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Geachte meneer Schoofs 

 

Als antwoord op uw schriftelijke vraag van 29 april 2020, betreffende 

de sanering van de kleiputten, meer bepaald het KIWA verslag, kan u 

het volgende meegedeeld worden: 

 

De locaties waar het rapport van KIWA over handelt zijn de 

lichtblauwe bollen op het plan hieronder. (zie in legende: 

waarnemingen KIWA) 

In de noordoostelijke uithoek van het asbeststort, beneden de talud, 

liggen nog enkele asbestcementen buizen. Deze liggen in een zone 

zonder afdek. 

 

 



Op het plan in het KIWA rapport in bijlage op pagina 24, vindt u deze 

locaties tevens terug onder de foto’s met nummer 3-4-5-6-7. 

Dit is hecht gebonden asbest, maar door verwering is het semi-hecht 

gebonden geworden. 

 

Deze plaatsen zijn moeilijk bereikbaar vanaf de Bosstraat. 

 

In het eindverslag van de bodemdeskundige (Tractebel) over deze 

locaties staat te lezen dat er geen actueel humaan risico en geen 

verspreidingsrisico is, wel een potentieel humaan risico. Hetgeen er 

op neerkomt dat wanneer men zich aan de voorzorgsmaatregelen 

houdt en het terrein niet betreedt, er geen humaan risico is. Er zijn 

geen humane risico’s, wanneer mensen niet over de omheiningen 

klimmen of verbodsborden negeren, waarvoor op korte termijn actie 

noodzakelijk is. 

 

Het terrein wordt onderzocht en gemonitord tijdens periodieke 

inspectierondes, zijnde: 

- een tweejaarlijkse rondgang door een bodemdeskundige 

(eerstkomende staat gepland eind mei) 

- 2x/jaar rondgang door milieudienst Boom 

- 2x/jaar rondgang door Vlaamse Waterweg  

- Op afroep naar aanleiding van rampen/stormen 

Alle locaties van het KIWA-rapport zullen in het rapport dat hieruit 

volgt aan bod komen. 

 

 

 

Hoogachtend 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier     De gedeputeerde 

 

 

 

 

 

 

Danny Toelen      Ludwig Caluwé 
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