
Nyrstar mag lozingen van chemisch afval in de Dommel verderzetten 
 
Ons kort persbericht vorige week over de nieuwe lozingsvergunning voor Nyrstar in Overpelt-Fabriek heeft tot 
heel wat vragen en reacties geleid.  
Wat is er juist aan de hand? Wij beantwoorden uw vragen. 
 
De afvallozingen in de Eindergatloop en de Dommel – a neverending story  
De zinkfabriek van Overpelt-Fabriek heeft al vele eigenaars 
gehad:  de familie Schulte, die de fabriek oprichtte in 1888, 
de Metallurgie Hoboken-Overpelt, Vieille Montagne, Union 
Minière, Umicore en nu Nyrstar. Eén ding hadden ze 
allemaal gemeen: het gebruiken van de Eindergatloop als 
riool.  Afhankelijk van hoe het zinkproductieproces verliep 
werd er ander afval in de beek gekieperd. Eerst waren er de 
thermische ovens die voor een historische en ongekende 
vervuiling zorgden via hun schouwen, hun stortingen van 
slakken en krassen in de wijde omgeving én via de lozingen 
in de Eindergatloop. Daarna kwam de elektrolyse en 
vandaag is het de recyclage van zinkoxides door het bedrijf 
Nyrstar, dat voor een andere, maar nog steeds grote vervuiling zorgt.    
De afvalstroom vandaag bestaat hoofdzakelijk uit chlorides en sulfaat. In zeer grote hoeveelheden. Maar er 
worden ook nog steeds tal van andere stoffen meegeloosd waaronder seleen, thallium, bromiden, zink, cadmium, 
enz.  
 
En van de Eindergatloop is het maar een korte afstand tot de Dommel. Net voor het kanaal, aan het Dommelhof 
komen ze samen, en gaat de Dommel over 5,5 km door het Hageven richting Nederland. Het Hageven, de 
natuurparel van Pelt én beschermd natuurgebied.   
 
Wat is precies de activiteit van Nyrstar die voor problemen zorgt? 
De site van Overpelt-Fabriek is de ‘oxidehub’ van de Nyrstar-groep. Waar de andere sites in Balen, Budel (NL) en 
Auby (FR) nog zinksmelters zijn, ligt de focus van Overpelt op de recyclage van zinkafval: de zinkoxides.  Dit afval 
komt letterlijk van over heel de wereld naar Pelt.  
Om het resterende zink uit dit afval te halen worden de zinkoxides gewassen in de hydro-afdeling. Dit gebeurt met 
massa’s grondwater en chemicaliën. Het gewonnen zink gaat vervolgens naar de smelterijen in Balen en Budel. 
Het afvalwater worden naar de twee lokale zuiveringsstations van Nyrstar gevoerd om er nog uit te halen wat 
bruikbaar is.     
Het water dat uit de zuiveringsinstallatie komt is verre van zuiver. Grote hoeveelheden chloriden en sulfaten 
worden in de Eindergatloop gedumpt. Vandaar dat Nyrstar een milieuvergunning én een lozingsvergunning nodig 
heeft. De milieuvergunning werd in 2009 door de provincie toegekend voor een periode van 20 jaren. De 
lozingsvergunningen zijn telkens voor een kortere periode. De meest recente verliep op 1 januari 2021, vandaar 
dat Nyrstar dringend een nieuwe lozingsvergunning nodig heeft.   
 
Hoeveel willen ze nu lozen en wie verleent hen daarvoor een vergunning?  
Heel veel. Zie de tabel hierlangs. Dit zijn de 
hoeveelheden die Nyrstar per dag mag lozen. En 
waarvoor ze nu een vergunning gekregen hebben. 
Niet dat ze die hoeveelheden gaan lozen, maar ze 
hebben de toestemming om dit te mogen doen.      
De afgelopen jaren hebben ze zo bijvoorbeeld 
gemiddeld 14,5 ton chloriden per dag geloosd.   
Alhoewel de lozingsvergunning ruim hoger was.  
Slim bekeken: je vraagt gewoon heel ruime 
normen, zo kom je niet in de problemen als je wil 
groeien of op een dag veel wil lozen.       
Deze lozingsvergunning werd verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie in februari 2021. Dit na een 
onvoorwaardelijk positief advies van het schepencollege van Pelt.   



Lozingsvergunningen versus milieunormen 
Nyrstar moet enkel rekening houden met de hoeveelheden die volgens deze 
vergunning mogen geloosd worden.    
In principe moeten de lozingsnormen die de overheid toekent, ervoor zorgen dat 
het bedrijf binnen de milieukwaliteitsnormen (MKN) van Vlarem II (Vlaams 
Reglement betreffende de Milieuvergunning) blijft. Die MKNs bepalen hoe hoog de 
concentratie van een bepaalde stof in het water mag zijn. En hier loopt het fout: 
Met de dagelijkse tonnen die Nyrstar mag lozen worden de milieunormen zeer 
regelmatig en ruim overschreden, echter niet de lozingsnormen.     
Onderstaande tabel geeft dit duidelijk aan:  
- Links staan de milieukwaliteitsnormen zoals bepaald door Vlarem II.  
- In de middelste kolom staan de waarden gemeten in de Dommel, net voor de 

lozing erbij komt. Hier ziet alles er nog prima uit. 
- Rechts staan de gemeten waarden in de Dommel, in het Hageven. Dus na de 

lozingen van Nyrstar. De milieunormen worden dus met een factor 2 tot 3 
overschreden. 

 

 
*  Waarden gemeten door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in 2020  

 
Wat zijn de gevolgen voor de natuur? 
Deze toenemende chloridelozingen hebben ertoe geleid dat de Dommel langzaam is veranderd van een zoetwater 
systeem in een permanent brakwatersysteem. Men spreekt van brak water vanaf een chloridegehalte van 300 
mg/liter. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de flora en fauna in de Dommel en het Hageven:    
 De meest gevoelige soorten verdwijnen eerst. 
 De biodiversiteit in de Dommel neemt af. 
 
De sulfaten kunnen zich omzetten tot sulfieten en een giftig gas creëren. 
En de zeer hoge elektrische geleidbaarheid in het water, een gevolg van de chloriden en sulfaten, zorgt voor 
problemen bij de groei van organismes. 
 
Hoe evolueert de toestand?  
Van kwaad naar erger. Dat ziet men op het overzicht hiernaast (cijfers van de VMM).  Dit 
lijstje geeft de evolutie aan van de fysico-chemische kwaliteit van het water in de 
Dommel sinds 2000.    
De kwaliteit wordt slechter en slechter. Dit is o.a. te wijten aan de overschakeling bij 
Nyrstar in 2017 van een 2-ploegen stelsel met 5 dagen/week, naar een volcontinu-
systeem waar 24 uren per dag, 7 dagen op 7 zinkoxiden gewassen worden. De productie 
bij Nyrstar evolueert naar haar maximale vergunde capaciteit van 100.000 ton/jaar.   
Maar deze toename gebeurt tegelijkertijd met een afname van het debiet van de 
Dommel. Dit blijft jaar na jaar verminderen ten gevolge van de klimaatwijziging en de 
bijhorende droogteproblematiek. 
 
Als je dan bedenkt dat Nyrstar nog ruim onder haar toegelaten normen aan het lozen is, 
dan kunnen we enkel ons hart vasthouden voor wat komen gaat als ze hun productie 
gaan optrekken tot de volumes waarvan men in het hoofdkantoor van eigenaar Trafigura 
droomt: 180.000 ton/jaar.  
 
Wat met de Europese Kaderrichtlijn Water?   
Deze dwingende richtlijn stelt dat in alle waterlopen in Europa tegen 2027 een goede waterkwaliteit moet worden 
behaald.  Dit is geen vraag; het is een verplichting. Om de kwaliteit van het water in de Dommel tot dit niveau te 
krijgen zal er veel moeten gebeuren.  Dan kan je niet wachten tot eind 2025.  



Vandaar ook dat de VMM heeft aangeraden om nu meteen te beginnen aan een duidelijke, continue monitoring 
van de kwaliteit én een permanente bijsturing om eind 2025 in orde te zijn.   
 
En strookt deze vergunning met het Riviercontract Dommel?  
Op 23 januari 2020 ondertekende de gemeente Pelt, samen met een aantal andere gemeenten en organisaties, 
het charter voor het Riviercontract Dommel.  
Hierin worden 3 doelstellingen vooropgesteld met betrekking tot de Dommel, waarvan één luidt “de 
waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel verbeteren”.  
Het is ons absoluut een mysterie hoe de gemeente Pelt de waterkwaliteit van de Dommel wil verbeteren door 
deze lozingsvergunning voor nog eens 5 jaren goed te keuren.   
 
Wat moet de rol zijn van de overheid?  
We blijven erbij: de overheid heeft op de eerste plaats de plicht om op te komen voor het algemeen belang.    
We hebben geen probleem met een overheid die een goed economisch kader wil creëren waarbinnen bedrijven 
kunnen groeien en bloeien, maar niet ten koste van mens en natuur.   
We begrijpen dan ook niet dat de gemeente Pelt – die een advies heeft moeten geven over deze nieuwe aanvraag 
van Nyrstar - de aanvraag zonder enige opmerking of bijsturing heeft goedgekeurd. Nochtans dient de gemeente 
in haar advies aan de provincie ook een oordeel te geven over de verwachte impact op milieu en biodiversiteit.  
Niets aan de hand volgens het college van burgemeester en schepenen.     
 
Kunnen die chloriden dan niet verwijderd worden uit het afvalwater? 
Jawel, dat kan. En dat is een andere factor in deze kwestie die veel vragen oproept.   
Nyrstar heeft een aantal manieren onderzocht om de chloriden te verwijderen, maar vindt ze allemaal te duur.  
De goedkoopste manier is gebaseerd op ‘opconcentratie’. Dit zou een extra kost van 80 EUR per ton betekenen. 
Maar dit vindt Nyrstar te duur en het wil dit niet in mindering brengen van haar winsten.   
En die winsten van de hydro-afdeling van Nyrstar zijn bijzonder hoog, ze lopen in de miljoenen, zoals volgende 
tabel aantoont. 
 

 
 
En ze blijven jaar na jaar stijgen.  Zeker nu de zinkprijs flink omhoog gegaan is, is dit een zeer lucratieve business.   
 
Wat ons erg stoort is dat Nyrstar haar winsten wil maximaliseren en deze winsten blijft doorschuiven naar 
moederbedrijf Trafigura in Zwitserland en haar aandeelhouders, terwijl de kosten en de lasten van haar vervuiling 
voor de gemeenschap en de natuur zijn. Het stoort ons nog meer als we zien dat de gemeente en de provincie dit 
blijven faciliteren.    
Het is ook een kaakslag voor de tientallen bedrijven in Pelt die zich wél schikken naar de milieunormen, ook al zijn 
die ook voor hen niet altijd makkelijk om te respecteren. 
 
Heeft er dan niemand gereageerd?  
Toch wel.  Zowel de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hebben 
ernstige bedenkingen geformuleerd bij deze nieuwe lozingsvergunning. Ze zijn erin geslaagd om (beperkte) 
bijsturingen te laten opnemen.  Zo hebben ze bijvoorbeeld de vergunningsperiode kunnen terugbrengen van 2029 
naar 2025. Maar aan de essentie van de vergunning is niets veranderd.    
  

En door de Limburgse Milieukoepel werd beroep tegen de nieuwe 
vergunning ingediend bij de bevoegde minister. Het is nu afwachten 
wat deze gaat beslissen. Dit kan tot 3 maanden duren. Ondertussen 
mag Nyrstar verder werken op basis van de bestaande vergunning.  

Overzicht financiele kencijfers van de hydro-afdeling van Nyrstar Pelt

Alles x1000 euro 2015 2016 2017 2018
2019

(9 mndn)
2020 (*)

Omzet 4.159 5.555 6.585 7.897 6.743 9.395

Bedrijfswinst 667 1.180 2.423 3.120 3.173 4.146

(*) forecast



Tot slot -  wat wil Groen?  
Wij vragen de provincie - die deze lozingsvergunning verleend 
heeft - om deze aan te passen. Ze moeten aan Nyrstar een 
verplichting opleggen om de lozingen te verminderen tot 1) het 
niveau dat de milieunormen van Vlarem II respecteert én 2) tot de 
doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water gerealiseerd 
kunnen worden voor de Dommel.  Dit is met de nieuwe vergunning 
die goedgekeurd is onmogelijk.   
We vragen ook aan het gemeentebestuur van Pelt om hierop aan 
te dringen bij de provincie. Het is haar plicht om op te komen voor 
het belang van de Peltse waardevolle natuur, en dus voor het 
belang van alle Peltenaren.    
 
 
 


