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13 anonieme bezoekers volgden de vergadering online. 
 
 
Voor een letterlijk verslag van de informatievergadering verwijzen we naar de opname van de sessie 
en de gebruikte presentaties. U kan deze terugvinden op www.kleiputtenterhagen.be. 
De tijdens de sessie gestelde vragen beantwoorden we hieronder. 
 
 
De digitale infovergadering in Teams ging van start om 20u. Mevrouw Rita Heyvaert, gewestelijk om-
gevingsambtenaar, verwelkomt de aanwezigen en start haar presentatie over het verloop van de 
procedure. Deze presentatie kan u terugvinden op deze link. 
Vervolgens neemt Gert Van de Genachte, intendant van het project en zaakvoerder van INTOE bvba 
het woord. Hij ligt de bijkomende boscompensatie toe. Zijn presentatie vindt u  hier terug. 
 
De volgende vragen werden gesteld en beantwoord aan het einde van de vergadering: 
 
Waarom wordt de bijkomende boscompensatie niet in de kleiputten zelf gedaan? (18’50) 
Gert van De Genachte: 
Het is een bewuste keuze om aan de zijde van de Bosstraat geen bos aan te planten omdat de afdek-
king boven de folie daar te beperkt zal zijn. 
Links onder wensen we toch nog altijd ruimte te reserveren voor een mogelijke latere herlocalisatie 
van de visvijver, vandaag is dat geen deel van het aanvraagdossier maar we wensen die mogelijkheid 
niet te hypothekeren. 
De witte vlek rechts is een speelhelling (zandig) voor kinderen en vlak erboven kiezen we voor riet.  
Er is in dit dossier ecologische landschappelijke redenen gekozen om het surplus aan boscompensatie 
niet in het gebied zelf te doen om maar wel om boscompensatie elders aan het dossier toe te voe-
gen. 
 
Mogen er nog bezwaren over het gehele onderzoek ingediend worden of enkel over het aange-
paste deel? (39’47) 
Rita Heyvaert: 
U mag nog bezwaren over het hele dossier indienen, maar de bezwaren uit het eerste adviesronde 
worden meegenomen dus het heeft geen nut om deze te herhalen. Het is decretaal geregeld dat alle 
bezwaren van zowel het eerste openbaar onderzoek als het tweede openbaar onderzoek worden 
meegenomen bij de beoordeling. 
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Kristin Iliaens, Beleidscoördinator Grondgebiedzaken gemeente Rumst 
 

Als u nog bijkomende opmerkingen zou hebben op het deel dat niet gewijzigd is, dan kan u daar nog 
op inspreken. 
 
Er wordt zo snel mogelijk herbebost. Lantis brengt geen teelaarde. Wie gaat die teelaarde dan on-
middellijk leveren en wie zorgt voor aanleg, want dit gaat tegelijkertijd met de opvulling gebeu-
ren?  (34’42) 
Gert van De Genachte: 
Dit is een stelling die ingenomen wordt als zou er teelaarde aangebracht worden. Dit is helemaal niet 
zeker. Ik heb u net uitgelegd dat de zanden zeer veel locauliet bevatten wat een klei-mineraal is, dus 
als u mij vraagt of we hier teelaarde nodig hebben dan zou ik zeggen: ik heb liever geen teelaarde, ik 
leg liever een bos aan op een zandbodem met een heel hoog gehalte van locauliet en zonder teel-
aarde die alle mogelijke verstoringsindicatoren, zoals exoten kan bevatten. Ik vertrek liever van die 
maagdelijke bodem om een goed bos te maken dan dat ik  teelaarde aanbreng. Het is een van de 
meest hardnekkige misverstanden onder niet bosbouwers dat je voor de aanleg van een bos teel-
aarde nodig zou hebben. Dat is zeker het geval als je prei of worteltjes wilt planten maar is niet het 
geval als je een bos wil aanleggen. Waarmee ik ook niet zeg dat als INBO ons zou adviseren om op 
een aantal plekken bodemverbeteringen te doen door bv. het inwerken van champignonmest of 
schimmeldominante compost dat wij dat dan uiteraard zullen doen. We richten ons naar wat INBO 
adviseert, maar u mag er niet van uitgaan dat we standaard hier nog eens met additionele teelaarde 
gaan werken. 
 
Waarom worden dan nu geen ‘waardevolle’ boomsoorten geplant om een waardevol bos te beko-
men?  36’15 
Gert van De Genachte: 
Ik denk dat de vraagsteller zinspeelt op het gegeven dat ik gezegd heb: “vandaag staan er alleen pio-
niers en een beperkt soortenpalet wilg en berk en in de toekomst brengen we een heel palet van pio-
niers en climax” en ik denk dat de vraagsteller zegt van “ja daar hebt ge toch geen sanering en grond-
ophoging voor nodig, die kunt ge vandaag ook brengen”, ik denk dat de tussenkomst daarop slaat. 
Puur theoretisch is dat correct. Je kan een pioniersbos een handje helpen of je kan die spontaan la-
ten evolueren, maar: 
(1.) er is saneringsplicht, waardoor het bos weg moet en  
(2.) het bos staat op een afvalstort en zeker ter hoogte van het asbeststort en ter hoogte van het 
huisvuilstort bevindt dat zich in een zeer ongezonde en precaire situatie, waardoor het hoe dan ook 
geen goed idee is om daar nu een omvorming tot een climaxbos te gaan organiseren op die bodem. 
 
Wat is het budget voor de nieuwe aanplantingen? (37’40) 
Gert van De Genachte: 
Ik ken het bedrag niet van buiten. Het is ook niet exact gebudgetteerd omdat het volledig afhangt 
van de adviezen die INBO op dat vlak zal verstrekken en of het met of zonder bodemverbeteraar is. 
In elk geval is er een voldoende ruim budget geraamd en geprovisioneerd en voorzien bij de beide 
eigenaars, bij de Waterweg en de provincie, die hebben in de boeken budgetten staan om die bebos-
sing te doen. 
Voor uw informatie: een minimumprijs voor een bebossing per hectare op een vlakke grond, zonder 
verdere aandachtspunten en zonder nazorg, zonder mislukkingen, zonder wildafsluitingen, zit in de 
grootorde van 5000 euro per hectare. Uiteraard zal er nazorg zijn, links en rechts bodemverbetering, 
waardoor het tot een drie- of viervoud kan oplopen maar nooit meer dan 15.000 tot 20.000 euro per 
hectare. Die sommen zijn wel degelijk volledig voorzien bij de eigenaars. 
 
De digitale infovergadering werd afgesloten om 20u50. 
 
 
 


