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Interpellatie

Agenda nr. 6/1 Interpellatie in verband met de sanering van de kleiputten: 
specifiek het vrij liggend asbest en de na bestemming en 
bijhorende budgetten, ingediend door Louis Schoofs (Groen).

1. Het vrij liggend asbest

Op mijn schriftelijke vraag van 29 april 2020 over de sanering van de kleiputten, 
meer bepaald het Kiwa verslag werd mij op 7 mei uw antwoord toegestuurd.

“In het eindverslag van de bodemdeskundige (Tractebel) over deze locaties staat te 
lezen dat er geen actueel human risico en geen verspreidingsrisico is, wel een 
potentieel humaan risico. Hetgeen erop neerkomt dat wanneer men zich aan de 
voorzorgsmaatregelen houdt en het terrein niet betreedt, er geen humaan risico is. 
Er zijn geen humane risico’s wanneer de mensen niet over de omheiningen 
klimmen of verbodsborden negeren, waarvoor op korte termijn actie noodzakelijk 
is.

Het terrein wordt onderzocht en gemonitord tijdens periodieke inspectierondes, 
zijnde:

- Een tweejaarlijkse rondgang door een bodemdeskundige
- 2 x per jaar rondgang door milieudienst Boom
- 2x per jaar rondgang door Vlaamse Waterweg
- Op afroep naar aanleiding van rampen/stormen

Alle locaties van het KIWA-rapport zullen in het rapport dat hieruit volgt aan bod 
komen.”

Het Kiwa rapport van 14.06.2019 vermeldt locaties met Asbest risico waarvan 10 
van de 14 onderzochte locaties met restanten een hoog risico vormen met een 
score van 16/20.

In het rapport staat op pagina 6:

“Voor wandelaars en fietsers zijn al enkele van de toegangswegen afgesloten met 
hekken en waarschuwingsborden. Dit zal voor hen een ontradend effect hebben.
Voorde buurtbewoners, en voornamelijk kinderen die op het grasveld 
spelen en van daaruit naar het bos gaan, is er geen fysieke afbakening die 
hen de toegang belemmerd om het domein te betreden.
Dit is een suggestie die we zouden voorstellen.”



Ter info. Schriftelijke vraagstelling aan de deputatie van de provincie Antwerpen 
29.04.2020.

Op de commissie economie van 21.04.2020 werd uitvoering ingegaan op mijn 
vragen over de sanering van de kleiputten Terhagen en de toekomst bestemming. 
Waarvoor mijn dank.

Op mijn vraag over het Kiwa verslag dat uitgevoerd werd op vraag van een 
actiegroep waarin sprake zou zijn dat er op dit moment 2 vrij liggende 
asbeststroken zijn, wat in februari 2020 met drone foto’s werd bevestigd, was het 
niet mogelijk om op de commissie een antwoord te geven over de ernst, relevantie 
hiervan. De intendant zou hierover antwoord bezorgen. Tot heden heb ik geen 
antwoord gekregen.
Het lijkt mij belangrijk ifv het participatietraject met de stakeholders en de 
bevolking én het duurzaam blijvend onderbouwen van de geloofwaardigheid 
rondom deze complexe sanering en bestemming   én uit bekommernis voor de 
volksgezondheid dat er snel een antwoord komt over de opmerkingen van het Kiwa 
verslag.

Mijn vragen over het vrij liggend asbest.

- Kan er een overzicht gegeven worden op welke data de periodieke 
inspectierondes zijn doorgegaan en welke dit jaar ingepland staan.  Zijn er 
belangrijke opmerkingen uit de inspectierondes. Zijn alle verslagen van de 
inspecties makkelijk te consulteren?

- Hoe effectief zijn de verbodsmaatregelen en omheining om het terrein niet 
te betreden? Heeft men weet van overtredingen en in welke frequentie?

2. De na bestemming en bijhorende budgetten.

De concrete raming gemaakt door Tractebel nalv voorbereiding dossier (9/2016)

6,1 mio EUR

 Zonder prijs van grond,
 Zonder kostprijs handling grond (transport)
 Zonder kost van grondaanvoer via water
 Zonder kost van herbebossing of ingroening of infra eindinrichting

Schatting met inbegrip van kaai, tunnel, jaagdpadtunnel, … door BAM:

Ca 17 mio EUR

 Zonder kostprijs handling grond (transport)
 Zonder kost van herbebossing of ingroening of infra eindinrichting

Op mijn vraag rond een budgettaire inschatting van de na bestemming -
herbebossing – ingroening - kon men geen antwoord geven.

Naar de lokale inwoners en betrokken stakeholders is het belangrijk dat er een 
duidelijk engagement is om de na bestemming daadwerkelijk mogelijk te maken en 
hiervoor tijdig de nodige budgetten te voorzien. Het lijkt ons dan ook belangrijk in 
het kader van een performant proces in deze fase al een prognose te maken van de 
noodzakelijke budgetten voor de na bestemming alsmede het engagement dat deze 
budgetten ook voorzien worden.
Ik verwijs hierbij naar pagina 35 van de toelichting aan de commissie economie 
(21.04.2020) waarbij men een landschapsontwerp voorstelt.



Aangezien de provincie een belangrijke betrokkene is, hierbij mijn vragen.

- Welke budgettaire vork voorziet men voor de realisatie het vooropgestelde 
landschapsontwerp?

- Door wie en op welke wijze gaan deze budgetten vrijgemaakt worden?


