De visie van Actief Terhagen over de sanering van de kleiputten Terhagen, DD 1/1/2019.
De stortplaatsen in de kleiputten uit de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw, blijven de
Terhagenaren achtervolgen.
Uit bodemstalen, genomen in 2011, is gebleken dat vooral het huisvuilstort van de stad
Antwerpen voor verontreiniging zorgt. Ook het asbeststort is problematisch omdat het
asbest aan de oppervlakte komt. Daarom moeten de gronden gesaneerd worden.

Op de luchtfoto zijn de stortplaatsen aangeduid als zones 1 en 2.
Sanering betekent dat ofwel de grond ter plaatse ontdaan wordt van de verontreiniging of
de grond wordt afgegraven en teruggestort of de grond wordt afgegraven en afgevoerd.
Door de nabijheid van de Bosstraat bij het asbeststort, mag er aan het asbest niet geraakt
worden. Verstoring van de bodem zou ervoor zorgen dat er asbest vrijkomt in de lucht.
Het stort van de stad Antwerpen ligt onder de grondwaterspiegel, wat het eveneens blijkt
onmogelijk te maken om het te verwijderen.
In beide gevallen is het dus onmogelijk om te saneren en moet afdekking van de
stortplaatsen ervoor zorgen dat het asbest niet in de lucht komt en het grondwater niet
langer verontreinigd wordt met zware metalen, sulfaten en chloriden.
De eigenaars van de gronden, met name de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Waterweg
zijn hiervoor verantwoordelijk.
OVAM bepaalt, na een rapport van bodemsaneringsdeskundigen, hoe de "sanering" dient te
gebeuren.

Met dit gegeven heeft de provincie beslist een participatietraject op te starten met als doel
de nabestemming van het gebied, in samenspraak met de burger, te bepalen.
Actief Terhagen had met het oog op dit traject een visienota opgesteld.
Deze kan je lezen op onze website.
Ondertussen hebben er in het traject reeds een startmoment, twee workshops en een
infosessie plaatsgevonden.
Actief Terhagen heeft, net als andere al dan niet verenigde buurtbewoners, dit traject van in
het begin op de voet gevolgd en het heeft ondertussen al heel wat (asbestvrij!)
stof doen opwaaien.
Gelukkig is iedereen er ondertussen van overtuigd dat een sanering nodig en onvermijdelijk
is, maar over de manier waarop en wat de gevolgen mogen zijn voor de kleiputten,
passeren er nogal wat verschillende meningen de revue.
Hoewel onze visienota er, letterlijk en figuurlijk, nog steeds staat, zijn er toch wat
strijdpunten bijgekomen.
Voortschrijdend Inzicht, noemt men dat!
Zo is het voor Actief Terhagen van het grootste belang dat de sanering zo goed mogelijk
gebeurt, opdat we ons binnen 10 of 20 jaar niet weer in dezelfde situatie bevinden. Een
degelijke afdekking met afdoende voorzorgen tegen verdere vervuiling van het grondwater
van de probleemzones is aangewezen.
Voor de zones 3 en 4b pleiten wij voor gedeeltelijke opvulling omdat die enerzijds zwaar te
lijden zullen hebben van de saneringswerken en anderzijds momenteel weinig natuurwaarde
hebben en quasi ontoegankelijk zijn.
Als eindresultaat verwachten wij hier een aantrekkelijk, natuurlijk ogend reliëf met
waterpartijen en -buffers, rekening houdend met de huidige loop van de Potgatbeek,
heraanplanting van inheemse bomen, open ruimte met mogelijkheid tot picknick of bivak en
nieuwe kansen voor de huidige flora en fauna.
Verder willen we dat er van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om de Kapelstraat
tussen de Polder en de Bosstraat, een deel van zone 7, te verbreden en heraan te leggen
zodat er aan de huidige gevaarlijke situatie voor fietsers een einde komt.
Alle andere zones willen wij zoveel mogelijk gevrijwaard houden en we willen dat het gebied
maximaal toegankelijk blijft tijdens de werken.
Wij blijven bij ons standpunt dat het gebied enkel kan dienen voor zachte recreatie,
waaronder we verstaan: wandelen, paardrijden, vissen en, op een vastgelegd parcours,
mountainbiken.
En voor onze kinderen natuurlijk spelen dat de stukken eraf vliegen!
Vaste constructies, behalve de occasionele drops of schansen voor de mountainbikers, zijn
uit den boze en het gebied moet altijd en voor iedereen toegankelijk zijn, wat impliceert dat
voor “tijdelijke campings” geen plaats is. Ook een kantine en bike wash voor de
mountainbike horen thuis in De Schorre van Boom.
Het in de hoogte doortrekken van de Hoogstraat naar de Bosstraat of naar Reet, kan voor
ons niet.
Wij hopen dat er na al deze verwezenlijkingen een orgaan kan opgericht worden dat zal
verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling, beheer en controle van het gebied.
Ons standpunt, en dan vooral het feit dat wij de deur openzetten naar het storten van een
toch aanzienlijke hoeveelheid grond, komt bij een aantal buurtbewoners over als zwak.
Wij vinden echter dat er, wanneer het gaat over onze gezondheid en die van onze kinderen,
geen compromissen mogen gesloten worden.
Het aanvaarden van dit volume zal ervoor zorgen dat de samenwerking met de BAM kan
doorgaan. Daardoor zal de toevoer over het water gebeuren, wat duizenden vrachtwagens
van de weg en uit Terhagen zal houden. De BAM dient dan tevens een loskade aan te
leggen. Wij pleiten ervoor dat deze een permanent karakter kan krijgen zodat ze na de

werken ook nog dienst kan doen voor pleziervaart of andere recreatie en een verbinding kan
leggen tussen de Rupel en de Kleiputten van Terhagen.
Bovendien gaat het prijskaartje naar beneden waardoor de provincie een groter budget
overhoudt voor de herinrichting van het gebied. Tevens zullen de aangeleverde gronden
perfect traceerbaar en controleerbaar zijn.

