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Interpellatie

Agenda nr. 6/1 Interpellatie in verband met het asbestsort, ingediend door 
Rudy Sohier (PVDA).

Mevrouw de Gouverneur
Mijnheer de Voorzitter
Beste collega’s

Jullie hebben, net zoals wij, deze week de open brief van buurtbewoners en 
actiegroep “Red onze kleiputten” ontvangen.

Ik wil deze brief hier naar voor brengen omdat we ook vinden dat de sanering van 
het asbeststort bij hoogdringendheid moet aangevat worden.

Hier de open brief:

Open brief. Voor dringende sanering van het asbeststort in de Kleiputten Terhagen 
(Boom en Rumst). Maart 2019.

Aan de Directie van De Vlaamse Waterweg (eigenaar van het gebied), 
aan de Gouverneur en de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen,
aan de Burgemeester en Schepenen van de gemeenten Rumst en Boom, 
aan de Directie van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (mede-deelnemers aan 
het 'sanerings-project' voor dit gebied),

Als bewoners uit de omgeving van de Kleiputten Terhagen zijn wij zeer ongerust 
omtrent het steeds langer uitstellen van de sanering van het asbeststort van 4,5ha 
in onze buurt (Kleiputten Terhagen, kant Boom, naast de Bosstraat).

Bij onderzoek door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en VITO 
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) in 2010 werd vastgesteld dat 
delen van het asbeststort dagzomen. Asbestvezels kunnen dodelijk zijn bij 
inademing, maar er werd niets ondernomen.

In 2015 werd na 'grondig' onderzoek in een lijvig rapport (Oriënterend en 
Beschrijvend Bodemonderzoek - OBBO) geconcludeerd dat het asbeststort met 
urgentieklasse 1 moet gesaneerd worden. In de stalen werden ook ongebonden 
asbestvezels gevonden, die gemakkelijk met de wind meegenomen kunnen worden. 
Een 50cm dikke afdekking van de werfweg er naartoe werd hersteld, als 
'voorzorgsmaatregel' maar degelijk afgedekt en gesaneerd werd het stort nog 
steeds niet!



Op woensdag 13 maart 2019 werd in de technische ruimte van de Gemeente Rumst 
(Terhagen) een voorstelling gegeven van de plannen met de Kleiputten Terhagen. 
In de timing zien we dat het asbeststort ten vroegste pas in 2021 zal aangepakt 
worden. Dat betekent dat we zeker nog twee jaar met een groot tot zeer groot 
risico (vooral bij droog en winderig weer) moeten leven.

Gezien het grote gevaar voor de buurtbewoners ("DAEB = Duidelijke Aanwijzing 
voor een Ernstige Bedreiging", lezen we in het OBBO) vragen wij om 
ONMIDDELLIJK te starten met de sanering van het asbeststort, los van de 
'sanering' van het huisvuilstort en de plannen voor verondieping van de Kleiputten 
Terhagen!

De buurtbewoners en Actiegroep 'Red onze Kleiputten'.

En gelijk hebben ze. Vier jaar zijn er ondertussen overgegaan tussen een 
voorzorgmaatregel en een definitieve oplossing is pas voorzien voor 2021.

Dat is zo maar zes jaar –en dat terwijl iedereen ondertussen wel weet hoe 
gevaarlijk asbest is. Ik ga hier niet de argumenten herhalen uit de brief, maar de 
bekommernissen van die mensen zijn TERECHT.

Daarom onze dringende vraag: Welke stappen zal het provinciebestuur 
ondernemen om ervoor te zorgen dat er Nu en ONMIDDELLIJK begonnen wordt met 
de sanering van het asbeststort in de kleiputten “TERHAGEN” (Boom en Rumst)?
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