
Samenvatting 
 
Studie van ontvangende groeve en graverij (SOG) 
 
Met de Studie van ontvangende groeve onderzoeken we hoe we  de voormalige kleiputten in 
Terhagen milieuhygiënisch verantwoord kunnen opvullen met bodemmaterialen. Bescherming van 
de grondwaterkwaliteit is daarbij prioritair.  

INBO concludeerde in haar studie  ‘Analyse van de mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling in 
het klei-ontginningsgebied van Rumst en Boom na sanering en grondberging - Project RUMBOOLAR’ 
in mei 2020: 

• Dat voor goede bodemontwikkeling best formaties (Fm) Lillo & Kattendijk gebruikt worden 
• Milieuveilige concentraties zware metalen in de gronden mogen zitten 
• De gronden niet belast mogen zijn met chloriden en sulfaten 
• Een kalkbuffer interessant is voor remediëring sulfaatproblematiek 
• Gebruik Fm Berchem en Boom afgeraden wordt als bodemmateriaal omwille van hoog Cr 

(chroom) gehalte resp. hoog Cr en S (zwavel) gehalte 
• Gebruik veen wordt afgeraden owv hoog S gehalte en sporadisch As (arseen) 
• Voor onderwaterbodems Fm van Kattendijk te gebruiken gelet op lage OS (osmium), lage P 

(fosfor) 
 

Conclusies SOG 

In de ‘ontvangende groeve’, de kleiputten van Terhagen, kunnen volgende aanvulgronden worden 
gebruikt: 

• Bodem (0-1 m): gronden voor vrij hergebruik (code 211).  Natuurlijk verhoogde concentraties 
aan chroom zijn niet toegestaan.  Gronden uit Fm van Lillo en Kattendijk uit 
Oosterweelproject zijn geschikt. 

• Substraat (1-1,5 m) : vrij hergebruik (code 211).  Hier zijn gronden met van nature verhoogde 
concentraties voor chroom (boven de waarde voor vrij gebruik) wel toegestaan.  

• Ondergrond (> 1,5 m) : gronden moeten voldoen aan 80 % BSN III.  In concreto betekent dit 
maximaal code 421 of 411 

Op basis van de vaststellingen uit de studie kan besloten worden dat in de kleiputten,  de bulk van 
het materiaal uit de Oosterweeltunnels code 211 (vrij hergebruik) en code 311/411 NA heeft.   
NA betekent: met een waarde die van nature hoger is dan vrij hergebruik voor één of meer 
parameters.   
In concreto bevatten de Fm Berchem en Boom ‘van nature’ meer Cr dan vrij hergebruik. 
De partijen 211-311/411 NA werden binnen Oosterweel (voorlopig*) niet van elkaar gescheiden. 

Fm van Berchem en Fm van Boom komen in Rumst-Boom precies aan de oppervlakte voor.  De ‘van 
nature’ verhoogde waarden voor Cr zijn dus typisch voor de streek.  De Studie Ontvangende Groeve 
herbevestigt deze evidentie. 

Volgens de regelgeving kan bij de aanvulling, met toepassing van het standstill beginsel (voor elke 
parameter apart geldt dat je de grondkwaliteit niet slechter mag maken dan de kwaliteit er nu is), 
afgeweken worden van code 211. 



Gronden met verhoogde parameters, waarvoor geen bodemsaneringsnormen conform bijlage IV van 
het VLAREBO bestaan, kunnen niet toegepast worden in de opvulling van de kleiputten. Gronden 
met chroom en fosfaat worden niet gebruikt. 

* In de technische verslagen van Lantis is voor de diepere geologische lagen op dit ogenblik geen 
onderscheid gemaakt tussen 211 en 411NA. Het is echter zo dat aan de Formatie van Kattendijk (en 
mogelijks ook Formatie van Lillo) een betere milieuhygiënische code kan worden toegekend. 
Momenteel worden daarom de geologie en al de analyseresultaten in een 3D-model gekoppeld. Op 
basis hiervan zal een betere en meer verfijnde codering kunnen worden toegekend aan de niet 
verstoorde tertiaire lagen.  

 
In de praktijk 
 
Contractueel is bepaald tussen de 4 partijen (Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, Lantis en 
Rumst) dat enkel code 211, 311, 311NA, 411 en 411NA worden aanvaard. 

In de omgevingsvergunningsaanvraag wordt enkel aangevraagd: 211, 311 NA, 321NA, 411 NA, 421NA 
d.w.z. enkel gronden die niet verontreinigd zijn, meer bepaald : 

• 211 Gronden vrij hergebruik 
• 321 NA, 421 NA Gronden met natuurlijke aanrijking Cr, afkomstig uit natuurgebied  
• 311 NA, 411 NA Gronden met natuurlijke aanrijking Cr, niet afkomstig uit natuurgebied. 

De aanvulling gebeurt zoals voorzien in studie INBO én SOG samen: 

• Bodem: Lillo of Kasterlee / geen overschrijding Cr 
• Dieper: Berchem en Boom ook toegelaten / van nature meer Cr dan vrij hergebruik / deze 

formaties en aanrijkingen komen vandaag reeds in het gebied voor 


