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Interpellatie

Agenda nr. 6/2 Interpellatie in verband met vraag voor overleg in verband 
met dringende asbestsanering Kleiputten, ingediend door 
Diederik Vandendriessche (Groen).

Geachte collega’s

De buurtbewoners in de omgeving van de Kleiputten in Terhagen, een 
deelgemeente van Rumst, maken zich grote zorgen over de traagheid waarmee de 
sanering van het asbeststort van 4,5 ha in de Kleiputten, naast de Bosstraat, wordt 
aangepakt. Zij hebben daarvoor – samen met de actiegroep ‘Red de Kleiputten’ – 
een petitie georganiseerd die door 170 mensen werd ondertekend en hebben hun 
bezorgdheid inmiddels ook kenbaar gemaakt aan onder meer de deputatie en de 
schepencolleges van Boom en Rumst.

Onderzoek van OVAM en VITO heeft in 2010 al aangetoond dat delen van het 
asbeststort dagzomen. In 2015 werd in een Oriënterend en Beschrijvend 
Bodemonderzoek (OBBO) geconcludeerd dat het asbeststort met urgentieklasse 1 
gesaneerd moet worden. Dat onderzoek staat inmiddels ook op de website 
www.kleiputtenterhagen.be. Er werd een nieuwe afdekking van de werfweg 
geplaatst, maar een degelijke sanering van het stort staat pas voor 2021 
ingepland. Dat betekent dat er zeker nog twee jaar een groot tot zeer groot risico 
(vooral bij droog en winderig weer) blijf bestaan voor de plaatselijke bevolking. Dat 
is onaanvaardbaar en daarom zouden we willen vragen aan de deputatie om de 
oproep van de actiegroep ‘Red de Kleiputten’ ter harte te nemen.

De provincie Antwerpen heeft samen met de gemeente Rumst en de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met de Vlaamse Waterweg nv, de eigenaar van het gebied waar het 
asbest zich bevindt. De samenwerkingsovereenkomst richt zich onder meer op de 
bodemsanering, die nu dus pas in 2021 voorzien is. De Groen-fractie roept de 
deputatie op om – in het kader van de samenwerkingsovereenkomst – met de 
eigenaar van het gebied rond de tafel te gaan zitten en na te gaan in hoeverre er 
niet vroeger kan begonnen worden met de sanering. Graag hadden wij ook 
geweten of de deputatie al gereageerd heeft op de brief van de buurtbewoners en 
wat die reactie dan inhield.

http://www.kleiputtenterhagen.be

