
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 20 februari 2020

Interpellatie

Agenda nr. 6/2 Interpellatie in verband met de Kleiputten, ingediend door 
Rudy Sohier (PVDA).

Op 7 februari 2020 werd door de provincie (Katleen Art, communicatie Kleiputten 
Terhagen) een persbericht verstuurd omtrent een brief van OVAM aan de 
provinciegouverneur. Daarin wordt gezegd dat OVAM volledig achter het project zou 
staan. Niets is minder waar. OVAM zegt hierin “dat ze bereid zijn om vooraf een 
schriftelijk standpunt in te nemen over de saneringswijze. We kunnen dit pas doen 
van zodra we minstens over volgende onderbouwde informatie beschikken: …” en 
dan volgt er een lijst van 5 items waarvan het onderzoek loopt of die nog moeten 
onderzocht worden:

1. een haalbaarheidsonderzoek van relevante bodemsaneringstechnieken;
2. een multi-criteria analyse van relevante bodemsaneringsvarianten;
3. een hydrologische nota met aandacht voor de afwatering van hemelwater;
4. een stabiliteitsnota met aandacht voor de opbouw van de taluds;
5. een geotechnische nota waarin wordt aangetoond dat de ophogingen na de 

bodemsanering geen ongeoorloofde zettingen van de afdichtingslaag en de 
eindafdekking veroorzaken.

In de hogervermelde brief van OVAM staat ook: “In afwachting van de 
bodemsanering zijn er voorzorgsmaatregelen van kracht ter hoogte van het 
asbeststort. Deze maatregelen bestaan uit het plaatsen van een omheining en het 
afdekken van dagzomend asbesthoudend materiaal”.

Op vraag van buurtbewoners en Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ werd op 24 mei 
2019 gevraagd aan asbestdeskundige Peter Nagels (Kiwa Oesterbaai nv) om een 
onderzoek te doen op het asbeststort naar de risico’s. Dit onderzoek werd ook 
overhandigd aan De Vlaamse Waterweg en de gemeente Boom. Uit het recent 
gepubliceerde rapport (07/02/2020) dat eveneens op de provinciale website 
www.kleiputtenterhagen.be staat, blijkt dat op meerdere plaatsen beschadigde, 
gebroken en dus ongebonden asbest aan de oppervlakte ligt die NIET AFGEDEKT. 
Vermits met de sanering zeker zal gewacht worden tot 2021 betekent dit dat er een 
continu asbestrisico is voor de buurtbewoners en bezoekers van het 
recreatiedomein De Schorre, dat er vlak naast ligt. Metingen in de buurt doen niets 
af aan het voortdurend risico dat er is, zeker bij droog en winderig weer. Uit 
wetenschappelijke studies is duidelijk dat er een groot besmettingsrisico is binnen 
een straal van 500m, met mogelijk de dood tot gevolg.

Vandaar dat we de onmiddellijke sanering van het asbeststort naast de Bosstraat in 
Boom vragen.  In het OBBO (conform verklaard op 9 maart 2015) werd trouwens 



aan deze sanering ‘urgentieklasse 1’ toegekend, wat betekent dat er binnen het 
jaar met de sanering moet begonnen worden.

Op de recente stuurgroep-vergadering van 6 februari 2020 wordt ook gezegd dat 
de visvijver in het gebied, die privé-eigendom is van de vzw De Lustige Vissers, 
volgens art. 166 zou kunnen onteigend worden. Volgens het conformiteitsattest van 
OVAM rust er nochtans geen saneringsverplichting op het perceel van de 
vissersclub en is er ook geen vervuiling vastgesteld.

We vinden de onwaarheden, vertelt door de project-begeleiders, dan ook zeer 
frappant. Op 24 november 2019 schreef Lantis een brief aan de provincie, waarin 
ze uitleggen dat, aangezien er nog geen vergunningen zijn, ze mogelijkerwijs zullen 
uitkijken naar alternatieven om hun grondoverschotten te storten, waardoor deze 
grote massa grond dan niet naar de Kleiputten zal komen. Bij telefonisch contact op 
5 december 2019 antwoordde intendant Gert Van de Genachte dat dit “fake nieuws 
was”. Ook de communicatie-verantwoordelijke voor het project, Katleen Art, schrijft 
dat ze er geen weet van hebben dat Lantis mogelijkerwijs uit het project zou willen 
stappen en dat een dergelijke vraagstelling “louter hypothetisch” is.

De mensen uit de buurt stellen terecht dat “wij, als bezorgde burgers, eerlijke en 
open communicatie verwachten over het hele project en geen opeenvolging van 
fake news”.

Uit de verslagen van de stuurgroep-vergaderingen blijkt dat er op elke vergadering 
OVER de Actiegroep ‘Red onze Kleiputten’ gesproken wordt. De actiegroep-leden 
vragen dan ook dat er niet langer OVER maar MET hen gesproken en overlegd 
wordt (cfr. het overleg met de burgerparticipatie bij het Oosterweel-project).

Wij hebben dus enkele vragen hieromtrent
• Hoe ver staat het met deze onderzoeken en tegen wanneer zullen die 

afgehandeld zijn? 
• Waarom wordt er gesteld dat OVAM volledig achter het project staat terwijl 

de brief iets anders stelt? 
• Waarom zegt men dat alles in orde is met de voorlopige afdekking van het 

asbest terwijl het dat niet is?
• Waarom wordt stilgehouden dat er een brief van Lantis gekomen is?
• Wat betreft de vissersclub: Waarom dreigt men met een 

onteigeningsprocedure?
• Wanneer gaat er met de actiegroep “Red Onze Kleiputten gesproken 

worden, in plaats van hen heel de tijd te bekladden?


