeren zich in het interval tussen 20° en 30°. 

 
Door Pollux werd reeds een stabiliteits- en zettingsmodel opgebouwd. Het wordt verderop besproken. Dit model 
zal tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase door bijkomende proeven en metingen verder verfijnd worden. Op 
basis van deze modellering zal Pollux een technisch uitvoeringsplan opmaken. Hierin worden de materialen in het 
werk beschreven (bv. karakteristieken van de HDPE-folie) alsook de uitvoeringsmethodiek (bv. methoden voor 
aanleg en verdichting van de aanvoergronden). Indien nodig zal het basisontwerp in functie van de stabiliteits- en 
zettingsresultaten bijgestuurd worden. Preferentieel zal dit gebeuren door het invoegen van bijkomende 
geotechnische ingrepen, die binnen de scope van de vergunning liggen. 

5.2.1.2 Vermijden van interactie met percolaat in huisvuilstort 

Figuur 19 illustreert dat rondom de toekomstige ophoging van het huisvuilstort in de ontworpen toestand 
lagergelegen zones aanwezig zijn die het water zullen draineren waardoor er rondom het huisvuilstort geen 
grondwatertafelverhoging t.o.v. de huidige toestand te verwachten is. Er is in de ontworpen toestand dus geen 
grondwatertafelstijging tot boven de dijken van het huisvuilstort mogelijk. Figuur 19 situeert het profiel van Figuur 
20 en geeft de hoogte (m-TAW) o.b.v. een DHM en enkele individuele punten weer van de huidige toestand t.o.v. 
het ontwerp. 
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Figuur 19: Hoogtegegevens huidig reliëf (links) en ontworpen reliëf (rechts) 

     
 

Bovendien wordt een groot deel van het terrein afgedekt met drainagematten en klei waardoor het hemelwater 
erboven wordt afgevoerd zonder dat het de onderliggende grondwatertafel kan voeden. Figuur 20 toont een profiel 
met aanduiding van het huidige en ontworpen reliëf, de drainagematten, de HDPE-folie en de kleilaag. Dit profiel 
is nogmaals in groter formaat opgenomen in Bijlage 6. Uit dit profiel blijkt één aaneengesloten afsluitende laag 
(weliswaar differentieel opgebouwd) van de Bosstraat tot voorbij de bestaande (vis)vijvers. 

 

Figuur 20: Profiel met aanduiding van het huidige en ontworpen reliëf, drainagematten, HDPE-folie en kleilaag 
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5.2.1.3 Steunlaag onder afdichtlaag huisvuilstort 

Ter hoogte van het huisvuilstort zullen door de ophoging zettingen voorkomen in het stortmateriaal. Om zettingen 
te compenseren, wordt klassiek, bovenop een stortmassief, een steunlaag geplaatst die ‘bol’ in overhoogte wordt 
geprofileerd. Op die manier wordt voorkomen dat bij zetting een depressie ontstaat in de folie waarin water 
accumuleert. De ‘bolle steunlaag’ werd mee opgenomen in het conceptuele ontwerp van de afdichtlaag zoals wordt 
voorgesteld in Figuur 20.  
De problematiek van zettingen en stabiliteit wordt in een aparte nota van Pollux besproken (zie Bijlage 9). Hierin 
wordt ook geadviseerd om een model op te bouwen dat tijdens de werken kan worden gekalibreerd, waarna de 
definitieve uitvoeringsvorm van de steunlaag, afdichtlaag en drainage met voldoende veiligheidsmarges kan 
vastgelegd worden. Dit model werd ook opgemaakt en is verderop in dit BSP besproken (zie §. 5.2.2).  

5.2.1.4 Aansluiting drainagematten op ontworpen afwateringssysteem 

Figuur 21 toont het ontworpen afwateringssysteem: 

1. De drainagegracht die van het kleifront en bovenliggend landschap via de lager gelegen zones rond de 
noordelijke vijver zal afgeleid worden naar het nieuwe rietmoeras. De noordelijke zones zullen 
(desgewenst) ook kunnen vernatten door een beperkte peilstijging hetgeen hun ecologische waarde ten 
goede komt; 

2. Het nieuwe rietmoeras (opgehoogde visvijvers zodat niet meer gepompt moet worden) zal dus rechtstreeks 
de (relatief beperkte) nutriëntenbelasting uit het actieve kleiontginningslandschap ontvangen. Het 
rietmoeras zal ook het afstromend hemelwater en gedraineerd water vanuit (de oostzijde van) de ophoging 
boven het huisvuilstort bufferen. Via een drempel kan het water vanuit het rietmoeras via de bestaande 
Molleveldloop richting Rupel afstromen;  

3. Een derde systeem wordt gevormd door de centrale vallei, die afstromend hemelwater en gedraineerd 
water vanuit de westelijke flank van de ophoging boven het huisvuilstort en vanaf de 3 terrassen 
aansluitend bij het asbeststort zal ontvangen. In de centrale vallei kan beheersmatig (via bv. dammetjes) 
water langer vastgehouden worden; 

4. Het hemelwater van het westelijk deel van de projectzone kan via de ontworpen ‘holle wegen’ afstromen 
of via wadi’s op de terrassen infiltreren, richting de centrale vallei; 

5. Water kan vastgehouden in de centrale vallei (zie punt 3). Bovendien blijven de huidige laaggelegen 
bufferzones (vijvers van Ceuppens en zone ten noorden van de Kapelstraat) als overstromingszones 
behouden; 

6. Via de ecocorridor wordt een verdere afwatering richting Rupel voorzien. 
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Figuur 21: Ontworpen afwatering 

 
 

De drainagematten, die boven de volledige afdichtlaag worden voorzien, zullen aansluiten op het ontworpen 
afwateringssysteem zoals weergegeven op Figuur 21: 

- Bovenaan het asbeststort sluiten de drainagematten aan op de bestaande gracht langs de achterontsluiting 
van de Bosstraat; 

- De aansluiting van de drainagematten van het huisvuilstort op de centrale vallei, het rietmoeras en de 
vijvers van Ceuppens in het zuiden worden verstevigd d.m.v. schanskorven. Zo wordt ook uitspoeling en 
erosie van de helling vermeden; 

- Na het definitief vastleggen van de uitvoeringsvorm van steunlaag en afdichtlaag kan berekend worden of 
er naast het ontworpen oppervlakkig afwateringssysteem nog bijkomende (ondergrondse) drainage-
systemen moeten voorzien worden om instabiliteit door wateroverspanning te voorkomen (zie nota Pollux 
in Bijlage 9). 

5.2.1.5 Minimale aanvullaag conform VLAREM 

Volgens VLAREM moet bovenop de afdichtlaag bestaande uit een kleimat, HDPE-folie en drainagemat een 
aanvullaag van minstens 1,5 m aangebracht worden. De begroeiing mag de aangebrachte afdichtlaag niet 
beschadigen. De ontwikkeling van hoogstammige gewassen dient bij een aanvullaag van 1,5 m te worden 
verhinderd. 

 

Binnen het ontworpen reliëf werd overal ruim voldaan aan de minimale aanvulling van 1,5 m boven de afdichtlaag. 
Met uitzondering van de eerste 30 m ten oosten van de ontsluitingsweg achter de Bosstraat werd binnen het 
ontwerp voldoende ophoging  boven de afdichtlaag voorzien om actieve herbebossing toe te laten. Waar deze 
ophoging beperkt blijft tot enkele meters kan via de soortenkeuze met begeleiding door INBO voorzien worden in 
ondiep wortelende boomsoorten. 

1. 

1.

2. 

3. 

4. 

4. 

5. 5. 

6. 
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5.2.1.6 Besluit 

Er kan besloten worden dat het ontwerp van het nieuwe landschap voldoende garanties biedt om het 
saneringsconcept van de voorkeursvariant op een correcte en duurzame wijze te realiseren: 

- De hellingen werden ontworpen rekening houdend met de maximaal berekende hellingsgraad voor een 
stabiele helling o.b.v. de karakteristieken van de aanvulgronden;  

- De overhoogte die boven de stortplaatsen gecreëerd wordt, is geen bedreiging voor de integriteit van de 
afdichtlaag. Pollux reikt enkele oplossingen aan om de zettingen op te vangen en voldoende stabiliteit te 
garanderen. Verdere studie en detaillering tijdens de engineerings- en uitvoeringsfase zijn wel noodzakelijk 
(zie §. 5.2.2); 

- Het ontworpen afwateringssysteem is performant: het is geënt op de bestaande afwatering die al jaren 
zonder enig onderhoud functioneert, de bestaande overstroombare bufferzones blijven behouden, er is 
geen interactie met het percolaat in het huisvuilstort, de drainagematten kunnen aansluiten op de 
afwateringskanalen; 

- In het ontwerp wordt overal voldaan aan de minimale aanvullaag van 1,5 m die opgelegd wordt door 
VLAREM. Er wordt geen bos voorzien op plaatsen waar dit vanuit VLAREM verboden of ongewenst is om 
de integriteit van de afdichtlaag te vrijwaren. 

 Modellering zetting, stabiliteit en biogas 

In het project zijn aanzienlijke ophogingen voorzien. Deze kunnen leiden tot substantiële zettingen, vooral ter 
hoogte van de voormalige huisvuilstort. Degelijk inzicht in de te verwachten zettingen is cruciaal in dit project. Het 
moet toelaten om het finaal profiel over langere termijn goed in te schatten. Dit heeft immers een effect op de 
functionaliteit van bepaalde systemen (bv. drainage en afwatering, afdichtlaag), die dan weer impact hebben op 
de stabiliteit.  

 

Onderstaande stappen 1 en 2 werden door Pollux uitgewerkt. Stappen 3 t.e.m. 7 zullen plaatsvinden tijdens de 
engineering- en uitvoeringsfase na uitvoering van bijkomende proeven en metingen. Stap 8 bestaat uit monitoring 
tijdens en na uitvoering:  

1. Datacollectie: De bestaande data worden door Pollux opgelijst en geanalyseerd. Op basis van deze 
analyse wordt al dan niet beslist tot bijkomende veld- en laboproeven; 

2. Opmaak en simulatie van de software modellen: Aan de hand van een model opgebouwd o.b.v. de 
beschikbare data, enkele theoretische aannames en de ervaring van de stortplaatsdeskundige wordt biogas, 
stabiliteit en zetting binnen het project op korte en lange termijn geëvalueerd. Enerzijds kan de voorziene 
bovenbelasting een ongecontroleerde onderliggende zetting veroorzaken. Anderzijds kan een 
ongecontroleerde zetting van het onderliggende stortmassief een bovenliggende instabiliteit veroorzaken. 
Zetting en stabiliteit worden beide in een SSC-model opgebouwd in Plaxis. Speciale aandacht zal worden 
gegeven aan het gedrag van het uitpersen van percolaat en de invloed van de biogasproductie. In dit 
werkpakket worden meerdere simulaties voorzien met variërend percolaatgedrag, in functie van de 
porositeit van het afval (drainerende poriën vs. veldcapaciteit). Tevens wordt de link gemaakt naar de 
andere aspecten van biogas, waterhuishouding en erosie; 

3. Verfijnen model: Op basis van bijkomende veld- en laboproeven worden een aantal theoretische 
aannames gekwantificeerd en zal het model verfijnd worden.   

4. Biogasstudie: De biogasstudie moet meer inzicht geven in het aandeel in de zetting alsook in het risico 
op methaanemissie en explosie. De bodemstalen van de stortplaats zullen geanalyseerd worden op 
biogaspotentieel. Tevens zal een ontwerp worden opgemaakt voor ‘passive venting’ van het gas. Dit 
ontwerp zal rekening houden met de resultaten van het zettingsmodel. Er dient vermeden te worden dat 
de ‘gas venting pipes’ door de zetting worden beschadigd. 

5. Opmaak technische specificaties en eventueel bijsturen basisontwerp: Op basis van de resultaten 
van de modellering, zal Pollux een technisch uitvoeringsplan opmaken. Hierin worden de materialen in het 
werk beschreven (bv. karakteristieken van de HDPE-folie) alsook de uitvoeringsmethodiek (bv. methoden 
voor aanleg en verdichting van de aanvoergronden). Indien nodig zal Pollux het basisontwerp bijsturen in 
functie van de stabiliteit- en zettingsresultaten. Preferentieel zal dit gebeuren door het implementeren van 
bijkomende geotechnische ingrepen, die binnen de scope van de vergunning liggen. Er zal m.a.w. maximaal 
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getracht worden om geen wijzigingen aan te brengen aan de ruimte- of tijdscontouren van het werk zoals 
vergund; 

6. Waterhuishouding en erosie: Op basis van het (aangepaste) basisontwerp zal Pollux de 
waterhuishouding, afwatering en erosie controleren en eventueel bijsturen. In deze fase worden zowel de 
berekeningen uitgevoerd als de dimensioneringen eventueel bijgestuurd (bv. verbreden van de voorziene 
grachten, voorzien van erosiematten, waterbekkens of infiltratiezones); 

7. Monitoringsplan: In het design zijn vele aannames gemaakt die zowel tijdens de uitvoering als later in 
de tijd dienen opgevolgd te worden. Het monitoringsplan heeft als doel alle relevante aspecten van het 
werk die opvolging vereisen op te lijsten. Op basis van deze oplijsting wordt dan de uit te voeren monitoring, 
frequentie en referentiekader van resultaten uitgeschreven. Dit monitoringsplan zal vervolgens de 
handleiding zijn voor de latere effectieve monitoring. In het monitoringsplan worden ook alle referenties 
opgenomen en gemotiveerd. In die optiek zal het monitoringplan ook fungeren als samenvatting van alle 
individuele rapporten van de uitgevoerde studies; 

8. Monitoring en rapportage: Zowel tijdens als na de uitvoering is monitoring en rapportage voorzien, 
waarbij de situatie on site wordt vergeleken met de theoretische verwachtingen. Indien nodig zal een 
bijsturing gebeuren van de modellering (ijking) of worden on site aanpassingen aangebracht. Er wordt 
voorgesteld om dit in het begin 2 maal per jaar te doen. De frequentie kan later worden afgebouwd. De 
monitoring omvat: 

a. Metingen afhankelijk van tijdens of na uitvoering: 

i. Opvolging van verdichting tijdens uitvoering;   

ii. Opvolgen van zettingsbakens; 

iii. Opmeting en fotografie per drone; 

iv. Opladen naar 3D platform Trimble en update 3D model; 

v. Uitvoeren van gasanalyses; 

vi. Opvolging van waterhuishouding en erosie. 

b. Interpretatie van data omtrent fenomenen rond bovenstaande aspecten; 

c. Rapportage; 

d. Eventuele interventie in ontwerp en/of uitvoering. 

5.2.2.1 Zetting van het huisvuilstort 

5.2.2.1.1 Probleemstelling 

Het belangrijkste aspect in het saneringsconcept van het huisvuilstort is het aanbrengen van een waterdichte 
afdichting met daarboven een substantiële grondophoging. 

 
De grondophoging zal een extra druk op en zetting van de ondergrond veroorzaken. In dit geval betreft de 
ondergrond een oud huisvuilstort dat verzadigd is met percolaat.  

 

Verzadigde stortplaatsen worden klassiek gekenmerkt door een beperkte massadichtheid, zoals verduidelijkt in 
Figuur 22. Door de aanwezigheid van water ‘verliest’ het afval een deel van zijn gewicht (het afval ‘drijft’) waardoor 
het slechts een beperkte verdichting veroorzaakt van de onderliggende afvallagen. Dit maakt dat in waterverzadigde 
stortplaatsen, de effectieve interne stress en zetting beperkt is en deze stortplaatsen gekenmerkt worden door een 
beperkte draagkracht. 
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Figuur 22: Effectieve stress op verschillende dieptes in onverzadigde (linkse figuur, blauw) en verzadigde 
stortplaats (rechtse figuur, oranje) (watertafel op 6 m diepte) 

 
 
De aanwezigheid van de afdichtlaag en de ophoging leiden tot volgende uitdagingen: 

- Door de beperkte draagkracht van de huisvuildeponie zal een substantiële zetting optreden. Deze dient 
gecompenseerd te worden door het ‘bol’ zetten van de folie ter hoogte van de huisvuildeponie; 

- Gezien de verzadiging van de deponie, zal er consolidatie van het afval optreden, waarbij percolaat naar 
boven zal worden uitgeperst. Er dient vermeden te worden dat dit water in overspanning kan komen onder 
de aangebrachte folie van de afdichtlaag. Deze wateroverspanning kan immers leiden tot ongecontroleerde 
migratie van percolaat en tot instabiliteit van de aangebrachte overhoogte die zich op een ‘waterbed’ zal 
bevinden. Gezien de niet-gecentreerde belasting van de overhoogte op de deponie dreigt een risico van 
zijdelingse ‘squeeze’ van het afval. 

 

De zetting van het hierboven beschreven concept werd op basis van verschillende methodes gesimuleerd. Dit 
gebeurde enerzijds via het concept van Morruzzi (Morruzzi et al.) en anderzijds via Plaxis software. Beide 
benaderingen geven een indicatie van een te verwachte zetting van ± 4 m in het centrum van de deponie. 

 

Figuur 23 toont de opbouw van het Plaxis-model. 
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Figuur 23: Opbouw van het Plaxis-model t.h.v. de huisvuildeponie 

 
 
Figuur 24 geeft een indicatie van de gemodelleerde cumulatieve zettingen in de deponie en ondergrond ten gevolge 
van de overhoogte. In de figuur is duidelijk de gemodelleerde substantiële zetting zichtbaar in de huisvuildeponie. 
De zettingen in de overhoogte zijn als indicatief te beschouwen, afhankelijk van de kwaliteit en verdichting van de 
aangebrachte gronden.  

 

Figuur 24: Cumulatieve zetting (uitgedrukt als breedte van de kleurbalk) in de verschillende lagen van de 
ondergrond, met zettingspiek in de huishoudelijke stortplaats (oranje pijl) 

 
 
Door de zetting zal het percolaat uit het afval worden geperst en zijdelings en naar boven migreren, zoals 
aangegeven in Figuur 25. De zijdelingse migratie is beperkt gezien de aanwezigheid van de laterale kleiwanden en 
manifesteert zich enkel als overstromingsgevaar over de kleiputwanden. Het risico op overstroming wordt versterkt 
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doordat de rechtse laterale kleidijk, onder de ballast van de ophoging ook kan zetten, zoals weergegeven in Figuur 
26. 

 

Figuur 25: Potentiële migratie van percolaat uit de deponie als gevolg van zetting van de deponie 

 
 
Figuur 26: Zetting van stortmassief en rechterdijk onder invloed van de ophoging 

 

5.2.2.1.2 Maatregelen 

Zoals hierboven beschreven kan het stijgen van het percolaat onder de folie leiden tot een ongecontroleerd 
verspreiden van polluenten en tot instabiliteit van de constructie. Om die reden dient dit te worden beheerd. Het 
stijgen van het percolaat kan worden gecompenseerd door het ‘bol’ zetten van de folie te verhogen. Dit heeft echter 
een impact op de stabiliteit van de bovenliggende overhoogte, zoals verder zal worden verduidelijkt. Bijkomend 
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. De afdichting/verankering van folie langs de zijkanten kan wel 
waterdicht worden uitgevoerd, maar zal geen wateroverdruk kunnen nemen. 

 

Er wordt 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. 

 
De juiste hoeveelheid percolaat die dient te worden afgepompt, kan nog niet exact worden vastgelegd. Deze dient 
te worden bepaald op basis van veldproeven die een indicatie zullen geven van de porositeit van het aanwezige 
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afval. Deze porositeit is bepalend voor het percolaatbergend vermogen van het afval en de hoeveelheid percolaat 
die zal worden uitgeperst. Op basis van een eerste veilige raming (worst case) volstaat het om het percolaat met 
2 m te verlagen. Dit zou overeenkomen met ongeveer 20.000 m³ af te pompen percolaat. 

 
Tijdens het ophogen wordt de waterstand in de stortplaats opgevolgd. Indien er toch nog teveel stijging plaatsvindt, 
kan bijkomend percolaat onttrokken worden. 

5.2.2.2 Biochemische degradatie van het afval 

5.2.2.2.1 Probleemstelling 

Zie §. 3.7.2. 

5.2.2.2.2 Mobiliteit van polluenten 

De saneringsvariant voorziet enkel een isolatie van het percolaat in de huisvuildeponie. In dit concept zal een slow 
release van de polluenten uit de huisvuildeponie naar de omgeving optreden. Uit §. 3.6.2 en § 3.7.1 blijkt dat de 
Formatie van Boom onder het huisvuilstort ongeveer 12 m dik is. De slow release van polluenten zal de weg van 
de minste weerstand kiezen en dus eerder zijdelings doorheen of over de kleiwanden, plaatsgrijpen, dan door de 
Formatie van Boom naar de onderliggende aquifer. 
 
De migratie van water en daarin opgeloste polluenten wordt geïnitieerd door de overdruk van de ophoging op de 
deponie. Het kleimassief zal optreden als eerste actor van attenuatie. Klei is, door zijn negatief geladen oppervlak 
en hoge CEC (cation exchange capacity), gekend om zware metalen te adsorberen. Ook ammonium zal binden op 
de klei, maar de ammoniumconcentratie wordt te hoog geacht om volledig te worden geadsorbeerd. Er wordt 
daarom verwacht dat een deel van het ammonium in het freatisch grondwater zal terecht komen, waar eveneens 
een natuurlijke attenuatie zal optreden door oxidatie tot nitraat. De snelheid van dit proces zal afhangen van de 
temperatuur en de zuurstofconcentratie. Ook het glauconiet, als afbraakproduct van klei, en aanwezig in de 
onderliggende tertiaire zanden, heeft door zijn CEC een attenuerend vermogen. De COD zal beperkt op de CEC 
en glauconiet adsorberen en door de hoge concentratie grotendeels door de klei percoleren. Het biodegradeerbare 
deel (BOD) zal biochemisch geoxideerd worden met zuurstof of nitraat als electronenacceptor. Het niet of moeilijk 
afbreekbare gedeelte betreft voornamelijk humus- en fulvozuren die een eindproduct zijn van de anaërobe afbraak 
van het huishoudelijke afval. Met uitzondering van de bruine kleur en een chelerend (complex vormend) vermogen 
voor zware metalen, zullen zij geen specifieke impact hebben op de kwaliteit van het grondwater (Wens et al. 
2001). 

 

Bijkomend wordt in het saneringsconcept het afvalmassief verzadigd gehouden, waardoor de remming van de 
anaërobe afbraak grotendeels in stand blijft.  

5.2.2.2.3 Maatregelen 

Wanneer, ter compensatie van de zettingseffecten, het percolaatniveau substantieel wordt verlaagd, zal ook de 
anaerobe inhibitie ter hoogte van dit bovenste deel van de stortplaats worden weggenomen. Dit betekent dat, voor 
het drooggetrokken deel, de biologische afbraak kan heropstarten, met vorming van biogas tot gevolg.  

 
Waar, tot op heden, het biogas ongecontroleerd uit het stortmassief kon migreren, zal, door het saneringsconcept, 
het biogas geïsoleerd worden binnen de isolatie van de afdichtlaag. Niettegenstaande deze isolatie kan, zonder 
actief biogasmanagement, deze situatie leiden tot ongecontroleerd lekken van biogas, met geurhinder- en explosie-
risico als gevolg. 

 
Om die reden dient een actief biogas venting systeem te worden voorzien tezamen met een monitoring programma 
(zie §. 5.2.3).  
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5.2.2.3 Stabiliteit van de afdichtlaag en de ophoging 

5.2.2.3.1 Probleemstelling 

Het aanbrengen van de afdichtlaag impliceert stabiliteitsuitdagingen zowel onder als boven de afdichtlaag. 

 
Onder de afdichtlaag dient een wateroverspanning te worden vermeden, die kan aanleiding geven tot ‘squeeze’ 
van het afval onder de bovenliggende belasting. Deze ‘squeeze’ betekent een falen van de constructie die zich, 
doorheen de folie, tot in het afvalmassief manifesteert. Zoals hoger beschreven zal dit worden gecounterd door 
een verlaging en opvolging van het percolaatniveau in het stortmassief en eventueel een meer ‘bol’ zetten van de 
afdichtlaag. 

 

Boven de afdichtlaag dient eveneens een stabiele toestand te worden gecreëerd. Ook hier kan een falen optreden 
via een faalmechanisme dat zich manifesteert ofwel ter hoogte van de afdichtlaag ofwel in de bovenliggende 
ophoging.   
 

Uit een eerste Plaxis simulatie werd voor de huidige saneringsconfiguratie het meest kritische faalmechanisme 
geïdentificeerd ter hoogte van de afdichtlaag, zoals weergegeven in Figuur 27. Voor dit faalmechanisme werd een 
FOS (factor of safety) van 1.24 bekomen. Voor deze toepassing werd een ‘plastic drained’ situatie verondersteld 
(geen wateroverspanning boven of onder de folie), met ‘hardening soil’ en ‘Mohr Coulomb’ gedrag voor 
respectievelijk gronden en huisvuil.  

 
Figuur 27: Faalmechanisme in de ophoging via glijvlak op/in de afdichtlaag 

 

5.2.2.3.2 Maatregelen 

De interface van afdichtlaag en bovenliggende grond is klassiek een mogelijke oorzaak voor afschuiving. Deze 
wordt bepaald door zowel de keuze van kleimat, folie, drainagemat als bovenliggende gronden. Standaard zal in 
de huidige toepassing voor een tweezijdige gestructureerde HDPE-folie worden gekozen. Afhankelijk van de 
bekomen FOS-waarden kan bijkomend gekozen worden voor de installatie van een geogrid boven op de 
afdichtlaag/drainagemat. Dit geogrid zal dan de interface frictie verhogen en bijkomend, op trek, de situatie 
stabiliseren. De sterkte van deze geogrid dient bepaald te worden o.b.v. de kwaliteit van de aangevoerde gronden. 
Deze oplossing dient zeker overwogen, indien in het kader van het percolaatmanagement, het ‘bol’ zetten van de 
afdichtlaag nog wordt verhoogd. 

 

Naast een grondafschuiving ter hoogte van de afdichtlaag, kan er ook een interne afschuiving optreden in de 
grondophoging. De stabiliteit van de ophoging op zich is afhankelijk van de helling van de flanken van de ophoging, 
de heersende waterhuishouding, de snelheid van aanleg en degelijkheid van verdichting en de geotechnische 
eigenschappen van de gronden, voornamelijk op vlak van cohesie en frictie.  
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Uit de eerste analyse, blijken er, met klassieke waarden voor grond, bodem en materialen, geen specifieke interne 
risico’s verbonden aan de ophoging. Een volledige analyse is echter alleen mogelijk wanneer alle aspecten van het 
werk qua materialen en timing, zoals hoger beschreven, bekend zijn. De uitkomst daarvan zal bepalend zijn of ook 
hier eventueel bijkomende geotechnische ingrepen vereist zijn. Deze zullen zich vooral toespitsen op een verbeterde 
waterhuishouding, via extra drainage, of op het onderbreken van mogelijke faalmechanismen via toepassing van 
geogrids, bekalking, … 

 Biogasmanagement 

In normale omstandigheden zou de biogasproductie in het huisvuilstort volledig moeten zijn afgelopen. 
Voornamelijk door de hoge waterstand kan echter verwacht worden dat er nog een restpotentieel aan 
biogasproductie in het stortmassief aanwezig is, onder vorm van organische zuren, opgelost in het aanwezige 
percolaat. In het ontwerp dient hiermee rekening gehouden te worden. Aangezien het moeilijk is om de afdichtlaag 
(folie) perfect aan te sluiten op de reeds aanwezige zijdelingse klei, bestaat de kans dat het gevormde biogas 
lateraal (tussen de zijdelingse kleiwand en de bovenliggende capping) zal uitwijken. Er dient vermeden te worden 
dat er op die manier een ongecontroleerde emissie van biogas optreedt, die enerzijds geur maar anderzijds ook 
explosiegevaar kan induceren. Om die reden wordt aangeraden om proactief preferentiële ontsnappingsroutes voor 
het biogas te voorzien. Op die manier wordt het ontwijken van biogas gestuurd naar ‘venting points’ waar het 
biogas gecontroleerd in de atmosfeer wordt vrijgelaten. 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. In het huidige saneringsconcept is voorzien dat 2 m percolaat wordt afgepompt. Ook bestaat 
de kans dat het percolaat traag zal migreren in laterale en neerwaartse richting. Bij verdroging van het stortmassief 
kan de biogasproductie terug opstarten. Er wordt verwacht dat de percolaatmigratie traag zal verlopen, waardoor 
ook de eventuele extra biogasproductie gradueel zal zijn. Op basis hiervan wordt verwacht dat ‘biogas venting’ als 
managementstechniek zal volstaan. Deze techniek van ‘venting’ betekent dat het biogas, zonder bijkomende 
behandeling, op een veilige manier in de atmosfeer wordt geëmitteerd.  

 
Voor de vrije emissie van biogas uit een stortplaats in nazorg zijn, voor zover bekend, in Vlaanderen of België, geen 
specifieke regels opgesteld. De discussie hieromtrent is, in vele landen, lopende omdat deze emissie bepalend is 
om de nazorg van een stortplaats te beëindigen. Als benchmark kan worden verwezen naar de UK, waar een 
aanvaardbare emissienorm voor methaan wordt gehanteerd van 0,001 g CH4/m²/s (= 36 kg CH4/ha*h), als 
criterium voor ‘teruggave’ van de stortplaats aan de natuur. Dit kan omgerekend in een ‘climate change’ (CC) effect 
van 8,836 kg CO2eq/ha. Dergelijke methaanemissies worden gemeten via een ‘flux chamber’ techniek zoals 
weergegeven in Figuur 28. 

 

Figuur 28: Methaan-emissie meting op stortplaats via ‘flux chamber’ techniek (Pollux case) 
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Bovenop de CC-analyse, dient een H2S check te gebeuren. Stortplaatsen met een inhibitie op methaanproductie, 
kunnen een verhoogde concentratie van H2S vertonen, omdat de sulfaatreductie minder snel (of niet) geïnhibeerd 
wordt door de verhoogde watertafel. Indien de methaanemissie aanvaardbaar is, maar er toch alarmerende 
concentraties H2S worden vastgesteld, dient alsnog een bijkomende managementstechniek te worden toegepast. 

 
Finaal dient ook een veilige venting te worden gedimensioneerd, die geen explosierisico veroorzaakt. Het 
explosierisico kan worden gemanaged door een goed ontwerp van het ‘venting point’. Dit vereist dus een goede 
engineering en monitoring van de verhoudingen methaan/zuurstof. 

5.2.3.1 H2S 

Lage concentraties H2S zullen in principe in contact met lucht chemisch oxideren. Dit gebeurt, bij lage debieten, in 
de biogasleidingen en ‘venting points’. Het resultaat is een gele neerslag (zwavel) die zichtbaar is. 

Bij hogere concentraties moet een actieve behandeling gebeuren: 

- Tot 500-1.000 ppm H2S: behandeling met geïmpregneerde actieve kool (gasstraat met actief koolfilters); 
- > 1.000 ppm H2S: biologische oxidatie (wastoren en biologische reactor). 

 
Volgende beslisboom voor H2S management wordt voorgesteld op basis van monitoringsresultaten en risico-
analyse: 

1. Geen risico op vlak van geur of toxiciteit: venting 

2. Verhoogde concentraties van H2S met risico van geur en/of toxiciteit: toepassing van actieve oxidatie via: 

a. Actief koolfilter: tot 500-1.000 ppm H2S 

b. Biologische oxidatie:  > 1.000 ppm H2S  
Keuze van techniek te bepalen in functie van debiet en concentratie van H2S, flexibiliteit, gebruiksgemak 
en budget. 

5.2.3.2 Methaan 

Methaan vormt de belangrijkste uitdaging in het project. De methaandebieten zijn klassiek een stuk hoger dan H2S 
en vragen daarom de meeste aandacht. Voor het methaanmanagement op stortplaatsen in nazorg, bestaan 
verschillende technieken: 

- Standaard hoge temperatuur fakkel: deze gesloten fakkel zal alle methaan en H2S verwijderen en 
omzetten in CO, CO2 en SOx. Ze bestaan in mobiele versies met een beperkte footprint, zijnde de fakkel en 
de bijhorende booster/ventilator. Elke fakkel heeft een bepaald debiet. Bij een dalend debiet wordt gekozen 
om de fakkel intermitterend te laten werken. Bij opstart dient de emissie van de fakkel gecontroleerd 
tegenover de vigerende wetgeving. Cruciaal in de werking van de fakkel is de temperatuur. Dit vereist een 
minimale calorische input van het gas en een goede sturing van de luchtdosering voor verbranding; 

- Lage CV fakkel: bij te lage concentraties methaan dienen de klassieke fakkels te worden omgebouwd 
(aanpassing van de branders) of dient voor een specifieke lage CV (calorische waarde) fakkel te worden 
gekozen om de vereiste temperaturen te halen. Deze fakkels kunnen afhankelijk van het type werken bij 
bij gassamenstellingen tussen 15% en 25% methaan en bij debieten van 10-100 m3/u. Bij lage debieten 
worden ook deze intermittent geopereerd. 

- Bij nog lagere methaanconcentraties (< 15 %) en lage debieten (tot 200 m³/h) wordt meestal gewerkt via 
bio-oxidatie. Hierin bestaan 2 technieken, namelijk actieve en passieve oxidatie: 

o Actieve biofilter: de biofilter is gevuld met een organische drager die een bacteriële groei toelaat 
(bv. compost). Het biogas wordt vervolgens via een ventilator (actief) over de biofilter geleid. Door 
de aanwezigheid van bacteriën en zuurstof zal methaan worden geoxideerd tot CO2. Deze filter 
heeft een beperkte footprint en een klassieke elektriciteitsaansluiting; 

o Passief biovenster: het concept van biovenster bestaat erin dat een ruime opening (venster) in 
de afdichtlaag van de stortplaats wordt gemaakt. Dit venster wordt opnieuw gevuld met 
compostmateriaal. Door de biogasproductie in de stortplaats zal er lokaal een overdruk ontstaan, 
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die het biogas passief door het venster zal duwen. Tijdens de migratie, door het venster, wordt het 
methaan geoxideerd. 

- Bij uiterst lage methaan concentraties is een normale verbranding met lucht niet meer mogelijk. Dan komt 
men in het gebied van de katalytische verbranding. Dit is een zeldzame en dure techniek die hier niet 
relevant is. 

 
In onderstaande figuur is het werkingsgebied van de verschillende hoger beschreven technieken verduidelijkt. Deze 
figuur kan ook worden gebruikt als beslisboom voor behandeling. Dit project zal zich hoogstwaarschijnlijk situeren 
in de lage zone van de bio-oxidatie (geruit in de figuur). Dit betekent dat in eerste instantie ‘venting points’ worden 
geïnstalleerd en concentraties en debieten worden gemonitord. Afhankelijk van de toegelaten emissie kan dan 
beslist worden om over te gaan tot bio-vensters (indien nog mogelijk, gezien de ophoging) of biofilters. 

 

Figuur 29: Behandelingstechniek CH4 in functie van debiet en concentratie 

 
 

 Aanvoer van grond 

Op basis van de ‘Studie ontvangende groeve en graverij Kleiputten Terhagen (Tractebel, 2021)’ kan besloten 
worden dat in het projectgebied volgende aanvulgronden kunnen gebruikt worden:  

- Ondergrond (>1,5 m): gronden die voldoen aan 80 % BSN III van bijlage IV van het VLAREBO en aan 
bijlage VII van het VLAREBO inzake uitloogbaarheid van zware metalen. Voor PCB’s geldt de waarde voor 
vrij gebruik (bijlage V van het VLAREBO). De pH moet hoger zijn dan 3. Dit komt overeen met een 
milieuhygiënische code van maximaal code 4y1; 

- Substraat (1-1,5 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) volgens bijlage V van 
het VLAREBO, van nature verhoogde concentraties voor chroom (boven de waarde voor vrij gebruik) zijn 
toegestaan. De pH moet zich tussen 3 en 9 bevinden. 

- Bodem (0-1 m): gronden die voldoen aan de waarde van vrij gebruik (code 211) volgens bijlage V van het 
VLAREBO. Natuurlijk verhoogde concentraties aan chroom zijn niet toegestaan. Gronden uit de formaties 
van Lillo en Kattendijk zoals ze voorkomen binnen het Oosterweelproject zijn geschikt. De pH moet zich 
tussen 3 en 9 bevinden. 

Aanvullend op bovenstaande milieuhygiënische kwaliteitsvoorwaarden wordt het gebruik van gronden met 
concentraties boven de detectielimiet voor parameters, waarvoor geen bodemsaneringsnormen conform bijlage IV 
van het VLAREBO bestaan (o.a. PFAS), uitgesloten voor opvulling van de groeve. 
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De gronden die vanuit het Oosterweelproject in aanmerking komen, betreffen enkel gronden van Rechteroever en 
enkel de diepere (tertiaire) lagen.  

 
Lantis zal, via voorafgaand onderzoek, waarvan de resultaten opgenomen worden in het technisch verslag, aan 
kwaliteitsbewaking doen. Dit technisch verslag wordt nagekeken door de Grondbank en daarna worden voor de 
geschikte gronden toelatingen tot grondverzet buiten de kadastrale werkzone verleend. Bovendien zal Lantis via 
een track & trace-systeem erover waken dat tracering van elke grondpartij vanaf de uitgraving tot aan zijn 
definitieve bestemming gekend is, d.m.v. GPS of een vergelijkbaar digitaal systeem.  
De grondeigenaars (provinciebestuur Antwerpen & De Vlaamse Waterweg) hebben besloten om via het PIH 
(Provinciaal Instituut voor Hygiëne) eigen steekproefcontroles uit te voeren op de gronden die te Rumst aankomen. 
Ook de gemeente Boom besloot een onafhankelijk bodemsaneringsdeskundige aan te stellen voor controles en de 
gemeente Rumst zal hetzelfde doen.  

De praktische aanpak van deze 3 bijkomende onafhankelijke controles zal onderling worden afgestemd met oog op 
efficiëntie en betaalbaarheid. Daarbij zal de onafhankelijkheid van elke controlerende overheid behouden blijven 
en zal publieke en volledige transparantie zijn over alle gegevens. 

 

 Afwerking van de gesaneerde locatie 

Kaart 4 in bijlage bevat plannen van de ontworpen toestand. 
 

Het ontwerp omvat in hoofdzaak het volgende:  
- Herstel van het (huidige) specifieke karakter van de site, na de sanering, waarbij het nieuwe reliëf verwijst 

naar menselijke ingrepen (kleiwinning); 
- Voorzien in variatie - zoals in droge en natte gebieden, in hoge en lage gebieden, in zon en schaduwzones, 

in open en beslotenheid - zorgt voor verschillende uitgangssituaties voor de ecologische successie, 
waardoor diverse natuurtypes zich op de site kunnen ontwikkelen.  

- Optimaal behoud van bestaande elementen buiten het te saneren gebied, zoals: 
o de noordelijke vijver; 
o het bos van Terhagen met de Molleveldloop;  
o de Hoogstraat met het stabiliseren van de flanken;  
o optimaliseren van het Keibrekerspad als bovenlokale fietsroute tussen Terhagen en Reet.  

- De bestaande (vis)vijvers zullen worden opgehoogd tot één meter onder het bodempeil van de 
Molleveldloop. De visvijver zal transformeren in een rietmoeras dat gravitair zal afwateren richting 
Molleveldloop. Het natte karakter dat vandaag aanwezig is in dit gebied blijft zo behouden. Dit karakter 
blijft ook behouden aan ´de putten van Ceuppens` en het natte gebied direct grenzend aan de Kapelstraat. 
Al deze gebieden zullen functioneren als waterbuffer voordat water via de nieuwe tunnel onderdoor de 
Kapelstraat richting Rupel afwatert.  

- Het huisvuilstort wordt opgehoogd als heuvel, waarvan de top wordt voorzien op 37 m-TAW, vijf meter 
hoger dan het uitkijkpunt aan de Hoogstraat. De top is ver genoeg verwijderd van de woonkavels en 
bijkomend belemmert de bosgordel het zicht zodat de privacy van de woonfunctie gegarandeerd blijft.  

- In de flanken van de heuvels bestaat de mogelijkheid om op termijn de routes die een verbinding maken 
tussen Bosstraat en centrum Terhagen terug aan te leggen. De heuvel zal bebost worden, slechts een open 
plek in zuid-oostelijke richting wordt voorzien als zandheuvel/speelduin.  

- Het uitkijkpunt vanaf de Hoogstraat wordt terug open gemaakt, met zicht over de omliggende plassen.  
- Ook het asbeststort wordt opgehoogd, met een ophoging van twee meter vanaf de bestaande gracht langs 

de Bosstraat over een breedte van 25 tot 30 meter. Bomen kunnen in deze zone niet groeien omwille van 
saneringstechnische redenen (wortels kunnen afdichtlaag aantasten). De zone zal dan ook als grasland 
worden beheerd.  

- Ter hoogte van de bestaande steilrand aan de Bosstraat en het asbeststort wordt een ruimere ophoging 
voorzien die wel bebost kan worden. Deze ophoging wordt doorgetrokken tot in het noorden. 

- Tussen asbeststort en huisvuilstort wordt een zeer uitgesproken reliëfrijk terrein voorgesteld bestaande uit 
drie terrassen en een lager gelegen vallei. De drie terrassen worden van elkaar gescheiden door holle 



BODEMSANERINGSPROJECT  105|150  

 

 

 

wegen die de lager gelegen vallei verbinden met de Bosstraat. De holle wegen kennen een aanzienlijk 
hellingspercentage en tonen hiermee de diepte van de vallei ten opzichte van de Bosstraat en de terrassen.  

- De terrassen zelf kennen een micro-reliëf, wat variatie in nattere en drogere zones zal geven.  
- Op de bodem van de vallei wordt kleigrond aangebracht. De vallei fungeert als waterbuffer.  
- De gehele site vormt een laag dynamisch recreatief gebied dat qua dynamiek een overgang vormt tussen 

het hoog dynamisch gebruik op de Schorre en het laag dynamisch gebruik aan de oostelijk gelegen plassen. 
Hierbij wordt het oostelijk deel van de site zoveel mogelijk behouden. Het westelijk deel van de site zal 
transformeren door de sanering, waarbij is ingezet op een diverse reliëfvorm die de ruimtelijke beleving 
van vandaag terug brengt en verder versterkt. 

- Na de realisatie van het nieuwe reliëf zullen in een latere fase de wandelpaden en fietsverbindingen kunnen 
worden aangelegd. Het gebied zal zo op termijn worden verankerd met de paden in de omliggende 
woongebieden en verder door naar de Schorre en de Rupeldijk.  

- Tot slot wordt er tussen de kleiputten en de Rupel een groenzone ingericht. Deze zone functioneert als 
ecoverbinding en biedt ruimte voor water, groen en wandelpaden.  

- De ontbossing gebeurt gefaseerd van noord naar zuid en gaat telkens vooraf aan de plaatselijke ophoging. 
Er zal dus geen volledige kaalslag binnen het inrichtingsgebied gebeuren en er zullen steeds beboste zones 
of terug aangeplante zones aanwezig zijn.  

 

 Resultaten te bereiken na uitvoering de bodemsaneringswerken 

Door het asbest- en huisvuilstort conform VLAREM af te dekken wordt het humaan-toxicologisch risico t.h.v. het 
asbeststort weggenomen en de uitloging uit het huisvuilstort beperkt.  
Door naast de afdekking van de stortplaatsen conform VLAREM ook het gebied gelegen tussen beide stortplaatsen 
aan te vullen met een kleilaag, wordt een extra oppervlakte aan bronpercelen (zie Figuur 3) afgedekt en wordt één 
aaneengesloten afdichting gecreëerd door aansluiting van de kleilaag op de afdichtlaag van asbest- en huisvuilstort. 
Aangezien de zones met hoogste concentraties worden afgedekt en het hemelwater boven deze zone gecontroleerd 
afgevoerd wordt, zal er minder uitloging optreden en zal dit een positief effect hebben op de kwaliteit van het water 
dat de site richting Rupel verlaat. Naast chloride en sulfaat, die als gidsstoffen (stoffen die de totale verontreiniging 
aan anionen en kationen het best omschrijven rekening houdend met de toxiciteit en verspreiding ervan) worden 
beschouwd, komen volgende stoffen in verhoogde concentraties voor: aluminium, ammonium, chemisch 
zuurstofverbruik (CZV), fenolen en stikstof (Kjeldahl).  

 

De Rupel wordt ingedeeld onder oppervlaktewater van het type ‘zwak brak (oligohalien), macrotidaal 
laaglandestuarium (O1o)’. Bijlage 2.3.1 van VLAREM bevat voor dit type oppervlaktewater voor volgende verhoogde 
parameters een milieukwaliteitsnorm: 

- CZV: 30 mg O2/l 
- Stikstof (Kjeldahl): 6 mg/l 

Voor het bepalen van een terugsaneerwaarde voor de overige verhoogde concentraties worden de 
milieukwaliteitsnormen voor grondwater uit bijlage 2.4.1 van VLAREM II gehanteerd: 

- Aluminium: 0,2 mg/l 
- Ammonium: 0,5 mg/l 
- Fenolen: 0,5 µg/l 
- Chloride: 250 mg/l 
- Sulfaat: 250 mg/l 

 

Onderstaande tabel bevat het te verwachten eindresultaat op de 2 afwateringspunten richting Rupel. Wat betreft 
de grondwaterkwaliteit in de monitoringspeilbuizen binnen de site wordt gestreefd naar stabiele of krimpende 
concentraties. 
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Tabel 22: Resultaten te bereiken na uitvoering van de bodemsaneringswerken 

Referentie sanering: 1 

Medium Parameters Top (m-mv) Basis (m-mv) Eenheid 
Initiële max. 

waarde 
Te verwachten 
eindresultaat 

VDA Asbest - - mg/kg 110.000 
Wegnemen humaan-
toxicologisch risico 

door afdekking 

Afwatering 
naar Rupel 

Aluminium - - mg/l 109 0,2 

Ammonium - - mg/l 1.900 0,5 

Chloride - - mg/l 4.820 250 

CZV - - mg O2/l 22.800 30 

Fenolen - - µg/l 520 0,5 

Stikstof (Kjeldahl) - - mg/l 2.600 6 

Sulfaat - - mg/l 3.010 250 

 

 Monitoringsplan en omschrijving van de controlemaatregelen gedurende de 
bodemsaneringswerken 

Tabel 23 geeft een overzicht van de controlemaatregelen die tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken  
zullen worden uitgevoerd. 

 
Tabel 23: Controlemaatregelen saneringswerkzaamheden 

Omschrijving 
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Controle van de waterkwaliteit op de 2 afwateringspunten richting Rupel en de 
ondiepe en diepe monitoringspeilbuizen (zie §. 5.9.1) X X X X 

Controle van de ondergrond: verfijnen stabiliteits- en zettingsmodel o.b.v. proeven en 
metingen X    

Controle van de beantwoording aan de bestekeisen van de in het werk te gebruiken 
materialen: folies, kleimatten, geotextielen, afdekgrond, ... X    

Toezicht op de goede inrichting en afwerking van de bovenafdichting: inrichting van 
de afdichting, lasnaden, dikte van de afdekgrond, aanbrengen van folies, kleimatten, 
geotextielen, … 

 X   

Opstellen van een as-builtplan  X X  
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Opvolging van zettingen   X X 

Controle gasemissie   X X 

Opvolging van de waterstand in het huisvuilstort X X X X 

Instandhouding van de bovenafdichting: herstel afdekmateriaal, herstel erosie, 
vervanging folies, begroeiing, …    X 

 

 Uitvoeringstermijn en -planning 

Tabel 24: Planning saneringswerkzaamheden. 

Uit te voeren werkzaamheden 

Gepland 

Startdatum Einddatum 
Kostprijs 

(€ excl. BTW) 

Voorbereidende werkzaamheden 01-06-2022 01-06-2023 9.628.600 

Stortafdekking en herinrichting terrein 01-06-2023 01-06-2028 -3.261.900 

Totaal   6.366.700 

Totaal (incl. 10%)   7.003.370 

 

 Verwerking van de verontreinigde stoffen of delen van de bodem of opstallen 

Om wateroverspanning onder de afdichtlaag van het huisvuilstort te voorkomen, wordt naar schatting 20.000 m³ 
percolaat afgepompt voor externe verwerking alvorens de afdichtlaag wordt aangebracht. 

 

Tabel 25: Debieten, hoeveelheden en verwerkingsmethodes. 

Debieten, hoeveelheden en verwerkingsmethodes 

Hoeveelheid 
Hoeveelheden 

Geraamd Gerealiseerd 

Grondwater 

Gemiddeld injectiedebiet (m³/uur)   

Gemiddeld onttrekkingsdebiet, bemaling (m³/u)   

Gemiddeld onttrekkingsdebiet, grondwateronttrekking (m³/u) 40 m³/u  

Onttrokken grondwater (m³) 20.000  

Verwerkt grondwater – gebruik in productie (m³)   

Verwerkt grondwater – infiltratie (m³)   

Verwerkt grondwater – lozing in oppervlaktewater (m³)   

Verwerkt grondwater – lozing in riolering (m³)   

Verwerkt grondwater – externe verwerking (cert.) (m³) 20.000  

Totaal (m³) 20.000  

   
Lucht 

Gemiddeld injectiedebiet (Nm³/u)   
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Debieten, hoeveelheden en verwerkingsmethodes 

Hoeveelheid 
Hoeveelheden 

Geraamd Gerealiseerd 

Gemiddeld onttrekkingsdebiet (Nm³/u)   

Onttrokken bodemlucht (Nm³)   

Geloosde lucht (Nm³)   

 
Vaste deel van de aarde 

Uitgegraven bodem (ton)   

Verwerking (ton)   

Off-site verwerkte bodem – biologisch (cert.) (ton)   

Off-site verwerkte bodem – fysico-chemisch (cert.) (ton)   

Off-site verwerkte bodem – thermisch (cert.) (ton)   

Off-site verwerkte bodem – storten (cert.) (ton)   

On-site verwerkte bodem – biologisch (cert.) (ton)   

On-site verwerkte bodem – fysico-chemisch (cert.) (ton)   

On-site verwerkte bodem – thermisch (cert.) (ton)   

Uitgegraven bodem – on-site berging (ton)   

Hergebruik ter plaatse (ton)   

Uitgegraven bodem – afvoer naar TOP (ton)   

Uitgegraven bodem – afvoer naar stort (ton)   

Totaal (ton)   

 
Andere   

Verbruikt injectieproduct (kg of L)   

Verwerkt puur product (kg) (cert.)   

Verbruikt actief kool (kg) (cert.)   

Opslagtanks (cert.)   

 

 Beschrijving van de maatregelen die zullen worden genomen om zowel de 
milieuveiligheid als de arbeidsveiligheid te verzekeren bij uitvoering van 
bodemsaneringswerken 

Teneinde de negatieve impact naar het milieu, veiligheid en gezondheid tot een aanvaardbaar niveau  te beperken 
en dit door gebruik te maken van de best beschikbare technieken zonder hierbij het economisch aspect uit het oog 
te verliezen, werd op basis van de risicoanalyse in hoofdstuk 4 van het deel A van de code van goede praktijk van 
‘Achilles veiligheid, gezondheid en milieuzorgsysteem voor on-site bodemsaneringswerken’ een aantal maatregelen 
vastgelegd als basisregels van goed vakmanschap. On-site bodemsaneringswerken moeten ten allen tijde voldoen  
aan deze minimale exploitatievoorwaarden. De standaard risicoanalyse uit hoofdstuk 4 van Achilles wordt dan ook 
toegepast. Bijkomende maatregelen zijn niet noodzakelijk. 

 

Het Koninklijk Besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen 
gevaar kunnen lopen (omzetting van de ATEX 137 richtlijn) is eveneens bij het uitvoeren van bodemsaneringen 
van toepassing. Wanneer er explosiegevaar zou kunnen optreden (als gevolg van de zoneringen op de site, de 
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aanwezige verontreinigingen, de toegepaste saneringstechnieken, …) werd hiermee rekening gehouden bij de 
keuze van de relevante bodemsaneringstechnieken en de uitwerking van de geselecteerde bodemsaneringsvariant.  

 
Voor de vastgestelde concentraties (maximale concentraties) aan verontreinigende stoffen op de onderzoekslocatie 
werden de veiligheidsklassen bepaald volgens de CROW publicatie 400: 

- Asbest vaste deel van de aarde: zwart niet vluchtig. 

Door de aannemer zal bij uitvoering van de bodemsaneringswerken met de bovenvermelde veiligheidsklasse 
rekening gehouden worden. 

 

Voor zover gekend zijn voor het onderzoeksterrein en de onmiddellijke omgeving geen zoneringsplannen gekend.  

 

Verder dient tijdens de saneringswerken steeds rekening te worden gehouden met de richtlijnen en maatregelen 
beschreven in: 

- Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, uitgegeven door UGA (Stijn Streuvelslaan 73 te 8501 
Heule) i.s.m. Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid – ISBN 90-6768-143-1; 

- Algemeen reglement op de Elektrische Installaties, uitgegeven door AIB Vincotte (A. Drouartlaan 27-29 te 
Brussel);  

- Milieukaarten, uitgegeven door Samson H.D. Tjeenk Willink bv in samenwerking met de Vlaamse 
Milieumaatschappij, 1996;  

- Werken met verontreinigde grond, van de Arbeidsinspectie Nederland, uitgegeven door Sdu Uitgeverij Den 
Haag, 1994; 

- Code van goede praktijk ‘Achilles veiligheid, gezondheid en milieuzorgsysteem voor on-site 
bodemsaneringswerken’; 

- Wetgeving tijdelijke en mobiele werkplaatsen. 

 

Bijzondere aandacht wordt gevestigd op: 

- De nodige aandacht dient te worden besteed aan de collectieve en persoonlijke veiligheidsmiddelen (dragen 
van PBM’s) bij werken ter hoogte van het asbeststort: wegwerp-TYVEK, adembescherming met P3-filter 
(wegwerpmaskers, half- of volgelaatmasker), ondoorlatende handschoenen en werklaarzen. Tussen de 
TYVEK, handschoenen en schoenen dienen de openingen afgedicht te worden; 

- De werken t.h.v. het asbeststort dienen met de nodige voorzichtigheid te gebeuren: geen stofvorming, 
geen verspreiding van asbesthoudende grond. Indien er stofvorming plaatsvindt, is het mogelijk om 
verneveling toe te passen op de werfzone om zo verspreiding tegen te gaan; 

- Al het materiaal, wagens en toestellen, die de zone van het asbeststort betreden, worden 
gedecontamineerd vooraleer ze deze zone verlaten; 

- Tijdens de werken t.h.v. het asbeststort moeten door de aannemer luchtmetingen op asbest uitgevoerd 
worden; 

- De werfzone mag onder geen enkel beding toegankelijk zijn voor derden.  
 

 Nazorgplan 

In het Bodemdecreet wordt nazorg beschouwd als ‘maatregelen van bewaking, controle en zo nodig herstel om de 
mens of het milieu te blijven beschermen tegen de risico’s van bodemverontreiniging na bodemsanering.’ Er kan 
een onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen in functie van de kwaliteit van de bodem en maatregelen in 
functie van de instandhouding en goede werking van de saneringsinfrastructuur. 

 

Er dient jaarlijks een verslag van de nazorg aan OVAM bezorgd te worden. 
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 Maatregelen in functie van de kwaliteit van de bodem 

De aanwezige grondwaterverontreiniging dient jaarlijks gemonitord te worden gedurende een periode van 30 jaar. 
Volgende staalnamepunten worden voorzien: 

- 3 peilbuizen met filter in de Formatie van Zelzate; 
- 8 ondiepe peilbuizen verspreid over de onderzoekslocatie; 
- 2 staalnamepunten op het oppervlaktewater dat naar de Rupel wordt afgevoerd. 

 

Ze worden geanalyseerd op zware metalen, aluminium, ammonium, BZV/CZV, chloride, fenolen, stikstof (Kjeldahl) 
en sulfaat. 
 

De staalnamepunten oppervlaktewater en monitoringspeilbuizen zijn aangeduid op Kaart 3 in bijlage. 

 Controle van de instandhouding en goede werking van saneringsinfrastructuur 

Tijdens de nazorg dient de toestand van de bovenafdekking en de taluds gecontroleerd te worden. Er dient een 
controle op eventuele zettingen en erosie uitgevoerd te worden. Alle onregelmatigheden dienen hersteld te worden. 

 

In de zone op het asbeststort langs de Bosstraat moet de ontwikkeling van hoogstambomen of andere 
diepwortelende planten verhinderd worden. 

 
De goede werking van het drainagesysteem moet worden nagegaan. Indien er beschadiging of verstopping wordt 
vastgesteld, dient dit zo snel mogelijk hersteld te worden. De aangelegde grachten dienen onderhouden te worden 
om een vlotte afwatering te garanderen. 

 

 Nabestemming 

Gezien de saneringsvariant als doel heeft de risico dat uitgaat van de verontreinigingen weg te nemen, kan het 
terrein volgens het toekomstig bestemmingstype ‘groengebied’ gebruikt worden. 

 
Uit het ontworpen reliëf en het grote grondvolume boven de afdichtlaag (1.780.000 m³ grond) blijkt dat een 
volledige herbebossing, met uitzondering van de zone op het asbeststort langs de Bosstraat, mogelijk is zonder 
risico op beschadiging van de afdichtlaag. 

 
Het plaatsen van gebouwen op de gesaneerde zones is o.w.v. stabiliteit en mogelijke beschadiging van de 
afdichtlaag niet mogelijk.  

 

Als gebruiksbeperking na de bodemsaneringswerken geldt dat de afdek moet in stand gehouden worden en er 
moet vermeden worden dat deze beschadigd geraakt. 
 

 Weerslag van de uitvoering van de bodemsaneringswerken op de belendende 
percelen 

De impact van geluid en stof tijdens de werken werd geëvalueerd in het project-MER ‘Sanering en verondieping 
ontginningsgebied te Rumst en Boom (Arcadis, 2020)’.  De volgende milderende maatregelen zijn noodzakelijk: 

- Vergraven (gestockeerde) gronden vochtig houden en niet begroeide grond na de werken snel fixeren door 
(het stimuleren van) begroeiing en/of technische maatregelen (geotextiel, …); 
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- De voertuigsnelheid van het werfverkeer beperken tot 40 km/u (< 3500 kg brutogewicht) of 30 km/u (> 
3500 kg brutogewicht) om stofemissies te beperken;  

- Voor de geplande activiteiten kunnen stofemissies voorkomen bij het lossen van dumpers, 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; 

- 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, …); 

- 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; 

- 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. 

 
Een deel van percelen 471 R, 483 L (Ceuppens ten zuiden van huisvuilstort), 490 A en 576 A ((vis)vijvers ten oosten 
van huisvuilstort), die niet in het OBBO zijn opgenomen, zal ingenomen worden om de afdekking van het 
huisvuilstort te kunnen realiseren (zie Bijlage 7 voor profielen met weergaven van de inname). 

 Impact van de activiteiten op de naburige gronden op de bodemsanering 

Op de naburige percelen zijn geen activiteiten gekend die invloed kunnen hebben de geplande 
bodemsaneringswerken.  
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6. GEGEVENS OVER EVENTUELE VERGUNNINGSPLICHTIGE 
ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE BODEMSANERINGSWERKEN 

Het project Kleiputten Terhagen omvat ingrepen die vallen onder het toepassingsgebied van verschillende 
wetgevingen en vergunningsplichten, waardoor het niet mogelijk is om het geheel via één enkel 
besluitvormingstraject te vergunnen. Zowel een omgevingsvergunning als een conform verklaard 
bodemsaneringsproject, waarbij de inhoudelijke samenhang wordt gegarandeerd, zijn vereist om het project te 
realiseren. 
Bij de beoordeling van het bodemsaneringsproject moet voldoende zekerheid bestaan over bepalende factoren 
zoals het eindreliëf. De beoordeling van de boscompensatie op het terrein vereist evenzeer kennis van het eindreliëf. 
Sommige tijdelijke infrastructuur, voor de grondaanvoer via het water voor de saneringswerken (tunnel onder de 
Kapelstraat en kade), krijgt ook een andere definitieve invulling na uitvoering van de saneringswerken, wat niet 
vergund kan worden via het bodemsaneringsproject.  

Dat geeft aanleiding tot een vergunningverlening in twee stappen: eerst een omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het geheel aan projectonderdelen en vervolgens de indiening en conformverklaring van een bodemsaneringsproject 
dat de louter milieutechnische sanering omvat. 
 
Tijdens de beoordeling van het BSP zal de omgevingsvergunning voor het volledige project beschikbaar zijn. Enkel 
het oppompen van 20.000 m³ percolaat uit het huisvuilstort dient nog via dit BSP vergund te worden. Het percolaat 
wordt na oppompen onmiddellijk afgevoerd voor externe verwerking. 

 

 Omgevingsvergunningsaanvraag ‘Sanering, verondieping en natuurontwikkeling 
kleiputten Rumst (OMV_2021027860)’ 

Het dossier is te raadplegen via https://www.omgevingsloket.be met als referentie OMV_2021027860. 

 Voorwerp van de werken 

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

 Verloop van de omgevingsvergunningsaanvraag 

De procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag bestaat uit verschillende stappen en kent volgende timing: 

- 02-09-2021: dossier werd ingediend; 
- 16-11-2021: dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard; 
- 25-11-2021: begin van het openbaar onderzoek; 
- 25-12-2021: openbaar onderzoek wordt afgesloten; 
- 25-01-2022: de initiatiefnemers worden gehoord door de GOVC 
- 16-03-2021: uiterste datum van beslissing. 

 

 Aan te schrijven instanties 

Tabel 26: Aan te schrijven instanties. 

Aanleiding Instantie 

Omgevingsvergunning 
(exploitatie van een 
ingedeelde inrichting of 
activiteit) 

 College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Rumst 

 Gewestelijk omgevingsambtenaar, Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en -projecten, p/a Milieuvergunningen, buitendienst 

 Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie 

 Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie 

 Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Afdeling Land en Bodembescherming, 
Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen 

 Vlaamse Milieumaatschappij 

 Vlaamse Landmaatschappij 

 Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer 

 Vlaams Energieagentschap 

 Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 Agentschap voor Natuur en Bos 



BODEMSANERINGSPROJECT  114|150  

 

 

 

Aanleiding Instantie 

 Agentschap Onroerend Erfgoed 

 FANC 

Omgevingsvergunning 
(stedenbouwkundige 
handelingen) 

 Gewestelijk omgevingsambtenaar, p/a Departement Omgeving, buitendienst 

Ontbossing  Agentschap Natuur en Bos 

 Gewestelijk omgevingsambtenaar 

MER  Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst 
Milieueffectrapportagebeheer 

VR  Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst 
Veiligheidsrapportering 

Watertoets  Vlaamse milieumaatschappij 

 Provincie 

 Gemeente 

 Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken 

 De Vlaamse Waterweg 

 Havenbedrijf:  

 Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

 Polder of Watering 

Ruimtelijk kwetsbaar 
gebied, VEN, in of nabij 
vogelrichtlijn- of 
habitatrichtlijngebied, 
Ramsargebied, park of 
bos, handelingen die 
een passende 
beoordeling vereisen 

 Agentschap voor Natuur en Bos 

Ligging in 
waterwingebied of 
beschermingszone 

 Waterwingebied 

 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) 

 Antwerpse Waterwerken (AWW) 

 Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA) 

 Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) 

 Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) 

 Ander drinkwaterbedrijf 

 

 Milieueffectrapportage en omgevingsveiligheidsrapportage 

 Project-MER.-screeningsnota (PrMS) 

In bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de 
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (MERbesluit) zijn de categorieën van projecten 
opgesomd waarvoor er een 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:  
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- 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 en heeft enkel betrekking op de zone van het huisvuilstort waar percolaat 
wordt onttrokken.  

 

Op basis van fysieke kenmerken van het project, de locatie en de analyse van de mogelijke milieueffecten zijn er 
geen waarschijnlijke aanzienlijke milieueffecten te verwachten. Er wordt bijgevolg voor de voorziene werken 
(oppompen percolaat) geen milieueffectrapportage (project-MER) voorzien. 

 Milieueffectrapport (project-MER) 

Voor de omgevingsvergunningsaanvraag werd een project-MER opgemaakt. Voor dit BSP is een MER evenwel niet 
vereist en daarom niet toegevoegd aan dit BSP.   

Het MER is evenwel raadpleegbaar via https://www.omgevingsloket.be met als referentie OMV_2021027860 en via 
https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/24499db1-01e2-4387-a7ac-
7be82a540518/PR2457_DEF.pdf 

 VR-plicht 

Voor de betreffende werkzaamheden is geen veiligheidsrapport noodzakelijk. 

 

 Activiteiten waarvoor bijkomend advies nodig is 

 Passende beoordeling van vergunningsvoorwaarden met betrekking tot activiteiten in speciale 
beschermingszones  

Niet van toepassing. Het huisvuilstort is niet gelegen in of in de buurt van een vogelrichtlijngebied en/of een 
habitatrichtlijngebied. De aanleg van de kade is deels gelegen in het habitatrichtlijngebied maar maakt deel uit van 
de omgevingsvergunning. 

 Verbod op vergunningverlening met betrekking tot het VEN  

Niet van toepassing. Het huisvuilstort is niet gelegen in of in de buurt van het VEN.  

 Bescherming van onroerend erfgoed (monumenten, archeologische sites, cultuurhistorische 
landschappen en stads- en dorpsgezichten)  

Niet van toepassing. 
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 Vergunningsplichtige inrichtingen of activiteiten krachtens titel V van het decreet 
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

 Algemeen 

In onderstaande tabel wordt een opsomming gegeven van alle activiteiten/inrichtingen die aanzien kunnen worden 
als saneringsmaatregelen en die krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid (DABM) vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn. 

 
Tabel 27: Overzicht aangevraagde rubrieken 

Nummer Omschrijving Vlarem (sub)rubriek 
Vlarem 
(sub)rubriek-
nummer 

2.4 Grondwateronttrekking incl. drijflaagverwijdering met een debiet tussen 
5.000 en 30.000 m³/jaar 

53.8.2° 

 Lozingen 

Niet van toepassing. Het onttrokken percolaat wordt afgevoerd voor externe verwerking.  

 Grondwateronttrekking 

6.5.3.1 Algemeen 

Hieronder worden de algemene gegevens van de grondwateronttrekking tijdens de bodemsaneringswerken 
opgelijst: 

- Voorzien debiet: 40 m³/uur 
- Voorziene termijn: 2 maanden 
- Aantal onttrekkingsputten: 5 
- Locatie: ter hoogte van het huisvuilstort (zie plan variant 6 en 7 in Kaart 3 in bijlage) 
- Diepte waarop grondwater gewonnen wordt: 10 m-mv 
- Plaats en lengte van de klei- of cementafdichtingen: boven de filters 
- Beoogde grondwatertafelverlaging in het huisvuilstort: 2 m 
- Invloedstraal van de onttrekking: geen relevante invloed buiten het huisvuilstort 
- Maatregelen bij aanwezigheid van een drijflaag: niet van toepassing 
- Conclusies zettingsberekeningen en stabiliteitscalculaties: niet van toepassing 

6.5.3.2 Schadelijke effecten 

Er worden geen schadelijke effecten verwacht. 

 Stortplaatsen 

Niet van toepassing. 

 

 De watertoets 

De watertoets beoordeelt of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de 
toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur. 
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Om na te gaan of er extern advies moet gevraagd worden in het kader van de watertoets wordt in eerste instantie 
nagegaan of er effectief schadelijke effecten kunnen optreden en dit op basis van de 'toets van het gezond 
verstand'. Indien hieruit blijkt dat er effectief schadelijke effecten kunnen optreden, moet nagegaan worden of er 
extern advies moet gevraagd worden. 

 Toets van het gezond verstand 

In eerste instantie moet nagegaan worden of het bodemsaneringsproject schadelijke effecten kan hebben op het 
watersysteem. Dit gebeurt via de zogenaamde ‘toets van het gezond verstand’. 

 

Tabel 28: Toets van gezond verstand. 

Toetsing van het gezond verstand Antwoord 

Kan er een wijziging van de kwaliteit van het oppervlaktewater of grondwater, van de infiltratie 
van hemelwater naar het grondwater, van de grondwatervoorraden, van het 
grondwaterstromingspatroon, van de hoeveelheid en snelheid van afstromend hemelwater, 
van het overstromingsregime of van de afvoercapaciteit of de structuur van waterlopen of 
grachten optreden? 

Nee 

 Extern adviesverlenende instantie 

Niet van toepassing. 

 

 Vergunningsplichtige handelingen krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 

 Vergunningsplichtige bodemsaneringswerken 

De volgende werken die betrekking hebben op de bodemsanering, zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning 
(voor stedenbouwkundige handelingen) voor zover ze opgenomen zijn in een conform verklaard 
bodemsaneringsproject en voor zover er geen verhardingen worden aangelegd:  

- het plaatsen, veranderen of verwijderen van ondergrondse constructies of installaties;  
- het verwijderen en aanvullen van grond tot op de hoogte van het oorspronkelijke maaiveld;  
- het gedurende een periode van minder dan 6 maanden plaatsen van bovengrondse constructies of 

installaties.  

(artikel 11.8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is)  
 

De handelingen die nodig zijn voor de sanering zijn begrepen in de globaal verleende omgevingsvergunning. Voor 
de bovengrondse installatie die nodig is voor het oppompen van het percolaat gedurende 2 maanden is geen extra 
vergunning nodig aangezien ze opgenomen is in een bodemsaneringsproject.  

 Bij het bodemsaneringsproject toe te voegen documenten 

Niet van toepassing. 

  



BODEMSANERINGSPROJECT  118|150  

 

 

 

7. ONDERTEKENING 

De bodemsaneringsdeskundige verklaart dat: 

- voorliggend rapport is uitgevoerd volgens de standaardprocedure voor bodemsaneringsproject; 

- hij voor het uitvoeren van deze opdracht niet in onverenigbaarheid verkeert of dat hij bij een situatie van 
onverenigbaarheid beheersmaatregelen heeft genomen; 

- voorliggend rapport representatief is voor de verontreinigingstoestand van de onderzoekslocatie; 

- de inhoud van het rapport overeenkomt met de digitale gegevens. 

 

Datum: 23-02-2022 

 

Naam van de persoon die 
beschikt over de individuele 
handtekeningsbevoegdheid (cfr. 
Vlarel artikel 53/4 §.1, tweede 
lid): 

Stijn Mulders  

Naam van de persoon die 
beschikt over de individuele 
handtekeningsbevoegdheid 
voor bouwkunde en 
grondmechanica: 

Dieter Lefebvre  

Naam van de persoon die 
beschikt over de individuele 
handtekeningsbevoegdheid 
voor grondwatermodellering: 

Maarten Behiels  

Naam van de 
kwaliteitsverantwoordelijke bij 
de bodemsaneringsdeskundige 
voor dit rapport: 

Stéphanie Eeckhout  

Naam van de persoon die de 
bodemsaneringsdeskundige 
rechtsgeldig kan 
vertegenwoordigen tegenover 
derden 

Michael Borremans  
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