
BODEMSANERINGSPROJECT  10|150  

 

DEEL 2 
>> NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemsaneringsproject 

Kleiputten Terhagen te Boom en Rumst  

Opdrachtgever: Provincie Antwerpen 

23-02-2022 



BODEMSANERINGSPROJECT  11|150  

 

NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 
 
Naar aanleiding van de saneringsnoodzaak die t.h.v. de kleiputten van Terhagen werd vastgesteld in het oriënterend 
en beschrijvend bodemonderzoek van 2014 (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. 
 

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. 

 
Percelen Boom, Sectie D, nrs. 295 H, 297 L, 299 M, 299 P, 300 D, 308, 308/02, 318 K2, 318 R, 318 S, 
318 W, 318 Y, 319 K, 320 D, 323 A3, 324 C, 324 D, 324 F, 325 S, 325 T, 327 R2, 329 S2, 330 E5, 330 
Y4, 331 S4, 331/02 P3, 332 V3 en Rumst, Sectie A, nrs. 68 A, 188 G, 197 G, 417 S, 484 L, 485 C, 486 
C, 487, 488, 489 A, 491 D, 493 A, 493 B, 494 A, 494 C, 497 A, 505 B, 505 C, 506 C, 507, 508, 509, 512 
D, 535 B, 552 C, 557 D, 558, 559, 560 C, 560 D, 561, 562 A, 563 C, 564 A, 565, 566 A, 567, 568 C, 569, 
570, 571 D, 572 A, 573, 574, 580 B, 581 A, 581 C, 598 G, 598/02 (te-saneren-met-werken-locatie): 
De gekozen saneringsvariant voorziet in een afdek van beide storten conform VLAREM. Het voorgestelde 
afdichtingsysteem bestaat uit een gasdrainagelaag (enkel t.h.v. huisvuilstort), een kleimat, een dubbel 
gestructureerde folie en een drainagemat. Naast het afdekken van asbest- en huisvuilstort conform VLAREM, wordt 
ook het tussengebied (omvattend gipsstort) afgedekt met een kleilaag. 

Om een volledige herbebossing toe te laten, de aanvoer van gronden via de Rupel (inclusief bouw kade en tunnel 
onder Kapelstraat) haalbaar te maken en een nieuw gevarieerd landschap te ontwikkelen, moet ongeveer 3,1 
miljoen m³ grond aangevoerd worden.   
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.  
De grotere overhoogte die boven de stortplaatsen gecreëerd wordt, is geen bedreiging voor de integriteit van de 
afdichtlaag. Stortplaatsdeskundige 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. Om een stabiele ophoging te realiseren en ongecontroleerde migratie 
van percolaat te vermijden mag er geen wateroverspanning ontstaan onder de aangebrachte folie van de 
afdichtlaag. Voorafgaand aan het aanbrengen van de afdichtlaag, zal het percolaatniveau in de deponie verlaagd 
worden 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.  
Door de VLAREM-afdek wordt het humaan-toxicologisch risico t.h.v. het asbeststort weggenomen en de uitloging 
uit het huisvuilstort beperkt.  
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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 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.  
Na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen, wordt het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit opgevolgd 
gedurende een monitoringscampagne  

Op percelen 68 A, 188 G, 197 G en 484 L wordt geen afdichtlaag aangebracht. Op deze percelen wordt enkel een 
monitoring van grondwater en/of oppervlaktewater voorzien. 

De kostprijs voor het uitvoeren van variant 7 wordt geraamd op € 7.572.620 excl. BTW. 

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

Percelen Boom, sectie D, nr. 299 R en Rumst, sectie A, nrs. 80, 81 A, 82 A, 83 A, 84 D, 84 E, 85 B, 85 
C, 86 C, 86 D, 87 C, 88 B, 89 B, 90 A, 91, 92, 94 D, 100 B, 100 D, 101 A, 101 C, 103 B, 186 B, 485 F, 
579 D (te-saneren-zonder-werken-locatie): 

Op deze percelen worden geen 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); 

- 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 zal wel door jaarlijkse monitoring 
opgevolgd worden. 

 
Percelen Rumst, sectie A, nrs. 471 R, 483 L, 490 A, 576 A (hinderlocatie): 

Deze percelen zijn o.b.v. het OBBO van 2014 niet saneringsplichtig. 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 een deel van de huidige oostelijk gelegen 
(vis)vijvers (percelen 490 A en 576 A) moeten ingenomen worden.  
Ook ten zuiden van het huisvuilstort zal o.w.v. dezelfde redenen een deel van percelen 471 R en 483 L ingenomen 
moeten worden. 

 


