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De stuurgroep keurt het verslag van de vorige vergadering goed. 

OVAM: stand van zaken studies 

De stuurgroep: 

- Aanhoort de intendant m.b.t. de stand van zaken van de documenten die OVAM opvroeg in haar 
brief met eerste standpuntinname; 

- Neemt kennis van het feit dat de volgende 5 documenten worden opgesteld: een BATNEEC-rapport 
door Tractebel, een stabiliteits- en hellingenstudie door Tractebel en Pollux, een afwateringsstudie 
door IMDC, een nota door Tractebel waarbij de integratie van de diverse studies en documenten in het 
morfologie-ontwerp wordt toegelicht en een (reeds afgewerkt) rapport door INBO;  Eenmaal alle 
documenten zijn afgewerkt worden deze formeel overgemaakt aan OVAM met het verzoek advies te 
verlenen; 

- Dat in het BATNEEC-rapport de diverse saneringstechnieken worden beschreven en afgewogen en 
via een multicriteria analyse een afweging wordt gemaakt tussen diverse varianten met en zonder 
herbebossing; 

- Dat in de stabiliteits- en hellingenstudie oplossingen worden gezocht mbt zettingen, poluenten, 
mobiliteit van poluenten bij afdekking, biogasproductie, en designaspecten, materiaalkeuzen en 
uitvoeringsmethoden worden bestudeerd; 

- Dat de waterbalansstudie het risico van toekomstige overstromingen onder de loep neemt en de 
toekomstige waterhuishouding bespreekt; 

 



 

 

 

INBO-studies:  

De stuurgroep: 

- Aanhoort de intendant m.b.t. de stand van zaken van de INBO-studie; 
- Neemt akte van het feit dat INBO haar rapport “RUMBOLAAR” definitief afwerkte en 

opleverde en dat dit rapport integraal op de website van het project en op de website van 
INBO zelf kan worden geraadpleegd; 

- Dat in het rapport wordt ingegaan op de actuele ecologische kwaliteit van het bos in het 
projectgebied, de aanbevelingen inzake de bosontwikkeling, de soortenkeuze bij vestiging van 
het pioniersbos en het latere climaxbos, de aanbevelingen voor de zandrijke open plekken, de 
habitat van de kamsalamander en rugstreeppad, het rietmoeras en de aquatische habitats, de te 
verwachten bosontwikkeling in de tijd uitgezet; 

- Dat tevens aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek; 
- Neemt kennis van de deelstudie eDNA kamsalamander waarbij aan de hand van DNA-

onderzoek van stalen van alle waterpartijen binnen het projectgebied nagegaan werd of en 
welke kamsalamanderpopulatie aanwezig is; dat aldus de gemelde recente waarnemingen van 
kamsalamanders binnen het projectgebied worden tegengesproken 
 

Communicatie 

De stuurgroep: 

- Neemt kennis van de verspreide en geplande nieuwsbrieven  
- Keurt het protocol goed mbt de uitzending van nieuwsbrieven en persberichten met dien 

verstande dat bij de verzending van het ontwerp gemeld wordt tegen welke datum 
opmerkingen worden verwacht en het niet reageren op het ontwerp een goedkeuring 
impliceert; dat een goedgekeurde nieuwsbrief ook meteen naar alle stuurgroepleden wordt 
verzonden;  

- Neemt kennis van de datum van 21 september voor een, al dan niet digitale, infomarkt 
- Debateert over nut, opportuniteit en modaliteiten van een persmoment voor of aansluitend bij 

de informarkt met terreinbezoek en een toelichting voor de leden van de gemeenteraden en 
provincieraad;  Dat de communicatiewerkgroep zich zal beraden over de acties naar de pers en 
een voorstel zal uitwerken en voorleggen; dat geopteerd wordt voor een gezamelijke 
toelichting aan de gemeenteraadsleden en provincieraadsleden tijdens de woensdag volgend 
op de infomarkt 

- Debateert voorts over een actie naar aanleiding van de vaststelling dat foute, tot illegale 
pogingen werden ondernomen om kamsalamanders in het projectgebied te situeren;  dat de 
meningen verdeeld zijn over nut of nood van een communicatie terzake;  dat de intendant 
contact zal opnemen met de natuurinspectie en met Natuurpunt, met overmaking van het 
eDNA-rapport, zodat deze er de nodige conclusies uit kunnen trekken; 

-   

Overeenkomsten en natuurprojecten in de periferie 

De stuurgroep: 

- Aanhoort de intendant met betrekking tot de stand van zaken voor de diverse overeenkomsten; 
- Stelt vast dat de overeenkomsten m.b.t. het Bos van Terhagen en het Keibrekerspad thans ter 

ondertekening rondgaan; Rumst moet nog naar gemeenteraad van september 



 

- Dat m.b.t. de andere overeenkomsten nog onderhandelingen lopen; 
- Neemt tevens kennis van de natuurprojecten in de periferie van het projectgebied; 
- Dat er aldus een aaneenschakeling komt van natuurprojecten van de Rupel naar het gebied van 

Natuurpunt; dat een verwerving van de gronden van Ceuppens en het Bos van Terhagen aldus 
een schakel in een groter geheel vormen; dat ook gronden van Kerkstoel en een corridor ter 
hoogte van het bedrijventerrein langsheen Wienerberger de natuur zullen ondersteunen; 
 

Asbeststort 

De stuurgroep: 

- Neemt kennis van het feit dat het rapport van de bodemdeskundige inzake de zomerrondgang 
werd gefinaliseerd; 

- Dat vanuit 35 observatiepunten werd gewerkt; Dat een scheur in het zandcement opgevolgd 
dient te worden; 

- Dat de zone met niet-hechtgebonden asbest uit het KIWA-rapport in orde werd bevonden; er 
werd enkel nog hechtgebonden asbest vastgesteld; 

- Dat de zones met dagzomende asbesthoudende materialen enkel op zeer moeilijk bereikbare 
plaatsen en in begroeiing te vinden zijn; 

- Dat de vastgestelde beschadingen aan de omheining werden hersteld; 
- Dat in september en december nieuwe controles zijn gepland; 
- Verneemt van De Vlaamse Waterweg dat er vragen binnen kwamen van provincieraadslid 

Louis Schoofs enerzijds en Red de Kleiputten anderzijds voor een terreinbezoek op het 
asbeststort; dat evenwel tegelijk, aldus persberichten, door de actiegroep een klacht met 
burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van Antwerpen tegen DVW en het Vlaams 
Gewest werd ingediend; dat  DVW inzake terreinbezoeken bij OVAM navroeg wat kan en 
niet; dat OVAM mondeling verwees naar haar voorgaande instructies waar terreinbetredingen 
verboden werden en enkel voor de opgelegde terreincontroles uitzondering kan worden 
gemaakt; dat een terreinbezoek door het provincieraadslid en de leden van de actiegroep zelf 
aldus uitgesloten zijn; dat DVW een antwoord in die zin zal overmaken; 

-  

Geactualiseerde timing 

De stuurgroep: 

 - Neemt kennis van de geactualiseerde timing, zoals die er thans uitziet; 

 

 

Varia 

 

- Een stuurgroeplid merkt op dat er in de INBO-studie nog tal van vragen en voorbehouden zijn 
geformuleerd en hij de indruk krijgt dat het gebied als een proeftuin-labo wordt behandeld; de 
intendant antwoordt dat er voor elk project van dergelijke omvang, waar per definitie iets wordt 
verwezenlijkt dat niet elders al werd gedaan, er in wetenschappelijke rapporten steeds dergelijke 
formuleringen staan; dat het hand-aan-de-kraan-principe waarbij tijdens de uitvoering controles 
worden uitgevoerd en zo nodig bijgestuurd kan worden daarom des te belangrijk is 

 


