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Voorlopige maatregelen

Géén tijdelijke sanering, wel remediërende maatregelen
Voorzorgsmaatregelen ingevolge besluit OVAM 8 mei & 5 juni 2019
&
Veiligheidsmaatregelen ingevolge bevel burgemeester Boom 29 mei & 28 juni 2019
Fysieke werken uitgevoerd tussen juni – december 2019:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

plaatsen van omheining
fixeren asbestdeeltjes
plaatsen geotextiel
afdek met propere grond
afdek met gestabiliseerd zand
vrijmaken zoom ifv omheining
plaatsen van polyesterdoek met epoxyhars
aanpak erosie met houtschilfers

➢ Op de meest cruciale momenten werden luchtmetingen door Fibrecount uitgevoerd
➢ Luchtmetingen door VITO

Overzichtsplan

Lengte omheining:
Bijna 2,5 km

Propere afdekgrond:
Ca. 11.000 m3

Geotextiel:
18.000 m²
(bijna 2
voetbalvelden)

Gestabiliseerd zand:
Ca. 500 m3

Zoom Bosstraat

Houtsnippers:
Ca. 1.200 m3

Kosten remediërende maatregelen
De Brandt
Mourik
Tractebel
Fibrecount
VITO
VETO

Hoofdaannemer Fysieke werken
Asbestdeskundige: aanpak losgebonden asbestvezels
Bodemdeskundige: rapporten & opvolging
Luchtmetingen asbestvezels
Bewakingsmetingen asbestvezels
Veiligheiscoördinatie

565.028
34.139
15.942
3.064
21.257
2.000
641.430

Rapporten remediërende maatregelen
Bodemdeskundige (Tractebel) maakte 3 rapporten op:
➢ Verslag afstapping 23 juli 2019 (26/07/2019)
➢ Tussentijds verslag voorzorgsmaatregelen (26/08/2019)
➢ Eindverslag voorzorgsmaatregelen (09/02/2020)
Telkens validatie door OVAM en gemeente Boom
Conclusie risico’s volksgezondheid:
Het asbeststort vormt op dit ogenblik geen gevaar voor de volksgezondheid op voorwaarde dat men de
voorzorgmaatregelen respecteert.

VITO bewaakt de degelijkheid van de remediërende maatregelen
Eerste metingen tijdens de uitvoering van de bewarende
maatregelen (zomer 2019) toonden aan dat er geen gevaar voor
volksgezondheid is.
In de winter 2019-2020 werd een nieuwe Fase (Wintermetingen)
opgestart.
Het eerste tussentijds rapport wordt in mei 2020 verwacht en
vervolgens openbaar gemaakt. Dit loopt nog tot juni-juli 2020.

Terreincontroles door onafhankelijke partijen
We voeren een periodieke terreincontrole uit tot de definitieve sanering.
Deze zal ofwel intern door de Vlaamse Waterweg, ofwel door de milieu-ambtenaar van Boom ofwel door een
bodemdeskundige (Tractebel) worden uitgevoerd.
Op te volgen zaken:
➢ zones aangeduid op overzichtsplan (waarnemingen KIWA en afstappingsrapport)
➢ schade aan de omheining
➢ erosie van de afdekgrond

Actieplan
Bewaken van de voorlopige maatregelen conform rapporten van bodemdeskundige (Tractebel)
Finale sanering maakt onderdeel uit van het globale saneringsproject kleiputten Terhagen,
waarbij in de uitvoering het asbeststort als eerste zone wordt aangepakt.

Maximale openbaarheid
Er wordt actief ingezet op openbaarheid en participatie.
Alle verslagen van de stuurgroep en rapporten van deskundigen worden openbaar gemaakt.
De remediërende maatregelen van het asbeststort werden al uitvoerig en meermaals toegelicht in de stuurgroep
Communicatiekanalen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Website: https://www.kleiputtenterhagen.be/
Websites gemeentes: Boom & Rumst
Nieuwsbrieven
Infoavonden
Infomarkt
Whatsapp-groep specifiek ivm asbeststort
Dagelijkse communicatie per mail tijdens de werken

Governance

Bestuursorganen
partners

Minister & VIPcel

Stuurgroep

Intendant

Contractanten

Communicatiedeskundige

Vergunningenwerkgroep

Projectgroep

Communicatie-

werkgroep

Projectgroep

• Provincie : provinciegriffier
POM : Jan Blancke

• Waterweg : Bram Verschoren,
Deborah Smet

• Lantis : Evi Triest
• Rumst / Boom : op afroep
Taakomschrijving Intendant
• Gert Van de Genachte
• Lid projectgroep
• Rapportage / verantwoording aan
stuurgroep
• Bijkomende taken
•
•
•

Opvolging en aansturing technische studies
(MER, BSP, INBO, …)
Aansturing vergunningenwerkgroep
op vraag voorbereiding besluitvorming
bestuursorganen partners

Taakomschrijving
• Voorbereiding besluitvorming stuurgroep
en/of politiek overleg
• Technisch voeden van / overleggen met
communicatiedeskundige
• Opvolgen timing en onderlinge afstemming
van alle studies
• Onderhandeling en opmaak van
overeenkomsten met betrokkenen /
aangelanden

Communicatiedeskundige
• Uitvoeren van de communicatieaanpak ism
werkgroep communicatie
• dagdagelijkse communicatie over het
saneringsproject
• Bewaken van interne en externe
communicatielijnen
• Coördinatie woordvoerderschap en
persaanpak
• Begeleiding en organisatie evenementen
• Beheren on- en offline projectkanalen

Communicatiewerkgroep

Provincie : Kathleen Art
Waterweg : Joris De Bock
Lantis : Bojan Cerovic
Rumst : Marianne Lenaerts

Boom : Patrick Poppe

Katleen Art

• Met externe ondersteuning volgens
noodzaak project

Chronologie en wisselwerking van 2 parallelle trajecten
SANERING

• Studie PIH

LANDSCHAPSONTWERP

• No regret-morfologie (herstel vrij uniforme helling)

• Opstart participatieproces

• OBBO

• Onlinebevraging

• Saneringsplicht (urgent)

• Zowel wensen fysieke kenmerken gebied als functies/

• Opmaak BSP

• 3 workshops telkens 100 aanwezigheden

bestemming/gebruik

• Erkende deskundigen

• Externe begeleiding participatie Levuur

• Zoeken BATNEEC volgens Code Goede Praktijk met MulticriteriaAnalyse

• 3 landschapsontwerpers Tractebel

• Technische uitwerking BATNEEC
• Tussentijdse besprekingen analyse & BATNEEC met OVAM
• Indiening BPS

• Conformiteit BSP = vergunning

• Landschapsontwerp
• Technische detaillering
• Hellingen & stabiliteit
• Ecologische aspecten (INBO)

Definitieve sanering

De saneringsplicht en de BSP perimeter
Conformiteitsattest OBBO door OVAM (09.03.2015)

Asbest vaste deel aarde -Bodemsanering nodig
9,32 ha

Differentiële afdekking : zelfde ruimtebeslag maar
• HDPE-folie, kleimat, drainagemat op huisvuilstort
• Signaalfolie, drainagemat op Asbeststort
• Afdekking tussenliggend gebied met Boomse klei

Ruimtebeslag incl werkruimte = 35 ha

Anionen & kationen grondwaterBodemsanering nodig
61,98 ha
Tussenliggend gebied meegenomen owv :
- stort gipshoudende gronden
- zware verontreiniging grondwater
- zware metalen in vast deel aarde

Verhouding in het x-y-vlak
Bruto oppervlakte sanering ca 35 ha

Bruto oppervlakte ontwerp
(met werkstrook) : 45,6 ha
Bijkomende zones :
• Noordelijke uitloper balkon
• Rietmoeras thv restanten vijvers
• Versteviging Hoogstraat
• Beperkte ophoging Keibrekerspad
• Afwerking achter huizen Kapelstraat
• Zone nieuwe visvijver

Verhouding hoogte

2 stortplekken
Isolatie cfr Vlarem / technisch minimale sanering cfr BATNEEC bedraagt minimaal
1,3 mio m3
BSP perimeter
Overige grondaanvulling die sowieso buiten BSP valt
Overhoogte die binnen BSP zou kunnen gemotiveerd worden (cfr OVAM) ifv
bebossing, maar onmmogelijk te onderbouwen
Finaal ontworpen reliëf met boscompensatie, volgens OVAM niet vergunbaar via
BSP

Resulterende verhouding volume

Aanvullend volume binnen
natuurontwikkelingsproject
Natuurpunt : 0,4 mio m3

Technisch minimaal volume binnen sanering : 1,3 mio m3
zonder bebossingsmogelijkheid
Cfr Vlarem
Volume binnen BATNEEC-sanering : 3 mio m3
met volledige herbebossing
volgens landschapsontwerp

Aanvullend volume binnen landschapsontwerp maar
buiten BSP : 0,6 mio m3
• verdere ombouw visvijvers tot rietmoeras
• versteviging Hoogstraat
• noordelijk balkon
• aanpassing Keibrekerspad

Gevoeligheden :

Quasi alle insprekers

Een kleine
hardnekkige groep

Nabestemming publiek toegankelijk
Geen hinderlijk recreatief gebruik
Zeker geen camping

Garanties via PRUP

Maximaal terug bos
Avontuurlijk reliëf

Garanties via vergunning

Sanering niet nodig
Enkel sanering asbeststort
Enkel sanering asbest & huisvuil
Sanering quasi zonder grond
Andere saneringswijze

Technisch onmogelijk
of juridisch onmogelijk
of geen BATNEEC

Participatie
- Verleden
Gedragen landschapsontwerp = resultaat van participatietraject met eigenaars, overheden, inwoners en
verenigingen:
1. startmoment participatietraject juni 2018: voorstelling saneringsplannen en lancering site waar
ideeën op kunnen gepost worden
2. drie ontwerpworkshops najaar 2018, telkens 100-tal aanwezigen
3. slotevent met voorstelling ontwerp maart 2019
Resultaat participatietraject en info over traject/timing/participatie staan op site
- Heden: Partners saneringstraject gaan ruimer dan het minimaal te hanteren participatiebeleid nav
openbaar onderzoek bij vergunningsaanvragen en organiseren aanvullende participatietrajecten met
infomarkten, extra nieuwsbrieven, documenten die raadpleegbaar zijn op de website

- Toekomst: Participatie- en informatietraject rond tijdelijke maatregelen tijdens de werken en toekomstige
inrichting en beheer van het terrein: bevolking denkt samen met overheden na over inrichting (fietspaden,
wandelwegen, speelterreinen, toegangswegen) en beheer van het gebied
in animatiefilmpje dat de komende weken zal verspreid worden: oproep om hiervoor ideeën in te dienen

Informatie
- Technische verslagen (OBBO 2014, ontwerp bsp, eindrapport voorlopige saneringswerken, ontwerp
BATNEEC, inspectieverslagen) en verslagen stuurgroep staan online
- Info ook steeds opvraagbaar via contact@kleiputtenterhagen.be en 03/240 68 37 (Kathleen Art) vragen
via site worden binnen 2 werkdagen beantwoord
- Veelgestelde vragen rubriek op site
- Alle relevante definitieve documenten worden openbaar gemaakt

- Nieuwsbrieven naar 400-tal geabonneerden wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar zijn (inschrijven via
site)
- Informatieve animatiefilm over saneringstraject

- Infomarkt 21/4 uitgesteld gezien coronamaatregelen, er volgen extra infomomenten voorafgaand aan
openbare onderzoeken

Kritische succesfactoren
Duidelijke afspraken met buren /goed nabuurschap :
•
•
•
•
•

Natuurpunt
Eigendom Ceuppens
Visclub
FEEER-gronden
Wienerberger

Duidelijke boodschap herhalen :
•
•
•
•

Sanering is noodzakelijk én urgent / Gezondheid voor mens én natuur primeert
Enige saneringsmogelijkheid is afdekking
(Zeer) veel grond nodig om dit 1/ definitief en deftig te doen 2/ op nieuw een bosgebied te maken
Opportuniteit Oosterweel once in a lifetime om dit zonder mobiliteitsinfarct, op korte termijn en
betaalbaar te doen
Bevestiging door OVAM

Kritische succesfactoren
Zorgvuldige procedures en ééndrachtige overheden
•

•
•

Meest complexe vergunningsdossier ooit (door samenloop MER, BSP, Omgevingsvergunning, vegetatiewijziging,
boscompensatie, buurtwegen, …) over meerdere gemeenten, meerdere eigenaars, …
Procedures niet op elkaar afgestemd
Betrokkenheid VIP-cel

Ruimte blijven bieden voor inspraak, participatie
•

Over alle elementen waarover in technisch en juridisch opzicht inspraak mogelijk is (geen valse verwachtingen),
bvb :
• Concrete invulling en concreet gebruik terrein
• Verenigingen denken mee én werken mee aan ingroening, uitrusting, ..
• Goede Minder hinder communicatie

Loutere sanering (sept 2016)
Concrete raming gemaakt door Tractebel nalv
voorbereiding dossier (9/2016)
6,1 mio €
•

Zonder prijs van grond,

•

Zonder kostprijs handling grond (transport)

•

Zonder kost van grondaanvoer via water

•

Zonder kost van herbebossing of ingroening
of infra eindinrichting

Schatting met inbegrip van
jaagdpadtunnel, … door BAM :

kaai,

tunnel,

Ca 17 mio €
•

Zonder kostprijs handling grond (transport)

•

Zonder kost van herbebossing of ingroening
of infra eindinrichting

Overeenkomst met BAM (thans Lantis)

Overeenkomst tussen provincie, DVW, Rumst
en
BAM
•

BAM bouwt bouw kade bij de Rupel

•

BAM bouwt (eco)tunnel onder Kapelstraat

•

BAM realiseert volledig sanering

•

‘om niet’

•

BAM verkrijgt recht om ca 4,5 mio m3 (streefcijfer) in
deelgebied of omgeving te bergen

Resterende kosten voor de eigenaars :

•

De studie- en voorbereidingskosten (ontwerp, BSP, participatie, MER, intendant, juridisch, INBO, …)

•

De eindafwerkingskosten (bebossing, ingroening, eventuele bodemverbetering, recreatieve infra)

Milieueffectenrapport
ProjectMER tbv omgevingsvergunningsaanvraag
Opgemaakt door onafhankelijke erkende deskundigen
Aanleiding :
• De ontbossing
• De bouw van een kader

Studie afwatering
Waterbalans van het gebied voor huidige situatie en
prognose / aanbevelingen voor toekomstige
afwatering

BSP

INBO-studie

Bodemsaneringsproject = te beschouwen als aanvraag
toelating tot sanering volgens uitgewerkte werkwijze
Opgemaakt door onafhankelijke erkende bodemsaneringsdeskundige
Omvat :
• Analyse saneringstechnieken en varianten
• Onderbouwde keuze BATNEEC saneringswijze
• Technische uitwerking BATNEEC sanering

Bestudeert oa :
• SWOT huidige spontaan verboste uitgangssituatie,
• geschiktheid van de bodemmaterialen Oosterweel,
• aanbevelingen bosontwikkeling en open habitats,
• ontwikkelingsschets nieuw bos in de tijd
• koolstofbalans project
• voorstel voor opvolging door INBO volgens handaan-de-kraan-principe,

Studie geotechniek
Onderbouwt de in het ontwerp en sanering
gehanteerde hellingen, taluds en opbouwwijze in
relatie tot de geotechnische kwaliteit van de
gronden van herkomst Oosterweel

Ontwerp kaai & tunnel

Ontwerp landschap

Ontwerp voor tijdelijke kade bij de Rupel (behoud 2
palen voor toekomstige pleziervaarsteiger)
Ontwerp omlegging en inkokering jaagpad/fietspad
Ontwerp voor werftunnel onder Kapelstraat (met
ombouw tot ecotunnel)

Uitwerking van het participatief ontworpen
landschap ic publiek toegankelijk groengebied met
zacht recreatief medegebruik

Ontwerp natuurgebied NP
Uitwerking van een ecologisch plan voor ombouw
van de diepe vijvers van Natuurpunt tot leefgebied
voor riet-en watervogels (oa Roerdomp)

Milieueffectenrapport

BSP

Studie afwatering

Studie geotechniek

Ontwerp kaai & tunnel

Ontwerp landschap

INBO-studie

Ontwerp natuurgebied NP

Stavaza of timing (ovv Covid-19)
Betrokken partijen bij kwaliteitsbeoordeling, beslissing, ……

Milieueffectenrapport

BSP

INBO-studie

< zomerreces 2020

< zomerreces 2020

< 1 mei 2020

Dienst MER

OVAM

ANB

Adviesinstanties

Adviesinstanties

Vergunningverlener (Vlaamse overheid)

Studie afwatering

Studie geotechniek

voorontwerp klaar

< 1 mei 2020

Vergunningverlener (Vlaamse overheid)

OVAM

Adviesinstanties

Adviesinstanties

Ontwerp kaai & tunnel

Ontwerp landschap

Ontwerp natuurgebied NP

voorontwerp klaar

voorontwerp klaar

voorontwerp klaar

Vergunningverlener (Vlaamse overheid)

Vergunningverlener (Vlaamse overheid)

Vergunningverlener (Vlaamse overheid)

Adviesinstanties

Adviesinstanties

Adviesinstanties

INBO
Advies over bos-en
natuuraanleg

Timing
INBO
Advies over bos-en
natuuraanleg

ovv Covid-19-maatregelen

< 1 mei

< zomerreces
Najaar 2020-voorjaar 2021
< zomerreces 2021

Openbare onderzoeken

Bestemming

Verhouding sanering/landschapsontwerp vs planologische bestemming
Sanering én landschapsaanleg vergunbaar zonder PRUP
Waarom dan PRUP ? Rust brengen en participatieproces honoreren
• Gewestplan (< 2000): ecogolfterrein
• De nillies : veel wilde ideeën (skibaan, wildwaterbaan, …)
• Kaderplan (2014) : ecorecreatiegebied dat overgang vormt tussen intensieve ‘Schorre ten W’ en ‘natuur ten O‘

• Periode kaderplan : vervangende kampeermogelijkheden voor ‘krimpende camping’ Dreamville
• Opstart MER (najaar 2016) : nabestemming volledig open ‘no regret morfologie’
• Participatieproces (2018) : via 3 workshops met 100 aanwezigen wordt nagedacht over nabestemming
• Beslissing (2018) : publiek toegankelijk groengebied met slechts laagdynamisch recreatief medegebruik
(wandelen, fietsen)

Delegatie verleend door Minister Omgeving september 2019
PRUP als garantie dat inspraak over gebruik, bestemming, inrichting, …
gehonoreerd én verankerd wordt

GOLFTERREIN

GROENGEBIED met laagdynamische
Recreatie + Visvijver in randperceel

STARTNOTA in opmaak. Te finaliseren na goedkeuring Project-MER
Gaat in publieke raadpleging, bij voorkeur samen met openbaar onderzoek vergunningsaanvraag

