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INLEIDING

• Terrein gelegen aan de Eissels z/n te Turnhout. De site betreft de percelen 97 B en 80 C.

• Ten tijde van wereldoorlog II werden deze percelen ontgraven in functie van de aanleg van de 
nabijgelegen ringweg R13 (Kempenlaan). Na de oorlog (1945 – 1963) werd de uitgegraven put 
gedempt door stortingen van de stedelijke huisvuilophaling van de stad Turnhout.

• Sindsdien werden de percelen uitsluitend gebruikt als weiland.

• In het kader van de mogelijke overdracht van het terrein werd in 2011 een OBBO uitgevoerd.
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OBBO – PAK in bodem
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OBBO – Zware metalen in bodem
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OBBO – Minerale olie in bodem

6



OBBO – PAK in grondwater
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OBBO – Zware metalen in grondwater
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OBBO – Conclusies

• Ter hoogte van P22 komt een historische bodemverontreiniging voor met zware metalen, PAK en 
minerale olie in het vaste deel van de bodem en met zware metalen en PAK in het grondwater.

• De verontreiniging wordt als historisch beschouwd omdat wordt aangenomen dat zij veroorzaakt 
zijn door het storten door de stad Turnhout van huishoudelijk afval van na de 2de wereldoorlog tot 
1963.

• Aan de hand van de analyseresultaten en organoleptische waarnemingen kan het verontreinigd 
volume bodem ingeschat worden op 492 m³ voor wat betreft zware metalen, 41 m³ voor wat 
betreft PAK en op 38 m³ voor wat betreft minerale olie.

• Het volume grondwater verontreinigd met zware metalen wordt ingeschat op 59 m³ en met PAK op 
55 m³.

• Bij de evaluatie van de ernst van de bodemverontreiniging is gebleken dat er van de historische 
bodemverontreiniging geen humaan toxicologisch risico, geen ecotoxicologisch risico en geen
verspreidingsrisico uitgaat.

• Globaal gezien kan gesteld worden dat er geen ernstige bedreiging uitgaat van de 
bodemverontreiniging en er geen sanering noodzakelijk is.

• Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen, bestemmingsbeperkingen of 
gebruiksbeperkingen noodzakelijk.
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OVERDRACHT TERREIN

• Op 3 augustus 2015 wordt door OVAM een bodemattest afgeleverd, waardoor de overdracht van 
het terrein kan plaatsvinden!

• Op 23 september 2015 wordt het terrein gekocht door de nv “Klaverenboer” (dochteronderneming 
binnen de groep Aertssen).

• Verklaring in de verkoopsovereenkomst: “De koper die zoals gezegd kennis heeft genomen van de 
bodemtoestand, verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de grond ter voldoening van de overheden 
volledig te saneren voor doorverkoop ervan, zelfs voor een deel, en dit ter volledige vrijwaring van 
de verkoper.”

• Opmaak vrijwillig BSP in het kader van Enhanced Landfill Mining.

10



BODEMSANERINGSPROJECT

• De doelstelling van de sanering is erop gericht minimaal de risico’s weg te nemen die zouden 
kunnen ontstaan bij de inrichting en ontwikkeling van het terrein.

• Mogelijke varianten:

• Het selectief ontgraven en/of afzeven van de afvalstoffen in de bodem (waarbij wordt aangenomen dat 10% 
van de te ontgraven en af te zeven gronden afval betreft welke dient afgevoerd te worden).

• Ontgraven en afvoeren van verontreinigde gronden met concentraties verontreiniging boven de voorgestelde 
risicogrenswaarden (waarvan het tonnage gelijk gesteld wordt aan 3.400 m³ of 5.780 ton).

• Afvoer en reiniging van verontreinigde gronden met concentraties verontreiniging boven de risicowaarden en 
aanvoer van het saldo nodige propere gronden opdat bij de herinrichting van het terrein geen sprake is van 
een reliëfwijziging. Deze aan- en afvoer acties worden tot een minimum beperkt.
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VOORKEURSVARIANT NA MULTICRITERIA ANALYSE

• De verstoorde bovenlaag met gestorte materialen (puin, baksteenresten, assen, huisvuil, e.a. 
bodemvreemde materialen) wordt ontgraven waarbij gestorte materialen, al dan niet na afzeving, 
selectief afgevoerd worden.

• Het volume van de verstoorde bovenlaag wordt gelijk gesteld aan het volume verontreinigde 
bodem gelijk aan 28.283 m³ en strekt zich uit over quasi de volledige oppervlakte van betreffende 
percelen tot een diepte van 0,5 à 1,7 m-mv.

• Alle gronden worden (na selectieve ontgraving en/of afzeving van gestorte materialen die in de 
mate van het mogelijke afzonderlijk afgevoerd worden) in deelpartijen van ca. 1.000 m³ in depot
gezet.

• Bij een overschrijding van de risicogrenswaarde wordt de grond afgevoerd ter reiniging.

• De ontgraving wordt verdergezet tot in genomen wand- en bodemstalen geen concentraties boven 
de risicogrenswaarden meer worden aangetoond.

• Resterende gronden worden volgens de regels van het grondverzet herbruikt in ontgraven zones.

• Tenslotte wordt er bij de herinrichting van het terrein, volgens de regels van het grondverzet, op 
toegezien dat concentraties verontreiniging in de toekomstige leeflaag lager zijn dan (80% van) de 
bodemsaneringsnorm type III. Hiertoe wordt het voorziene gebruik van 2.000 m³ teelaarde 
beschouwd als deel van de sanering.
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TURNHOUT – KLAVERENBOER : VOOR SANERING
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TURNHOUT – KLAVERENBOER : SANERINGSWERKEN



TURNHOUT – KLAVERENBOER : SANERINGSWERKEN



TURNHOUT – KLAVERENBOER : SANERINGSWERKEN



TURNHOUT – KLAVERENBOER : SANERINGSWERKEN



TURNHOUT – KLAVERENBOER : SANERINGSWERKEN



TURNHOUT – KLAVERENBOER : STATUS SANERING

- Werken zijn volledig uitgevoerd

- Eindevalutierapport is ingediend bij OVAM 17-12-2018
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TURNHOUT – KLAVERENBOER : STATUS VERGUNNING

- Verkavelingsaanvraag incl zaak der wegen : 

- ingediend Stad Turnhout op 28-12-2017

- afgeleverd door de Stad Turnhout op 25-06-2018

- Beroep van de buurt bij de provincie :

- ingesteld op 30-07-2018

- Afwijzing van het beroep en aflevering vergunning op 20-09-2018

- Vergunning definitief uitvoerbaar op 3-12-2018 : zowel zaak der wegen als verkaveling



TURNHOUT – KLAVERENBOER: IMPRESSIE VERKAVELING



TURNHOUT – KLAVERENBOER : IMPRESSIE



VRAGEN?
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