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1

INLEIDING

Dit document is de kennisgeving voor het project-MER “Sanering & verondieping ontginningsgebied Rumst”
in opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen namens de initiatiefnemers
Provinciebestuur Antwerpen enerzijds en Waterwegen en Zeekanaal NV anderzijds. Het project bestaat uit
het saneren en gedeeltelijk herstellen van de oorspronkelijke topografie van een voormalige
kleiontginningsgroeve langs de Rupel in Rumst. In functie van de vergunningsaanvragen die noodzakelijk zijn
om het gebied te kunnen verondiepen, dient een MER te worden opgesteld. Deze kennisgeving vormt de start
van het MER-proces.

1.1

Beknopte projectbeschrijving
Kaart 1: Topografische kaart
Kaart 2: Luchtfoto

Het projectgebied is een onderdeel van de historische en tot op vandaag actieve kleiontginning langs de Rupel.
Het projectgebied van het project-MER is nauwkeurig aangeduid in kaarten 1 en 2 (zie kaartenbundel). Het is,
met uitzondering van de te bouwen overslaginfrastructuur, volledig gelegen binnen de zone 1 op Figuur 1.1.
Zone 1 is het gebied waar de ontginning van klei reeds decennia geleden voltooid werd. Westelijk is het
provinciedomein De Schorre gelegen. Oostelijk ligt het vijver- en bosgebied (zone 2) dat ontstond door de
recentere ontginningen (oa Swenden en Heylen en de huidige ontginning Wienerberger). Noordelijk vormt
zone 3 de actieve ontginningszone (Wienerberger).
Delen van de voormalige ontginningszone zijn in het verleden opgevuld met stortmateriaal waaronder huisvuil
en asbest. Nadien heeft er een spontane verbossing in het gebied plaatsgevonden.

Figuur 1.1: Situering van het projectgebied

Het project dat in het project-MER zal beoordeeld worden, bestaat uit volgende ingreepgroepen:
1. De ontbossing van het projectgebied als terreinvoorbereiding voor de sanering en verondieping.
2. De sanering van 2 historische stortplaatsen en het grondwater door afdekking.
3. De aanvullende verondieping van de voormalige groeve (aansluitend bij de sanering).
4. De aanvoer van gronden voor de reliëfwijziging (voor sanering en verondieping).
5. De eindafwerking en landschapsaanleg van het projectgebied in functie van de nabestemming.
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Om het vierde projectonderdeel mogelijk te maken, is
voorafgaandelijk de bouw van een overslaginfrastructuur langs de Rupel noodzakelijk. Deze bouw behoort
bijgevolg eveneens tot het voorwerp van dit project-MER.
Gelijktijdig met dit project wordt werk gemaakt van de verwerving en natuurinrichting als toegankelijk
natuurreservaat van het vijvergebied ten oosten van deelgebied 1, thans eigendom Prayon Rupel. Het betreft
meer bepaald het westelijke derde van deelgebied 2. Omdat hier geen MER-plichtige ingrepen plaatsvinden
behoort dit niet tot het project beschreven en beoordeeld in dit MER.

1.2

Toetsing aan de MER-plicht

De plicht tot het opmaken van een project-MER wordt bepaald door het besluit van de Vlaamse regering van
10 december 2004, BS 17.02.05.
Dit MER-besluit verdeelt MER-plichtige projecten in 3 categorieën. Voor de 1 ste categorie van projecten is
zonder uitzondering de opmaak van een project-MER vereist (Bijlage I van voornoemd MER-besluit). Een 2de
categorie kan via een gemotiveerd verzoek ontheven worden van de MER-plicht (Bijlage II van voornoemd
MER-besluit). De 3de categorie omvat projecten die onder de drempelwaarde van Bijlage II vallen (Bijlage III
van voornoemd MER-besluit). Hierdoor dient door middel van een project-MER-screening nagegaan te
worden of deze projecten relevante milieueffecten zouden kunnen hebben.
Als terreinvoorbereiding voor de sanering en reliëfwijziging is een ontbossing vereist. Deze ingreep is de enige
die valt onder de MER-plicht. De te ontbossen oppervlakte bedraagt meer dan 3 ha. Hierdoor is voor het
project de volgende rubriek van toepassing:
 Bijlage II, rubriek 1d: Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik
voor zover de oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het Bosdecreet niet van
toepassing is.
Gezien het project onder bijlage II van voorgenoemd m.e.r.-besluit valt, kan in theorie een ontheffing op de
MER-plicht worden bekomen. De initiatiefnemers opteren echter voor een volwaardig maar goed gescoopt
project-MER.

1.3

De MER-procedure

De initiatiefnemer van een MER-plichtig project brengt de administratie op de hoogte van de voornemens tot
opstelling van een project-MER door middel van een kennisgeving. Binnen de 20 dagen na ontvangst van
de kennisgeving oordeelt de administratie over de volledigheid ervan. Dit is de kennisgevingsfase.
Doelstelling kennisgeving project-MER: administraties en het publiek voldoende informatie verschaffen
over een gepland project en de manier waarop een milieueffectrapport dat project zal bestuderen, evalueren
en beoordelen, zodat zij reeds in een vroege fase extra elementen kunnen aanbrengen die in het MER
aanvullend mee in beschouwing moeten worden genomen om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken.
Na de volledig verklaring van de kennisgeving volgt de richtlijnenfase. Binnen een termijn van 10 dagen na de
volledig verklaring van de kennisgeving door de administratie, moet de initiatiefnemer minstens een afschrift
van de volledig verklaarde kennisgeving bezorgen aan:
 de overheid die een beslissing zal nemen over de vergunningsaanvraag;
 het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente(n);
 de door de Vlaamse regering aangewezen administraties, overheidsinstellingen en openbare
besturen;
 in voorkomend geval de ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
(of bij ontstentenis van deze organen de vakbondsafvaardiging) en milieucoördinator van de
initiatiefnemer.
Binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst leggen de betrokken gemeenten het afschrift van de
kennisgeving ter inzage van het publiek. De ter inzagelegging en de doelstelling ervan wordt op passende
wijze aangekondigd. De administratie wordt op de hoogte gebracht van de aanvangs- en afsluitingsdatum van
deze terinzagelegging.
Zowel het publiek als de administraties hebben 30 dagen de tijd om eventuele opmerkingen over het projectMER aan de administratie (dienst MER) te bezorgen. Particulieren kunnen hun opmerkingen al dan niet via
het inspraakformulier bezorgen aan:
Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportage
Koning Albert II-laan 20, bus 8
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1000 Brussel
Tel.: 02 553.80.79
Fax: 02 553.80.75
Elektronische post: mer@vlaanderen.be
Meer informatie over de inspraakmogelijkheden is terug te vinden in bijlage I en op www.mervlaanderen.be
onder de rubriek ‘de burger’.
De administratie neemt uiterlijk 60 dagen na de volledigverklaring van de kennisgeving een beslissing over
de aanstelling van de opstellers van het MER en de inhoud en inhoudelijke aanpak van het MER
(richtlijnen). Uiterlijk 70 dagen na de volledigverklaring van de kennisgeving bezorgt de dienst MER de
richtlijnen aan de initiatiefnemer.
Daarop wordt het eigenlijke project-MER opgesteld door erkende MER-deskundigen o.l.v. een erkende MERcoördinator (uitvoeringsfase).
Doelstelling project-MER: een zo concreet mogelijk beeld geven van de te verwachten gevolgen voor mens
en milieu van een project en haar alternatieven en aangeven hoe negatieve effecten kunnen vermeden,
gemilderd, verholpen of gecompenseerd worden.
De administratie toetst het project-MER aan de richtlijnen en vereiste gegevens en komt tot een beslissing
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het rapport. Het resultaat van de toetsing leidt tot een goed- of afkeuring
van het project-MER.
Het goedgekeurde project-MER, het MER-verslag (opgesteld door de administratie) en eventuele bijzondere
richtlijnen liggen vanaf de betekening van de beslissing ter inzage bij de administratie. De Vlaamse regering
kan nadere regelen vaststellen voor het gebruik van het project-MER bij de verdere besluitvorming.

1.4

Initiatiefnemer van het MER

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen is opdrachtgever voor de opmaak van het
project-MER voor de verondieping van het ontginningsgebied te Rumst. De initiatiefnemers van het project en
tevens de grondeigenaars zijn het Provinciebestuur Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z).
De gegevens van de opdrachtgever zijn:
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
Contactpersoon: Daan Ongkowidjojo (Daan.Ongkowidjojo@pomantwerpen.be)
KBO nr: BE 0881.701.987
De gegevens van de initiatiefnemers zijn:
Provinciebestuur Antwerpen
Desguinlei 100
2018 Antwerpen
Contactpersoon: Wim Lux (Wim.Lux@provincieantwerpen.be)
Waterwegen en Zeekanaal NV
Oostdijk 110
2830 Willebroek
Contactpersoon: Evi Triest (Evi.Triest@WenZ.be)
KBO nr BE 0254.028.251
Namens de initiatiefnemer werken volgende interne deskundigen mee aan het MER:
Gert Van de Genachte (Gert@intoe.be), aangesteld als intendant voor het project
Kris De Coster (Kris@intoe.be), aangesteld als intendant voor het project
Daan Ongkowidjojo (Daan.Ongkowidjojo@pomantwerpen.be)

1.5

Opdrachthouder van het MER

Het project-MER zal opgemaakt worden door ARCADIS Belgium. Voor de uitwerking van de discipline geluid
zal er beroep gedaan worden op DBA-plan.
De gegevens van de opdrachthouder zijn:
ARCADIS Belgium
Koningsstraat 80
1000 Brussel
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1.6

Team van deskundigen en hun medewerkers

1.6.1

Deskundigen

Volgens de Vlaamse wetgeving dient een MER opgesteld te worden door erkende MER-deskundigen. Volgend
team van deskundigen zal instaan voor de uitwerking van het project-MER:
 Hilde De Lembre (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline bodem, deeldomein pedologie
en geologie (EDA-282, onbepaalde duur) belast met de discipline bodem;
 Dirk Libbrecht (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline water, deeldomeinen
geohydrologie, oppervlakte- en afvalwater (EDA-512, onbepaalde duur) belast met de discipline water;
 Mieke Deconinck (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline fauna en flora (MER/EDA/590,
onbepaalde duur) belast met de discipline fauna en flora;
 Guy Putzeys (DBA-plan), erkend deskundige discipline geluid, deeldomeinen geluid en trillingen
(EDA-393, onbepaalde duur) belast met de discipline geluid;
 Hanne Carlens (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline landschap bouwkundig erfgoed
en archeologie, deeldomein landschap en discipline mens, deeldomein ruimtelijke aspecten (EDA817, onbepaalde duur) belast met de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en
mens – ruimtelijke aspecten;
 Paul Vanhaecke (ARCADIS Belgium), erkend deskundige discipline mens, deeldomein
psychosomatische aspecten en toxicologie (EDA-018, onbepaalde duur) belast met de discipline
mens – hinder en gezondheid.
Hanne Carlens zal instaan voor de coördinatie van het MER met in het bijzonder de interrelaties tussen de
disciplines.
Tabel 1.1: Overzicht van team van deskundigen

Deskundige

Discipline

Verantwoordelijk
voor

Hilde De Lembre

bodem,
deeldomein
pedologie en geologie

bodem

Dirk Libbrecht

water,
deeldomeinen
geohydrologie,
oppervlakteen
afvalwater

water

Mieke Deconinck

fauna en flora

fauna en flora

Guy Putzeys

geluid, deeldomeinen
geluid en trillingen

geluid

Hanne Carlens

landschap bouwkundig
erfgoed en archeologie,
deeldomein landschap
mens,
deeldomein
ruimtelijke aspecten

Paul Vanhaecke

mens,
deeldomein
psychosomatische
aspecten en toxicologie

Handtekening

landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie
mens – ruimtelijke
aspecten
coördinatie
discipline mens –
gezondheid
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1.6.2

Medewerkers

Nele Dhaese van ARCADIS Belgium zal instaan voor de ondersteuning van de deskundigen bij de uitwerking
van de disciplines bodem, fauna en flora, landschap en mens – socio-organisatorische aspecten.
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2

HISTORIEK VAN HET
PROJECTGEBIED

Het projectgebied van het project-MER is een onderdeel van het historische en tot op vandaag actieve
kleiontginningsgebied langs de Rupel. Er werd en wordt Boomse klei gewonnen voor de grofkeramische
sector, vroeger door vele kleinere steenbakkerijen, momenteel uitsluitend door Wienerberger (oostelijk van
het projectgebied gelegen).

2.1

Reconstructie van de ontginningsactiviteiten

De volgende figuren stellen een reeks van kaarten en luchtfoto’s voor die de evolutie van de ontginning
schetsen vanaf het einde van de 19de eeuw tot 2003. Hieronder wordt de legende voorgesteld:

De topografische kaart geeft aan dat met de kleiontginning reeds gestart was vóór 1895. Op kaart is duidelijk
te zien dat de ontginning aangevat werd vanaf de Kapelstraat en dat het front zich uitstrekte tussen de
Bosstraat en de Hoogstraat. Het kleifront volgde de 20 m-hoogtelijn. De toenmalige bebouwing aan de
Kapelstraat is nog steeds aanwezig.
Topografische kaart (NGI, 1895)

Reconstructie ontginningsfront (1895)

Figuur 2.1: Situatie van de kleiontginning in 1895

In 1936 heeft het kleifront reeds de 25 m-hoogtelijn bereikt. Ter hoogte van de Bosstraat komen reeds 3 kleine
vijvers voor wat kan wijzen op reeds beëindigde diepe ontginning.
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Topografische kaart (NGI, 1936)

Reconstructie ontginningsfront (1936)

Figuur 2.2: Situatie van de kleiontginning in 1936

Tussen 1936 en 1960 schuift het kleifront langzaam naar het noorden op en bereikt in 1960 in het westen de
wijk “Bosstraat”. De klei wordt ontgonnen op verschillende niveaus en op de topografische kaart van 1952 is
een aantal vijvers te zien die gescheiden worden door dijken. In 1960 grijpt diepe ontginning plaats in het
westen en het centrum van de groeve en zijn reeds een aantal vijvers opgevuld.
Reconstructie ontginningsfront (1952)

Reconstructie ontginningsfront (1960)

Figuur 2.3: Situatie van de kleiontginning in 1952 en 1960

In 1971 is het ontginningsfront voorbij de wijk “Bosstraat” opgeschoven. Centraal in de groeve komen enkele
diepe ontginningszones voor. Langsheen de talud aan de Bosstraat worden stortactiviteiten door Eternit
uitgevoerd. Net ten zuiden van de diepe ontginningen is eveneens gestort geweest. Het zuidelijk gedeelte van
de groeve wordt volledig ingenomen door droogsilo’s.
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Luchtfoto (NGI, 1971)

Reconstructie ontginningsfront (1971)

Figuur 2.4: Situatie van de kleiontginning in 1971

In 1976 is het ontginningsfront iets verder naar het noorden opgeschoven. Centraal in de groeve komen enkele
diepe ontginningen voor. In de oostelijke diepe ontginningszone zijn de huidige visvijvers herkenbaar.
Op Figuur 2.5 is te zien dat door Eternit onderaan het talud gestort werd. De toegangsweg die de Kapelstraat
met het stort verbindt is duidelijk waarneembaar. Het oostelijk en zuidoostelijk gedeelte van de kleigroeve werd
opgehoogd met zandige sedimenten die vrijkwamen tijdens de aanleg van de roeiwedstrijdbaan Hazewinkel
te Willebroek.
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Luchtfoto (NGI, 1976)

Reconstructie ontginningsfront (1976)

Figuur 2.5: Situatie van de kleiontginning in 1976

In vergelijking met de situatie in 1976 is het ontginningsfront in 1982 min of meer stabiel gebleven. Het Eternitstort is wat verder uitgedeind naar het zuiden. Centraal is de aanleg van de stortplaats van de stad Antwerpen
in volle gang.
Reconstructie ontginningsfront (1982)

Figuur 2.6: Situatie van de kleiontginning in 1982

Het ontginningsfront heeft in 1987 contact gemaakt met het kleifront dat ten oosten van de Hoogstraat gelegen
is. Het Eternit-stort breidt sinds 1983 verder uit in zuidelijke en zuidoostelijke richting. De stortplaats van de
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stad Antwerpen is in volle ontwikkeling. Ten oosten van de stortplaats
zijn de huidige visvijvers en het met zand opgehoogde gedeelte goed herkenbaar.
Luchtfoto (NGI, 1987)

Reconstructie ontginningsfront (1987)

Figuur 2.7: Situatie van de kleiontginning in 1987

Tussen 1980 en 1991 schuift het ontginningsfront lichtjes naar het noorden op. In 1995 stabiliseert het
ontginningsfront zich en zal in de periode tussen 1995 en 1999 nog slechts lichtjes wijzigen. Waar in 1995 nog
een vijver in een smalle ontginningssleuf tussen visvijvers en ontginningsfront aanwezig is, is deze waterplas
in 1999 door opvulling verdwenen. Op het zuidoostelijk opgehoogd gedeelte is het bos in volle ontwikkeling.
In 1999 zijn de storten van Eternit en de stad Antwerpen begroeid. In 1999 is het slibstort, tussen het Eternitstort en het stort van de stad Antwerpen, in volle opbouw. De zuidelijke dijk met de ontwateringsinstallatie is
goed herkenbaar.
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Luchtfoto (NGI, 1995)

Luchtfoto (NGI, 1999)

Figuur 2.8: Situatie van de kleiontginning in 1995 en 1999

In 2003 heeft het gebied zijn huidig uitzicht bereikt. Vanaf de Bosstraat tot de Hoogstraat zijn dit volgende
structuren:
 het door Eternit aangelegd stort;
 het door Nv Zeekanaal en Haveninrichtingen aangelegd stort;
 het stort van de stad Antwerpen;
 de visvijvers met net ten zuiden ervan het opgehoogde en intussen verbost gedeelte.

2.2

Reconstructie van de stortactiviteiten

Reeds tijdens de exploitatiefase werd afval en afgegraven gronden geborgen in de ontstane kleiputten.
Rekening houdend met de samenstelling en de herkomst van het aangevoerde afval zijn verschillende
deelzones te onderkennen in het studiegebied, namelijk:
1. Initiële aanvulling ter hoogte van de zuidoostelijke zone n.a.l.v. aanleg roeiwedstrijdbaan
Hazewinkel (het betreft zone 5 of Figuur 2.9);
2. Het door Eternit aangelegd stort (het betreft zone 1 op Figuur 2.9);
3. Het stort van de Stad Antwerpen (het betreft zone 2 op Figuur 2.9);
4. Het bergen van gronden en gipsafval door de NV Zeekanaal (het betreft zones 3 en 4 op Figuur
2.9);
5. Zones waar geen opvullingen of stortactiviteiten plaatsgrepen;
6. Witte vlekken.
Deze zones zijn aangeduid op Figuur 2.9.
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Figuur 2.9: Situering van verdachte zones ikv het bodemonderzoek

2.2.1

Initiële aanvulling ter hoogte van de zuidoostelijke zone

Over de aanvulling ter hoogte van het zuidoostelijk gedeelte van de groeve zijn geen documenten
teruggevonden. Het enige wat geweten is, is dat het zand, waarmee de zone opgehoogd werd, afkomstig is
van de aanleg van de roeiwedstrijdbaan Hazewinkel te Willebroek. Vanaf de Kapelstraat vertrok een werfweg
die toegang verschafte tot het opgehoogde gedeelte. In 1972 werd, voor de aanleg van de E19 van BrusselAntwerpen, zand gewonnen waardoor de putten ontstonden waaruit de latere roeiwedstrijdbaan uit ontstond.
Het resterend zand dat vrijkwam tijdens het aanleggen van de roeibaan werd afgevoerd naar de kleigroeve.
De roeibaan werd in gebruik genomen op 29 mei 1975. Hieruit kan afgeleid worden dat de ophoging voltooid
werd ten laatste tijdens de eerste maanden van 1973.
Over de kwaliteit en samenstelling van de gronden, waaruit het ophogingslichaam is samengesteld, zijn geen
gegevens beschikbaar. De herkomst van het zand laat toe te concluderen dat de gronden normaliter niet
verontreinigd zijn.

2.2.2

Het door nv Eternit aangelegde stort

Reeds begin zeventiger jaren werd door Eternit in het gebied gestort binnen zone 1 (zie Figuur 2.9). De
stortactiviteiten zijn doorgegaan vermoedelijk tot in 1983. Op Figuur 2.10 is de finale omvang van het Eternitstort te zien. De werfweg, die de stortplaats met de Kapelstraat verbindt en waarover het asbesthoudend
materiaal werd aangevoerd, geldt eveneens als verdachte zone.
In september 1983 werd de vergunning tot het verder exploiteren van een stortplaats voor afval van
asbestcementproducten en andere vezelcementproducten en voor waterzuiveringsslibs door Eternit door de
bestendige deputatie van de provincie Antwerpen geweigerd. Deze weigering werd in beroep bij de Vlaamse
Executieve in december 1983 bevestigd. Er mag bijgevolg geconcludeerd worden dat de stortactiviteiten door
Eternit einde 1983 gestaakt werden. Dit wordt bevestigd door hetgeen te zien is op de luchtfoto die genomen
is in 1987.
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Stortactiviteiten door Eternit (1976)

Voltooid Eternit-stort (1987)

Figuur 2.10: Het stort van Eternit

2.2.3

Het stort van de stad Antwerpen

Sinds juni 1973 werd op het terrein door de stad Antwerpen een stortplaats voor verkleinde huishoudelijke
afvalstoffen uitgebaat. In juli 1983 werd aan de Stad Antwerpen geen vergunning meer verleend voor het in
bedrijf houden van haar stortplaats. In deze periode van 10 jaar werd in totaal ca 1.200.000 m³ afval, er werd
rekening gehouden met de inklinking van het gefermenteerd afval, geborgen. De omvang van het stort is
duidelijk te zien op de luchtfoto van 1987 in Figuur 2.11.
De gemiddelde dikte van de afvalberg bedraagt 12 m en op 3 plaatsen werden ontluchtingsbuizen voorzien
ter hoogte van het zuidoostelijk gedeelte van het stortmassief. De ontluchtingspijpen zijn vanaf de bodem van
de kleiput opgebouwd uit geperforeerde betonnen ringen met een doorsnede van 50 cm die verticaal op elkaar
geplaatst werden. Onderaan het stort werd geen drainage voorzien. Vermoedelijk werd het stort niet (volledig)
afgedekt. Dit blijkt namelijk uit aanwezigheid van huisvuil tot op het maaiveld tijdens het uitvoeren van boringen
tijdens het indicatief bodemonderzoek van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in 2008.
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Figuur 2.11: Huisvuilstort van de stad Antwerpen (1987)

2.2.4

Het bergen van gronden en gipsafval door de NV Zeekanaal

Volgens de door de bestendige deputatie in februari 1991 afgeleverde vergunning aan de Nv Zeekanaal en
Haveninrichtingen werden volgende materialen geborgen in de kleigroeve, namelijk:
 ca. 1.150.000 m³ grond. Deze grond wordt omschreven als ongeroerd waardoor aangenomen wordt
dat deze gronden niet verontreinigd zijn.
 40.000 m³ gipsafval en met zware metalen verontreinigde gronden.
Deze gronden zijn vrijgekomen tijdens de aanleg van de doorsteek van het Zeekanaal Brussel naar de Schelde
toe die gepaard ging met de aanleg van de zeesluis in Hingene.
In zijn schrijven van 14 juni 1991 stelt de administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen aan het College van
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Rumst voor om de met gips vermengde gronden te bergen in
put nr I, die in zone II gelegen is (zie Figuur 2.12). Aangezien het gipshoudend afval op dat moment de verdere
uitvoering van de werken aan het nieuwe kanaaltracé blokkeert, was het afgraven en afvoeren van het
gipshoudend afval dringend.
Het is niet duidelijk of het gipshoudend afval op deze locatie uiteindelijk is geborgen. Het aanvoeren van het
afval en de bodem gebeurde gefaseerd. In de periode oktober tot december 1992 werd 214.000 m³, waarvan
70.000 m³ gipshoudende gronden, geborgen in de groeve. De resterende volumes werden pas in de periode
1994-1995 aangevoerd. Op de luchtfoto van 1995 is evenwel weinig te zien van de aanleg van het slibstort
terwijl de luchtfoto van 1999 aangeeft dat de bergingsactiviteiten reeds gestaakt zijn. Het ziet er dus naar uit
dat het bergen van het gros van de niet verdachte gronden na 1995 werd uitgevoerd.
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Figuur 2.12: Put nr I, gelegen in zone II, waarin vermoedelijk de met gips vermengde gronden gestort werden

2.2.5

Zones waar geen opvullingen of stortactiviteiten plaatsgrepen

Op basis van beschikbare gegevens zijn er 3 zones aanwezig waar vermoedelijk niet werd aangevuld. Het
maaiveld zou er dus min of meer moeten samenvallen met het bovenvlak van het resterend gedeelte van de
Formatie van Boom. Het betreffen volgende zones, namelijk:
1. De zuidelijke niet opgehoogde zone: deze zone wordt omsloten door het slibstort, het stort van de
stad Antwerpen, de zuidoostelijke ophoging en de Kapelstraat. In het verleden waren hier droogsilo’s
en enkele bedrijfsgebouwen aanwezig. Verder wordt deze zone doorsneden door een werfweg die de
Kapelstraat met de opgehoogde zone verbindt. Alle gebouwen zijn intussen verdwenen. Het is niet
duidelijk wat met het puin gebeurd is.
2. De visvijvers die zijn ontstaan ten gevolge van diepe ontginningen in de loop van de jaren zeventig.
Er zijn geen aanwijzingen aanwezig dat in deze putten gestort werd.
3. Het meest recente exploitatieplateau. Hier is nog een achtergelaten afgraafmachine aanwezig. De
positie van de afgraafmachine geeft aan dat dit plateau hoogstwaarschijnlijk niet werd opgehoogd.

2.2.6

Witte vlekken

Binnen het projectgebied zijn ook een aantal witte vlekken aanwezig waar geen informatie beschikbaar is over
wat precies plaatsgreep na de exploitatiefase. Het betreffen 2 zones, namelijk:
1. Zone 6 op Figuur 2.9: de zone tussen de visvijvers en de Hoogstraat.
2. Zone 7 op Figuur 2.9: de zuidwestelijke hoek van de kleiontginning, meer bepaald de zone tussen
Bos- en Kapelstraat, het Eternit-stort en het slibstort.
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3

PROJECTBESCHRIJVING

3.1

Afbakening projectgebied & eigendomssituatie
Kaart 1: Topografische kaart
Kaart 2: Luchtfoto
Kaart 3: Gewestplan
Kaart 4: Stratenatlas

Het gedeelte van het projectgebied waar de sanering en verondieping zal plaatsvinden, situeert zich op de
rechteroever van de Rupel, ten noorden van de Kapelstraat in Boom en Rumst. De westelijke grens wordt
gevormd door de woonwijk langs de Bosstraat en Nachtegaalstraat. De Hoogstraat en het verlengde ervan
vormen de oostelijke grens. Ten oosten hiervan bevindt zich het vijver- en bosgebied dat ontstond door de
recentere ontginningen (oa Swenden en Heylen en de huidige ontginning Wienerberger). De noordelijke grens
wordt gevormd door de toekomstige ontginningszone van Wienerberger.

Figuur 3.1: Aanduiding eigendomssituatie

Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 55 ha waarvan het grootste deel eigendom is van de provincie
Antwerpen (ca. 36 ha) en W&Z (ca. 15 ha). Het project zal gerealiseerd worden op hun eigendommen en in
zeer beperkte mate het terrein van het Hermesfonds (ic in functie van de afwerking van de sanering). De
visvijver centraal in het projectgebied is eigendom van Vereniging KM De Lustige Vissers (rood aangeduid in
Figuur 3.1, oppervlakte 1,65 ha) en zal verworven worden door provincie Antwerpen. De plas in het noorden
is deels eigendom van de provincie Antwerpen, deels van Wienerberger (aangeduid in bruin op Figuur 3.1) en
wordt ook gerekend tot het projectgebied.
Het projectgebied wordt dus gedefinieerd als de volledige eigendom van het provinciebestuur
Antwerpen, van Waterwegen en Zeekanaal NV en de visclub (te verwerven) en een deel van de
eigendom Wienerberger opgekleurd in Figuur 3.1.
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Het projectgebied is nauwkeurig afgelijnd, ic op kadasterniveau, in de kaartenbundel. Dit betekent niet dat
over het volledige projectgebied activiteiten (ontbossing, sanering, verondieping of eindafwerking) plaats
vinden. Niet voor het project gebruikte delen/percelen kunnen een functie hebben op vlak van milderende
maatregelen.
In functie van de sanering en verondieping van de voormalige ontginningszone, zal er op de rechtoever van
de Rupel een nieuwe overslaginfrastructuur gebouwd worden voor de aanvoer van gronden. Deze
infrastructuur zal stroomafwaarts van de bestaande steiger van Wienerberger gebouwd worden en wordt
indicatief gesitueerd op de onderstaande figuur (donkerblauwe balk).

Figuur 3.2: Aanduiding van nieuwe overslaginfrastructuur

Hoger werd reeds aangegeven dat het project eigenlijk ook de verwerving en natuurinrichting als toegankelijk
natuurreservaat omvat van het vijvergebied ten oosten van het projectgebied (huidig eigendom Prayon Rupel).
Dat wordt niet in het MER beschreven of beoordeeld omdat hier geen MER-plichtige ingrepen zullen worden
uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat met dit gegeven als ontwikkelingsscenario wordt rekening gehouden of dat
het gebied tijdens de exploitatie kan gebruikt worden in functie van milderende maatregelen.
Ook in de private enclaves ten zuiden van het projectgebied (ic de eigendommen Hermesfonds en private
eigendommen) kunnen maatregelen worden voorgesteld die, mits akkoord van de eigenaars een milderend
effect hebben zonder dat deze eigendommen tot het projectgebied behoren.

3.2

Projectonderdelen

3.2.1

Ontbossing als terreinvoorbereiding

Uit de vergelijking van het bestaande reliëf met het ontworpen nieuwe reliëf kan afgeleid worden binnen welke
zone grondophogingen zullen plaatsvinden. Deze zone komt logischerwijze ook overeen met de zone die
(tijdelijk) ontbost zal worden (in de mate dat er bos voorkomt). De betrokken percelen zijn uiteraard alle gelegen
in het afgelijnde projectgebied en de volledige eigendom van het provinciebestuur en W&Z. De zuidzijde van
het projectgebied en de 2 private zones ten zuiden van het projectgebied blijven gevrijwaard en zullen niet
ontbost worden.
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Bestaande situatie

Sanering met verondieping

Verdere verondieping

Figuur 3.3: Visualisatie van het reliëf voor, tijdens en na het project

De te ontbossen zone bestaat uit spontaan opgeschoten bossen van verschillende leeftijd rekening houdend
met de activiteiten die plaatsgevonden hebben in het gebied. De oudste bomen bevinden zich in het zuidelijk
deel waar men begonnen is met de kleiontginning. De jongste bomen groeien op de zones waar na de
ontginning de groeven opgevuld werden met stortmateriaal (Eternitstort, huisvuilstort en stort met gipshoudend
afval).
In het project-MER zal een overzicht gegeven worden van de kartering van de bossen in het projectgebied
waarbij ook de leeftijd van de verschillende ‘bestanden’ bepaald is. Op basis daarvan zullen de totale te
ontbossen bosoppervlakte, de compensatiefactor per perceel en de compensatieopgave worden vastgesteld.
Overleg met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is daarbij voorzien.
De resulterende boscompensatieopgave zal door de initiatiefnemers in natura worden gerealiseerd aangezien
met een ontbossingsoppervlakte van meer dan 3 ha fysieke compensatie is vereist. De volledige
boscompensatie zal binnen het gebied zelf uitgevoerd worden. Afhankelijk van de werkelijke
compensatieplicht wordt na de reliëfwijziging het volledige gebied dus opnieuw bebost.
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3.2.2

Sanering van 2 historische stortplaatsen en grondwater door
afdekking

Uit het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) dat in 2014 werd uitgevoerd door Technum blijkt
dat er een bodemsanering noodzakelijk is voor:
 de ophogingen en afdeklaag van het Eternit-stort die lokaal verontreinigd zijn met asbest en zware
metalen;
 de grondwaterverontreiniging met anionen en kationen die voornamelijk afkomstig is van het stort met
huishoudelijk afval; er is voor sulfaat een verspreidingsrisico naar de Rupel.

Figuur 3.4: Situering te saneren zones

Op basis van de verontreinigingscontouren die in het OBBO werden bepaald en als te saneren werden
aangeduid wordt momenteel een bodemsaneringsproject (BSP) opgemaakt waarbij uitgegaan wordt van 3
uitvoeringsvarianten:
 uitvoeringsvariant 1: ‘Afdek beide stortplaatsen’
o aangepaste topografie i.f.v. afdekken stortplaatsen
 asbest: terrassen met hoogteverschil van 5 m, hellingen max. 33 %
 huisvuil: ophoging i.f.v. toekomstige zettingen, hellingen 10 %
o monitoring afwatering
 uitvoeringsvariant 2: ‘Optimalisatie topografie’
o deze uitvoeringsvariant bestaat eveneens uit het ophogen en afdekken van de beide
stortplaatsen
o bijkomend wordt de zone tussen beide zones eveneens aangevuld met grondoverschotten
zodat één samenhangend zacht naar het zuiden afhellend reliëf ontstaat in plaats van een
landschap met steile hellingen en terrassen in gevolge 2 afzonderlijke saneringen
o monitoring afwatering
 uitvoeringsvariant 3: identiek aan uitvoeringsvariant 2 maar met (grond)waterzuiveringsinstallatie
(GWZI)’
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Het doel van de saneringen is enerzijds het correct afwerken van de stortplaatsen (conform Vlarem) en
anderzijds het afdekken van het materiaal van de storten om het risico aan directe blootstelling te vermijden.

Bestaande toestand

Uitvoeringsvariant 1

Uitvoeringsvariant 2

Figuur 3.5: Voorstelling van het reliëf in de bestaande situatie en bij de 2 uitvoeringsvarianten van het BSP

De meest waarschijnlijke uitvoeringsvariant is variant 2 waarbij de beide stortlocaties afgedekt zullen worden
maar waarbij ook de zone tussen de storten verondiept wordt om te komen tot één aantrekkelijk reliëf in relatie
tot de nabestemming. Beide storten zullen op een verschillende manier worden afgedekt.
Opbouw afdekking Eternitstort:
 eerst afdekking met een laag grond;
 hierboven op komt een signalisatie geotextiel dat in de toekomst dient als waarschuwing voor de
onderliggende grondlagen met asbest;
 vervolgens wordt een drainagemat gelegd die voor de gecontroleerde afwatering van het afgedekte
stort zal zorgen;
 tot slot wordt met een pakket grond aangebracht waarvan de dikte afhankelijk is van de gekozen ‘no
regret’ morfologie.
Opbouw afdekking huisvuilstort (conform de Vlarem II-wetgeving):
 eerst afdekking met een laag grond;
 hierboven op komt een kleimat die percolatie door regenwater voorkomt;
 op de kleimat wordt een HDPE-folie aangebracht;
 vervolgens wordt een drainagemat gelegd die voor de gecontroleerde afwatering van het afgedekte
stort zal zorgen;
 tot slot wordt met een pakket grond waarvan de dikte afhankelijk is van de gekozen ‘no regret’
morfologie;
 tevens zal er een systeem voor het ontgassen van het stort onder de folie moeten voorzien worden.
De finale afdekking met grond boven de drainagematten zal een dikte hebben van minstens 2 m waardoor
een beworteling met hoogstammige bomen opnieuw mogelijk wordt.
De zone tussen de stortlocaties wordt enkel afgedekt met grond.
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Figuur 3.6: Weergave van het profiel na sanering thv de storten en de tussenliggende zone

De keuze van de uitvoeringsvariant zal bepaald worden in het BSP.
De drainagelaag zal het water in zuidelijke richting afvoeren (richting Rupel) waar het zal gemonitord worden.
Indien blijkt dat er te hoge concentraties anionen/kationen zich blijven verspreiden richting de Rupel wordt een
back-up variant voorzien met pompen en een grondwaterzuiveringsinstallatie.
Binnen de saneringswerken wordt het volume grond voor afdekking van de stortplaatsen geraamd op ca.
2.300.000 m³, voor een beperkt deel onder de geotextiel en ondoorlatende folie/kleimat. Er zullen binnen het
gebied enkel partijen niet-verontreinigde grond (met eventueel natuurlijke aanrijkingen) aangevuld worden die
conform Vlarebo en rubriek 60 van het Vlarem voldoen aan de milieuhygiënische normen. Ook voor de
bovenste 2 meter worden enkel niet-verontreinigde gronden aangewend (code 211 of natuurlijk aangerijkte
gronden).
Het reliëf dat ontstaat na sanering van de stortplaatsen annex verondieping tussen de storten is weergegeven
in Figuur 3.7.
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Figuur 3.7: Digitaal Hoogtemodel van de situatie na sanering van de stortplaatsen annex verondieping tussen de storten

3.2.3

Aanvullende verondieping van de voormalige groeve

Het bestaande reliëf binnen het projectgebied is het gevolg van de ontginningsactiviteiten en stortactiviteiten
in het verleden en ligt beduidend lager dan het oorspronkelijke maaiveld voorafgaand aan klei-ontginning. Na
het uitvoeren van de sanering zal daarom een aanvullende verondieping van het overige gedeelte van het
projectgebied plaatsvinden.
Om binnen het projectgebied de gewenste morfologie te bereiken in functie van het realiseren van de
nabestemming zal, aansluitend bij het saneringsreliëf, een verdere aanvulling gebeuren in de oostzijde van
het terrein, aansluitend bij de Hoogstraat in het oosten en het actieve ontginningsfront in het noorden. Deze
aanvullende reliëfwijziging moet dus in combinatie gezien worden met de ontworpen morfologie in de
saneringszone.
Binnen deze bijkomende aanvulling kan ca. 2.200.000 m³ grond geborgen worden. De herkomst en de
milieuhygiënische kwaliteiten van deze grond is vandaag nog niet gekend. Wel kan gesteld worden dat deze
aan te voeren grond zal voldoen aan de VLAREBO-normen.
Het reliëf dat ontstaat na verondieping door aanvulling met uitgegraven bodem ten oosten van de sanering is,
samen met het saneringsreliëf zelf, weergegeven in Figuur 3.8.
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Figuur 3.8: Digitaal Hoogtemodel van de situatie na verondieping door aanvulling ten oosten van de sanering

3.2.4

Aanvoer van gronden voor de reliëfwijziging

Voor de reliëfwijziging (sanering en verondieping) zal ca. 4.500.000 m³ grond noodzakelijk zijn. De aanvoer
kan gebeuren via de binnenvaart en overslaginfrastructuur langs de Rupel.
De loscapaciteit van de bestaande publiek-private samenwerking (PPS) kade van Wienerberger bedraagt
400.000 ton/jaar voor gronden in kader van de sanering en landschapsherstel. Gezien er over een periode
van 3 à 8 jaar 6.750.000 ton (= 4.500.000 m³ x 1,51) grond aangevoerd moet worden, dient de loscapaciteit
alleszins verhoogd te worden. W&Z voorziet daarom de bouw van een publieke kade langsheen de Rupel met
een loscapaciteit van maximaal 1.200 ton/uur.
Vanaf beide kades kan aangesloten worden op de aanvoerroute over de Wienerbergersite. Ter hoogte van de
Nieuwstraat wordt een ondertunneling van de Nieuwstraat voorzien. Deze tunnel is reeds vergund. Het
jaagpad langs de Rupel, tevens fietspad, is reeds omgelegd en deels ingetunneld in 2016 door Wienerberger.
Dankzij beide tunnels zal het geplande vrachtverkeer vanaf de kaaien naar het groevelandschap volledig
ongelijkvloers en dus conflictvrij verlopen ter hoogte van het publiek verkeer langs de Nieuwstraat en het
jaagpad.
Ten noorden van de Nieuwstraat is er een industriële weg gebouwd in 2016 door Wienerberger over hun
fabrieksterrein die voorzien is van wielwas- en sproeiinstallaties. Dit geheel zal leiden tot een performante,
conflictvrije verbinding tussen beide kades enerzijds en het kleiontginningsgebied anderzijds. De net
opgesomde infrastructuur is aangeduid in het rood op de onderstaande figuur. Vermits deze volledig vergund

1

Overeenkomstig de Code Goede Praktijk – Studie van ontvangende groeve en graverij rekenen we met een dichtheid van 1,5 ton/m³
voor los gepakte gronden (ic zoals op een schip of dumper).
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is en gebouwd is in de periode januari – september 2016, vormt de
aanleg van deze infrastructuur geen te beoordelen projectingreep in het project-MER. Het gebruik ervan zal
wel beoordeeld worden.

Figuur 3.9: Wielwasinstallatie in aanbouw (links) en intunneling van het fietspad/jaagpad (rechts)

Voor het verdere transport naar het projectgebied zijn 2 alternatieven, aangeduid op Figuur 3.11:
 De wegenis in groen is tijdelijke wegenis, voor de eerste helft reeds bestaand, uit gekeurd puin op
geotextiel.
 De wegenis in blauw is in een alternatieve route die bestudeerd wordt om op een kortere wijze het
projectgebied te bereiken vanaf de kade. Om deze te kunnen realiseren is bijkomende
grondverwerving vereist waartoe momenteel onderhandelingen lopen.

Figuur 3.10: Reeds bestaande deel (nood-zuid-deel) van de in groen aangeduide transportroute op Figuur 3.11
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Figuur 3.11: Indicatieve aanduiding transportroutes

Tussen de kade en de groeve zal de grond aangevoerd worden met dumpers. De transportcapaciteit bedraagt
ongeveer 40 ton per dumper.
De herkomst van de gronden is momenteel niet bekend. Het doel is om grondoverschotten aan te voeren van
grote infrastructuurwerken van algemeen belang in opdracht van overheden. Deze focus op grote werken van
overheden is gebaseerd op de voorgenomen aanvoer per schip en de voorbeeldfunctie die de overheid heeft
op vlak van duurzaam vervoer enerzijds en het nuttig hergebruik van grondoverschotten anderzijds.
Enkele typische voorbeelden zijn grote wegeniswerken in opdracht van Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Via Invest, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel,..., de aanleg van wachtbekkens of
natuurherstelprojecten in opdracht van water(loop)beheerders, haven- en waterwegwerken (bvb in opdracht
van W&Z).

3.2.5

Eindafwerking en
nabestemming

landschapsaanleg

in

functie

van

de

Het is de bedoeling om het terrein met zijn huidige topografie, dewelke het gevolg is van ontginning en
stortactiviteiten, om te vormen naar een terrein met een morfologie die de bestemming zoals bepaald in het
gewestplan mogelijk maakt. Momenteel wordt dus uitgegaan van de bestemming zoals opgenomen in het
gewestplan, namelijk golf gerelateerde eco-recreatie. Er zal gewerkt worden met stabiele gronden en flauwe
hellingen in functie van de stabiliteit.
Na realisatie van het reliëf zal door actieve bebossing met inheems loofbos in bosherstel worden voorzien (en
tevens de boscompensatie ingevuld). Daartoe wordt een landschapsplan opgemaakt. Het gebied wordt terug
toegankelijk gemaakt en onverharde en semi-verharde paden zullen worden voorzien. De bebossing en
toegankelijkheid zullen als projectkenmerk meegenomen worden en aanbevelingen op dit vlak (ecologisch,
landschappelijk, recreatief, ..) kunnen worden gedaan in dit MER.
Visvijvers zullen niet meer aanwezig zijn in het projectgebied. Voor Vereniging KM De Lustige Visser zal een
andere locatie gezocht worden.
Een recreatieve exploitatie van het gebied vormt geen voorwerp van het project-MER aangezien deze nog
niet gekend is. De afwerking is gewestplanconform en houdt alle mogelijkheden voor een groen-recreatieve
invulling open. De exploitatie zal dan ook niet worden bestudeerd.
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3.2.6

Bouw van nieuwe overslaginfrastructuur langs de Rupel

Op de rechtoever van de Rupel zal een nieuwe overslaginfrastructuur gebouwd worden. Deze kaai zal 200 m
lang zijn en 30 m breed. De overslaginfrastructuur is bestemd voor grootschalige overslag van bulkmaterialen,
meer bepaald van grondoverschotten, en is zodanig gedimensioneerd dat 2 achter elkaar liggende duwbakken
van ca. 75 m tegelijkertijd gelost kunnen worden door 4 grijpkranen. Deze dimensionering is ingegeven door
de noodzaak om in een relatief korte tijdsspanne (3 à 5 jaar) grote hoeveelheden grondoverschotten te kunnen
verwerken. De bouwheer is Waterwegen en Zeekanaal (W&Z).
De bouw van de overslaginfrastructuur omvat volgende werken:
 heien van buispalen en damplanken;
 aanvulling van de ruimte achter de damwand;
 storten van beton om een werkplatform te maken voor de kranen;
 plaatsing van aanhorigheden aan de infrastructuur om een veilige exploitatie mogelijk te maken
(bolders, ladders,…).

3.3

Projecttiming & fasering

De sanering en verondieping starten, gelet op de te doorlopen procedures (MER, BSP, vergunningen) en het
aantrekken van uitgegraven bodem (afkomstig van publieke infrastructuurwerken) ten vroegste medio 2018.
De duurtijd is afhankelijk van het aanbod aan gronden voor aanvulling, wat op zijn beurt afhankelijk is van
publieke infrastructuurwerken waarbij grote volumes grond worden uitgegraven en die op aanvaardbare
afstand van het bevaarbare waterwegennetwerk zijn gelegen, en kan dus hooguit ‘geraamd’ worden.
De minimum uitvoeringsduur kan niet korter dan 3 jaar zijn gelet op het vereiste grondvolume in relatie tot de
kaaicapaciteit. Een maximale uitvoeringsduur wordt geschat op 8 jaar.
De uitvoeringsperiode ligt hiermee binnen het tijdsvenster 2018-2025. De uitvoering verloopt theoretisch
gezien continu in die zin dat over de volledige periode gezocht wordt naar grondoverschotten en
grondoverschotten kunnen geborgen worden. In de praktijk zal de aanvulling echter in campagnes gebeuren
rekening houdend met de synchronisatie met de infrastructuurwerken waarbij de gronden vrijkomen. Een
ruimtelijke fasering is momenteel niet voorhanden en wordt zelfs als hypothese niet opgemaakt aangezien dit
al te sterk afhankelijk is van de mogelijk aan te trekken partijen grondoverschotten, hun geotechnische en
milieutechnische kwaliteiten, …
Evenwel kunnen op vlak van fasering wel volgende principes naar voor geschoven worden:
 De sanering door aanvulling en afdekking van elke stortplaats vormt een deelproject wat zo veel als
mogelijk aaneensluitend en op een zo kort mogelijke periode wordt gerealiseerd.
 De verondieping tussen de stortplaatsen volgt idealiter zo snel als technisch mogelijk de sanering zelf.
 De verondieping van de oostelijke zone is een deelproject op zich en kan relatief onafhankelijk van
het saneringsreliëf worden gerealiseerd.
 De aanvulling gebeurt steeds definitief (DOP). Met uitzondering van de gronden voor finale afdekking
van de stortplaatsen of teelaardelagen wordt er niet tussentijds gestockeerd (TOP). Dit beperkt hinder
maar ook kosten.
 Er wordt op een logische terugschrijdende wijze aangevuld; hiermee bedoelen we dat de aanvullingen
idealiter starten op de grootste afstanden tot de kaai waardoor aangevulde zones niet met zwaar
verkeer hoeven te worden betreden. Bodemverslemping en verstoring worden hiermee vermeden.
Eventuele tijdelijke werfwegen in gekeurd puin op geotextiel tot aan het aanvulfront worden dan ook
terugschrijdend afgebroken voorafgaand aan aanvulling.
 Rekening houdend met de verschillende verwachte geotechnische en milieutechnische kwaliteit
enerzijds, de geotechnische vereisten van aanvulling en de opbouw van de saneringen zal er gewerkt
worden met meerdere aanvulfronten. Hun aantal en oppervlakte zal, binnen deze randvoorwaarden,
zoveel als mogelijk beperkt worden.
 Deelzones waar het reliëf is gerealiseerd worden onmiddellijk afgewerkt (inzaaien, deels bebossen).
In het MER kunnen aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot uitvoeringstiming of fasering.
De bouwtijd van de bijkomende overslaginfrastructuur wordt geschat op 1 jaar.

33

KENNISGEVING – SANERING & VERONDIEPING ONTGINNINGSGEBIED RUMST

3.4

Alternatieven

3.4.1

Locatiealternatieven

Het project omvat de sanering van een aanwezige bodemverontreiniging en de opvulling van een voormalige
kleigroeve. Het bestuderen van locatiealternatieven is in die context niet relevant.

3.4.2

Doelstellingsalternatieven

De doelstelling van het project is om het verspreidingsrisico van een verontreiniging te beperken en om nadien
een gewestplanconforme nabestemming mogelijk te maken binnen het projectgebied door de aanleg van een
morfologie via verondieping.
In dit project-MER worden geen doelstellingsalternatieven beschouwd.

3.4.3

Inrichtingsalternatieven

Voor het uitvoeren van de sanering door afdekking zijn er 2 varianten. Deze varianten verschillen in de mate
van herstel van de topografie binnen het projectgebied. Aangezien deze keuze bepaald zal worden bij de
goedkeuring van het BSP worden er in het project-MER geen inrichtingsalternatieven beschouwd.

3.4.4

Programma alternatieven

Het project omvat enkel het saneren en verondiepen in functie van het geschikt maken van het terrein voor de
realisering van een gewestplanconforme nabestemming in het projectgebied. Het is nog niet bekend hoe de
effectieve invulling en exploitatie van de nabestemming vorm zullen krijgen. De exploitatie van de
nabestemming vormt dus geen onderdeel van het project. Er zullen dan ook geen programma alternatieven
beschouwd worden in het project-MER.

3.4.5

Faseringsalternatieven

De uitvoering van het project zal bepaald worden door de beschikbaarheid van gronden om voor de
verondieping te zorgen. Om hoger reeds uiteengezette redenen wordt in het MER geen faseringsplan naar
voor geschoven noch alternatieven. Maar wel een reeks principes. Mogelijks volgen uit de milieubeoordeling
voorstellen naar fasering of bijkomende principes daarvoor met het oog op de mildering van milieueffecten.

3.4.6

Ontsluitingsalternatieven

Zoals aangegeven onder paragraaf 3.2.4 wordt er vanuit gegaan dat de aanvoer van grond volledig zal
gebeuren via de Rupel om de mobiliteitseffecten van het project zo gering mogelijk te houden. Vanaf de kades
zijn wel 2 routes mogelijk. Er zullen in het project-MER dus 2 alternatieven voor de ontsluiting vanaf de Rupel
beoordeeld worden (zie Figuur 3.11).

3.4.7

Uitvoeringsalternatieven

Er zijn voor dit project geen belangrijke uitvoeringsalternatieven. Wel wordt voor bepaalde aspecten
geëvalueerd of, als milderende maatregel, een alternatieve uitvoering kan worden voorgesteld. Waar relevant
worden in dit MER aanbevelingen onder de vorm van milderende maatregelen voor deze aspecten
geformuleerd.

3.4.8

Nulalternatief

Een nulalternatief is de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling die zal plaatsvinden in geval het project
niet wordt uitgevoerd. Voor dit project betekent dit dat er geen verondieping van de voormalige kleigroeve zal
plaatsvinden. De sanering door afdekking zal wel uitgevoerd worden aangezien dit vanuit het Bodemdecreet
verplicht is. In het nulalternatief zal de herbestemming met andere woorden moeten gerealiseerd worden op
een gesaneerd terrein maar zonder herstel van de oorspronkelijke topografie doch op en tussen 2 afzonderlijke
afgedekte stortplaatsen.
Relevante effecten van het nulalternatief zullen bij de betreffende disciplines in het project-MER op een
kwalitatieve wijze worden toegelicht.
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4

JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT

4.1

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Tabel 4.1: Overzicht van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
Toelichting

Relevantie

Verwijzing

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (van kracht sinds
1/09/09)

De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening geeft aan voor welke ingrepen een
stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Onder andere voor
reliëfwijzigingen en het kappen van hoge bomen zijn stedenbouwkundig
vergunningsplichtig. Aangezien de aanvraag in 2017 gelanceerd wordt, zal dit via
de procedure omgevingsvergunning verlopen.
Voor de MER-plichtige projecten dient een project-MER de vergunningsaanvraag
toegevoegd te worden.

Ja

-

Omgevingsvergunning

De procedure voor de omgevingsvergunning zit vervat in het
Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en het bijhorende
uitvoeringsbesluit van 27 november 2015. Daarbij is zo veel mogelijk aansluiting
gezocht bij de vergunningsprocedures die vandaag al bestaan. De bepalingen
wanneer een vergunning nodig is, blijven geregeld via de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening enerzijds, en het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
en Vlarem II anderzijds. Vlarem I, waarin voornamelijk procedurele regels staan,
zal bij de inwerkingtreding vervallen.
Momenteel is er een ontwerp in opmaak m.b.t. ‘Besluit Vlaamse Regering
betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten
voorafgaand en tijdens de omgevingsvergunningsprocedure’. Dit besluit zal
samengevoegd worden met het besluit naar aanleiding van de omzetting van de
EU-project-MER Richtlijn (2014/52/EU).
Het kantelpunt voor lopende m.e.r-plichtige projecten is de beslissing over de
volledigheidsverklaring van de kennisgeving. De MER wordt uitgevoerd
overeenkomstig de procedure die van toepassing was op dat ogenblik.
Indien de vergunningsaanvragen na 23/02/2017 worden ingediend, zal niet langer
een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning moeten
aangevraagd worden. Eén gezamenlijke procedure tot het verkrijgen van een
omgevingsvergunning zal volstaan.
Minstens voor de aanvullende verondieping is een omgevingsvergunning vereist.
De exacte afbakening van welke projectonderdelen via omgevingsvergunning
worden vergund dan wel via de goedkeuring van het Bodemsaneringsproject
(BSP) wordt verder onderzocht.

Ja

-

RUIMTELIJKE ORDENING
Ruimtelijk ordeningsrecht
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Gewestplan

Het gewestplan legt de bestemming van het grondgebied vast.
Het merendeel van projectgebied is bestemd als golfterrein. Op de rand van het
projectgebied zijn echter ook de volgende bestemmingen aanwezig: uitbreiding
van ontginningsgebied met nabestemming groengebied, natuurgebied met
bijzondere voorschriften voor de kleinijverheid, groengebied en woongebied. Er is
ook een reservatiestrook voor de omlegging van Kapelstraat en Nieuwstraat
afgebakend, die het projectgebied doorkruist. De nieuwe overslaginfrastructuur
komt te liggen in een zone die bestemd is als oeverstrook met een bijzondere
bestemming.

Ja

Andere stedenbouwkundige plannen (RUP, BPA, …)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald
gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) of
Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) vervangen de gewestplannen.
De te saneren put ligt quasi grotendeels binnen de ontwerp afbakeningslijn van het
PRUP ‘Kleinstedelijk gebied Boom-Rumst’. Dit PRUP voorziet geen
bestemmingswijziging maar legt de grens tussen het stedelijk gebied en
buitengebied juridisch vast. Binnen deze lijn wordt het beleid waargemaakt dat de
stedelijke ambities voor Boom – Rumst ondersteunt.
De contouren van het PRUP volgen uit het kaderplan ‘kleinstedelijk gebied en
ontginningsgebied Boom – Rumst’ waarbinnen ontwerpmatig inrichtingsconcepten
zijn uitgewerkt. De afbakeningslijn wordt vastgelegd, rekening houdend met de
bestaande morfologie, hoogdynamische functies en structuren. De grens van het
reeds afgebakende grootstedelijk gebied Antwerpen vormt een ‘harde grens’ ten
westen en ten noorden van Boom en Rumst, zodat er geen overlap bestaat tussen
de twee stedelijk gebieden.
Mits goedkeuring op van de deputatie (voorzien op 15 september), zal de plenaire
vergadering doorgaan op 24 november 2016. Voorlopige vaststelling van het
PRUP en de start van het openbaar onderzoek zijn voorzien voorjaar 2017.
Binnen het kaderplan is het projectgebied opgenomen als “ecorecreatiezonegolfzone” met volgende kenmerken: “Het te saneren gebied bevindt zich volledig
binnen de ontwerp afbakeningslijn. Deze zone kan, vanuit ruimtelijk oogpunt,
beschouwd worden als een uitbreiding/onderdeel van de Schorre, waardoor het
aangewezen is om de zone tot het kleinstedelijk gebied te rekenen”.

Nee

-
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Ruimtelijke structuurplannen
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

De gemeenten Boom en Rumst, waarbinnen het projectgebied is gelegen, maken
deel uit van de Vlaamse Ruit. De gemeente Rumst is een gemeente in het
buitengebied. Ook de oostelijke zone van de gemeente Boom ter hoogte van het
projectgebied kan als buitengebied beschouwd worden.
Het projectgebied behoort tot de deelruimte ‘Schelde en Rupel’. Volgende
elementen zijn voor de gewenste ruimtelijke structuur in de omgeving van het
projectgebied van belang:

Het projectgebied behoort net zoals het provinciaal domein De Schorre
tot het stedelijk groengebied (56.4). De actuele natuurwaarde is vooral in
het gebied van de Oude Kleiputten hoog. Er wordt bij voorkeur voorzien
in een invulling die de toegankelijkheid van het gebied verhoogt en waar
mogelijk de natuurwaarden respecteert.

Ten oosten van het projectgebied bevinden zich de Kleiputten Terhagen
(50.1). Hier wordt gestreefd naar een behoud en versterking van de
structuurbepalende natuurcomplexen, in samenhang met de
cultuurhistorische en landschappelijke context. De natuurcomplexen
worden recreatief gezoneerd, gericht op het vrijwaren van de kwetsbare
natuurkernen en het ontsluiten van het gebied voor zacht recreatief
medegebruik.

Ten zuiden van het projectgebied ligt de Rupel (49.1). Ter hoogte van de
industriezones zijn de natuurwaarden hier beperkt tot het gebied aan de
waterzijde van de dijk of op sommige plaatsen tot de waterloop zelf omdat
de oevers ingericht zijn als kade of doorsneden zijn door sluizen.

Ten oosten van het projectgebied ligt de Plantenhoek (51.2), een klein,
multifunctioneel boscomplex dat in samenhang met de landschappelijke
context behouden en versterkt moet worden. Het bosfragment wordt
gedifferentieerd als natuurverwevingsgebied. In deze zone wordt
gestreefd naar een kwalitatieve versterking van de bosstructuur.

Het landbouwgebied Reet – Waarloos – Aartselaar – Edegem (32.10) (zie
deelruimte ‘Land van Kontich en Ranst) ligt net ten noorden van het
projectgebied. Deze agrarische zone dient maximaal te worden
gevrijwaard voor de beroepslandbouw. Binnen het gebied wordt een
landschapsecologische basiskwaliteit gegarandeerd. De glastuinbouw in
dit gebied is van belang op Vlaams niveau.

Het projectgebied ligt ter hoogte van het Cuestafront van de klei van
Boom (59.1). De zichtbaarheid van deze markante terreinovergang moet
behouden blijven.

Ja

Bespreking in
de
discipline
mens
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Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)

Volgens het RSPA is het projectgebied van Rumst gelegen in de hoofdruimte
‘Antwerpse fragmenten’, dat deel uitmaakt van de ‘Vlaamse Ruit’. De onderdelen
van deze hoofdruimte hebben een min of meer stedelijk karakter. Binnen deze
hoofdruimte zijn 7 deelruimten te onderscheiden. Het projectgebied behoort tot de
deelruimte ‘Antwerpse Gordel’. De Antwerpse gordel is een groenstructuur van
grootstedelijk niveau, verweven met de Antwerpse fragmenten. Hij verbindt
verschillende soorten natuurlijke, landschappelijke en open ruimte elementen. De
gordel biedt ademruimte aan het grootstedelijk gebied en aan de Antwerpse
fragmenten door het aanbod van niet bebouwde ruimte en door het mogelijk maken
van (grootstedelijke) recreatie en (hoofdzakelijk grondgebonden) landbouw. De
gordel begrenst het grootstedelijk gebied en remt de suburbanisatiedruk af. Het
gebied is gemengd natuur en cultuur met openheid als belangrijkste karakteristiek.
In het zuiden van de gordel (oa omgeving van Boom en Rumst) bevinden zich
ingesloten open ruimten tussen lijninfrastructuren (zoals E19 en A12), dorpen,
gehuchten en linten. Grote natuurlijke gebieden rond samenvloeiingen van rivieren
(zoals Schelde – Rupel en Rupel – Zenne – Dijle – Nete) zijn ook onderdelen van
de Antwerpse gordel.
Het RSPA selecteert het gebied tussen de E19 en A12 tussen Rumst en Edegem
(met de vallei van de Struisbeek, ten noorden van het projectgebied, en eindigend
in fort 6 en het Nachtegalenpark) als groene vinger met een aaneenschakeling van
ingesloten open ruimten en kasteelparken tussen bebouwing. Het vrijwaren van de
groene vingers van het verstedelijkt gebied Antwerpen is een provinciale
beleidsdoelstelling. In de groene vingers, zoals deze tussen de A12 en E19, heeft
de landbouw een functie als buffer voor de verstedelijking. De nadruk ligt vooral
op grondgebonden landbouwactiviteiten, maar ook glastuinbouw is mogelijk.
De Rupelcuesta, waarlangs het projectgebied is gelegen, is een structurerend
reliëfelement dat deel uitmaakt van het systeem van de Schelde en is een
belangrijke overgang naar Klein-Brabant. Het RSPA voorziet het maximaal
vrijwaren van bebouwing en herwaardering als natuurlijk element voor onder
andere dit reliëfelement. Op provinciaal niveau wordt de verbinding tussen het
gebied van de samenvloeiing Schelde – Rupel en het Zennegat (samenvloeiing
Nete – Zenne – Dijle) aangeduid als natuurverbinding. Deze natuurverbinding
moeten worden opgevat als een ruim gebied waarbinnen wordt gestreefd naar een
‘parklandschap’. Het landschap langs de Rupel is een samenhangende mozaïek
van riviergebonden ruimten, elk op zich te klein of van een te geringe
natuurkwaliteit om zelfstandig te kunnen bestaan, maar wel gezamenlijk groot
genoeg om te ontwikkelen als een functioneel geheel.
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Rumst

Gewenste ruimtelijke structuur Rumst

De kleinijverheid neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente Rumst. De
zones die niet meer in gebruik zijn door de kleinijverheid moeten een andere
bestemming krijgen. Het projectgebied kreeg reeds de bestemming van zone voor
golf. Voor de rest van het gebied is een bestemming als natuurgebied het meest
aangewezen. In de unieke omgeving die achterblijft na de ontginning ontwikkelt
zich op spontane wijze een waardevol ecosysteem. Door middel van gerichte
ingrepen kan de natuurwaarde van deze gebieden nog versterkt worden om zo tot
een groot aaneensluitend geheel van waardevolle natuurlijke gebieden te komen.
Opvulling kan enkel overwogen worden indien dit een ecologische meerwaarde
brengt. Recreatief medegebruik kan als nevenfunctie in aanmerking komen, met
de nadruk op zachte recreatie.
De gemeente doet in het GRS de suggestie naar de hogere overheid dat “de
huidige bestemming van de verlaten kleigroeven (ten oosten van het
projectgebied) als natuurgebied in de toekomst met de ontginningen mee kan
opschuiven naar het noorden. Naarmate de ontginning vordert kunnen de verlaten
groeven benut worden voor natuurontwikkeling. Doorheen het gebied kunnen in
de toekomst wandel- en fietspaden worden voorzien. Een gedeelte kan mogelijk
als natuurreservaat worden ingericht.”
De realisatie van het golfterrein worden bepaald door de hogere overheden. De
zone voor golf wordt in het Vlaams golfmemorandum geselecteerd als een zone
van Vlaams niveau. De gemeente geeft als suggestie aan het Vlaams gewest dat
aandacht dient te gaan naar de hoge natuurwaarde van het gebied. Het
uitgangspunt is een multifunctionele invulling van het gebied, waarbij moet worden
verzekerd dat de wandelaars, vissers en andere zachte recreanten het terrein
kunnen blijven gebruiken.
De niet-bespeelbare delen (bv. bossen) dienen toegankelijk te zijn voor publiek.
De gemeente geeft als suggestie aan het Vlaams gewest om de momenteel
aanwezige visvijvers in het gebied te handhaven. De gemeente geeft tevens als
suggestie aan de hogere overheid om een langzaam verkeersverbinding tussen
Terhagen en Reet te voorzien, die geïntegreerd zou kunnen worden in het
toekomstige golfterrein. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de
waterhuishouding in de bestaande kleiputten niet wordt ontregeld. Het gebied is
immers een grote opvangbuffer voor regenwater.
In het projectgebied is een visvijver gelegen. De bijstaande gebouwen zijn
vergund. Het voortbestaan van deze activiteit is te verantwoorden vanuit het
recreatief medegebruik van niet-lawaaierige buitensporten in de zone voor golf. De
gemeente geeft dan ook als suggestie naar de hogere overheid om de visclub op
de huidige locatie te behouden.
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Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Boom

Het mogelijk stedelijk gebied van Boom is in het zuiden sterk bepaald door de
Rupel en de complexe nieuwe landschappen die tot stand zijn gekomen op de
eerste en tweede generatie kleiputten. De eerste band ligt tussen de Rupel en de
as Nielsestraat – Kapelstraat. De tweede band wordt gevormd door de
aaneengesloten kleiputten van de tweede generatie die in het oosten
getransformeerd zijn tot het provinciaal recreatiedomein ‘De Schorre’.
Een deel van de westelijke helft van het projectgebied ligt op grondgebied van de
gemeente Boom. Het ruimtelijk structuurplan van deze gemeente geeft aan dat
hier het behoud van het huidig cultuurhistorisch landschap voorop staat. De
inspanningen moeten er in eerste instantie op zijn gericht zijn om de
karakteristieken van het landschap te bewaren en de zone toegankelijker te maken
voor de hieraan gekoppelde toeristisch-recreatieve mogelijkheden.
Het gebied ten noorden ervan kan een onderdeel vormen van een geheel van
grensoverschrijdend natuurverwevingsgebied van bovengemeentelijk belang voor
natuur en recreatie, maar met hoofdfunctie natuur. De variatie die voorkomt als
gevolg van de verschillende aangevoerde grondsoorten, de overgangen van droog
naar nat en het uitgesproken reliëf geven een grote variatie in habitats en kunnen
op lange termijn een grote soortenrijkdom tot gevolg hebben. Het natuurcomplex
dat na de stopzetting van de ontginning ten oosten van de Nachtegaalstraat kan
worden ontwikkeld, wordt als natuurverbinding van lokaal belang beschouwd.
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Onroerenderfgoeddecreet (12/07/2013)

Dit decreet omvat één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en
dorpsgezichten, landschappen en archeologie.
Er bevindt zich geen beschermd erfgoed en geen aangeduide ankerplaats of
erfgoedlandschap in of in de nabijheid van het projectgebied.
Gezien de bodems binnen het projectgebied recent verstoord zijn, kan het
volledige projectgebied beschouwd worden als een gebied waar geen
archeologisch erfgoed te verwachten valt.

Nee

Geen verdere
bespreking

Landschapsatlas

In de landschapsatlas worden gebieden aangeduid met een hoge waarde aan
gaafheid (ankerplaatsen) of grote concentratie aan relicten (relictzones). Deze
zones genieten geen wettelijke bescherming, maar op termijn worden
beheersplannen opgesteld. Daarnaast worden ook lijn- en puntrelicten aangeduid.
Ankerplaatsen zijn niet aanwezig ter hoogte van het projectgebied. Het
projectgebied bevindt zich centraal in de relictzone ‘Kleiontginningsgebied Niel,
Boom en Rumst’. Aan de overzijde van de Rupel bevindt zich de relictzone
‘Zennevallei met haar beemden ten noorden van het Brussels Gewest’. De Rupel
ten zuiden van het projectgebied is aangeduid als lijnrelict. Aanwezige puntrelicten
zijn de St. Catharinakerk in de woonwijk ten noordwesten van het projectgebied en
het Kasteel De Bocht ten zuiden van de Rupel.
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Bespreking in
de
discipline
landschap,
bouwkundig
erfgoed
en
archeologie

Gewenste ruimtelijke structuur Boom

Landschapszorg
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Besluit van de administrateur-generaal van 28 november
2014 houdende vaststelling van de inventaris van het
bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst. (B.S.
17/11/2011)

De Vlaamse Regering stelt een inventaris van het bouwkundig erfgoed vast onder
de vorm van een systematische oplijsting per gemeente, waarbij per opgenomen
constructie of gezicht een beknopte wetenschappelijke beschrijving wordt
gevoegd.
Bouwwerken die een rechtstreeks zicht kunnen hebben op het projectgebied, maar
er buiten zijn gelegen, zijn:

Steenbakkerij Anverreeth, Hoek zonder nummer, Boom (deels gesloopt)

Rij arbeiderswoningen, Kapelstraat 179, 183-189, 197, Boom

Beluik Terhagenlei, Kapelstraat 104-112, Rumst

Gemeentehuis van Terhagen, Kardinaal Cardijnstraat 37, Rumst

Klooster van de zusters van Vorselaar, Kardinaal Cardijnstraat 35, Rumst

Steenbakkerij Swenden, Nieuwstraat zonder nummer, Rumst
Binnen het projectgebied zijn wel industriële erfgoedwaarden aanwezig die niet
zijn vastgesteld in de inventaris. Deze zullen wel besproken worden in de discipline
landschap.
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Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu (21/10/1997 met wijziging 19/07/2002)

Het standstill-principe en de zorgplicht vormen belangrijke elementen in het
natuurdecreet.
Indien uit de effectbespreking zou blijken dat ten gevolge van de uitvoering van het
project natuurelementen in de onmiddellijke omgeving kunnen vernietigd of ernstig
beschadigd worden, moeten maatregelen genomen worden om deze vernietiging
of beschadiging te voorkomen, te beperken of te herstellen.
De vermelde principes zijn algemeen van toepassing.

Ja

Discipline
fauna en flora

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

In uitvoering van het natuurdecreet wordt een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
afgebakend, bestaande uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden
Natuur in Ontwikkeling (GENO).
Het projectgebied maakt geen deel uit van het VEN. Het projectgebied bevindt zich
wel op ca. 440 m van enkele zones langs de Rupel die als Grote Eenheid Natuur
zijn afgebakend binnen het VEN, namelijk ‘De samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’.

Ja

Discipline
fauna en flora

Speciale beschermingszones (SBZ)

Europa wenst een Europees netwerk van gebieden (het zogenaamde Natura2000netwerk) te realiseren waar de bescherming van de Europees meest kwetsbare
dier- en plantensoorten en hun leefgebieden centraal staat. Er werden vogel- en
habitatrichtlijngebieden afgebakend. Het te saneren en te verondiepen gebied is
zelf niet gelegen in Natura 2000 gebied. De nieuwe overslaginfrastructuur komt
wel te liggen in het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de
Nederlandse grens tot Gent’. Delen van de vallei van Schelde en Durme zijn ook
aangeduid als Vogelrichtlijngebied ‘Durme en middenloop van de Schelde’ (op 6,4
km ten noordwesten van het projectgebied).

Ja
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fauna en flora

Natuurbehoud
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Ramsar Conventie ter bescherming van voor watervogels
belangrijke gebieden (1971)

De Conventie van Ramsar betreft de bescherming van watervogels.
Er komen in de nabije omgeving van het projectgebied geen Ramsargebieden
voor.

Nee

Geen verdere
bespreking

Vlaamse en erkende natuur- en bosreservaten

Vlaamse of erkende reservaten zijn terreinen die van belang zijn voor het behoud
en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu. Deze gebieden zijn aangewezen of
erkend door de Vlaamse regering.
Het projectgebied is niet beschermd als natuurreservaat. Ten zuiden van de Rupel
bevindt zich op ca. 555 m van het project het erkend natuurreservaat
‘Biezenweiden’. In zuidoostelijke richting is op ca. 1,5 km het erkend
natuurreservaat ‘Zennegat’ ten zuiden van de Rupel gelegen.
Het dichtstbijzijnde Vlaams natuurreservaat is het ‘Arkenbos’ op ca. 1,9 km ten
zuiden van het projectgebied.
Gelet op de grote afstand verdient dit geen verdere aandacht.

Nee

Geen verdere
bespreking

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van
nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu

Dit besluit legt de bepalingen vast voor het wijzigen van een vegetatie of van een
klein
landschapselement.
Wijzigingen
aan
vegetaties
of
kleine
landschapselementen zijn verboden of aan voorwaarden verbonden. Dit laatste
betekent dat voor de werken een natuurvergunning aangevraagd moet worden of
dat de werken gemeld moeten worden aan het college van burgemeester en
schepenen.
Er zal nagegaan worden of verboden te wijzigen vegetaties of kleine
landschapselementen beïnvloed worden door het project.

Ja
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Bosdecreet (13/06/1990 met wijziging 17/07/2002)

Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen wordt geregeld in het
bosdecreet evenals de kappingen, vergunningsvoorwaarden en eventuele
compensaties.
Voor de realisatie van het project zal er bos gekapt moeten worden.

Ja

Discipline
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Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met
betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer
(13/08/2009)

Dit besluit is van toepassing op alle inheemse soorten en uitheemse soorten die
vallen onder toepassingsgebied van de Vogel- en Habitatrichtlijn en het verdrag
van Bern, en alle andere uitheemse soorten voor zover het gaat over de introductie
ervan of populatiebeheer.
Er wordt nagegaan of deze soorten aanwezig zijn binnen het projectgebied.
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Natuurinrichting

Het projectgebied bevindt zich niet in de nabijheid van een natuurinrichtingsproject.

Nee

-
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MILIEUHYGIËNE
Algemeen
Decreet betreffende de milieuvergunning (28/06/1985) en
uitvoeringsbesluiten: Vlaams Reglement betreffende de
milieuvergunning – VLAREM I en VLAREM II
(01/06/1995)

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en de
uitvoeringsbesluiten VLAREM I en II, vormen samen de basis van het Vlaamse
milieubeleid.
VLAREM I legt vast voor welke activiteiten een milieuvergunning vereist is.
VLAREM II bevat de milieukwaliteitsnormen waarop de overheid haar
vergunningenbeleid moet afstemmen, een overzicht van overgangsbepalingen
voor het toepassen van nieuwe milieuvoorwaarden op bestaande bedrijven,
algemene en sectorale milieuvoorwaarden en milieuvoorwaarden voor niet
VLAREM I opgenomen inrichtingen en activiteiten.
De definitieve berging (DOP) en tussentijdse berging (TOP) van
grondoverschotten is ingedeeld als rubrieken 60 en 61 in het Vlarem en dus
milieuvergunningsplichtig. Aangezien de aanvraag in 2017 gelanceerd wordt in het
omgevingsvergunningsstelsel van toepassing.

Ja

-

Geluid
Besluit van de Vlaamse Regering van 22/7/2005 inzake
de evaluatie en de beheersing van het omgevingsgeluid
en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 1/6/1995 houdende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne

Dit besluit zet de Richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de Raad
van 25/6/2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai om
door titel II van het VLAREM aan te passen.

Ja

Discipline
geluid

Bodem en Water
Bodemdecreet (27/10/2006) en Vlarebo (14/12/2007)

Het bodemdecreet en Vlarebo regelen de bodemwetgeving in Vlaanderen. Het
decreet voorziet in het gebruik van normen voor de beoordeling van
bodemverontreiniging en in het vaststellen van saneringsdoelstellingen.
Het uitvoeringsbesluit VLAREBO bevat de bepalingen die van toepassing zijn op
grondverzet en het (her)gebruik van uitgegraven bodems.
Het project beoogt de sanering van de aanwezige bodemverontreinigingen
waarvoor een Bodemsaneringsproject (BSP) wordt opgemaakt. Hiervoor zullen
gronden aangevoerd worden.

Ja
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bodem
water

en
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Milieukwaliteitsnormen
oppervlaktewateren,
waterbodems en grondwater (21/05/2010)

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21/05/2010 wijzigt het Besluit van de
Vlaamse Regering van 06/02/1991 houdende vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende de milieuvergunning en het Besluit van de Vlaamse
Regering van 01/06/1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne,
voor
wat
betreft
de
milieukwaliteitsnormen
voor
oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater.
Ten oosten van de visvijvers ontspringt volgens de Molleveldloop, een waterloop
van 3de categorie. Op de zuidgrens van het projectgebied mondt in de
Molleveldloop de Nieuwe Bosloop uit, een gracht van algemeen belang. Beide
waterlopen monden uit in de Rupel, een bevaarbare waterloop waarvoor de
basiskwaliteit geldt.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende
reglementering van de watergebieden en de
beschermingszones en het grondwaterdecreet

Dit decreet vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het
grondwater als voor het grondwatergebruik en voorziet in de afbakening van
waterwingebieden en beschermingszones rond drinkwaterwinningsgebieden. De
waterwingebieden zijn zones aangeduid in het gewestplan, waar ten aanzien van
de uitvoering van handelingen en werken beperkingen kunnen worden opgelegd
met het doel de waterwinning te beschermen (drinkwater, industriewater,
bronwater).
In de omgeving van het projectgebied zijn geen waterwingebieden of
beschermingszones.

Decreet Integraal Waterbeheer (09/07/2003) en Besluit
tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van
de watertoets (20/07/2006)

Dit decreet regelt het integraal waterbeleid. Enkele van de doelstellingen van dit
decreet zijn:

De bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en
grondwaterlichamen op zo’n wijze dat uiterlijk tegen 22/12/2015 een goede
toestand van de watersystemen wordt bereikt;

Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat overtollig
hemelwater bij voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet
wordt afgevoerd en dat verdroging wordt voorkomen;
Een van de instrumenten om deze doelstellingen te bereiken is de ‘watertoets’,
waarin moet nagegaan worden of een plan of activiteit een schadelijk effect heeft
op watersystemen. Voor MER-plichtige activiteiten dienen in het MER de nodige
elementen aangereikt te worden voor de uitvoering van de watertoets. Het in
werking getreden uitvoeringsbesluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke
overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing
van de watertoets.

Ja
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Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor
hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen
(05/07/2013)

Volgende bepalingen zijn vastgelegd in de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen:

Elke constructie of verharding groter dan 40 m² zal aan de verordening moeten
voldoen.

Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100 m² zullen
een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien.

De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten
beschikken.

Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.

Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve
infiltratievoorzieningen verplicht worden.
Het project valt niet onder de bepalingen van de gewestelijke
hemelwaterverordening.

Nee

-
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4.2

Andere ondersteunde studies relevant voor het projectgebied

4.2.1

Natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied
Boom – Rumst

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO, 2012) heeft een natuurontwikkelingsplan voor het
kleiontginningsgebied Boom - Rumst opgesteld2. In het plan zijn diverse ontwikkelingsperspectieven gegeven
voor de ontwikkeling van specifieke biotopen in verschillende deelgebieden.
De belangrijkste doelen zijn:






de ontwikkeling van een voldoende groot natuurkerngebied waar wordt ingezet op hoogwaardige,
kwetsbare natuurwaarden;
de ontwikkeling van permanente natuurverbindingen en stapstenen binnen bedrijventerreinen;
de realisatie van tijdelijke natuur als geschikt leefgebied voor doelsoorten in het actief
ontginningsgebied en in nog niet ontwikkelde bedrijventerreinen;
de uitbouw van een functioneel netwerk van doelbiotopen en leefgebied voor soorten in recreatie- en
landbouwgebied rondom en ter versterking van het natuurkerngebied
de verweving van functies op landschapsniveau waarbij recreatie, natuur, landbouw en industrie
ruimtelijk op elkaar worden afgestemd.

Er wordt maximaal ingezet op de ontwikkeling van hoogwaardige, kwetsbare natuur in functie van de realisatie
van geschikte omstandigheden voor de beoogde doelbiotopen en doelsoorten. Om te komen tot duurzame
populaties moet er voldoende kwalitatief leefgebied worden gecreëerd. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling
van plassen met riet- en moerasontwikkeling, een bebost landschap met een mozaïek van natte en droge
ruigtes, struweel en moerasbosjes en een permanente aanwezigheid van pioniersbiotopen. Het huidig
landschapsbeeld kan hierbij (deels) worden verlaten.
Volgens het natuurontwikkelingsplan zijn de doelsoorten als volgt:




habitatrichtlijnsoorten (kamsalamander, rugstreeppad, bever en vleermuis);
broedvogels (waaronder woudaapje, roerdomp, porseleinhoen, blauwborst, oeverzwaluw, kwak,
ijsvogel, bruine kiekendief, slobeend, visdief, purperreiger en zwarte stern);
trekvogels (waaronder bergeend, smient, krakeend, wintertaling, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, blauwe
kiekendief, waterrietzanger, kemphaan en goudplevier).

In het plan zijn 2 ontwikkelingsperspectieven geschetst: één waarin het golfterrein wordt gerealiseerd en één
waarin het golfterrein niet wordt gerealiseerd.
Bij de ontwikkeling van een golfterrein wordt aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing in het
omliggende ontginningslandschap. Daarbij wordt voorzien in een invulling die de toegankelijkheid verhoogt en
waarbij de aanwezige natte natuurwaarden (moerasbiotopen, voortplantingsbiotopen kamsalamander,
alluviaal bos, pionierhabitat voor rugstreeppad) maximaal worden behouden en geïntegreerd:




het behoud van het aanwezige leefgebied van kamsalamander (rietmoeras in het noorden) en de
ontwikkeling van nieuwe voortplantingspoelen voor de soort (al dan niet geïntegreerd in de
toekomstige golfbaan)
de ontwikkeling van natte moerasbiotopen die als ‘stapstenen’ kunnen fungeren in functie van een
natuurverbinding tussen het natuurgebied en de Rupel
op geschikte plaatsen worden pionierhabitats voor rugstreeppad ingericht en actief beheerd (open
zandige plaatsen, ruigten en struwelen).

Indien de realisatie van het golfterrein na onderzoek niet haalbaar zou zijn, is het vanuit natuurbehoudsoogpunt
aangewezen om maximaal in te zetten op het behoud van de aanwezige natuurwaarden en de ontwikkeling
van nieuwe natuur (bebost landschap met ruigten, struwelen en bossen). Daarbij wordt ingezet op de
ontwikkeling van toegankelijke natuur, waar recreatie (ook minder zachte) mogelijk moet blijven.
De visie-uitspraken van het natuurontwikkelingsplan zijn verwerkt in het kaderplan. Bij de uitwerking van
deelgebieden is rekening gehouden met de functie zoals vooropgesteld in het natuurontwikkelingsplan. Ook
de benodigde oppervlakten (in functie van de diverse doelsoorten en -biotopen) zijn gerespecteerd.

2

Deze studie heeft niet het statuut van goedgekeurd beleid maar de inhoud ervan heeft als input gediend voor de invulling van het kaderplan op
vlak van natuur.
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Figuur 4.1: Natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom - Rumst

4.2.2

Kaderplan ‘open ruimtevinger’ (provincie Antwerpen, 2004)

Het kaderplan ‘open ruimtevinger’ geeft een concretere invulling voor de groene ruimte die in het RSPA werd
geselecteerd in de bindende bepalingen. Deze open ruimtevinger omvat het gebied tussen de E19 en A12 ten
zuiden van Antwerpen tot aan de Rupel. Het projectgebied bevindt zich in de zuidelijke zone van deze open
ruimtevinger, meer bepaald landschapskamer 8: ‘recreatief en natuurlijk verwevingsgebied’, onderdeel van de
‘multifunctionele open ruimteverweving’ in de open ruimtevinger.
Ten noorden van het projectgebied wordt een landschappelijke uitbouw onder vorm van multifunctionele
landbouw voorgesteld. In de zuidelijke strook langsheen de Rupel (t.h.v. de verlaten en actieve
ontginningsgebieden) wordt een natuurlijke en recreatieve uitbouw voorgesteld.
De uitbouw van aanwezige en nieuwe natuurwaarden wordt onder andere voorgesteld langsheen de
Molenbeek (natuurverbinding met beekbegeleidende vegetatie) ten noorden van het projectgebied. Nabij de
Molenbeek wordt een mogelijke retentiezone weerhouden. Deze zoekzone bevindt zich stroomafwaarts het
projectgebied.
Voor de nog actieve ontginningsgebieden ten noorden van Rumst wordt een agrarische of natuurlijke
nabestemming vooropgesteld. Voor de reeds verlaten ontginningsgebieden wordt de uitbouw als
natuurgebieden met zacht recreatief medegebruik voorgesteld. Onder andere doorheen de verlaten
ontginningsgebieden wordt een recreatieve route voorgesteld in het kader van de uitbouw van een onderling
verbonden recreatief fiets- en wandelpadennetwerk.
In het actieplan is als mogelijke actie de ‘nabestemming van ontginningsgebieden’ opgenomen met als
kerntaak ‘natuur in verweving met zachte recreatie’, waarvoor een natuurontwikkelingsplan en/of RUP het
instrument vormen.
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Figuur 4.2: Kaderplan ‘open ruimtevinger’ (provincie Antwerpen, 2004

4.2.3

Strategisch project ‘Naar een evenwichtige ontwikkeling van
een nieuwe landschapsvorm in relatie tot ontginning,
recreatie, natuur, landbouw en bos in de Rupelstreek’

Het open ruimtegebied van de gemeenten Boom en Rumst is een complex gebied waarover verschillende
beleidsinstanties, sectoren, maar ook private terreineigenaars verschillende ontwikkelingsvisies
(geformuleerd) hebben. Opdat niet al deze projecten zonder enige samenhang naast elkaar worden ontwikkeld
is het wenselijk dat er een projectstructuur wordt opgezet die alle verschillende actoren en elementen
samenbrengt en één integrale visie ontwikkelt voor het projectgebied. Daarom is voor het gebied gelegen
tussen de A12 in het westen, Reet in het noorden, de E19 in het oosten en de Rupel in het zuiden, een
aanvraag ingediend bij het Departement Ruimtelijke Ordening voor goedkeuring van een Strategisch Project
in het kader van de ruimtelijke structuurplanning. Het ingediende project ‘Naar een evenwichtige ontwikkeling
van een nieuwe landschapsvorm in relatie tot ontginning, recreatie, natuur, landbouw en bos in de Rupelstreek’
vertrekt vanuit de economische doelstellingen (ontginning, recreatie, landbouw) en maatschappelijke
behoeften (natuur, landschap, recreatie). Door een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak wordt een
verdere versnippering van dit landschap vermeden. Het strategisch project werd goedgekeurd op 22/12/2009
door de Vlaamse Regering.
In het kader van strategisch project Rupelstreek zijn ter hoogte van het projectgebied inmiddels al een aantal
concrete acties ondernomen:



Tussen Terhagen en Reet is een trage weg geopend die recreanten langs het panoramapunt in de
kleiputten leidt. Deze route wordt opgenomen in het recreatief netwerk.
Onder Kapelstraat is er een voormalige steenbakkerstunnel heropend en er zijn nog potenties voor
andere doorsteken.
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4.2.4

De firma Wienerberger voert projecten uit rond landschapsherstel, natuurinrichting, evenementen in
kader van nabuurschap en optimalisatie van haar watergebonden activiteiten via haar loskade aan de
Rupel ten zuiden van de steenbakkerijen iom lokale, provinciale en gewestelijke overheden.

Kaderplan ‘kleinstedelijk gebied en ontginningsgebied BoomRumst’

Het projectgebied maakt deel uit van het strategische project gebiedsprogramma Rupelstreek dat de 5
Rupelgemeenten omvat. In het kader van het strategisch project Rupel (periode 2010-2013) is een Kaderplan
opgesteld dat enerzijds de ruimtelijke visie over het ontginningsgebied Boom-Rumst en het kleinstedelijk
gebied Boom bepaalt en anderzijds de lijnen uitzet voor de realisatie van de visie op het terrein in een
actieplan. Het Kaderplan werd goedgekeurd op 18/12/2014 door de deputatie van de provincie Antwerpen.
Het kaderplan geeft een ruimtelijke visie voor de gemeente Boom en Rumst mee en in het bijzonder ruimtelijke
uitgangspunten voor de ontwikkeling van het ontginningsgebied. Het kaderplan maakt de afstemming tussen
recreatie, ontginning, wonen en landbouw met als doel om het ontginningsgebied toegankelijk te maken en op
een duurzame manier te ontwikkelen.
Het kaderplan tracht verschillende lopende initiatieven op elkaar uit te lijnen en vormt een belangrijke
voorbereiding voor andere planningsprocessen. Zo wordt het daadwerkelijk afbakeningsproces van het
kleinstedelijk gebied gevoerd op basis van het kaderplan. Ook andere planningsprocessen, waaronder een
vervolg van het strategisch project Rupelstreek, kunnen worden geënt op het kaderplan. Het heeft niet als
ambitie om de concrete inrichting van een gebied vast te leggen. Het in het kaderplan opgenomen ontwerpend
onderzoek en de inrichtingsconcepten dienen louter ter illustratie van de visie en zijn niet bedoeld als afspraak
over de gedetailleerde invulling.
Voor de zone in de voormalige kleiputten tussen Terhagen en Bosstraat bestaan 2 mogelijkheden: de
daadwerkelijke realisatie van de ecorecreatiezone (laagdynamische recreatie in groen kader) of de realisatie
van het golfterrein.




In het geval van de ecorecreatiezone worden de bestaande bestemmingen ‘golfterrein’, ‘bufferzone’
en ‘groengebieden’ (gedeeltelijk) vervangen door de bestemming ‘ecorecreatiezone’ en
‘natuurgebied’. Het tracé van de omleidingsweg ten noorden van Terhagen kan worden geschrapt
nadat de problematiek van het doorgaand verkeer in Boom - Rumst verholpen is. In dat geval kan de
ecorecreatiezone zuidwaarts worden uitgebreid.
In het geval van het golfterrein moet die keuze stroken met het kader dat de provincie wil opmaken
voor golfterreinen (en meer bepaald met de recente golfterreinontwikkelingen in het zuiden van de
provincie Antwerpen).

Voor de realisatie van het golfterrein is geen ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Voor eventuele andere
bestemmingswijzigingen wel.
Binnen het kaderplan wordt voor het projectgebied ook het volgende voorgesteld:



Bezoekersgenererende activiteiten moeten zoveel mogelijk plaatsvinden in en aansluitend bij het
stedelijk gebied.
De zone kan worden beschouwd als (gethematiseerde) uitbreiding van De Schorre, waardoor het
aangewezen is om de zone tot het kleinstedelijk gebied te rekenen. Uit overige planningsprocessen
blijkt dat provinciale recreatiedomeinen normaliter worden opgenomen in de afbakening van
kleinstedelijke gebieden.
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Figuur 4.3: Overzichtsplan ecorecreatiezone/golfzone
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5

METHODOLOGIE MILIEUBEOORDELING

5.1

Plan van aanpak

Dit project-MER wordt opgesteld in functie van het bekomen van de nodige vergunning voor de ontbossing en
de verondieping die zal plaatsvinden in de voormalige kleigroeve. Effecten die hierbij kunnen optreden zullen
onderzocht worden. Er wordt geen exploitatiefase beschouwd aangezien het beoordelen van de
nabestemming geen voorwerp vormt van het project.
De volgende projectingrepen zullen beoordeeld worden:
 ontbossing als terreinvoorbereiding;
 sanering van 2 historische stortplaatsen en het grondwater door afdekking;
 aanvullende verondieping van de voormalige groeve;
 aanvoer van gronden voor de reliëfwijziging;
 eindafwerking en landschapsaanleg in functie van de nabestemming:
 bouw van nieuwe overslaginfrastructuur langs de Rupel.
De exploitatie van het gebied na afwerking is nog niet bekend en behoort niet tot het voorwerp van het MER.

5.2

Scoping van de effecten

Hieronder wordt aangegeven welke effecten relevant geacht worden voor het project-MER en hoe deze
onderzocht zullen worden.

5.2.1

Bodem

De volgende effecten zullen beschreven en beoordeeld worden:
 wijziging bodemgebruik: op basis van GIS analyse en terreinbezoek met de link naar ontbossing en
de geplande nabestemming;
 erosie, grondverschuiving en wijziging bodemstabiliteit: kwalitatief met aandacht voor aanbevelingen
inzake inrichting en maatregelen tegen erosie;
 wijziging bodemhygiëne: kwalitatief op basis van de beschikbare onderzoeken inzake bodemsanering;
 structuurwijziging, profielwijziging en bodemgeschiktheid: kwalitatief op basis van de geplande
bodemingrepen.

5.2.2

Water

De volgende effecten zullen beschreven en beoordeeld worden:
 wijziging infiltratie, evapotranspiratie en afstroming: kwalitatieve inschatting van effecten op
onderliggende watervoerende laag;
 wijziging oppervlaktewaterkwaliteit: kwalitatief op basis van de beschikbare onderzoeken waaronder
onderzoeken inzake bodemsanering;
 wijziging grondwaterkwaliteit: kwalitatieve inschatting van effecten (inclusief onderliggende
watervoerende laag) op basis van de beschikbare onderzoeken inzake bodemsanering. Om effecten
op het diepe grondwater in te schatten zal een topografische opmeting van de peilputten gebeuren
om de watertafel en de diepe grondwaterniveaus (onder de Boomse klei) ten opzichte van het TAWpeil te kennen. Hieruit kan de verticale stromingsrichting van het grondwater bepaald worden en kan
de grootte van de grondwaterflux ingeschat worden.
Tevens zal de uitwerking van de watertoets voorzien worden.

5.2.3

Geluid en trillingen

Het effect van de werkzaamheden zelf naar de omgeving (woningen/kwetsbare gebieden) zal bepaald worden
aan de hand van enkele geluidsmodelleringen (ISO 9613). Er zullen +/- 5 à 7 scenario’s doorgerekend worden
waaronder zowel een worstcase scenario als een geluidsarm scenario (zoals werkzaamheden onder
maaiveld). De focus zal vooral liggen op de ontbossing, sanering (grondaanvulling en afdekking) en
eindafwerking. De werking van een kraan ter hoogte van de nabijgelegen woningen (Bosstraat,..) zal
geëvalueerd worden. Ook het effect van het intern transport en dit voor 2 transportroutes zal bekeken worden.
De geluidseffecten van de bouw van de overslaginfrastructuur zullen beoordeeld worden op een kwalitatieve
manier. Het effect van het werfverkeer vanaf de kade tot in het projectgebied zal berekend worden dmv SRM
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II . De werking van de kraan op de kade zal ook geëvalueerd worden. De effecten worden besproken met
behulp van het significantiekader uit de geldende richtlijnenboeken.

5.2.4

Lucht

Invloed van het project op de luchtkwaliteit is vooral mogelijk door:
 scheepstransport op de Rupel voor aanvoer van de gronden en aan- en afmeren van de schepen.
 verlading van gronden van schip naar dumper.
 dumpertransport (40 ton/dumper) op het traject tussen de loskade en de groeve: uitgemiddeld over
de volledige uitvoeringstermijn kan voor de 6.750.000 ton aan te voeren grond aangenomen dat er
uitgemiddeld over een volledige dag 13 dumpeerbewegingen per uur, gedurende 3 jaar (minimale
exploitatieduur) kunnen plaatsvinden. Indien de exploitatie door een tragere aanvoer van gronden
langer zal duren (ingeschat op maximaal 8 jaar), zal het aantal dumpers per dag evenredig lager
liggen3.
De emissies van uitlaatgassen van schepen en dumpers zullen, gezien het lage aantal voertuigen, niet van
die aard zijn dat een relevante invloed op de luchtkwaliteit moet worden verwacht. Dit effect wordt niet verder
geëvalueerd in dit MER.
Voor het verladen van gronden van schepen naar vrachtwagens zal worden geëvalueerd in hoeverre er
stofhinder en/of invloed van stofemissies op de luchtkwaliteit moet worden verwacht. Dit effect zal behandeld
worden onder de discipline mens – gezondheid onder de ‘wijziging leefkwaliteit’. Er zal gefocust worden op
het beperken van de emissies en de hinder door het treffen van haalbare maatregelen, conform codes van
goede praktijk voor verladingsactiviteiten.

5.2.5

Fauna en flora

De volgende effecten zullen beschreven en beoordeeld worden:
 ecotoopverlies: op basis van een GIS analyse aan de hand van de beschikbare digitale kaartlagen,
nl. (1) de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2016 (BWK 2.2), die
ter hoogte van het projectgebied weliswaar gebaseerd is op een terreinkartering uit 1998 en (2) de
biotoopkartering uitgevoerd door het INBO in 2011 in het kader van Natuurontwikkelingsplan voor het
kleiontginningsgebied te Boom - Rumst. Op basis van een boskartering zal de ontbossing en
noodzakelijke boscompensatie beschreven en beoordeeld worden;
 ecotoopwinst: kwalitatief met aandacht voor aanbevelingen inzake ecologische inrichting en afwerking
binnen het projectgebied;
 barrièrewerking/versnippering/ontsnippering: kwalitatief rekening houdend met voorziene
ontsnipperingsmaatregelen;
 effecten tgv wijziging geluidsklimaat: kwantitatief op basis van de contouren binnen discipline geluid;
 effecten tgv wijziging waterkwaliteit: kwalitatief op basis van de beschrijving binnen discipline water;
 effecten tgv wijziging waterkwantiteit: kwalitatief op basis van de beschrijving binnen discipline water.
Aangezien de nieuwe overslaginfrastructuur zich aan de Rupel bevindt, die deel uitmaakt van de waterzone
van het habitatrichtlijngebied ‘Schelde-estuarium en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’,
zal er voor dit projectonderdeel een passende beoordeling opgenomen worden onder deze discipline.

3

In werkelijkheid zal het aantal dumperbewegingen per uur hoger liggen dan 13. CAR werkt echter met gegevens uitgemiddeld over de
volledige dag,
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5.2.6

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

De volgende effecten zullen beschreven en beoordeeld worden:
 verlies erfgoedwaarden: kwalitatieve beschrijving op basis van beschikbare inventarissen en
terreinbezoek;
 structuur- en relatiewijzigingen: kwalitatieve beschrijving;
 wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde: kwalitatieve beschrijving op basis van
fotomateriaal.

5.2.7

Mens – ruimtelijke aspecten

De volgende effecten zullen beschreven en beoordeeld worden:
 wijziging gebruiksfuncties: kwalitatieve beschrijving waarbij er aangenomen wordt dat het gebied na
de sanering en verondieping een recreatieve functie zal krijgen.
 Hinder tgv verkeer: kwalitatieve beschrijving van hindereffecten ten gevolge van interne transporten.
 wijziging geschiktheid nabestemming: kwalitatieve beschrijving.
Gezondheidseffecten worden niet mee behandeld wegens niet relevant op basis van ervaring met eerdere
multigroeve MER’s.

5.2.8

Mens – gezondheid

Hindereffecten met mogelijks een effect op leefkwaliteit zullen in de discipline mens – gezondheid beschreven
en beoordeeld worden. De hinder kan veroorzaakt worden door:
 wijziging leefkwaliteit: stofhinder, slijkhinder, visuele hinder, geluidshinder, …. Een mogelijk
toxicologisch effect via grond – en bodemverontreiniging zal tevens worden afgetoetst indien
uitlogingsgevaar naar de Formatie van Zelzate in de discipline bodem en grondwater niet kan worden
uitgesloten. De beschrijving zal op kwalitatieve wijze gebeuren.

5.2.9

Mens – mobiliteit

Zoals aangegeven onder paragraaf 3.2.4 zal de aanvoer van grond gebeuren via de Rupel om de
mobiliteitseffecten van het project zo gering mogelijk te houden. In het project-MER zal in de
projectbeschrijving een simulatie gegeven worden van verschillende aanvoerscenario’s van gronden via de
waterweg rekening houdend met kaaicapaciteit, getij Rupel, werktijden,..
Tussen de kaaien en het projectgebied zullen interne transporten met dumpers plaatsvinden. Hierbij zal
gebruik gemaakt worden van ondertunneling van de Nieuwstraat en het jaagpas en van de industriële weg op
het terrein van Wienerberger. Er worden dus geen mobiliteitseffecten op de openbare weg verwacht. Wel zal
onder de discipline mens – ruimtelijke aspecten nagegaan worden of er hindereffecten kunnen optreden ten
gevolge van dit verkeer en dit voor de 2 ontsluitingsalternatieven.
De verkeersgeneratie van andere projectonderdelen (bv. aan- en afvoer van materiaal en werknemers) wordt
beperkt geacht en zal daarom niet onderzocht worden in het project-MER.

5.3

Effectbeschrijving en –beoordeling

Binnen elke discipline zal voor de effectbeoordeling een 7-delige schaal als significantiekader gebruikt worden.
In deze fase van het MER is het moeilijk om voor elk van de effectgroepen een sluitend significantiekader te
definiëren. Hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk en dat zal bij de verdere uitwerking van elke discipline
door de verschillende deskundigen gebeuren. Er kan wel gesteld worden dat bij de bepaling van het
significantieniveau per effectgroep onder meer rekening zal gehouden worden met volgende criteria: duur van
het effect (tijdelijk of permanent), grootte en omvang van het effect, kwetsbaarheid en/of zeldzaamheid (van
gronden, oppervlaktewateren, soorten, habitats, monumenten, landschappen, bevolkingsgroepen), de mate
waarin aan kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan, …
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De 7-delige schaal die in elke discipline gehanteerd zal worden, is de volgende:
 aanzienlijk negatief effect (permanent negatief effect dat groot in omvang is): - -  negatief effect (permanent negatief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk negatief effect dat groot
in omvang is): -  beperkt negatief effect (tijdelijk negatief effect dat klein in omvang is):  verwaarloosbaar of geen effect: 0
 beperkt positief effect (tijdelijk positief effect dat klein in omvang is): +
 positief effect (permanent positief effect dat klein in omvang is of een tijdelijk positief effect dat groot
in omvang is): + +
 aanzienlijk positief effect (permanent positief effect dat groot in omvang is): + + +

5.4

Ingreep-effect matrix

In de onderstaande tabel wordt voor de relevante MER-disciplines een overzicht gegeven van wat mogelijk te
verwachten effecten zijn in de verschillende fases van het project.
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Tabel 5.1: Ingreep-effectmatrix
Ingreepgroepen

ontbossing als
terreinvoorbereiding

sanering van 2
historische
stortplaatsen en
het grondwater
door afdekking

Bodem

Wijziging
bodemgebruik

Erosie, grondverschuivingen en
wijzigingen
bodemstabiliteit

Erosie, grondverschuivingen en
wijzigingen
bodemstabiliteit

Wijziging
bodemhygiëne

aanvoer van
gronden voor de
reliëfwijziging

Wijziging infiltratie,
evaporatie en afstroming

Geluid

Wijziging
geluidsklimaat

Wijziging infiltratie,
evaporatie en afstroming

Fauna en flora

Landschap,
bouwkundig erfgoed
en archeologie

Mens – ruimtelijke
aspecten

Mens - gezondheid

Ecotoopverlies

Verlies erfgoedwaarde

Wijziging
gebruiksfuncties

-

Barrièrewerking/
versnippering/
ontsnippering

Structuur- en
relatiewijzigingen
-

Wijziging leefkwaliteit

Effecten tgv wijziging
geluidsklimaat

Wijziging perceptieve
kenmerken en
belevingswaarde

Effecten tgv wijziging
waterkwaliteit

Structuur- en
relatiewijzigingen

Wijziging geschiktheid
nabestemming

-

Effecten tgv wijziging
waterkwantiteit

Wijziging perceptieve
kenmerken en
belevingswaarde

-

Wijziging leefkwaliteit

Effecten tgv wijziging
waterkwaliteit

Structuur- en
relatiewijzigingen

Wijziging geschiktheid
nabestemming

-

Effecten tgv wijziging
waterkwantiteit

Wijziging perceptieve
kenmerken en
belevingswaarde

-

Wijziging leefkwaliteit

Effecten tgv wijziging
geluidsklimaat

-

Hinder tgv verkeer

Wijziging leefkwaliteit

Wijziging
geluidsklimaat
Wijziging
bodemhygiëne

aanvullende
verondieping van
de voormalige
groeve

Water

-

Wijziging
oppervlaktewaterkwaliteit
Wijziging
grondwaterkwaliteit

Wijziging infiltratie,
evaporatie en afstroming

Wijziging
oppervlaktewaterkwaliteit

Wijziging
geluidsklimaat

Wijziging
grondwaterkwaliteit

-

Wijziging
geluidsklimaat
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eindafwerking en
landschapsaanleg in functie
van de
nabestemming

Wijziging
bodemgebruik
Wijziging infiltratie,
evaporatie en afstroming

Wijziging
geluidsklimaat

Structuurwijziging,
profielwijziging en
bodemgeschiktheid

Ecotoopwinst

Structuur- en
relatiewijzigingen

Barrièrewerking/
versnippering/
ontsnippering

Wijziging perceptieve
kenmerken en
belevingswaarde

Wijziging geschiktheid
nabestemming

Wijziging leefkwaliteit

-

Wijziging leefkwaliteit

Effecten tgv wijziging
geluidsklimaat

Ecotoopverlies

bouw van nieuwe
overslaginfrastructuur
langs de Rupel

Structuurwijziging,
profielwijziging en
bodemgeschiktheid

Effecten tgv wijziging
waterkwaliteit
Wijziging
oppervlaktewaterkwaliteit

Wijziging
geluidsklimaat

Barrièrewerking/
versnippering/
ontsnippering

Wijziging perceptieve
kenmerken en
belevingswaarde

Effecten tgv wijziging
geluidsklimaat
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6

BESCHRIJVING VAN DE
REFERENTIESITUATIE

Dit hoofdstuk geeft per discipline een beknopte beschrijving van de referentiesituatie en geeft, waar
nodig, aan op welke wijze deze beschrijving binnen het MER vervolledigd zal worden.
Per discipline is aangegeven welke brongegevens beschikbaar zijn.

6.1

Bodem

6.1.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline bodem wordt voorlopig beperkt tot het projectgebied. Indien uit de
effectbeschrijving zou blijken dat er zich voor de discipline bodem ook effecten kunnen voordoen buiten het
projectgebied, zal het studiegebied hieraan aangepast worden. In de verticale zin wordt de Formatie van
Zelzate als ondergrens van het studiegebied genomen.

6.1.2

Beschrijving van de referentiesituatie

6.1.2.1

Methodiek

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van:
 de topografie: hiervoor wordt gebruik gemaakt van het digitaal hoogtemodel;
 de pedologie: dit wordt behandeld op basis van de Bodemkaart van België;
 de geologie: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV);
 de bodemhygiëne: bespreking op basis van het bodemonderzoek (OBBO) dat in het projectgebied
werd uitgevoerd;
 het bodemgebruik: bespreking op basis van terreinbezoeken en fotomateriaal.

6.1.2.2

Topografie

De topografie binnen het projectgebied is sterk geaccidenteerd door de voormalige ontginningen, al dan niet
gevolg door (gedeeltelijke) heropvullingen. Voor het digitaal hoogtemodel wordt verwezen naar Figuur 3.3. Het
hoogste en laagste punt zijn respectievelijk ca. 30 m TAW en ca. 3,6 mTAW.
In de onderstaande figuren worden dwarsdoorsneden van het reliëf voorgesteld.
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Figuur 6.1: Dwarsdoorsnede van noord naar zuid

Figuur 6.2: Dwarsdoorsnede van west naar oost

6.1.2.3

Pedologie
Kaart 5: Bodemkaart

Binnen het projectgebied zijn volgens de bodemkaart van België overwegend antropogene bodems aanwezig
die als gevolg van de kleiontginning die in het verleden is uitgevoerd. In het uiterste noorden zijn wel nog
vochtige zandbodems aangeduid. Toch kan op basis van de reconstructie van de ontginningsactiviteiten
aangenomen worden dat ook deze bodems door de ontginning verstoord zijn.
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6.1.2.4

Geologie

De geologische opbouw in de omgeving van het projectgebied wordt gekenmerkt door een opeenvolging van
slecht doorlatende kleihoudende lagen en watervoerende zandlagen. Het betreffen afzettingen uit het
Neogeen en Paleogeen die bovenaan afgedekt zijn door een Quartaire deklaag. In het kader van de ontginning
van de Boomse klei zijn de Quartaire deklaag en de Formatie van Berchem nagenoeg volledig afgegraven.
In Tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van de Neogene en Paleogene lagen die in het projectgebied
voorkomen. Als ondergrens wordt het Lid van Bassevelde, Formatie van Zelzate, genomen. De diepere lagen
zijn voor het project-MER niet verder relevant.
Tabel 6.1: Regionale geologie ter hoogte van het studiegebied

Lithostratigrafie
Formatie

Hydrogeologie
Lid

Doorlatendheid

Donkergroene tot
zwarte sterk
glauconiethoudende
zanden

Berchem

Appreciatie

Goed doorlatend

Terhagen

Grijze massieve klei

Kv=8.10-7 tot 8.10-6
m/dag

Belsele-Waas

Grijze silthoudende
klei, zandig,
septaria

Kv=2.10-5m/dag

Ruisbroek

Grijs tot bruin zwak
kleihoudend fijn
zand

Goed doorlatend

Watervliet

Grijze tot bruine
sterk
zandhoudende
klei tot kleihoudend
zand

Matig tot
doorlatend

Bassevelde

Grijs silthoudend en
kleihoudend fijn
Kh=1 tot 3 m/dag
zand

Goed doorlatend

Boom

Zelzate

Lithologie

Slecht
tot
zeer
slecht doorlatend

slecht

In de omgeving van het projectgebied is de Formatie van Boom opgebouwd uit grijze stijve klei. Deze klei werd
binnen het projectgebied grotendeels ontgraven tijdens de kleiontginning. De dikte van het resterend gedeelte
van de kleilaag is afhankelijk van het ontginningspeil.
Binnen het projectgebied zijn (in het kader van het OBBO) sonderingen uitgevoerd om de dikte van de Boomse
klei te bepalen. In het OBBO werd op basis daarvan besloten worden dat de Formatie van Boom in het volledig
projectgebied nog over een bepaalde resterende dikte aanwezig is. De onderste meters van deze laag werden
dus niet ontgonnen. In het zuidelijk gedeelte van het projectgebied is de resterende dikte echter beperkt tot
ca. 1 m.
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Figuur 6.3: Situering van de uitgevoerde sonderingen
Tabel 6.2: Resultaten van de uitgevoerde sonderingen

Opvulling

Diepte
sondering
(m)

Maaiveld
(mTAW)

S01b

25,7

S02

Sondering

Formatie van Boom

Onderzijde
(mTAW)

Dikte (m)

+10,10

-1,10

11,0

-1,10

-2,04

1,0

25,0

+10,38

+1,58

8;8

+1,58

-1,22

2,8

S03

25,7

+11,07

+4,87

6,2

+4,87

-2,13

7,0

S04

22,7

+14,35

+9,95

4,4

+9,95

-4,14

14,1

S05

23,6

+8,53

+1,83

6,7

+1,83

+1,03

0,8

S06b

24,2

+6,10

+1,10

5,0

+1,10

0

1,1

S07

23,1

+5,72

+0,22

5,5

+0,22

-0,78

1,0

6.1.2.5

Bovenzijde Onderzijde
(mTAW)
(mTAW)

Dikte (m)

Bodemhygiëne

In opdracht van de Provincie Antwerpen werd door het studiebureau Technum een oriënterend en
beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) uitgevoerd, dd. 18 augustus 2014. De conclusies van het OBBO
kunnen als volgt samengevat worden:
 verontreiniging aan asbest in het vaste deel van de aarde in zone 1:
Ter hoogte van het voormalig Eternit-stort en de werfweg dagzoomt asbest. Dit asbest kan niet hecht
gebonden zijn. De aanwezige verontreiniging is historisch van aard. De asbestverontreiniging vormt
een actueel humaantoxicologisch risico. Er is een ernstige bedreiging die uitgaat van de
bodemverontreiniging en een sanering is noodzakelijk. De sanering is urgent. Aan de hand van de
organoleptische waarnemingen en historisch onderzoek kan het verontreinigd volume geschat worden
op 88.094 m³.
 verontreiniging aan zware metalen in het vaste deel van de aarde in zone 1:
De afdeklaag ter hoogte van het Eternit-stort is op één locatie, namelijk t.h.v. boring B200, sterk
verontreinigd. Ter hoogte van dit boorpunt werd de bodemsaneringsnorm voor lood overschreden.
Het betreft een puntverontreiniging. De sterke verontreiniging is hoogst waarschijnlijk in relatie te
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brengen met het aanwezige puin. De aangebrachte ophogingen en afdeklagen kunnen lokaal sterk
verontreinigd zijn met zware metalen. Deze sterke verontreinigingen kunnen, rekening houdend met
de actuele functie van het terrein, een humaantoxicologisch risico vormen. Er is een ernstige
bedreiging die uitgaat van de bodemverontreiniging en een sanering is noodzakelijk. De sanering is
urgent. De afdeklaag werd vóór 1995 aangebracht. De aanwezige verontreiniging is bijgevolg
historisch van aard. Het verontreinigd volume wordt geschat op 931 m³.
verontreiniging aan zware metalen in het vaste deel van de aarde in zone 3:
De sterke verontreiniging aan zink, B19, kan in relatie gebracht worden met de gestorte gipshoudende
gronden. Deze verontreiniging blijkt eveneens lokaal verspreid te zijn. De gipshoudende gronden
werden in 1991 aangevoerd. De aanwezige verontreiniging is bijgevolg historisch van aard. Er is geen
ernstige bedreiging die uitgaat van de bodemverontreiniging en een sanering is niet noodzakelijk. Het
verontreinigd volume wordt geschat op 14.494 m³.
verontreiniging aan zware metalen in het grondwater t.h.v. de onderzoekslocatie:
In het grondwater werden zeer sterk verhoogde concentraties aan zware metalen teruggevonden. De
sterk verontreinigde zone wordt begrensd door het ontginningsfront in het noorden, de Hoogstraat,
waaronder het kleimassief nog aanwezig is in het oosten, en door de visvijvers. In westelijke richting
valt de maximale verspreiding eveneens samen met het ontginningsfront. Buiten het brongebied vormt
zrseen de voornaamste sterke verontreiniging aan zware metalen in het grondwater. Een tweede zone
met zware metalen sterk verontreinigd grondwater valt samen met het zuidelijk deel van zone 4. De
sterke verontreinigingen aan zware metalen zijn ontstaan ten gevolge van uitlooggedrag. Er treedt
geen verspreidingsrisico, noch enig ander risico op. Er is geen ernstige bedreiging die uitgaat van de
bodemverontreiniging en een sanering is niet noodzakelijk. Het verontreinigd volume wordt geschat
op 350.529 m³.
verontreiniging aan anionen en kationen in het grondwater t.h.v. de onderzoekslocatie:
In het grondwater werden sterk verhoogde concentraties aan een aantal anionen en kationen
aangetroffen. De zone, die samenvalt met het stort met huishoudelijk afval, gedraagt zich min of meer
als brongebied. De maximale verspreiding valt samen met de contouren van de ontginning.
Verspreiding van de aanwezige sterke verontreinigingen in het grondwater naar de onderliggende
winbare aquifer is omwille van de aanwezigheid van de afsluitende kleilaag niet aan de orde.
Verspreiding van sulfaat en andere ionen via het afwateringssysteem naar de Rupel is niet uit te
sluiten, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beïnvloed worden. Een verspreidingsrisico
van sulfaat is dus niet uit te sluiten. Er is een ernstige bedreiging die uitgaat van de
bodemverontreiniging en een sanering is noodzakelijk. De sanering is urgent. Het verontreinigd
volume aan anionen en kationen wordt geschat op 601.121 m³.

Figuur 6.4: Situering van verontreinigingspluim met zware metalen in vaste deel van de bodem
61

KENNISGEVING – SANERING & VERONDIEPING ONTGINNINGSGEBIED RUMST

Figuur 6.5: Situering van verontreinigingspluim met zware metalen in het grondwater

Figuur 6.6: Situering van verontreinigingspluim met anionen in het grondwater

6.1.2.6

Bodemgebruik
Kaart 2: Luchtfoto

Met uitzondering van de vijvers, waaronder enkele visvijvers centraal in het projectgebied, is bijna het volledige
projectgebied bebost. Ter hoogte van het Eternit-stort en het stort met huishoudelijk afval zijn nog vergraste
zones aanwezig.
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6.2

Water

6.2.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline water wordt in zuidelijke richting ruimer genomen dan het projectgebied
omdat het projectgebied afwatert naar de Rupel en daardoor ook een invloed heeft op de waterkwaliteit en –
kwantiteit van deze waterloop. De Rupel wordt dan ook als zuidelijke grens van het studiegebied genomen. In
de verticale richting wordt de Formatie van Zelzate als ondergrens van het studiegebied genomen.

6.2.2

Beschrijving van de referentiesituatie

6.2.2.1

Methodiek

Bij de bespreking van de referentiesituatie wordt een beschrijving gegeven van:


de hydrogeologie: dit wordt besproken op basis van informatie uit de DOV-databank;



de hydraulische parameters: hydraulische basisparameters zijn o.a. de hydraulische doorlatendheid,
de hydraulische weerstand en de grondwaterstand of stijghoogte. De voor dit project relevante
hydraulische parameters worden besproken op basis van gegevens uit de uitgevoerde
bodemonderzoeken (grondwaterstand en hydraulische weerstand) en literatuurgegevens
(hydraulische doorlatendheid);



de grondwaterwinningen: de aanwezigheid van waterwinningen wordt besproken op basis van
informatie uit de DOV-databank;



de grondwaterkwetsbaarheid: dit wordt besproken op basis van de Kwetsbaarheidskaart van het
grondwater;



de waterkwaliteit: een bespreking op basis van het bodemonderzoek dat in het projectgebied werd
uitgevoerd;



de hydrografie: dit wordt besproken op basis van de topografische kaart en Vlaamse Hydrografische
Atlas (VHA);



het overstromingsrisico: hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kaarten beschikbaar op geopunt.

6.2.2.2

Hydrogeologie

Voor de beschrijving van de hydrogeologie wordt verwezen naar Tabel 6.1. De Formatie van Berchem is goed
doorlatend maar wordt onderaan afgesloten door de slecht tot zeer slecht doorlatende klei van de formatie
van Boom. De Formatie van Zelzate bestaat uit een afwisseling van goed tot slecht doorlatende lagen.

6.2.2.3

Hydraulische parameters

Voor de doorlatend van de verschillende geologische lagen wordt verwezen naar Tabel 6.1.
De grondwaterstand ter hoogte van de peilbuizen die in het kader van het OBBO in het projectgebied geplaatst
werden, is weergegeven in de onderstaande tabel.
Tabel 6.3: Overzicht grondwaterstanden
Datum
meting

Peilbuis

Diepte filter
(m-mv)

Grondwaterstand (m-mv)

Datum
meting

Peilbuis

Diepte filter
(m-mv)

Grondwaterstand (m-mv)

09/05/2011

P1

9,50 - 11,50

3,94

09/05/2011

P16

7,00 - 9,00

1,61

09/05/2011

P2

1,00 - 4,00

1,57

13/05/2011

P17

10,00 - 12,00

1,24
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09/05/2011

P3

6,00 - 8,00

1,67

13/05/2011

P18

4,00 - 6,00

1,29

16/05/2011

P4

3,00 - 5,00

1,49

04/02/2014

P101

5,20 – 7,20

4,75

16/05/2011

P5

5,00 - 7,00

1,70

03/02/2014

P102

10,00 - 12,00

1,90

16/05/2011

P6

5,00 - 7,00

1,94

31/01/2014

P103

9,50 - 11,50

5,35

16/05/2011

P8

2,90 - 5,00

1,08

31/01/2014

P300

18,00 - 20,00

8,56

16/05/2011

P9

1,50 - 3,50

1,06

31/01/2014

P301a

23,00 - 25,00

8,13

13/05/2011

P10

2,00 - 4,00

2,17

04/02/2014

P302

6,50 - 8,50

3,15

13/05/2011

P11

2,00 - 4,00

2,78

30/01/2014

P303

14,80 - 16,80

4,85

19/05/2011

P13

5,50 - 7,50

1,51

31/01/2014

P301b

2,00 - 4,50

2,00

19/05/2011

P14

10,00 - 12,00

0,53

04/02/2014

P401

1,70 - 3,70

0,20

09/05/2011

P15

4,50 - 6,50

1,14

03/02/2014

P402

2,80 - 4,80

0,50

De peilbuizen zijn gesitueerd op de onderstaande kaart.
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Figuur 6.7: Situering van peilbuizen

In het OBBO werd gesteld dat het niet mogelijk is om de grondwaterstroming te reconstrueren op basis van
deze peilmetingen. Uit historisch onderzoek en talrijke terreinbezoeken blijkt immers dat het projectgebied
sterk gecompartimenteerd is door een aantal dijken. Deze dijken vallen samen met zones waar de klei niet of
minder diep ontgonnen werd of werden opgetrokken tijdens het aanleggen van de storten. Het stort voor
huishoudelijk afval en het stort met originele sedimenten van de Nv Zeekanaal worden in het zuiden begrensd
door dijken. Door de geringe tot slechte doorlatendheid van deze dijklichamen kan een buffering van water
optreden waardoor zeer sterk ontwikkelde stijghoogtegradiënten kunnen ontstaan over de dijken.
Zeker is dat de visvijvers en de gracht langs de Kapelstraat een centrale rol blijven vervullen in het op peil
houden van de waterhuishouding.

6.2.2.4

Grondwaterwinningen
Kaart 6: Vlaamse Hydrografische Atlas met vergunde grondwaterwinningen

Het studiegebied ligt niet in een waterwingebied, noch in of aan de rand van een beschermingszone voor
grondwaterwinning.
In de nabije omgeving van het projectgebied komen 3 vergunde grondwaterwinningen voor (zie Tabel 6.4).
Deze winningen onttrekken grondwater uit het Brulandkrijtsysteem.
Tabel 6.4: Overzicht vergunde grondwaterwinningen

Nr

Exploitant

Adres exploitant

1

Stuyvencaten nv

Doelhaagstraat 77,
Rumst

2

Stuyvencaten nv

Doelhaagstraat 77,
Rumst

Diepte
(mmv)

Vergund
aantal
Periode
putten

36

6

10/01/2008
10/01/2018

35

1

5/05/2011
-5/05/2021

Vergund
Vergund
dagdebiet jaardebiet

8000

35

3000
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3

6.2.2.5

Rumst Recycling

Onze-LieveVrouwstraat 5,
Ramsel

40

1

23/04/2012
23/04/2032

80

1800

Grondwaterkwetsbaarheid

Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart is het grondwater ter hoogte van het projectgebied weinig
kwetsbaar (index Dc) door de kleiige deklaag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat door de ontginning de
dikte van de Boomse klei is afgenomen. Sonderingen (zie discipline bodem) doen vermoeden dat de Formatie
van Boom over het volledig projectgebied nog aanwezig is. In het zuidelijk gedeelte van het projectgebied is
de dikte echter beperkt tot ca. 1 m.

6.2.2.6

Waterkwaliteit

De conclusies van het OBBO (Technum, dd. 18 augustus 2014) kunnen als volgt samengevat worden voor
het grondwater:
 op verschillende plaatsen zware metalen aangetroffen in het grondwater. Er gaat echter geen
verspreidingsrisico, noch een andere risico van uit: bodemsanering is niet noodzakelijk
 verontreiniging met anionen en kationen (Al-, Cl-, ammonium-N, SO42-) over het volledige
projectgebied. Het stort met huishoudelijk afval gedraagt zich voornamelijk als brongebied. Er is een
verspreidingsrisico voor sulfaat naar de Rupel: bodemsanering noodzakelijk.
Daarnaast dient ook opgemerkt te worden dat ter hoogte van de oude kleiputten de oorspronkelijke bodem
verwijderd is en de zeer zware minerale klei aan het oppervlak ligt. Regenwater infiltreert niet in deze bodems
maar stagneert in deze putten. Het water dat in contact komt met de minerale klei (pyriet) verzuurt en verzilt.
Het pyriet kan oxideren tot er ijzer vrijkomt en sulfaat gevormd wordt (zeer zure oplossing in regenwater). Het
ijzer kan eerst tweewaardig zijn en dus toxisch zijn voor planten.
De Boomse Klei bevat krijtlagen. Het krijt kan in contact met regenwater traag oplossen (zure oplossing). Er
kan eventueel plaatselijk fosfor vrijkomen. De oxidatie van het vrijgekomen fosfor levert fosforzurige
tussenoplossingen.

6.2.2.7

Hydrografie
Kaart 6: Vlaamse Hydrografische Atlas met vergunde grondwaterwinningen

Het studiegebied maakt deel uit van het Beneden-Scheldebekken (deelbekken Beneden-Vliet). Oostwaarts
van het projectgebied ligt de waterscheiding met het deelbekken van de Nete (noordoosten) en het DijleZennebekken (zuidoosten).
Ten oosten van de visvijvers ontspringt volgens de Vlaams Hydrografische Atlas de Molleveldloop, een niet
geklasseerde waterloop. Op de zuidgrens van het projectgebied mondt in de Molleveldloop de Nieuwe Bosloop
uit, een gracht van algemeen belang. Beide waterlopen monden uit in de Rupel, een bevaarbare waterloop
waarvoor de basiskwaliteit geldt. De Rupel ondergaat de getijen. Het waterpeil ligt op een gemiddelde hoogte
van 4 m.
Ten zuiden van het projectgebied is in de omgeving van de Bosstraat nog een naamloze gracht aanwezig, die
waarschijnlijk ook zorgt voor de afwatering van het projectgebied.
Door het opvullen van de groeve met stortmassieven en gronden ging het afwateringssyteem, dat ten tijde van
de ontginning de waterhuishouding regelde in de groeve, grotendeels verloren. Het enige resterende gedeelte
is aangeduid op Figuur 6.8, namelijk de gracht langs de Kapelstraat. Deze gracht watert via verschillende
grachten, die onder de Kapelstraat doorlopen, hoogstwaarschijnlijk finaal in de Rupel af.
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Figuur 6.8: Waterhuishouding van de groeve anno 1983

6.2.2.8

Overstromingsrisico
Kaart 7: Overstromingskaart

Het projectgebied is niet overstromingsgevoelig.
Ter hoogte van de naamloze gracht, in de omgeving van de Bosstraat, is een zone aangeduid als effectief
overstromingsgevoelig. Dit gebied is recent overstroomd en aangeduid als risicozone voor overstromingen.

6.3

Geluid en trillingen

Het huidige akoestische klimaat en de bronnen die dit omgevingsgeluid bepalen, zullen pas in het projectMER beschreven worden aan de hand van een aantal immissiemetingen. Deze zullen aangevuld worden met
specifieke meetpunten in functie van de te verwachten effecten van de werkzaamheden. Bij de positiebepaling
van de specifieke meetpunten baseert de deskundige zich in eerste instantie op de ligging van het
projectgebied ten opzichte van receptoren (woningen, bos- en natuurgebieden). In tweede instantie zal hij ook
rekening houden met de ligging van de af- en aanvoerroutes vanaf de kades naar het projectgebied ten
opzichte van woningen, bos- en natuurgebieden.
In totaal voorziet de deskundige 2 vaste meetpunten verspreid over of rondom het projectgebied. Op ieder
vast meetpunt zal minstens een 96 uur gemeten worden. Er wordt een vast meetpunt voorzien in de Bosstraat
en de Kapelstraat.
Aanvullend zal de deskundige geluid nog 10 ambulante meetpunten voorzien. Deze metingen zullen
gelijklopend met de metingen op de vaste meetpunten gebeuren. De deskundige zal deze ambulante
geluidsmetingen voornamelijk uitvoeren in de natuurgebieden (oude ontginningsgebieden) of open ruimtes
waar het moeilijker is om een vaste (tijdelijk onbeheerde) meetpost te plaatsen.
Uit de metingen zullen alle courante statistische parameters: het LAeq,1h, LA01,1h, LA05,1h, LA10,1h, LA50,1h en LA95,1h,
berekend worden, die een beeld geven van het heersende geluidsklimaat.
De toetsing van de meetresultaten aan de milieukwaliteitsnormen of richtwaarden uit VLAREM II in functie van
de ligging van de meetpunten volgens het gewestplan, is juridisch vereist en geeft aan in hoeverre de huidige
geluidsbelasting hieraan voldoet. Deze toetsing laat tevens toe de grootte te bepalen van het specifiek geluid
dat door het project (in casu de werkzaamheden voor de sanering en verondieping) mag geproduceerd
worden.
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6.4

Fauna en flora

6.4.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied van de discipline fauna en flora omvat een ruimere zone dan enkel het projectgebied. Er
wordt immers ook gekeken naar de beschermde gebieden (habitatrichtlijngebied, VEN) in een ruimere
omgeving rond het projectgebied. Ook de abiotische disciplines (nl. de ruimtelijke doorwerking van de effecten)
zijn bepalend voor de grootte van het studiegebied van de discipline fauna en flora.

6.4.2

Beschrijving van de referentiesituatie

6.4.2.1

Methodiek

De ecologische waarde van het projectgebied en omgeving wordt in deze kennisgeving beschreven op basis
van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2016 (BWK 2.2) en gegevens
aangaande het Vlaams Ecologisch Netwerk, het habitatrichtlijngebied en natuurreservaten. Daarnaast wordt
ook gebruik gemaakt van het natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom – Rumst
(Rupelstreek). Bij de opmaak van het project-MER zal de beschrijving van de referentiesituatie aangevuld
worden met een bosinventarisatie.

6.4.2.2

Algemeen

Het projectgebied is gelegen in de Rupelstreek. De getijdenwerking op de Schelde zet zich voort in de Rupel,
waardoor zoetwaterslikken en schorren ontstaan, die een zeldzaam biotoop vormen en van internationaal
belang zijn voor avifauna.
Het projectgebied maakt deel uit van het kleiputtencomplex van Terhagen. Vele van de oudere putten (zoals
deze in het projectgebied) zijn opgespoten of opgevuld met allerlei afval. Als gevolg van de heterogene
uitgangssituatie ontwikkelden zich verschillende vegetatietypen. Het landschap op de verlaten kleiputten
bestaat grotendeels uit een rijke afwisseling van open en gesloten vegetatietypes ontstaan na spontane
natuurontwikkeling op een gevarieerd antropogeen substraat. Aan de randen op opgehoogde terreinen
bevinden zich hoofdzakelijk Glanshaverhooilanden, ruigten en struwelen (berk, wilg). In de niet-opgehoogde
gebieden zijn naast nitrofiele elzenbroeken en –struwelen ook uitgestrekte rietkragen aanwezig naast vochtige
graslandjes en (bloemenrijke) ruigten. In en langs de visvijvers ontwikkelen zich soortenrijke water- en
oevervegetaties. Het massaal voorkomen van grote brandnetel en braam in de diverse bostypes mag typisch
genoemd worden.
Kenmerkend voor de kleiputten is dat verschillende vegetaties zich nog in een vroeg successie-stadium
(pioniersfase) bevinden. De afwisseling van deze jonge vegetaties met enkele oudere bostypes zorgt niet
alleen voor een grote soortenrijkdom, maar ook voor een grote structuurdiversiteit. Dit is van groot belang voor
vele insecten, zoogdieren en vogels. Bij deze laatste groep zijn de eenden en steltlopers samen met amfibieën
ook gebaat bij de grote oppervlakte open water. Tot de zeldzame riet- en ruigtevogels die men kan terugvinden
behoren onder meer Rietgors, Kleine karekiet, Waterral en Braamsluiper.
Ten westen van het projectgebied ligt het provinciale recreatiedomein De Schorre. In het minder druk bezochte
oostelijk deel van het domein ligt een zeer waardevol complex van voedselrijke plassen, ruigten, struweel en
rietkragen (De Saeger e.a., 2000 in Provinciaal Natuurontwikkelingsplan Antwerpen).
Door de nabijheid van grote rivieren zoals de Schelde, de Rupel, de Nete en de Dijle, wordt het studiegebied
vaak bezocht door trekvogels. Sommige schaarse en zeldzame trekvogels vinden er een rustpunt.
Waarnemingen van soorten zoals: Krooneend, Zomertaling, Grote zilverreiger, Ooievaar, Zwarte wouw, Bokje,
Houtsnip, Draaihals, Beflijster en Europese kanarie illustreren dit. Onder de broedvogels zijn volgende
interessante soorten zeker vermeldenswaardig: Dodaars, Boomvalk, Bruine kiekendief, Waterral, Steenuil,
IJsvogel, Sprinkhaanzanger. IJsvogel, Blauwborst, Wielewaal, Gekraagde roodstaart en Nachtegaal zijn
opgenomen in de lijst van Prioritaire Soorten in de provincie Antwerpen (Provinciaal Natuurontwikkelingsplan)
en genieten internationale en/of regionale bescherming (Habitat- en Vogelrichtlijn, Vlaamse Rode Lijst).
Bovendien bezit dit gebied ook een interessante en diverse libellenfauna met soorten zoals Vuurlibel,
Kanaaljuffer, Plasrombout en Bruine korenbout (Bron: visie van Natuurpunt Rupelstreek op natuurontwikkeling
in de kleiputten van Rumst en Terhagen).

6.4.2.3

Biologische waarderingskaart
Kaart 8: Biologische waarderingskaart

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ecotopen die volgens de biologische waarderingskaart
versie 2016 (BWK 2.2) aanwezig zijn in het projectgebied en hun biologische waarde.
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Tabel 6.5: Overzicht biologische waarde van het projectgebied

Evaluatie

BWK code

BWK omschrijving

m

ui

industriële bebouwing, fabriek

0,11

ui+ua

industriële bebouwing, fabriek + halfopen of open
bebouwing met beplanting

0,04

ua

halfopen of open bebouwing met beplanting

0,90

kc+ui+ku+k(mr)

groeve, ontginning + industriële bebouwing, fabriek
+ruigte + bermen, perceelsranden… of taluds met
elementen van rietvegetaties

3,17

aer-

recente, eutrofe plas

0,55

sz+bet

opslag van allerlei aard + berk

0,04

aer-

recente, eutrofe plas

0,58

sz+ku+bet+sal

opslag van allerlei aard + ruigte + berk + wilg

3,09

kt+sz+ku+bet

talud + opslag van allerlei aard + ruigte + berk

6,65

sz+ku+bet

opslag van allerlei aard + ruigte + berk

3,20

kz+ku

opgehoogd terrein + ruigte

7,93

aer-

recente, eutrofe plas

1,16

ku

ruigte

4,96

aer

recente, eutrofe plas

0,12

kt+sz+ku+bet

talud +opslag van allerlei aard + ruigte + berk

3,14

ku+mr

ruigte + rietland

5,93

mw

w

wz

ruigte+ vochtig, licht bemest grasland gedomineerd
door russen + rietland + eutrofe plas + vochtig
ku++hj+mr+ae+sf- wilgenstruweel op voedselrijke bodem

z

Oppervlakte (ha)

9,20

sz+ku+k(ha)+bet

opslag van allerlei aard + ruigte+ bermen,
perceelsranden, … met elementen van
struisgrasvegetatie + berk

0,06

sf

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem

1,99

sf+mr+ae

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem + rietland
+ eutrofe plas

1,82

sf++ae+mr+sz

vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem + eutrofe
plas + rietland + opslag van allerlei aard

0,0017

kd+ hu

dijk + mesofiel hooiland

0,06

mr+sf

rietland en andere vegetaties met rietverbond + vochtig
wilgenstruweel op voedselrijke bodem

0,36

m:biologisch minder waardevol
mw: complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
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w: biologisch waardevol
wz: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
z: biologisch zeer waardevol
In het kader van het natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom – Rumst (Rupelstreek)
werd ter hoogte van het ontginningsgebied een biotoopkartering uitgevoerd in 2011. Met deze kartering werd
beoogd de actuele natuurwaarden in het gebied te inventariseren en in kaart te brengen zodat een goede
beschrijving van de uitgangstoestand, vóór aanvang van de natuurinrichting/ontwikkeling, beschikbaar zou
zijn. Beschrijving van de biotopen en landschapselementen gebeurde op basis van de BWK-typologie,
aangevuld met enkele aanvullende karteringseenheden op maat van het gebied.
De bestaande BWK-kartering versie 2016 voor het gebied is vermoedelijk nogal verouderd aangezien de
kartering gebeurd is op basis van een terreinbezoek uit 1998 enerzijds en vanwege het dynamische karakter
van het landschap in het projectgebied anderzijds.
Vandaar dat de biotoopkartering van het INBO uit 2011 aanvullend zal gebruikt worden bij de beschrijving van
de referentiesituatie in het studiegebied en voor de beoordeling van het ruimtebeslag (cfr. supra). Deze
vegetatiekartering wordt hierna geïllustreerd op Figuur 6.9. Volgens deze biotoopkartering is binnen het
projectgebied in hoofdzaak pioniersbos en mozaïek pioniersbos – struweel aanwezig. Daarnaast zijn ook
ruigte (met boomopslag), rietmoeras (met boomopslag), wilgenstruweel, struweel/opslag en ondiepe eutrofe
plassen aanwezig. De zone rondom de visvijvers is aangeduid als terrein met recreatie-infrastructuur. In het
noordoosten is een kleine oppervlakte aangeplant met loofhout.

Figuur 6.9: Biotoopkartering in kader van natuurontwikkelingsplan voor het kleiontginningsgebied te Boom – Rumst
(Rupelstreek) (Bron: Laurijssens & De Blust, 2011).

6.4.2.4

Europese habitats

Op basis van de Habitatkaart versie 2016 zijn binnen het projectgebied geen Europese habitats aanwezig.
Wel zijn er enkele ecotopen aanwezig die deels of volledig zijn aangeduid als regionaal belangrijke biotopen.
Deze worden opgelijst in de onderstaande tabel.
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Tabel 6.6: Overzicht biologische waarde van het projectgebied

Europese habitat
code

Europese habitat
omschrijving

ku+mr

gh (70%) + rbbmr
(30%)

geen habitattype (70%) +
rietland en andere vegetaties
van het rietverbond (30%)

5,93

ku++hj+mr+ae+sf-

gh (80%) + rbbmr
(10%) + gh_ae
(10%)

geen habitattype (80%) +
rietland en andere vegetaties
van het rietverbond (10%) +
eutrofe plas zonder habitattype
(10%)

9,20

sf

rbbsf (100%)

vochtig wilgenstruweel op
voedselrijke bodem (100%)

1,99

sf+mr+ae

rbbsf (60%) + rbbmr vochtig wilgenstruweel op
(20%) + gh_ae
voedselrijke bodem (60%) +
(20%)
rietland en andere vegetaties
van het rietverbond (20%) +
eutrofe plas zonder habitattype
(20%)

1,82

sf++ae+mr+sz

rbbsf (60%) + gh_ae vochtig wilgenstruweel op
(20%) + rbbmr
voedselrijke bodem (60%) +
(10%) + gh (10%)
eutrofe plas zonder habitattype
(20%) + rietland en andere
vegetaties van het rietverbond
(10%) + geen habitattype
(10%)

0,0017

kd+ hu

6510_hu (100%)

Laaggelegen schraal hooilan:
glanshaververbond

0,06

mr+sf

1130 (100%) +
(91E0_sf (30%) +
rbbmr (70%)

estuaria + zachthoutooibos +
regionaal belangrijk biotoop
rietland en andere
Phragmition-vegetaties

0,36

Evaluatie

BWK code

wz

z

Oppervlakte
(ha)

wz: complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
z: biologisch zeer waardevol

6.4.2.5

Vlaams Ecologisch Netwerk
Kaart 9: Natuurbeschermingen

Het projectgebied maakt zelf geen onderdeel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Het projectgebied bevindt zich op minstens een 440-tal m
en verder van enkele zones langs de Rupel die als Grote Eenheid Natuur zijn afgebakend binnen het VEN,
namelijk ‘De samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’. Het deel van het VEN dat op een 440-tal m van het
projectgebied is gelegen, ligt aan de overkant van de Rupel.

6.4.2.6

Speciale beschermingszones (Natura 2000)
Kaart 9: Natuurbeschermingen

Het gedeelte van het projectgebied waar de werkzaamheden (ontbossing, aanvulling gronden,…) zal
plaatsvinden, maakt geen onderdeel uit van een speciale beschermingszone (SBZ) die in het kader van de
Vogel- of Habitatrichtlijn (Natura 2000) werd afgebakend. De nieuwe overslaginfrastructuur bevindt zich wel in
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het habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. Ook
het eerste deel van de gezamenlijke aanvoerroute vanaf de overslaginfrastructuur aan de Rupel gaat door het
habitatrichtlijngebied, vervolgens loopt deze aanvoerroute over een afstand van een 120-tal m langs de rand
van datzelfde habitatrichtlijngebied. Dit habitatrichtlijngebied strekt zich uit langsheen de Rupel en haar oevers
en vormt één geheel met de rest van het Schelde- en Durme-estuarium.
Delen van de vallei van Schelde en Durme zijn ook aangeduid als Vogelrichtlijngebied BE2301235 ‘Durme en
middenloop van de Schelde’ (op een 6,5-tal km ten noordwesten van het projectgebied).

6.4.2.7

Natuurreservaten
Kaart 9: Natuurbeschermingen

Het projectgebied is niet beschermd als natuurreservaat. Ten zuiden van de Rupel bevindt zich op een 550tal m van het projectgebied het erkend natuurreservaat ‘Biezenweiden’.
Het dichtstbijzijnde Vlaams natuurreservaat is het ‘Arkenbos’ op ca. 1,9 km ten zuiden van het projectgebied.

6.5

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

6.5.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie omvat een ruimere zone
dan enkel het projectgebied. Het studiegebied omvat naast het projectgebied het provinciaal domein ‘De
Schorre (ten westen), de huidige en toekomstige ontginningszone Wienerberger (ten oosten), de Rupel met
bijhorende oevers (ten zuiden) en het landbouwgebied (ten noorden).

6.5.2

Beschrijving van de referentiesituatie

6.5.2.1

Methodiek

De aanwezige landschapswaarden, voorkomend in het studiegebied, zullen besproken en op kaart
voorgesteld worden op basis van een terreinverkenning, de landschapsatlas, de traditionele landschappen in
Vlaanderen, landschapscomposietkaart, historiek en ontwikkeling van het landschap (o.b.v. historische
kaarten). Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een inventaris van de erfgoedrelicten (deelgebieden I, II
en III) opgemaakt voor het strategisch project Rupel (2013).
Deze discipline wordt besproken op 3 niveaus. Op macroniveau wordt een ruimer gebied besproken op niveau
van de traditionele landschappen en landschapshistoriek. Op mesoniveau worden zowel het monumentaal en
landschappelijk erfgoed als het archeologisch erfgoed in de omgeving van het studiegebied beschreven. Op
microniveau wordt de ruimtelijke opbouw van het landschap onderzocht aan de hand van terreinverkenning
van het projectgebied en de directe omgeving. Hierbij worden ook visuele karakteristieken en
landschapsbeeldbepalende elementen die een invloed hebben op de belevingswaarde, beschreven.

6.5.2.2

Landschapskenmerken op macroniveau

Het projectgebied is gelegen in het traditionele landschap ‘Land van Boom’ dat in het zuiden aansluit op de
Rupelvallei en in het noorden op het ‘Land van Kontich-Ranst’.
Het landschap wordt gevormd door de Formatie van Boom met de klei van Boom, die hier ondiep aanwezig is
en aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van een cuesta 4. Het projectgebied is langsheen deze cuesta
gelegen. De cuesta van de Klei van Boom vormt de waterscheidingskam tussen de zuidelijk gelegen DemerDijle-Rupelbekkens en de noordelijk gelegen stroombekkens van de Nete en Het Schijn. De hoogte van de
cuestarug wisselt tussen 25 en 50 m.
Het reliëf in de Rupelstreek is door de ontginningen in belangrijke mate gewijzigd zodat deze het huidige
uitzicht van de streek bepalen dat als ontginningslandschap kan omschreven worden. Er zijn diepe putten
gescheiden door steile straten gelegen op kammen van niet ontgonnen klei. Van Hemiksem, Niel, Boom tot
Terhagen zijn veelal alleen de bewoonde gebieden tussen de kleigroeven overgebleven. De kammen tussen
de verschillende groeven compartimenteren het landschap in geïsoleerde gebiedjes. De verschillen tussen die
verschillende vakjes is afhankelijk van de voorgeschiedenis van elke kleiput. Door afname en concentratie van
de baksteennijverheid, die de grondslag vormt voor de kleiputten, gingen vele van de putten dicht door
opspuitingen en het storten van allerlei afval. Het landschap op de verlaten kleiputten bestaat grotendeels uit

4

Cuesta’s ontstaan waar zacht hellende lagen van afwisselend hard en zacht aardmateriaal in een uitgestrekt vlak gebied voorkomen.
Door differentiële erosie worden de zachte zandlagen afgevoerd, terwijl de harde kleilagen als een heuvel in het landschap overblijven.
Het reliëf van een cuesta bestaat uit een lange heuvel met vooraan een steilrand en achteraan een zacht afhellende rug. Als de lengte
van de rug en het front verschillend zijn, is de cuesta asymmetrisch.
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een rijke afwisseling van open en gesloten vegetatietypes ontstaan na spontane natuurontwikkeling op een
gevarieerd antropogeen substraat.
Het overige deel van het landschap wordt ingenomen door dorpskernen en landbouwgebied met verspreide
concentraties van kleine landschapselementen en loofbosjes.

6.5.2.3

Landschapskenmerken op mesoniveau
Kaart 10: Landschapsbeschermingen
Kaart 11: Landschapscomposietkaart

Relictzones, ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten
Ankerplaatsen zijn niet aanwezig ter hoogte van het projectgebied.
Het projectgebied bevindt zich centraal in de relictzone ‘Kleiontginningsgebied Niel, Boom en Rumst’. Dit
gebied kent een lange en rijke ontginningsgeschiedenis. In 1560 telde Niel al 15 steenbakkerijen. Uit het
historisch onderzoek (paragraaf 2.1) blijkt dat in het projectgebied de kleiontginning reeds gestart was vóór
1895. In 19de eeuw werden grote kanalen aangelegd, wat de baksteenproductie stimuleerde. Rond 1910 gaf
de mechanisering de ontginningen nog een laatste stimulans. In jaren ‘60 en ‘70 sloten echter heel wat
steenbakkerijen hun deuren. De ontginning van Wienerberger ten oosten van het projectgebied is wel nog
actief.
Aan de overzijde van de Rupel bevindt zich de relictzone ‘Zennevallei met haar beemden ten noorden van het
Brussels Gewest’. Het betreft een aaneensluitend en hoofdzakelijk gesloten polderlandschap met mooie
kasteeldomeinen, maar versnipperd door infrastructuren en andere verstedelijkingselementen.
De Rupel ten zuiden van het projectgebied is aangeduid als lijnrelict.
Puntrelicten in de omgeving van het projectgebied zijn de St. Catharinakerk in de woonwijk ten noordwesten
van het projectgebied en het Kasteel De Bocht ten zuiden van de Rupel.
Beschermde monumenten, landschappen, dorps- en stadsgezichten
In de omgeving van het projectgebied zijn geen beschermde monumenten, landschappen, dorps- of
stadsgezichten aanwezig.
Bouwkundig erfgoed
In de omgeving van maar gelegen buiten het projectgebied zijn verschillende bouwwerken, al dan niet gelinkt
aan de voormalige kleiontginning, opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Hieronder worden de
bouwwerken opgelijst die een rechtstreeks zicht kunnen hebben op het projectgebied:
 Steenbakkerij Anverreeth, Hoek zonder nummer, Boom (deels gesloopt): Steenbakkerij gesloten in
januari 1980, aan de Kapelstraat behouden serie droogloodsen, tussen ovens en loodsen woonbuurtje
met arbeidershuizen en voormalige meesterwoning. Ten noorden van de Kapelstraat: bewaarde
droogloodsen en machinekamer, laatstgenoemde voorbij tunnel onder de Bosstraat;
 Rij arbeiderswoningen, Kapelstraat 179, 183-189, 197, Boom: In kleiput gebouwde, tegen de
Kapelstraat aanleunende lintbebouwing, uit de 19de eeuw, in serie opgetrokken arbeidershuizen;
 Beluik Terhagenlei, Kapelstraat 104-112, Rumst: Steeg Kapelstraat, zogenaamd "Terhagenlei" met
vijf bakstenen arbeidershuizen uit de 2de helft van de 19de eeuw;
 Gemeentehuis van Terhagen, Kardinaal Cardijnstraat 37, Rumst: Halfvrijstaand gebouw, twee
bouwlagen en schilddak geopend met dakkapellen; neo-Vlaamse renaissancestijl naar ontwerp van
architect L. Janssens; jaartal 1910 in gevelsteen topstuk;
 Klooster van de zusters van Vorselaar, Kardinaal Cardijnstraat 35, Rumst: Klooster met aanpalende
kapel ten oosten; voormalige klaslokalen ten westen en ten zuiden. Te dateren in het 4de kwart van de
19de eeuw;
 Steenbakkerij Swenden, Nieuwstraat zonder nummer, Rumst: Volledig gemoderniseerde
steenfabrieken met volautomatisch transport; het kneden, vormen, drogen, bakken gebeurt in een
enkel gebouw, het bakken in tunnelovens; op het grasveld voor de fabriek (naast nummer 46) staat
de oudste - circa 1915 - strengpersmachine van de Rupelstreek.
Landschapscomposietkaart
Op de landschapscomposietkaart valt de aanwezigheid van een steilrand op de noordelijke en westelijke grens
van het projectgebied op. De Kapelstraat op de zuidelijke grens is aangeduid als een verbindingsweg.
Binnen het projectgebied zijn bos (recenter dan 1910) en nieuwe artificiële plassen aanwezig.
Ten noorden van noordwesten van het projectgebied is de Boomse cuesta als een markante heuvel in het
landschap aanwezig.
Ten zuiden situeren zich industriële activiteiten langs de Rupel. Centraal wordt ook melding gemaakt van de
aanwezigheid van een historisch gehucht.
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Bodemkundig erfgoed en archeologie
De Landschapsatlas maakt melding van volgende archeologische vondsten in de relictzone
‘kleiontginningsgebied Niel, Boom en Rumst’: lithisch materiaal in kleiputten 'Terhagen'; Ijzertijdkuil met veel
aardewerk in kleigroeve te Rumst - 'Konijnenberg'; Romeins grafveld door kleiontginning vernield op
'Kattenberg' - 'Kattenveld'.
Ten gevolge van de voormalige kleiontginning kan het volledige projectgebied beschouwd worden als een
gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

6.5.2.4

Landschapskenmerken op microniveau

De onderstaande figuur geeft de locaties weer van de foto’s die binnen het projectgebied of ter hoogte van de
geplande afvoerroutes zijn genomen. Deze foto’s geven een beeld van het landschap ter hoogte van het
projectgebied.

Figuur 6.10: Situering van fotolocaties
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Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12
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Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

In het ‘Strategisch project Rupel - Erfgoedrelicten in deelgebieden I, II en III’ (ELAH Rupel, 2013) werd
onderzoek gedaan naar relicten met een erfgoedwaardeaanwezig in de kleiwinningsputten van Rumst en het
oostelijk gedeelte van Boom. Deze nota kaderde in de uitwerking van een masterplan voor het gebied.
De relicten die vastgesteld werden in het projectgebied worden hieronder opgelijst.
Tabel 6.7: Overzicht landschapsbeeldbepalende elementen in het projectgebied

Relict

Omschrijving

Schoorsteen machineconstructieplaats Landuyt

Locatie: in het midden van de kleiput tussen
Keibrekerspad en Bosstraat, zichtbaar vanaf de
Kapelstraat
Bouwperiode: Historische functie: De schoorsteen is gekend als
de schoorsteen die behoort tot de ateliers Landuyt,
de fabricagehal waar ze machines en machineonderdelen vervaardigden.
Historiek : De gebroeders Landuyt hadden zowel
een steenbakkerij als een atelier waar ze
steenbakkerijmachines vervaardigden: steenpersen,
kollergangs enz. De schoorsteen diende voor de
smidse.
Hoofdmaterialen: baksteen en stalen ringen
Korte beschrijving: Ronde schouw op vierkante
voet met stookgaten, verstevigd met stalen ringen,
schouw knikt lichtjes bovenaan
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Restanten bouwwerk

Locatie: in het midden van de kleiput tussen
Keibrekerspad en bosstraat; de muur sluit het talud
af tussen twee kleiputten
Bouwperiode: ca. 1960-1970
Historische functie: De muur sluit het talud af;
ondersteuningsmuur tegen afkalving en mogelijk
ook afbakening van een doorgang voor het transport
Historiek : De muur behoort tot steenbakkerij
Landuyt
Hoofdmaterialen: Metselwerk
Korte beschrijving: Taludvormige gemetste muur
in baksteen; zijkant van een talud; onderaan is in de
lengterichting een ondergronds gemetst kanaal
zichtbaar.

Pylonen elektriciteit

Locatie: centraal in de kleiput tussen de Hoogstraat
en de Bosstraat; gelegen op een talud tussen 2 met
water gevulde kleiputten
Bouwperiode: Historische functie: ijzeren pijler als drager voor
het elektriciteitsnet
Historiek: de pijler stond op het grondgebied van de
steenbakkerij Landuyt
Hoofdmaterialen: ijzer, geroest
Korte beschrijving: vierkante ijzeren pijler; de
poten zijn verankerd in een betonnen sokkel in het
talud naast de kleiput

Pylonen elektriciteit

Locatie: centraal in de kleiput tussen de Hoogstraat
en de Bosstraat; gelegen in het verlengde van de
talud tussen 2 met water gevulde kleiputten; vlakbij
de schoorsteen die
nog is bewaard
Bouwperiode: ?
Historische functie: ijzeren pijler als drager voor
het elektriciteitsnet
Historiek : de pijler stond op het grondgebied van
de steenbakkerij Landuyt
Hoofdmaterialen: ijzer, verroest
Korte beschrijving: Resten van de voet van een
vierkante pijler. De pijler is gesitueerd aan de
overzijde van de taludvormige bakstenen muur

Schuilhutje in kleiput

Locatie: in het midden van de kleiput tussen
Keibrekerspad en Bosstraat
Bouwperiode: ten vroegste 1950, eerder jaren ‘60
Historische functie: het bevindt zich in de
westelijke kleiput naast de talud waarop de pijlers
van het elektriciteitsnet staan, is mogelijk een
schuilhutje voor de baggerman en de keibreker
waar ze zich konden terug trekken bij slecht weer.
Historiek: het gebouwtje behoort tot steenbakkerij
Landuyt
Hoofdmaterialen: Baksteen en witte bepleistering
Korte beschrijving: Een vierkant gebouwtje
opgetrokken in baksteen en binnenin wit
bepleisterd, met een toegangsopening aan de
noordelijke zijde; dak is niet meer bewaard. Het
gebouwtje is moeilijk toegankelijk want het staat
gedeeltelijk onder water.
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Pijlerconstructie en muurconstructie

Locatie: midden in kleiput tussen keibrekerspad en
Bosstraat, in de nabijheid van schoorsteen
machineconstructieplaats Landuyt
Bouwperiode: 1930?
Historische functie: De driedelige muurconstructie
in de buurt van de plaats waar de ateliers Landuyt
zich bevonden. Exacte functie niet gekend.
Historiek : De constructie behoorde tot de
steenbakkerij Landuyt
Hoofdmaterialen: Metselwerk en ijzer
Korte beschrijving: Het relict bestaat uit drie
parallel aan elkaar opstaande muren die stalen
leggers dragen; in
de zijwanden zijn ijzeren dragers aangebracht
In de nabijheid werd kipwagentje aangetroffen

Relict met spoorlijn

Locatie: links langs Keibrekerspad; tussen
keibrekerspad en de vijvers van de "lustige vissers"
Bouwperiode: na 1950
Historische functie: Een smalspoor werd gebruikt
om de kipwagentjes met klei te transporteren van de
kleigroeve naar de machinehal.
De kipwagentjes werden eerst voortgetrokken door
een paard maar vanaf de jaren ’30 door een kleine
locomotief, meestal gefabriceerd bij Moës frères of
S.A. Moteurs Moës, uit Borgworm.
Historiek : Het smalspoor behoorde zeer
waarschijnlijk tot de steenbakkerij De Beukelaer
Hoofdmaterialen: Stalen sporen op metalen
dragers; rustend op bakstenen muren in
geperforeerde strengperssteen (29 cm op 14 cm en
9 cm dikte; met 14 rijen van 6 gaten en 1
rechthoekige uitsparing centraal van 6,5 op 3,2 cm)
Korte beschrijving: Het relict bestaat uit twee
opstaande muren in geperforeerde strengperssteen
met op ca.
2m hoogte metalen steunbalken waarop een
smalspoor rust dat afbuigt naar oostelijke richting.
Er is nog ca. 10 m van het smalspoor bewaard. De
oostelijke muur verlengt tot hij helemaal in het talud
verdwijnt.
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Tunnel onder verlengde Terhagenlei

Locatie: onder de voetweg in het verlengde van de
Terhagenlei (Rupelkleiroute)
Bouwperiode: tweede helft 19de eeuw
Historische functie: De tunnel werd aangebracht
onderdoor de voetweg die loopt in het verlengde
van de Terhagenlei
Historiek : De tunnel behoort tot steenfabriek
Landuyt
Hoofdmaterialen: Metselwerk: basis is handsteen;
enkele latere herstellingen in geperforeerde
strengperssteen (3 gaten)
Korte beschrijving: Boogvormige tunnel met zeer
hoge muurconstructie bovenop. Bovenaan twee
borstweringen
van ca. 80 cm hoog

Afwateringsgreppels

Locatie: links langs Keibrekerspad; tussen het
keibrekerspad en de vijvers van de "lustige
vissers"
Bouwperiode: Historische functie: Afwateringsgreppel - controle
van de waterhuishouding van de kleiputten.
Historiek: De afwateringsgreppel is gelegen op het
grondgebied van steenbakkerij De Beukelaer, ten
noordoosten van de restanten van het smalspoor
Hoofdmaterialen:
Korte beschrijving: Een geul van ca. 60 cm diep
en ca. 1 m breed.

Bagger kleiput Nachtegaalstraat
Locatie: in één van de kleiputten
Bouwperiode: ten vroegste 1923, vermoedelijk
bagger uit de jaren ‘60
Historische Functie: Baggeren van de klei
Historiek: De bagger behoorde tot steenfabriek De
Roeck
Hoofdmaterialen: ijzer, groen geschilderd
Korte beschrijving: De bagger staat opgesteld als
bovenbagger

Panoramisch punt·op het einde van de Hoogstraat
Aanbevelingen die in het Strategisch project Rupel - Erfgoedrelicten in deelgebieden I, II en III’ gemaakt zijn
voor de relicten binnen het projectgebied zijn:
 Panoramisch punt: grondig nadenken over het behoud: is een weg die zeer symbolisch is; hij voert
letterlijk terug naar het verleden, naar de verdwenen gehuchtjes, maar hij is zeer zwaar onderhevig
aan erosie. Optie herstellen en verstevigen? Optie verder laten afkalven maar vervangen door een
‘zwevend’ wandelpad? …
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Onderhoud en behoud van tunnel onder het wandelpad in het verlengde van de Terhagenlei en indien
mogelijk minstens enkele tunnels onder de Kapelstraat. Deze kunnen dan perfect functioneren als
verbinding voor fiets- en wandelpaden maar ook als groene brug tussen de Rupel en het
achterliggende gebied.
Behoud van de schoorsteen van machineconstructieplaats Gebrs. Landuyt als landmark eventueel
met een bijkomende functie (broedplaats torenvalk? Oriëntatiepunt en ontmoetingsplek? voorzien van
nachtelijke verlichting met ‘lichtshow’ als attractiepunt voor de streek?...
Integreren van muur en pijlerconstructie ramp steenfabriek Gebrs. Landuyts als landmark, eventueel
met een bijkomende functie
Behoud van het spoorlijnrelict. Is een bijzonder geschikte plaats voor een panoramische picknickplek,
buiten-BBQ… eventueel uit te bouwen met educatieve functie (presentatiepanelen, duiding…)
Herbestemming van de grote machinehal van Heylen op rand van Natuurgebied, indien mogelijk bv.
als sporthal? centrum voor buitensporten? centrum voor Martial Arts?
Integreren van restant schouw en ringoven in het toekomstige fietsinrijpunt
Doortrekking van de lein5 van Terhagen: indien mogelijk, na aanpassingen aan de Kapelstraat, de
stukken lein die nog in goede staat zijn, groeperen en terugplaatsen

Ook een opvallend landschapskenmerk is de ligging van de Kapelstraat, de Bosstraat en de Hoogstraat
bovenop de oorspronkelijke kleicuesta. Aan weerszijden van de straat is de bodem weggegraven. De straten
steken als het ware als een dam boven het landschap uit.

Foto 17

Foto 18

5

Lein is de leuning die geplaatst werd van Boom tot Terhagen om de veiligheid van de burgers te garanderen bij verplaatsingen langs
de tramsporen. Tussen het tramspoor over de Kapelstraat en de afgrond was soms maar 70 cm. De leuning diende ook om diefstallen
van steen en materialen tegen te gaan
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6.6

Mens – ruimtelijke aspecten

6.6.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied van de discipline mens - ruimtelijke aspecten omvat naast het projectgebied het provinciaal
domein ‘De Schorre (ten westen), de huidige en toekomstige ontginningszone Wienerberger (ten oosten), de
Rupel met bijhorende oevers (ten zuiden) en het landbouwgebied (ten noorden).

6.6.2

Beschrijving van de referentiesituatie

6.6.2.1

Methodiek

Om de actuele betekenis van het projectgebied en de nabije omgeving voor de mens te beschrijven, wordt de
menselijke leefruimte in een aantal functionele delen opgesplitst: wonen, landbouw, industrie, recreatie en
netwerkken.
De huidige situatie wordt beschreven op basis van onder meer terreinbezoek, bodemgebruik, topografische
kaart, luchtfoto, stratenatlas, informatie van de betrokken gemeenten en relevante ruimtelijke plannen. Het
recreatieve netwerk wordt beschreven vanuit bestaand toeristisch-recreatieve informatie (o.a.
fietsknooppuntennetwerk, wandelrouteplanner,…).

6.6.2.2

Wonen
Kaart 2: Luchtfoto
Kaart 3: Gewestplan
Kaart 4 : Stratenatlas

Het projectgebied situeert zich tussen de kernen van Rumst en Boom. Woonfuncties zijn aanwezig:
 ten westen van het projectgebied, o.a. langs de Bosstraat en Nachtegaalstraat;
 ten zuidwesten van het projectgebied, o.a. langs de Kapelstraat;
 ten zuidoosten van het projectgebied, met name de woonwijk Terhagen.
In het zuidoosten overlapt het projectgebied met woonuitbreidingsgebied.

6.6.2.3

Landbouw

In het projectgebied komen geen landbouwfuncties voor. Ten noorden en ten oosten van het toekomstig
ontgingingsgebied van Wienerberger is wel een landbouwgebied aanwezig. Delen hiervan zijn opgenomen in
het Herbevestigd Agrarisch Gebied ‘Duffel – Waarloos – Reet’.

6.6.2.4

Industrie

Langsheen de Rupel, ten zuiden van het projectgebied, zijn industriële activiteiten aanwezig. Het gaat om de
volgende bedrijventerreinen, weergegeven op kaart 4 :
 ten zuidoosten van het projectgebied: Rumst – zone 2 – Catenberg;
 ten zuiden van het projectgebied: Rumst - zone 3 - Molleveld en Hoek Bosstraat;
 ten zuidwesten van het projectgebied: Boom – Hoek-Bosstraat.
Er is ook een zone afgebakend voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut die is ingenomen door het
containerpark.

6.6.2.5

Recreatie

Recreatieve voorzieningen zijn verspreid in de omgeving aanwezig. Het betreft een aantal recreatiezones,
waaronder het provinciaal domein De Schorre met ook verschillende sportvelden en het gemeentelijk
sportcentrum van Rumst.
Doorheen het projectgebied lopen verschillende wandelroutes (zie Figuur 6.13).
Centraal in het projectgebied zijn visvijvers van de Vereniging KM De Lustige Visser aanwezig.

6.6.2.6

Netwerken

Het hoofdwegennet in de omgeving van het projectgebied wordt gevormd door de A12 (ten westen van het
projectgebied) en de E19 (ten oosten van het projectgebied). De A12 loopt doorheen Aartselaar en Boom, de
E19 passeert langs Kontich, Reet en Rumst.
Een belangrijke secundaire weg in de omgeving is de provinciale steenweg N148 Antwerpen - Boom (de
‘Boomsesteenweg’).
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Het projectgebied van Rumst wordt omsloten door volgende wegen:
 Molenstraat ten noorden;
 Hollebeekstraat en Rumstsestraat ten oosten;
 Kapelstraat en Nieuwstraat ten zuiden;
 Bosstraat, Nachtengaelestraat en Kerremansstraat ten westen.
De Hoogstraat loopt door tot in het projectgebied.
De Hollebeekstraat, Rumstsestraat, Kapelstraat en Nieuwstraal zijn lokale verbindingswegen. De Bosstraat,
Nachtengaelestraat en Kerremansstraat zijn lokale verzamelwegen. De wegcategorieën zijn weergegeven op
de onderstaande figuur.

Figuur 6.11: Wegcategorisering (bron: mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar)

De routes voor zwaar verkeer zoals opgenomen in het intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek en
Aartselaar zijn aangeduid op Figuur 6.12. Net ten zuiden van het projectgebied wordt een beperking voor het
doorgaand vrachtverkeer aangeduid.

Figuur 6.12: Routes zwaar verkeer
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De Rupel zal gebruikt worden voor het transport over het water. Momenteel is er ten zuiden van het
projectgebied een PPS kade van Wienerberger aanwezig. De route vanaf deze, en de geplande publieke,
kade tot aan het projectgebied kruist de Nieuwstraat en het jaagpad ongelijkvloers.
Doorheen de omgeving lopen verscheidene routes van het fietsknooppuntennetwerk en wandelroutes. De
wandelroutes in het projectgebied zijn onverhard. De dichtstbijzijnde fietsroutes volgen de Nachtegaalstraat,
de Hollebeekstraat en de rechteroever van de Rupel. Zoals eerder gesteld wordt het fietspad langs de Rupel
ter hoogte van de kades (bestaande PPS kade en geplande publieke kade) momenteel ingetunneld zodat de
fiets- en vrachtrelaties conflictvrij kunnen verlopen.
Een functionele fietsroute volgt de Molenstraat, Hollebeekstraat, Rumstsestraat, Nieuwstraat en Kapelstraat.
Op Figuur 6.15 is aangeduid of de fietsinfrastructuur conform het vademecum voor fietsvoorzieningen is.
Langs de Bosstraat, Nachtengaelestraat en Kerremansstraat passeert een alternatieve functionele fietsroute.

Figuur 6.13: Aanwezige wandelroutes
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Figuur 6.14: Aanwezige fietsroutes van het fietsknooppuntennetwerk

Figuur 6.15: Aanwezige functionele fietsroutes
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6.7

Mens – gezondheid

6.7.1

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied van de discipline mens – gezondheid omvat naast het projectgebied het provinciaal domein
‘De Schorre (ten westen), de huidige en toekomstige ontginningszone Wienerberger (ten oosten), de Rupel
met bijhorende oevers (ten zuiden) en het landbouwgebied (ten noorden).

6.7.2

Beschrijving van de referentiesituatie

6.7.2.1

Methodiek

De referentiesituatie bevat een beschrijving van de kwetsbare functies rondom de projectsite. Er wordt ook
een inschatting gemaakt van de bevolkingsdichtheid en –opbouw van de mogelijk beïnvloedbare groepen.
De huidige situatie wordt beschreven op basis van informatie van de FOD Economie en informatie beschikbaar
op geopunt.

6.7.2.2

Kwetsbare functies

Aanwezige kwetsbare functies in de omgeving van het projectgebied zijn opgelijst in de onderstaande tabel
en gesitueerd op Figuur 6.16.
Tabel 6.8: Overzicht kwetsbare functies

Type

Naam

Adres

Ouderenvoorziening

Hof Van Crequi

Nieuwstraat 105, 2840 Rumst

Vrije Basisschool

Stille Weg 2, 2840 Rumst

GO! basisschool Park
Boom

Dirkputstraat 428, 2850 Boom

Gewoon kleuter- en lager
onderwijs

Gewoon kleuteronderwijs

deeltijds
beroepssecundair
onderwijs

Kinderopvang

Gemeentelijke
Basisschool -Ter
Doelhagen

Europalaan 1, 2840 Rumst

Provinciale Scholen voor
Tuinbouw en Techniek

Hoek 76, 2850 Boom

Ann

Sint Kathelijnestraat 20, 2850 Boom

Lydia

Kardinaal Cardijnstraat 47, 2840 Rumst

't Eigenwijsje

Kardinaal Cardijnstraat 32, 2840 Rumst

Toverbos

Kamiel Huysmansstraat 3, 2840 Rumst

Veerle

Karl Marxstraat 51, 2840 Rumst
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Figuur 6.16: Situering kwetsbare functies

Ten westen van het projectgebied ligt het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Het 75 ha grote domein is
beschikbaar voor recreatie, sport en evenementen waaronder Tomrrowland met zo’n 60.000 bezoekers per
dag.

6.7.2.3

Bevolkingsdichtheid

De gemeente Rumst telt anno 2011 zo’n 14.756 inwoners, goed voor een bevolkingsdichtheid van 741,4
inwoners per km². 62% van de bevolking van Rumst is tussen de 18 en 64 jaar oud. De gemeente Boom telt
16.989 inwoners, goed voor een bevolkingsdichtheid van 2.306,6 inwoners per km². 60% van de bevolking
van Boom is tussen de 18 en 64 jaar oud.
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7

GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN

Het projectgebied bevindt zich op de grens van de gemeenten Boom en Rumst. De effecten zullen bestudeerd
worden voor beide gemeenten.
Het projectgebied is volledig op Vlaams grondgebied gelegen en op ca. 6 km van de grens met VlaamsBrabant, op ca. 20 km van de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op ca. 30 km van de
Nederlandse grens. Andere grensoverschrijdende effecten worden bijgevolg niet verwacht.
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8

BIJLAGEN

8.1

Kaartenbundel

Kaart 1: Topografische kaart
Kaart 2: Luchtfoto
Kaart 3: Gewestplan
Kaart 4: Stratenatlas
Kaart 5: Bodemkaart
Kaart 6: Vlaamse Hydrografische Atlas met vergunde grondwaterwinningen
Kaart 7: Overstromingskaart
Kaart 8: Biologische waarderingskaart
Kaart 9: Natuurbeschermingen
Kaart 10: Landschapsbeschermingen
Kaart 11: Landschapscomposietkaart
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Kaart° 10

Landschapsbeschermingen
0

50

100

200

300

m
400

L:\Projecten\BE0116000750-999\BE0116000762_POM_PMER\04_plannen\3_GIS\maps\BE0116000762_landschap.mxd

Projectgebied

Aanvoerroute Optie 1
Aanvoerroute Optie 2

Gezamenlijk deel aanvoerroute
Tunnel
Kade

Ý kerk
D

steilrand
rivier

industrie

markante heuvels
plaggenbodems

nieuwe artificiële plas
bos na 1910

slikke en schorre
vallei

agglomeratie

Verbindingswegen
VWF

VWK

Dijken

dijk voor 1775
dijk na 1775

Historische woonkernen

Historische woonkernen

www.geovlaanderen.be

Oud (typisch) gehucht

Kaart° 11

o

Landschapscomposietkaart
0

50

100

200

300

m
400

L:\Projecten\BE0116000750-999\BE0116000762_POM_PMER\04_plannen\3_GIS\maps\BE0116000762_landschapscomposiet.mxd

KENNISGEVING – SANERING & VERONDIEPING ONTGINNINGSGEBIED RUMST

Arcadis Belgium nv
Kempische Steenweg 311/2.07
3500 Hasselt
België
www.arcadis.com

90

