
Bodemattesten –
Grondverzet
Verdere stappen
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Site De Naeyer

• Actief sinds 1860

• Stopzetting activiteiten begin 21ste

eeuw

• Historische bodemverontreiniging 
door bodembedreigende 
activiteiten, calamiteiten en 
opslag producten

• Brownfieldontwikkeling 

• Sanering, afbraak gebouwen en 
grondverzet
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Proces papierproductie



Resultaten zware metalen in grondwater



Resultaten minerale olie in vaste deel



Site De Naeyer –
inhoud 
bodemattest
 Kadastrale gegevens

 Uitspraak over de 
bodemkwaliteit

 Rapporten onderzoeken en 
bodemsaneringswerken

 Regels grondverzet gelden bij 
ontgraving

Rapporten vanaf 2018:

 Gebruiksadviezen

Attesten bevatten nog geen 
gebruiksadviezen
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Zorgvuldig omgaan met PFAS- verdachte 
grond 

Stofhinder voorkomen ! 
 Vernevelen of bevochtigen met tuinslang
 Afdekken van gronden bij stockage of transport
 Reinigen van het openbaar domein

Opmaak technisch verslag – aandacht voor aanwezigheid PFAS ! 
(regeling grondverzet) 



Volgende stappen 
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Uitgevoerde onderzoek  

= beperkte screening

Bijkomend onderzoek nodig

=  duidelijk beeld 



Staalname grond

 Boringen met handboor ( of machinale 
boor) 

 Manuele boringen voor plaatsing 
peilbuizen

 Doorsnede circa 10 cm

 Ontstane boorgat wordt opgevuld

 Geen boringen binnen in huis

 Boringen op meest gevoelige plaatsen
 moestuin, kippenren, speeltuigen, 

zandbakken,…

 Bodemstalen worden verzameld en 
naar het labo gebracht
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Staalname grondwater

Boringen met handboor (of machinale boor)

Plaatsen peilbuizen
 Kunststof (HDPE, PVC) buis met filter in boorgat
 Filtergedeelte wordt onder grondwaterniveau geplaatst
 Opvulling met filtergrind en kleikorrels
 Straatpot op bovenkant peilbuis of bovengrondse peilbuis

Maximale duur plaatsing: halve dag

Staalname grondwater gebeurt minstens 1 week later (na plaatsing 
peilbuis) 
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Staalname grondwater
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Verwerking van gegevens

Vergelijken van de analyseresultaten met de normen

Bepaling noodzaak bijkomende staalname

Risico-evaluatie ( risico voor de mens, verspreiding, milieu)

Bepalen saneringsnoodzaak 



Verder onderzoek – sanering ? 

Woonzone site voormalig Fabrieksterrein De Naeyer
 Particulieren worden vrijgesteld = het onderzoek en de eventuele 

saneringskost worden betaald door OVAM (incl. herstel tuinen, 
opritten, omheiningen …) 

 Saneren betekent niet dat alle verontreiniging wordt weggenomen
 Kosten in het kader van grondverzet bij het uitvoeren van 

grondwerken zijn ten laste van de initiatiefnemer

Ook andere partijen zijn in dit verhaal betrokken : 
 Waterloopbeheerder = Polder van Willebroek
 Broek De Naeyer beheerd door Provincie Antwerpen 



Planning en timing

Uitvoering bijkomend veldwerk 

Verder fasen veldwerk ( indien noodzakelijk)

Bepalen saneringsnoodzaak

Timing : vermoedelijk 6 maanden  

 In afwachting van bijkomende resultaten blijven de no-regret
maatregelen van toepassing



Dank voor uw aandacht

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

T 015 284 284

F 015 203 275

www.ovam.be

info@ovam.be
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