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13 BESCHRIJVING INGEPERKT ALTERNATIEF 

13.1 SITUERING 

13.1.1 Aanleiding 

In de vorige – technische- deelrapporten (i.c. deelrapporten 6 tot 11) werd vastgesteld dat de indirecte effecten 

bij uitvoering van het “integraal plan”, meer bepaald de effecten via emissies op de omgeving (impact via gege-

nereerd verkeer, impact via grondwater, geluidshinder, luchthinder) relatief beperkt zullen zijn.  De directe effec-

ten van ruimte-inname en de grootschalige creatie van een nieuw landschap hebben echter wel een belangrijke 

impact.   

Vooral voor de discipline biodiversiteit en landschap geldt dat de transformatie van een (grotendeels spontaan 

opgeschoten en jong) boslandschap naar een merenlandschap met al bij al beperkte herbebossingsmogelijkheid 

een sterke verandering van de ecologische waarden en het landschapsbeeld tot gevolg hebben.  Het nieuwe land-

schap en de nieuwe kansen voor natuur zijn niet per se minderwaardig maar wel zeer sterk afwijkend. 

Naar aanleiding van de ontwerptekstbespreking van dit MER werd, onder andere door het Agentschap voor Na-

tuur en Bos, de vraag gesteld naar een alternatief dat op elk moment en zeker in het eindbeeld nauwer zou aan-

sluiten bij het huidige boslandschap.  Dit o.a. omwille van de momenteel aan dit bos verbonden soorten.  De 

opvulling met niet-verontreinigde uitgegraven bodemmaterialen (van externe oorsprong) moet daarbij in be-

schouwing genomen worden.  De site is immers goed ontsloten via de waterweg waardoor dit georganiseerd kan 

worden zonder bijkomende mobiliteit. 

In het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dd. 04/09/2017 (kenmerken : 17-214198 / 17-04081), 

luidt dit als volgt : “Uit de MER moet duidelijk zijn waar en hoe ecologisch verlies aan bos opgevangen zal worden.  

Bij voorkeur gebeurt dit in de directe omgeving van het projectgebied om hetzelfde ecologische effect te hebben 

en wordt dit meegenomen in de effectbespreking.  In die zin werd in het advies van ANB dd. 27/05/2016 met 

kenmerk 16-04386-Li als in de MER-richtlijnen geadviseerd om een scenario op te nemen waarbij bos maximaal 

gespaard wordt en maximaal bos terug voorzien wordt.  Er dient dus een volledig natuurscenario opgenomen te 

worden met ontginning, aanvulling en bosontwikkeling.  Dit scenario kan niet teruggevonden worden in de ont-

werp-MER.  Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt bijgevolg dit toe te voegen”. 
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Deze vraag werd grondig onderzocht door het college van MER-deskundigen wat betreft het milderend effect dat 

het ‘antwoord’ zou kunnen hebben op de hoger gerapporteerde effecten.  En uiteraard door de initiatiefnemers 

en hun interne deskundigen voor wat betreft de realiseerbaarheid. 

Het resultaat wordt onderstaand beschreven.  Het resultaat wordt benoemd als “ingeperkt alternatief” maar het 

zal duidelijk een ‘integrale milderende maatregel’ blijken ten aanzien van – vooral- de effectgroepen gerelateerd 

aan het direct ruimtebeslag. 

Deze aanpak schrijft zich volledig in de handleiding “Alternatieven in de Milieueffectrapportage” van de dienst MER.  

Deze bepaalt namelijk dat het “bij complexe plannen of projecten (…) echter relatief vaak [gebeurt] dat men, op basis van 

“voortschrijdend inzicht” in de gevolgen van het plan of project, tijdens het m.e.r.-proces tot de definitie komt van nieuwe 

alternatieven of varianten die een verbetering vormen (ook vanuit milieuoogpunt) van de oorspronkelijk bestudeerde alter-

natieven. De m.e.r. wordt op die manier deel van een iteratief en in zekere mate cyclisch proces, dat in opeenvolgende bena-

deringen resulteert in een alternatief dat in milieutermen geoptimaliseerd is” (Handleiding, p. 24). 

Bovendien wordt aangegeven dat een “interactief en iteratief m.e.r.-proces, waarbij de bestaande alternatieven gaandeweg 

worden verbeterd of nieuwe alternatieven (of varianten) worden ontwikkeld op basis van voortschrijdend inzicht, (…) de voor-

keur [verdient] boven een proces dat slechts in één richting verloopt en waarbij alles op voorhand quasi vastligt” (Handleiding, 

p. 24). 
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13.1.2 Gehanteerde uitgangspunten 

Het uitgangspunt bij de opmaak van deze milderende maatregel / “ingeperkt alternatief” was meervoudig : 

• Het maximaal trachten te sparen van de meest waardevolle bossen op het terrein Raekerheide (in hoofd-

zaak) en Groote Heide (in ondergeschikte orde).  Dit zijn vooral bossen die vandaag reeds als ‘habitat-

waardig’ beschouwd kunnen worden.  In het gebied Achterste Hostie komen dergelijke bossen niet voor. 

• De ontginning, voor wat de PRB-terreinen betreft, maximaal focussen op de terreinen met een historisch 

industrieel gebruik en daarbinnen op de zones met de waardevolste zandpakketten. 

• Delen van de ontginning maximaal terug opvullen met extern aangevoerd uitgegraven bodemmateriaal 

binnen de marges van wat realistisch is binnen de grondverzetmarkt.  En dit zonder de projectduur signi-

ficant te verlengen én zonder bijkomende mobiliteit op de weg te genereren.  Dit laatste betekent ofwel 

grondaanvoer per schip ofwel via vrachtwagens die zand komen halen en dus vol toekomen met extern 

uitgegraven bodemmateriaal dat aan de vereiste milieuhygiënische normen voldoet (zie verder). 

• Door heraanplanting van bos een (veel) groter aandeel bos creëren in de eindsituatie vergeleken met het 

“integraal plan” en een landschap dat in veel hogere mate aansluit bij het huidige landschap. 

 

Bij het ontwerpen van het “ingeperkt alternatief”, in het bijzonder wat betreft de berekening van de landwinst 

die er mee kan worden bereikt, werd gekozen voor een veilige marge.  Hiermee bedoelen we dat het aandeel 

heraanvulling wordt beperkt tot hetgeen met voldoende zekerheid en op conservatieve wijze binnen de project-

duur kan worden gerealiseerd.  We verklaren ons nader : 

Voldoende zekerheid : we hanteren veilige aannames over de beschikbaarheid van aanvulgronden op de markt 

en het aandeel daarvan dat op financieel en duurzaam verantwoorde wijze kan worden aantrokken. 

Conservatieve wijze : via het achterlaten van onontgonnen bermen onder water kan de verhouding landwinst ten 

opzichte van teruggestort volume verder worden geoptimaliseerd.  Dit gaat evenwel gepaard met een complexere 

ontginningstechniek en een overeenkomstig verlies aan delfstof. 

In deze zin is het ontwerp “ingeperkt alternatief” nog steeds te beschouwen als een worst case op vlak van land-

aanwinst.  Heraanvulling van delen van de ontginning met bodemmaterialen is hier wel degelijk een planken-

merk of uitgangspunt.  Daar waar dit in het “integraal plan” geen plankenmerk was maar slechts een mogelijke 

opportuniteit. 
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13.2 VOORSTELLING “INGEPERKT ALTERNATIEF” 

Voor alle aspecten waarvoor er in onderstaande tekst niet uitdrukkelijk wordt van afgeweken gelden de plan- en 

projectkenmerken zoals ze beschreven zijn in deelrapport 2.  Onderstaand wordt met andere woorden aangege-

ven op welke vlakken het “ingeperkt alternatief” verschilt van de eerdere planomschrijving voor het “integraal 

plan”. 

 

13.2.1 Algemene aanpak 

PRINCIPE MAXIMAAL BEHOUD WAARDEVOLLERE BOSSEN 

In dit alternatief wordt de ontginningscontour, voor wat de gebieden Groote Heide en vooral Raekerheide betreft, 

aangepast zodat waardevolle bossen in grotere mate behouden kunnen blijven op het terrein. Door deze aange-

paste werkwijze zal ook meer tussentijdse natuur/bos blijven bestaan gedurende de volledige looptijd van het 

project.  Het betreft voornamelijk oudere loofbossen, i.c. bossen die voorkomen op plekken waar historisch geen 

of zeer beperkte industriële activiteit was.  Deze meer waardevolle bossen zijn indicatief aangeduid in kaart 13.1. 

Voor wat de Achterste Hostie betreft, verschilt de ontginningscontour niet van het “integraal plan”.  Daar komen 

immers uitsluitend quasi gelijkvormige naaldbossen voor. 

 

PRINCIPE CONCENTRATIE ZANDONTGINNING 

In dit scenario wordt de zandontginningscontour dus beperkt door uitsluiting van de meer waardevolle bossen.  

Vervolgens wordt de zandwinning nog eens beperkt tot de geologisch meest waardevolle zone, ic met dikste en 

meest waardevolle zandpakketten.  Dit leidt vooral voor Raekerheide en in ondergeschikte orde voor Groote 

Heide tot een ingeperkt zandwinningsgebied.  De zandwinningszones zijn indicatief aangeduid in kaart 13.1. 

In deze gebieden gebeurt de zandwinning met zandzuigers en de verwerking met zandverwerkingsinstallaties zo-

als beschreven voor het “integraal plan”. 
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Kaart 13.2.1 : Situering “ingeperkt alternatief” en waardevollere bossen 
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PRINCIPE GEBRUIK TUSSENLIGGENDE ZONES 

Zones die in dit alternatief niet worden gereserveerd voor behoud van de meer waardevolle bossen, noch behoren 

tot de zandwinningsgebieden waar met zandzuiger gewonnen wordt, zijn af te leiden uit kaart 13.1.   

In deze tussenliggende zones kunnen percelen ingezet worden als volgt : 

• Indien deze zones sanering behoeven zal dit worden uitgevoerd, 

• Eventuele tussenstockage en/of verwerking van ontgonnen zanden, 

• De behoefte aan tussentijdse stockage van dekgronden en/of tussentijdse stockage van aangevoerde ex-

terne gronden kan in deze zones worden georganiseerd.  Deze behoefte is in dit alternatief immers dui-

delijk groter dan in het integrale alternatief. 

Vanzelfsprekend zal tussentijdse opslag van extern aangevoerde gronden zo veel als mogelijk worden beperkt 

(het is immers een extra kostenfactor).  Anderzijds kan een ontginningszone slechts heraangevuld worden van 

zodra dit mogelijk is zonder de zandwinning zelf te beïnvloeden … en is een serieschakeling van activiteiten (eerst 

volledig ontginnen, dan volledig opvullen) geen optie.  Op projectniveau zal een slimme fasering worden uitge-

werkt op perceelniveau die optimaliseert op vlak van kosten, van bosbehoud, van beperking van de tijdsduur, … 

In de mate dat in deze tussenliggende zones voor sanering of tijdelijke grondopslag ontbost moet worden, zullen 

ze worden herbebost. 

 

WIJZE VAN AANVOER EXTERNE BODEMMATERIALEN 

De aanvoer van externe bodemmaterialen wordt zo georganiseerd dat ze geen enkele bijkomende belasting be-

tekent van het wegennet bovenop deze die het gevolg is van de zandwinning.  Dit betekent concreet : 

• voor wat de ontginning Kaulindus betreft, in hoofdzaak via het kanaal waarna de gronden gelost worden 

hetzij via transportband met wormwiel hetzij door middel van een vaste kraan.    Het intern transport 

vanaf de kade (bestaande op te waarderen kaders en/of nieuwe nog op te richten kade) naar de bergings-

locaties of naar tussentijdse opslagzones wordt verder onderzocht op projectniveau (dumpers, transport-

band, hydraulische leidingen). 

• voor wat de ontginning Winters betreft en voor de ontginning Kaulindus in zoverre niet aangevoerd per 

schip zal aanvoer per vrachtwagen toegelaten worden doch enkel als retourvracht.  Hiermee wordt be-

doeld dat vrachtwagens die zand laden voorafgaand uitgegraven bodemmaterialen kunnen afzetten.   Op 

deze wijze worden lege ritten beperkt en alleszins geen bijkomende ritten (mobiliteit) gecreëerd.  De 

relatief beperkte aanvullingsmogelijkheid die voor de groeve Winters als hypothese werd aangenomen is 

hier het gevolg van.   
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AARD AANGEVOERDE EXTERNE BODEMMATERIALEN 

De opvulling van de groeve kan gebeuren met niet-verontreinigde bodemmaterialen.  Dit zijn uitgegraven bodem, 

bagger- en ruimingsspecie zoals bedoeld in het recent gewijzigde bodemdecreet (Vlaams parlement 29.11.2017, 

bekrachtigd door VR 08.12.2017).  

Enkel niet verontreinigde bodemmaterialen zoals bedoeld in het Vlarebo kunnen worden aanvaard.  Het betreft 

bodemmaterialen die voldoen aan code 211 (vrij hergebruik) of na het uitvoeren van een Studie Ontvangende 

Groeve bodemmaterialen met een overschrijding van één of meer parameters zoals die natuurlijk voorkomen in 

de omgeving (bvb codes 311, 411). 

De definitieve berging van deze bodemmaterialen is op zichzelf een ingedeelde activiteit (rubriek 60 VLAREM).   

Net zoals in het integraal scenario worden de niet vermarktbare fracties uit de zandontginning (lemig materiaal, 

zeer fijne zanden) uiteraard eveneens gebruikt voor de heraanvulling van de groeve.  Deze heraanvulling kadert 

echter in rubriek 18 van VLAREM (ipv rubriek 60). 

 

MAXIMALE HERBEBOSSING NA LANDAANWINNING 

Alle heraangevulde zandwinningsplassen en zones die ontbost werden voor grondstockage of sanering, worden 

herbebost zodat het aandeel bos in het eindbeeld sterk stijgt.  Dit is volledig het geval voor Raekerheide en in 

beperkte mate voor Achterste Hostie. 

 

 

13.2.2 Het ingeperkt planalternatief in grondplan 

In kaart 13.1 is de gebiedsindeling weergegeven tegen luchtfoto achtergrond met indeling in : 

• geplande ingeperkte zandwinningsgebieden 

• zones waar het bos behouden blijft (meest waardevolle bossen) 

• tussengebieden waar de activiteiten kunnen plaatsvinden zoals hoger beschreven (sanering, tussentijdse 

grondopslag, tussentijdse opslag over verwerking ontgonnen zanden …) 
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13.2.3 Principe-aanpak 

13.2.3.1 Groote Heide en Raekerheide 

Onderstaand geven we de principes van aanpak in fases weer om inzicht te geven in de handelingen op het terrein. 

De effectieve uitvoering zal gelijktijdig starten met fase 1 en fase 3 om gedurende een zo groot mogelijk deel van 

de exploitatieperiode ontginning en aanvulling simultaan verlopen.  Dit om gedurende een zo groot mogelijke 

periode externe bodemmaterialen te kunnen aantrekken en dus maximaal land her aan te winnen. 

FASE 1 

In een eerste fase wordt in het noordelijk deel van Groote Heide, grenzend aan het industrieterrein +/- 94.000 m² 

terrein tot op een diepte van 15 meter ontgonnen. De toplaag wordt op depot gezet om later te kunnen gebruiken 

voor herprofilering en randafwerking in de overige fases. In fase 1 zijn er geen aanvullingen voorzien.  

 

Figuur 13.2.1 : Princiepsschets fase 1 zandwinning op PRB-terrein  
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FASE 2 

In fase 2 wordt het resterende deel van PRB noord (Groote Heide), het zij een oppervlakte van +/- 309.000 m2, 

ontgonnen tot op een diepte van 30 meter. Daarbij blijft een berm ten opzichte van fase 1 onaangeroerd om 

opvulling van fase 1 te vergemakkelijken. 

Het in fase 1 ontgonnen terrein wordt tijdens deze fase heraangevuld tot op het oorspronkelijke maaiveld met 

het fijne niet commercialiseerbare zand en bouwrijp gemaakt met als herbestemming industriezone.  

De afdek in depot komt om geotechnische redenen niet in aanmerking om het industrie terrein aan te vullen. Ook 

externe gronden worden daarbij niet gebruikt tenzij geotechnisch stabiele zandige texturen kunnen worden aan-

getrokken (deze zijn vandaag weinig op de markt beschikbaar wegens hun herbruikbaarheid op de werven zelf). 

Op het einde van fase 2 is de zandwinning in PRB noord (Groote Heide) beëindigd. De randzones kunnen hier 

ingezet worden binnen de voorziene toeristisch recreatieve bestemming. 

  

Figuur 13.2.2 : Princiepsschets fase 2 zandwinning op PRB-terrein  

Afhankelijk van de marktomstandigheden kunnen, al dan niet, ook fijne zanden van fase 3 gebruikt worden om 

de opvulling van fase 1 te realiseren. Delen van fase 3 zouden dan parallel aan fase 2 uitgevoerd worden.  Bij 

parallelle uitbating van fasen 3 en 2 zou de stroom externe bodemmaterialen versneld op gang komen wat even-

eens een voordeel is. 
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FASE 3 

In fase 3 wordt in het zuidelijk deel van PRB zuid (Raekerheide) een zone van +/- 402.000 m2 tot op een diepte 

van 30 meter afgegraven. De afdek, +/- 400.000 m3, wordt stapsgewijs op depot gezet binnen zones die vroeger 

een industrieel gebruik kenden (en die vandaag open zijn ofwel ingenomen door spontaan opgeschoten jong en 

minder waardevol bos of struikgewas).  Dit onderdeel is gevisualiseerd in figuur 13.2.3 (maar loopt simultaan met 

de heraanvulling in figuur 13.2.4.) 

 

Figuur 13.2.3 : Princiepsschets fase 3 zandwinning op PRB-terrein  

In fase 3 zijn er simultaan aanvullingen voorzien die er toe moeten leiden dat de volledige ontginningszone op-

nieuw wordt opgevuld. De aanvulling gebeurt met bodemmaterialen van buiten het plangebied tot het niveau 

minimaal boven de grondwatertafel.  

De aanvulling gebeurt daarnaast gedeeltelijk met de afdek op depot (+/- 400.000 m3) afkomstig van de noordelijke 

zandwinning en uiteraard met afdek afkomstig van de zuidelijke winning. Ook de niet verkoopbare fracties en een 

beperkt deel zeer fijne zanden uit het zuidelijk deel zelf zullen worden aangewend voor de aanvulling (terugloop). 

Op het einde van fase 3 zijn alle depots van afdek weggezet in het zuidelijke aanvulling. Er is +/- 7,2 miljoen m³ 

aanvoer van buiten het plangebied nodig om de zuidelijk terrein tot op het niveau net boven grondwater weer 

aan te vullen. 
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Op het einde van fase 3 is de zandwinning in PRB zuid (Raekerheide) beëindigd. De opgevulde groeve wordt, fase 

per fase naarmate zones definitief heraangevuld zijn, aangeplant met bos en volledig ingericht met het oog op 

ecologisch waardevol bos. 

In de noordelijke groeve (Groote Heide) zullen randzones afgewerkt worden met bos, al dan niet met een buffe-

rende werking t.o.v. het industrieterrein of met een recreatieve invulling. 

Dit onderdeel is gevisualiseerd in figuur 13.2.4. 

 

Figuur 13.2.4 : Princiepsschets fase 3 heraanvulling op PRB-terrein  

 

Zoals hoger al aangegeven kan deze fase 3 simultaan opstarten met fase 1 om zodoende ook voor grondberging 

“tijd te winnen”. 
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13.2.3.2 Achterste Hostie 

BEPERKTE AANVULLING OMWILLE VAN MOBILITEIT 

Voor Kempische Zandgroeven Winters werd een veel kleinere aanvoer van externe bodemmaterialen voorop ge-

steld, ook resulterend in een kleinere landaanwinning.  Dit om 2 redenen : 

• Vooreerst bedient de KZW een voornamelijk lokale markt.  In de regio is het aandeel definitief te bergen 

bodemmaterialen beperkt aangezien uitgegraven bodem door zijn zandig karakter veelal op de werf zelf 

of zijn onmiddellijke voor aanvullingen of ophogingen geotechnisch geschikt is. 

• Om niet in bijkomende mobiliteitsdruk te resulteren bovenop deze die het gevolg is van de afvoer van 

zand wordt vooropgesteld dat enkel retourbevrachting aangewezen is.  Hierdoor wordt slechts een klein 

deel van de markt van externe bodemmaterialen aangesproken.  Zie verder § 13.2.4.3. 

 

WIJZE HERAANVULLING 

Voor wat de landheraanwinning betreft, dient men zich het schema voor ogen te houden dat is weergegeven in 

figuren 2.3.2. en 2.3.3 uit deelrapport 2.  Uit figuur 2.3.2. bleek dat aanstorten van bodemmateriaal over de lengte 

van een lange oever en zonder onderwater dijklichaam resulteert in veel volumeaanvoer voor weinig landaan-

winst. 

 

Bijgevolg is ervoor geopteerd om landaanwinning te realiseren in de minst diep te ontginnen groevedelen.  In dit 

opzicht zijn ingesloten hoeken van de groeve het meest efficiënt.   

Verder opteert men er voor om onder water : 

• Ofwel door selectieve ontginning een dijklichaam achter te laten door ter plaatse niet te ontginnen; 

• Ofwel met behulp van speciaal daarvoor gebouwde drijvende pontons, uitgerust met een slurfvormige 

trechter, het bodemmateriaal te geleiden naar de meest geschikte plek onder water en aldus een dijkli-

chaam aan te leggen met extern aangevoerd bodemmateriaal; 

Dit dijklichaam fungeert als keerwand voor vanaf de oever aan te storten bodemmaterialen. Op deze wijze kan 

met beperkte aanvulling maximaal land terug gewonnen worden op water.  Dit principe is geïllustreerd in figuur 

2.3.3. 
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13.2.4 Het ingeperkt planalternatief in cijfers 

13.2.4.1 Grondbalansen 

13.2.4.1.1 Groote Heide en Raekerheide 

In analogie met de grondbalans voor het “integraal plan” (tabel 2.3.2) is onderstaand de grondbalans weergege-

ven voor het “ingeperkt alternatief” voor de sites Groote Heide en Raekerheide. 

Tabel 13.2.1 : Grondbalans voor het PRB terrein (Raekerheide, Groote Heide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze grondbalans werd opgemaakt op basis van volgende hypothese : 

• De volledige zone 1 wordt terug opgevuld met fijne zanden afkomstig uit zone 2.  Dit omdat een realisatie 

van industrieterrein om geotechnische redenen enkel realistisch is bij aanvulling met fijne zanden en niet 

met dekgronden noch met externe gronden waarvan de textuur minder gekend is. 

• Het aandeel fijn zand dat niet verkocht wordt, maar aangewend wordt voor de reconstructie wordt als 

volgt ingeschat : 

o Voor de zone 1 : nihil 

o Voor de zone 2 : het aandeel dat nodig is om de zone 1 volledig te reconstrueren tot industriege-

bied, ic 1,252 mio m³, hetzij ca 35 % van de fijne zanden in zone 2 

o Voor de zone 3 : ingeschat op ca 15 % hetgeen overeenkomst met ca 709 100 m³. 

• Alle dekgronden worden gebruikt voor herstructurering van zone 3.  Deels moeten deze dus tijdelijk in 

depot geplaatst worden binnen zone 3. 

• Grondaanvulling met externe gronden wordt volledig geconcentreerd binnen zone 3. 

 

Raeker Heide 

Groote Heide

dikte pakket 

dat wordt 

ontgonnen oppervlakte

Industriezand & 

grind Fijn zand

Afdek (à 1 m 

dikte)

Totaal 

Grondverzet

fijn zand voor 

herstructurering

Totaal  

verkoop

m m² m³ m³ m³ m³

aandeel fijn zand 

(m³)

vereist volgens 

plan (m³)

waarvan fijn zand 

(m³)

waarvan externe 

gronden (m³)

waarvan dekgronden 

(m³) m³

zone 1 15 9,4 475 063 683 628 94 301 1 252 992 1 252 992 1 252 992 (uit 2) 1 158 691

zone 2 30 30,9 2 518 927 3 624 797 308 981 6 452 706 1 252 992 4 890 733

zone 3 30 40,2 3 285 094 4 727 331 402 210 8 414 635 709 100 8 012 425 709 100 (uit 3) 6 497 833 805 492 (uit 1, 2 & 3) 7 303 325

Totaal PRB 80,5 6 279 085 9 035 756 805 492 16 120 333 1 962 092 9 265 417 1 962 092 6 497 833 805 492 13 352 749

Eindafwerking 
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Uit de grondbalanstabel blijkt : 

• Dat het verkoopbaar volume delfstoffen met 13,35 mio m³ in dit “ingeperkt alternatief” een stuk kleiner 

is dan in het “integraal plan” waar het ca 16 mio m³ bedraagt (zie tabel 2.3.2.) 

• Dat met een inzet van ca 6,4 miljoen m³ externe gronden, hetzij iets minder dan 50 % van het verkochte 

delfstofvolume, de grondbalans volledig gesloten kan worden en dit met een externe aanvoer naar zone 

3 over de volledige looptijd van de ontginning. 

 

13.2.4.1.2 Achterste Hostie 

In analogie met de grondbalans voor het “integraal plan” (tabel 2.3.3) is onderstaand de grondbalans weergege-

ven voor het “ingeperkt alternatief” voor de site Achterste Hostie.  Daarbij werd aangenomen dat 33% van het 

fijne zand niet zou worden gecommercialiseerd maar aangewend voor de herstructurering.  

Tabel 13.2.2 : Grondbalans voor het gebied Achterste Hostie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De cijfers met de beschikbare gronden voor eindafwerking / landheraanwinning werden daarbij afgerond.  Uit de 

tabel blijkt : 

• Dat de afdek en fijne zanden uit een volgende fase in hoge mate gebruikt worden bij de reconstructie van 

een vorige fase. 

• Dat met een inzet van ca 565 000 m³ externe bodemmaterialen, hetzij 10 % van het verkochte delfstof-

volume, de grondbalans volledig gesloten kan worden en dit met een externe aanvoer over de volledige 

looptijd van de ontginning. 

• Dat de verkoopbare fractie met 5,66 mio m³ in het “ingeperkt alternatief” slechts iets beperkter is dan 

voor het “integraal plan” waar het 5,81 mio m³ bedraagt (zie tabel 2.3.3).  Het kleine verschil betreft een 

dijklichaam dat onder water onontgonnen blijft waarachter grondaanvulling kan gebeuren. 

  

Achterste Hostie

dikte pakket 

dat wordt 

ontgonnen oppervlakte

Industriezand & grind 

& fijn zand

Afdek (à 1 m 

dikte)

Totaal 

grondverzet

Fijn zand voor 

herstructurering 

(geschat 50 %) Totaal verkoop

(m) ha (m³) (m³) (m³) (m³)

vereist volgens plan 

(m³) waarvan fijn zand (m³)

waarvan externe 

gronden (m³)

waarvan dekgronden 

(m³) (m³)

zone 1 15 11,2 1 181 227 112 003 1 293 230 194 902 1 181 229 600000 (uit 1 & 2) 260 000 320000 (uit 1 en 2) 791 422

zone 2 20 21,0 3 160 096 209 751 3 369 847 521 416 1 124 512 700000 (uit 2 & 3) 200 000 280000 (uit 3) 2 117 264

zone 3 & 4 25 27,7 4 121 257 277 568 4 398 825 680 007 206 900 100000 (uit 3) 105 000 0 2 761 242

TOTAAL KZW 59,9 8 462 580 599 322 9 061 902 1 396 326 2 512 641 1 400 000 565 000 600 000 5 669 929

Eindafwerking
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13.2.4.2 Ruimtebalansen 

13.2.4.2.1 Groote Heide en Raekerheide 

Een ruimtebalans voor de huidige en de gewenste bestemmingen en voor het toekomstige bodemgebruik binnen 

de gebieden Groote Heide en Raekerheide is onderstaand weergegeven. 

In figuur 13.2.5 zijn de perimeters van de natte zandwinning en de voorstellen van bestemming/nabestemming 

weergegeven waarop deze ruimtebalans is gebaseerd. 

Tabel 13.2.3 : Ruimtebalans voor de gebieden Raekerheide en Groote Heide 

  

Huidige bestemmingen  

Bestemming Industriegebied Bosgebied Agrarisch gebied sl Benaderende to-
tale oppervlakte 

(ha) 

 

Oppervlakte (ha) Ca 143,8 ha Ca 11,3 ha Ca 13,5 ha 168,5 ha  

Aandeel (%) 85,3 % 6,7 % 8,0 %   

Toekomstige  
bestemmingen 

Omvorming naar nieuw landge-
bruik zonder natte zandwinning 

Omvorming naar nieuw land-
gebruik via natte zandwinning 

Omvorming naar nieuw 
landgebruik via zandwin-

ning en heraanvulling 

Benaderende to-
tale oppervlakte 

(ha) 

Aandeel opper-
vlakte (%) 

Toekomst Industrieterrein 
(bestemming of nabestem-
ming industrie) 

Ca 20,1 ha  Ca 9,4 ha (zone 1) 
(Groote Heide) 

29,5 ha 17,5 % 

Toekomst 
Bos / (natuur) 
(nabestemming bos) 

Ca 46,0 ha  
(Raekerheide) 

 Ca 40,2 ha  
(zone 3) 

(Raekerheide) 

86,2 ha 51,1 % 

Toekomst 
Recreatie 
(nabestemming recreatie) 

Ca 22,0 ha (recreatief bos) 
(Groote Heide) 

Ca 30,9 ha (recreatieve plas) 
(zone 2) 

(Groote Heide) 

 52,9 ha 31,4 % 

Oppervlakte (ha) Ca 88,1 ha Ca 30,9 ha Ca 49,6 ha 168,5 ha  

Aandeel oppervlakte (%) 52,3 % 18,3 % 29,4   
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Figuur 13.2.5 : Hypothese van natte zandwinning en bestemmingen/nabestemmingen voor de gebieden Raekerheide en Groote Heide 

binnen het “ingeperkt alternatief” 

LEGENDE : 

Bestemmingen in kleur aangeduid 

• Paars : industrieterrein 

• Oranje : recreatiezone  

• Groen : bosgebied 

Diepe zandwinningen via blauwe contourlijnen 

aangegeven 
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Daaruit blijkt dat : 

• De huidige bestemming van het gebied betreft voor ca 85 % industrieterrein.  Een beperkte oppervlakte 

natuurgebied behoort in het noorden van Groote Heide tot het plangebied om te komen tot een aaneen-

gesloten ruimtelijke configuratie voor de uitbreiding van bedrijventerrein.  Een beperkte oppervlakte 

agrarisch gebied behoort tot het plangebied ten westen van Raekerheide. 

• De uitbreiding van het industrieterrein Kettingbrugweg zal bestaan uit enerzijds een directe omvorming 

over een oppervlakte van ca 20,1 ha naar bedrijventerrein.  Daar kan vanaf aanvang ook een zandverwer-

kingsinstallatie worden gebouwd.  Aansluitend kan ca 9,4 ha na zandwinning en heraanvulling tot bedrij-

venterrein worden ontwikkeld waarmee de totale oppervlakte op ca 29,5 ha (bruto) bedrijventerrein 

komt. 

• Het resterende gedeelte van Groote Heide, met een oppervlakte van ca 52,9 ha) wordt ontwikkeld tot 

recreatieterrein met centraal een recreatieve plas (ca 30,9 ha) en perifeer bos (ca 22 ha) met mogelijkhe-

den voor verblijfsrecreatie. 

• Het gebied Raekerheide zal finaal over een oppervlakte van ca 86,2 ha bestaan uit bos.  De noordelijke en 

zuidelijke delen van dit gebied blijven deels onontgonnen met behoud van de meest waardevolle (ic ou-

dere) bossen en worden deels ontbost (ic de jongere spontaan opgeschoten bossen of open plekken) voor 

verdere sanering van het gebied, tussentijdse opslag van dekgronden, ontgonnen delfstoffen en andere 

aanhorigheden van de zandwinning.  Deze delen blijven boven de grondwatertafel en worden herbebost.  

De eigenlijke natte zandwinning concentreert zich onder vorm van een grote zone (zone 3) centraal in het 

gebied en wordt volledig heraangevuld (met externe bodemmaterialen en met dekgronden) waardoor ze 

kan worden herbebost. 
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13.2.4.2.2 Achterste Hostie 

Een ruimtebalans voor het huidig en toekomstige bodemgebruik binnen Achterste Hostie is onderstaand weerge-

geven.  Daaruit blijkt dat : 

• momenteel 77 % van het gebied bebost is en ca 23 % van het gebied een landbouwgebruik kent 

• door landheraanwinning (en bebossing van de beschermstrook in volstrekt ondergeschikte orde) ca 19,8 

ha nieuw bos in het gebied zal ontstaan naast ca 41,2 ha waterplas 

• in de toekomst 60 % van het gebied uit waterplas zal bestaan en 40 % uit bos. 

 

Tabel 13.2.4 : Ruimtebalans voor het gebied Achterste Hostie 

Huidig en toe-

komstig Effectief 

Bodemgebruik  

Ontginning in ontginningsgebied Landheraanwinning in ontginningsgebied 

ontginbaar beschermstrook Zone 1 Zone 2 Zone 3 & 4 

Momenteel 
Landbouw 

Ca 14,4 ha Ca 1,1 ha    

Momenteel  
Bos 

Ca 45,5 ha Ca 7,5 ha    

Toekomst 
Bos / (natuur) 

 Ca 1,1 ha nieuw bos 
Ca 7,5 ha bestaand 

bos 

Ca 11,2 ha Ca 5,5 ha Ca 2,0 ha Ca 19, 8 ha nieuw bos 
Ca 7,5 ha bestaand bos 

Toekomst 
Plas 

  0 Ca 15,5 ha ca 25,7 ha Ca 41,2 ha 
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13.2.4.3 Gegenereerd verkeer en modale verdeling en duurtijd van het project 

De totale productie van verkoopbare delfstoffen is in dit “ingeperkt alternatief” voor KZW vergelijkbaar maar voor 

Kaulindus beperkter dan in het “integraal plan”. 

• 5,67 mio m³, hetzij 9,6 mio ton voor Kempische Zandgroeven Winters 

• 13,35 mio m³ hetzij 22,7 mio ton voor Kaulindus 

 

De jaarlijkse productie van verkoopbare delfstoffen is in dit “ingeperkt alternatief” identiek verondersteld als 

hetgeen beschreven is voor het “integraal plan”.  Dit betekent dat de duurtijd van het project wijzigt. 

• Voor Achterste Hostie werd uitgegaan van 300 000 ton/jaar.  Aangezien het gekubeerd ontginbaar vo-

lume slechts zeer beperkt wijzigt vergeleken bij het “integraal plan” betekent dit ook voor het “ingeperkt 

alternatief” een looptijd voor de ontginning van ca 32 jaar.  De gedeeltelijke heropvulling met externe 

bodemmaterialen beloopt 10 % (ca 30 000 ton/jaar) en loopt volledig gelijk in de tijd. 

• Voor Raekerheide en Groote Heide werd uitgegaan van 900 000 ton/jaar.  Aangezien het gekubeerd ont-

ginbaar volume duidelijk beperkter is dan in het “integraal plan” krimpt de ontginningsduur voor het “in-

geperkt alternatief” naar ca 26 jaar.  De heraanvulling met externe bodemmaterialen à rato van ca 50 % 

van het ontgonnen volume houdt grotendeels gelijke tred.  Maar door het grote volume en het feit dat 

tussenstockage van bodemmaterialen best beperkt kan blijven gaan we uit van een iets langere duurtijd 

voor de aanvulling en rekenen we ook hier op een projectduur van ca 30 jaar. 

 

Het genereerd verkeer over de weg is vergelijkbaar met dit van het “integraal plan”.  Het is weergegeven in tabel 

13.2.5.  Immers de aanvoer van externe bodemmaterialen volgt dezelfde modale verdeling schip / weg en is voor 

wat de weg betreft, beperkt tot retourbevrachting.  De inschatting van de aanvulmogelijkheden voor beide sites, 

houdt met deze randvoorwaarde rekening.  Voor de site Winters is de aanvulling om deze reden beperkt in om-

vang.  Voor de site Kaulindus wordt ingezet op aanvoer per schip hetgeen rekening houdend met oa de studie 

besproken in § 13.3.1 beleidsmatig de voorkeur geniet en realistisch is. 
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Tabel  13.2.5 : Cumulatief gegenereerd verkeer (het betreft een aanname op planniveau !) 

 Jaarlijkse productie  

delfstof (Ton) 

Jaarlijkse aanvoer bo-

demmateriaal (Ton) 

Afvoer delfstof via waterweg 

Aanvoer bodemmateriaal via waterweg 

Afvoer delfstof via weg 

Aanvoer bodemmateriaal via weg 

% Ton % Ton 

Kaulindus / jaar 900 000 

425 000 

80 

80 

720 000 

340 000 

20 

20 

180 000 

85 000 

Winters / jaar 300 000 

30 000 

10 

0 

30 000 

0 

90 

100 

270 000 

30 000 

Totaal / jaar 1 200 000 

455 000 

62,5 

75 

750 000 

340 000 

37,5 

25 

450 000 

115 000 

Totaal / dag 5 000  3 125  1 875 
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13.2.5 Nabestemmingsplan 

 

Onderstaand wordt de nabestemming van de groeven en de functionele inrichting van het gehele gebied (op 

planniveau) weergeven. 

Figuur 13.2.6 : Nabestemmingsplan voor het “ingeperkt alternatief” 
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13.2.5.1 Raekerheide 

BOS 

In tegenstelling tot het “integraal plan” gaat het “ingeperkt alternatief” uit van een duidelijke tweedeling in het 

gebied. Het noordelijke deel blijft behouden voor de actieve en meer belastende functies. Het zuidelijke deel 

wordt hier volledig voorbehouden als ecologisch waardevol bosgebied zonder enige andere bijkomende functie 

of bestemming. Globaal resulteert dit in één aaneengesloten gebied van ongeveer 86 ha  dat aansluit bij het ka-

naal en aan de zuidzijde bij de openruimte gebieden (Balkerbeemden). De bestaande woningen langs de Fabrieks-

straat en kanaal blijven behouden. 

Er wordt geen enkel recreatief gebruik gepland. 

 

13.2.5.2 Groote Heide 

BEDRIJVENZONE 

De noodzaak en aanleiding om een beperkt deel van het te ontginnen terrein te reserveren als uitbreidingzone 

voor bedrijvigheid blijft ongewijzigd ten opzichte van het “integraal plan”. De locatie van deze uitbreidingszone 

blijft logischerwijze behouden direct aansluitend bij de bestaande bedrijvenzone maar wel met een beperktere 

oppervlakte namelijk ca 29.5 ha (dit is bruto beschikbare ruimte). Qua voorziene functies blijft de invulling gelijk 

aan het “integraal plan”.  Een deel van deze zone kan onmiddellijk worden ontwikkeld (ic zonder voorafgaande 

zandwinning), een deel na opspuiting van fijne zanden na eerdere ontginning; 

 

RECREATIE ALGEMEEN 

Binnen het “ingeperkt alternatief” blijft de ligging van het project aansluitend bij het kanaal mogelijkheden bieden 

voor toeristisch recreatieve activiteiten. De relatie kanaal – ontginningsplassen – toeristische netwerken bieden 

aan deze plaats unieke potenties met betrekking tot recreatie in actieve of passieve vorm. De nabestemming moet 

daarom ruimte geven voor een voldoende aanbod van verschillende soorten recreatiemogelijkheden door de uit-

bouw van een recreatieve poort. Dit alternatief betekent een sterke vermindering aan oppervlakte die voor ac-

tieve recreatie zal ingezet worden ten opzichte van het “integraal plan”. Er wordt geen recreatieve ontwikkeling 

meer voorzien voor het gedeelte ten zuiden van de Fabrieksstraat. Voor het gangbare (passief) recreatief mede-

gebruik verwijzen we naar de planbeschrijving (zie deel 2.2). De ontginning aan de noordelijke zijde vermindert 

ook in oppervlakte maar globaal kunnen hier minstens dezelfde opties als binnen het “integraal plan” behouden 

blijven. 
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DAGRECREATIE AAN DE PLAS GROOTE HEIDE 

De plas Groote Heide kan bekeken worden in het kader van de ontwikkeling van watertoerisme en aanvullende 

sport- en recreatiemogelijkheden langsheen het Kempens kanaal, dat een belangrijke overgangszone vormt tus-

sen open ruimte gebieden met verweving van toerisme, landbouw en natuur op provinciaal niveau en een snoer 

van toeristisch recreatieve gebieden (zie deel 2.2).  

De plas Groote Heide is weliswaar kleiner geworden (ongeveer 31 ha) maar biedt nog steeds voldoende mogelijk-

heden om deze dagrecreatieve functie te vervullen (zie deel 2.2). Concreet wordt hiervoor ook het wateropper-

vlak beschouwd als recreatiezone voor bv. het klassieke waterskiën met een beperkt geluidsniveau. Er wordt te-

vens een mogelijkheid voorzien voor diepwaterduiken (o.a. onderwater parcours met specifieke hindernissen of 

ontdekkingselementen) gecombineerd met een opleidingscentrum voor hulpdiensten. Deze opleiding kan wor-

den ondergebracht binnen de op te richten infrastructuur. Verder wordt er ruimte voorzien voor andere mogelijke 

watergebonden sporten zoals onder andere zeilen, surfen, roeien, ….  Er is geen ruimte voor luidruchtige water-

sportactiviteiten zoals jetski.  

Om de voorziene elementen in een werkbaar kader toe te laten is er nood aan een plaats die visueel en functioneel 

structureert. Het voorzieningen niveau moet hoogwaardig zijn (parking, horeca, dagrecreatieve activiteiten, ge-

differentieerd aanbod verblijfsrecreatie). Voor de ontwikkeling van een waterpaviljoen verwijzen we naar de plan-

beschrijving voor het “integraal plan”. 

 

VERBLIJFSRECREATIE AAN DE PLAS GROOTE HEIDE 

In de randzones van de plas wordt eveneens verblijfsrecreatie voorzien (bv bungalows langs de waterrand of 

chalets op het water …) binnen een verder sterk bebost geheel. Hierbij kunnen de oude bedrijfsgebouwen een rol 

spelen als centrale voorzieningen op het terrein en tevens een link vormen naar de historie van de site en het 

voormalig gebruik. In de planfase gaan we uit van een 50 tot 60 vakantiewoningen. 

Binnen het toeristisch recreatief aanbod wordt gezocht naar mogelijkheden of een eerder breed scala aan voor-

zieningen om hoogwaardige verblijfsmogelijkheden te voorzien die niet invasief zijn voor het aanwezige bos. De 

natuurlijke beleving staat hierbij voorop waarbij geen voorzieningen of gemotoriseerd verkeer is toegelaten.  
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Figuur : Mogelijke verbeelding van hoogwaardige natuurbeleving in de bossfeer 

 

De randzones van de plas kunnen worden geprofileerd met het niet vermarktbaar deel van de fijne zanden (her-

profilering) zodat ook hier een scala van mogelijkheden ontstaat om verblijfsrecreatieve elementen te voorzien. 

Dit kan gaan van kleinschalige verblijven aan of op het water tot verblijven die worden ingepast in het nieuwe 

landschapsprofiel zoals een tree house, cabanne of vakantiewoningen. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcp9WE5uHYAhXGJ5oKHbyDCLMQjRwIBw&url=http://indianaspeedy.blogspot.com/2012/03/sleep-in-spheresuspended.html&psig=AOvVaw2aZyBNyf5TevETE_LEo2ou&ust=1516374142913672
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Figuur : Mogelijke verbeelding van vakantiewoningen tegen de bosranden 

 

Figuur : Mogelijke verbeelding van vakantiewoningen tegen de taluds (waterplassen)  

 

Langsheen de Fabrieksstraat bv. in de oude PRB gebouwen kan de noodzakelijke infrastructuur worden voorzien 

die bij een uitbating van dergelijke vakantiewoningen hoort.  

Globaal wordt een verknoping van de site met het bestaande recreatief netwerk voorzien (wandelen en fietsen). 

De herinrichting van de plassen en bijhorende oevers moeten bijdragen tot een globale landschappelijke beleving. 

Deze inrichting moet zorgen voor een rustgevend en natuurlijk karakter van de omgeving. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_gIyt5uHYAhWKa5oKHVWlBioQjRwIBw&url=http://www.archilovers.com/projects/51764/gallery?352115&psig=AOvVaw3vEIJgDpzRuh34mEFSalK4&ust=1516374761478626
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_gIyt5uHYAhWKa5oKHVWlBioQjRwIBw&url=https://inhabitat.com/yod-design-labs-guest-houses-disappear-into-the-forest-in-ukraine/&psig=AOvVaw3vEIJgDpzRuh34mEFSalK4&ust=1516374761478626
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuiP-n5-HYAhVEQpoKHVmRB7UQjRwIBw&url=https://www.ardennes-etape.com/vakantie-ardennen/201-Poupehan.html&psig=AOvVaw25i1Ox8gy4-k0FzPjyPPsL&ust=1516374973394498
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13.2.5.3 Achterste Hostie 

Als gevolg van aanvoer van extern bodemmateriaal ten belope van ca 10 % van het volume van de verkochte 

delfstoffen kan ook in Achterste Hostie een winst van land op water worden gerealiseerd. 

In het “integraal plan” werd een westelijke zone (ca 11,2 ha) en een centrale zone op land herwonnen via aanvul-

ling met fijne zanden én dekgronden. 

In het “ingeperkt alternatief” zullen, bovenop de aanvulling in de westelijke zone, door externe aanvoer van bo-

demmaterialen volgende bijkomende landaanwinningen worden gerealiseerd : 

• de fase 2 : aan de zuidwestelijke zijde dient na ontginning van fase 4 een landtong aanwezig te blijven 

met het oog op de bereikbaarheid van de Elia-hoogspanningsmast voor onderhoud.  Daardoor ontstaat 

er een engte waarbinnen aanvulling kan worden gerealiseerd.  Bij aanleg van een dijklichaam onder water 

(of een strook niet te ontginnen), ontstaat een kerende dijk onder water die belet dat aangevuld bodem-

materiaal niet verder uitwaaiert over de bodem van de plas en tot maximale landwinst leidt.  Oppervlakte 

ca 5,5 ha. 

• De fase 3 : in het uiterste zuidoosten van het gebied kan een driehoekig perceel, als gevolg van de te 

vrijwaren beschermingsstroken en taluds niet op volle diepte worden ontgonnen.  Door een dijklichaam 

met een beperkte lengte aanwezig te laten, kan men deze strook volledig opvullen en aldus een landwinst 

realiseren van ca. 2,0 ha. 
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13.3 MOTIVATIE ASPECT BERGING EXTERNE BODEMMATERIALEN 

Aangezien heraanvulling met externe bodemmaterialen wel in beschouwing werd genomen bij de planbeschrij-

ving in deel 2 en daar behandeld werd als opportuniteit maar niet als plankenmerk, werd dit aspect niet gemoti-

veerd in § 2.2.  Dat is nu wel aan de orde aangezien in dit “ingeperkt alternatief” de (gedeeltelijke) heraanvulling 

een essentieel plankenmerk is.  Zonder dit kenmerk is het “ingeperkt alternatief” immers niet realistisch.  Onder-

staand is daarom het aspect heraanvulling met externe bodemmaterialen, in het bijzonder ook op de projectlo-

catie, verder onderbouwd. 

 

13.3.1 Locatiekeuze voor de PRB-site voor grootschalige berging bodemmaterialen aange-
voerd per schip 

Uit een studie in opdracht van de Vlaamse Overheid : “Onderzoek naar de mogelijke rol van de waterwegbeheer-

ders in duurzame voorziening in minerale bouwgrondstoffen in Vlaanderen op en langs het waterwegennetwerk, 

2016” blijkt het volgende. 

UITDAGING 

Het oogmerk van de studie was na te gaan in welke mate via locatiekeuze van bouwgerelateerde industriële acti-

viteiten langsheen de waterwegen een groter deel het bouwgerelateerde activiteiten van de weg naar het water 

kan worden geshift. 

Er werd immers vastgesteld dat 25% van alle vrachtvervoer over de weg in Vlaanderen bouwgerelateerde stromen 

zijn.  Tegelijk werd in de studie vastgesteld at het aandeel van de bouwgerelateerde materialen (ontgonnen of 

geproduceerd in Vlaanderen) dat reeds via de binnenvaart getransporteerd worden, beperkt is tot minder dan 

10%. 

De reden daarvoor is dat de bouwwerven niet gerelateerd zijn aan de waterweg en dus voortransport of na-

transport en overslag/consolidatie zouden vereisen bij gebruik van de waterweg voor afvoer van uitgegraven bo-

dem en bouwafvalstoffen respectievelijk aanvoer van bouwmaterialen en delfstoffen. 

Maar ook aan industriële zijde werd in de studie vastgesteld dat het gros van de delfstofontginningen, tijdelijke 

en definitieve opslagplaatsen voor grondoverschotten en productie-installaties voor secundaire grondstoffen niet 

langs de waterweg zijn gelegen.  Aldus is een tweede voortransport of natransport en overslag vereist hetgeen 

het te lage gebruik van de waterweg voor de bulkmaterialen (delfstoffen, uitgegraven bodem, bouwpuin, gerecy-

cleerde grondachtige materialen en gerecycleerde granulaten) verklaart.  Aan deze laatste vaststelling kan via een 

onderbouwd locatiebeleid voor delfstofwinningen, TOPs en DOPs, … wel degelijk worden geremedieerd en kun-

nen belangrijke volumes naar het water worden geshift. 
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De consolidatie die de betonindustrie de voorbije decennia kende langsheen de waterweg (oa Albertkanaal) en 

recenter ook de keramische industrie tonen deze shift aan.  Voor zand wordt bvb reeds 28 % van de Vlaamse 

productie en voor grind zelfs 49 % van de Vlaamse productie over de waterweg vervoerd. 

 

CONCEPTUEEL MODEL 

Ten behoeve van dit locatiebeleid ontwikkelde de studie een concept van ruimtelijke stapeling van meerdere 

bouwgerelateerde activiteiten langsheen het waterwegennetwerk.  Dit is gevisualiseerd in figuur 13.3.1. 

 

 

Figuur 13.3.1 : Ruimtelijke concepten ontwikkeld in de studie “Onderzoek naar de mogelijke rol van de waterwegbeheerders in duurzame 

voorziening in minerale bouwgrondstoffen in Vlaanderen op en langs het waterwegennetwerk, 2016” 

Een stapeling bleek immers : 

• te leiden tot synergistische effecten op vlak van mobiliteit (begrijp : de shift (concept x + concept y) > dan 

de shift concept x + shift concept y.  Dat heeft te maken met zowel retourstromen (ic het vermijden van 

leeg varen) als met schaalvoordelen (waardoor bvb efficiënter kaaigebruik) 
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• te leiden tot meervoudig en duurzamer ruimtegebruik.  Het situeren van een DOP gecombineerd met een 

ontginningsgebied zal leiden tot een verbeterde en versnelde realisatie van de nabestemming het ontgin-

ningsgebied, tot het uitsparen van ruimte voor aparte grondbergingslocaties/deponieën, het beperken 

van wateroppervlakten,  … 

• een duurzamer materialengebruik in de hand te werken.  Bij wijze van voorbeeld : een ruimtelijke combi-

natie van een ontginningsgebied voor zand én een definitieve opslagplaats voor grondoverschotten is een 

uitstekende combinatie om er een productie van secundaire grondachtige delfstoffen aan te koppelen. 

In de studie wordt de meerwaarde van het deelconcept 2 (Definitieve opslagplaatsen DOP langs de waterweg als 

volgt omschreven :  

“Uitgegraven bodem wordt doorgaans hergebruikt op de werf van herkomst in de mate van het mogelijk (binnen 

de zogenaamde kadastrale werkzone).  Dat is afhankelijk van de vereiste grondschotel en de technische kwaliteit 

(en uiteraard de milieuhygiënische kwaliteit).   Uitgegraven bodem die niet ter plaatse hergebruikt wordt noemen 

we in de context niet-herbruikbare uitgegraven bodem (cfr figuur 13.3.1). 

(Niet-herbruikbare) uitgegraven bodem komt in Vlaanderen niet preferentieel voor langsheen de waterweg, ver-

mits deze afkomstig is van particuliere en publieke bouwwerken en publieke infrastructuurwerken die een sprei-

dingspatroon kennen dat los staat van het waterwegennetwerk. Havenuitbreidingen en uitbreiding van het wa-

terwegennetwerk vormen hier een uitzondering op. Deze volumes kunnen (potentieel) gemakkelijk via het water 

vervoerd worden. 

Gelet op het fijnmazig netwerk van waterwegen in Vlaanderen, is er echter steeds een relatief grote ‘nabijheid’ 

van de waterweg.  In combinatie met consolidatiecentra (in feite Tijdelijke Opslagplaatsen, TOP) kunnen potentieel 

zeer grote volumes uitgegraven bodem via het water worden vervoerd mits voldoende definitieve opslagplaatsen 

langsheen de waterweg bestemd en ingericht worden. 

In Vlaanderen wordt momenteel gewerkt aan de inrichting van enkele watergebonden DOPs (oa Wienerberger te 

Rumst (kleigroeve), Sibelco te Maatheide Lommel (kwartszandgroeve), Boterakker te Kinrooi (grindgroeve) …). De 

Vlaamse overheid startte recent ook met aanbesteding van infrastructuurwerken waarbij belangrijke volumes bo-

dem afgegraven worden met een voorkeur voor aanbieders die voorzien in grondtransport via de waterweg. 

De meerwaarde mbt mobiliteit is dus evident.  Het direct connecteren van de DOPs langs de waterweg zal er toe 

leiden dat veel meer dan vandaag uitgegraven bodem zijn ‘waterweg’ zal vinden vanaf particuliere en publieke 

bouwwerven.” 
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MOGELIJKE MODAL SHIFT 

In de studie wordt via een rekenmodel een simulatie gedaan van de volumes die via de toepassing van één of 

meerdere concepten over Vlaanderen naar de waterweg zouden kunnen worden geshift.  De resultaten daarvan 

zijn weergegeven in figuur 13.3.2. 

Figuur 13.3.2 : Impact van concepten op volumes getransporteerd via de binnenvaart (analyse gebaseerd op stromen met oorsprong in 

Vlaanderen) 

 

Specifiek voor wat de shift betreft bij implementatie van deelconcept 2 (het definitief bergen van grondachtige 

stromen nabij de Vlaamse waterwegen) concludeert de studie als volgt : 

“Een implementatie van dit deelconcept zou jaarlijks 1,4 miljoen ton, of 8% van de totale Vlaamse productie, van de 

weg kunnen halen. Deze stromen betreffen voornamelijk gebaggerd slib, uitgegraven bodem van infrastructuurwer-

ken en grotere bouwwerven nabij de waterweg die in  DOPs langs de waterweg in Vlaanderen geborgen zou kunnen 

worden. 

Voor grondverzet dat niet dichtbij de waterweg plaatsvindt, zal door de extra overslag geval per geval uitgemaakt 

dienen te worden of het opportuun is om dit via de binnenvaart te vervoeren. DOP’s nabij een waterweg stimuleren 

echter transport over water.” 
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ONDERSTEUND DOOR ONTWIKKELINGEN IN DE BINNENVAART 

In de studie wordt aangegeven dat deze modal shift niet alleen gestuurd wordt door de genoemde conceptont-

wikkeling met locatiekeuze voor activiteiten bij de waterweg maar ook aan de gang zijnde ontwikkelingen binnen 

de binnenvaart zelf.  We citeren :  

“Deze ontwikkelingen zijn allen gericht op het transformeren van de binnenvaart van een “puur” transportmiddel 

an sich, naar een logistiek systeem, vaak naar verwezen als binnenvaart 2.0. 

De evolutie van ‘transportmiddel’ naar ‘systeem’ omvat alvast volgende implicaties: 

• De binnenvaart ontgroeit zijn klassieke punt-punt-verbindingen.  In een systeem worden diverse stromen 

geïntegreerd. Het systeem wordt geoptimaliseerd. 

• De processen ‘varen’ en ‘laden en lossen’ worden ontkoppeld; 

• Modulaire vaareenheden maken flexibiliteit mogelijk;  

• Op deze manier worden nieuwe opportuniteiten gecreëerd op vlak van consolidatie.  

Men heeft daarom nood aan (nieuwe) ontkoppelings- en consolidatiepunten. Het betreft platformen, zoals regio-

nale overslagcentra of transferia. 

Om concrete invulling te bieden aan binnenvaart 2.0, werd het Watertruck (+) concept ontwikkeld. Dit concept is 

een duwboot-duwbak-systeem. De relatief kleine bakjes bieden nieuwe opportuniteiten voor kleinere waterwegen. 

Ook kunnen stromen geoptimaliseerd worden, door bakjes constant ‘vol’ te laten varen. Efficiëntie wordt gecre-

eerd door deze bakjes op grote vaarwegen te combineren. Innovatief is ook dat deze vaareenheden geen woon-

gedeelte bevatten. 

Binnenvaart 2.0. biedt de mogelijkheid om industrie langs “kleinere” vaarwegen maximaal te verankeren in Vlaan-

deren en te laten groeien door integrale logistieke oplossingen te bieden (drijvende voorraad, modale shift van 

weg naar binnenvaart,…).” 
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BOCHOLT PRB-SITE ALS ZOEKGEBIED OP KORTE TERMIJN 

Als mogelijke proeftuinen selecteerde de studie een aantal zoekgebieden op basis van volgende overwegingen : 

• Of de waterwegbeheerder heeft belangrijke grondposities binnen het gebied waardoor op korte termijn 

kan gehandeld worden, 

• En / of er lopen planprocessen of reconversieprojecten waarbij aangehaakt kan worden waardoor er een 

window of opportunity is, 

• En/of het betreft een laatste opportuniteit binnen een gebied waar verder geen of nauwelijks zoekgebie-

den gevonden werden hetgeen noopt tot initiatief op korte termijn 

Tegelijk bewaakte de studie een spreiding over Vlaanderen bij de selectie van de 7 proeftuinen weergegeven in 

figuur 13.3.3.  Daartoe behoort ook het gebied Bocholt PRB (oa gelet op de startbeslissing genomen mbt zand-

winning). 

Figuur 13.3.3 : Zoekgebieden met potentieel  op korte termijn (mogelijke proeftuinen) 
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CONCLUSIE 

De combinatie van ontginnen en definitief bergen van bodemmaterialen langs de waterweg past, voor wat betreft 

het plangebied, uitstekend binnen de beleidsvoorbereidende studie zoals hoger besproken. 

Het “ingeperkt alternatief” mikt in die zin : 

• Het shiften van vervoer van uitgegraven bodem naar de waterweg binnen Vlaanderen en dit zonder de 

mobiliteitsdruk ter hoogte van het plangebied te verhogen 

• Een meervoudig of zelfs omkeerbaar ruimtegebruik door via heraanvulling van een deel van het terrein 

opnieuw te komen tot een boslandschap 

• Eventueel een synergie op vlak van materialenbeheer.  In die zin kan er worden op gewezen dat in com-

binatie met de zandwinning en de grondberging, de organisatie van recyclageactiviteiten of grondreini-

ging op het aansluitende bedrijventerrein of het bedrijventerrein binnen het plangebied zelf een kans is. 

Het “ingeperkt alternatief” speelt zo ook in op de selectie van het gebied als zoekzone in de genoemde studie. 

 

 

Figuur 13.3.4 : Concept combinatie Ontginning en DOP voor meervoudig ruimtegebruik 

  

Duurzame mobiliteit 
meervoudig 

ruimtegebruik

Ontginning

DOP
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13.3.2 Oorsprong van extern aangevoerde bodemmaterialen 

Uiteraard is het belangrijk na te gaan of het aanbod aan uitgegraven bodem in Vlaanderen, of anders gesteld de 

vraag naar bergingslocaties voor uitgegraven in Vlaanderen, voldoende groot is om aannemelijk te maken dat de 

beoogde grondberging binnen de voorgenomen tijdsspannen ook effectief realistisch is. 

Daartoe verwijzen we in eerste instantie naar  

• Monitoringssysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (kortweg MDO), jaarverslag 2012,LNE, 

OVAM en VITO (september 2013) 

• Gesprekken gevoerd door de initiatiefnemers met spelers binnen de markt ‘uitgegraven bodem’. 

 

MONITORINGSSYSTEEM DUURZAAM OPPERVLAKTEDELFSTOFFENBELEID 

De hoeveelheden ‘uitgegraven bodem’ zijn gerapporteerd in het MDO op basis van de databanken van de 2 bo-

dembeheerorganisaties. Het gaat om een totaal volume van 23,2 mio Ton per jaar.  

De verdeling over verschillende toepassingen is weergegeven in onderstaande tabel . 

Tabel 13.3.1 : Inzicht in de markt en het gebruik van uitgegraven bodem volgens MDO 

  
Toepassing van de uitgegraven bodem  kTon in 2010  kTon in 2011  % gebruik in 2011  

Alternatief voor fijn zand  12 863 17 149 74 % 

Alternatief voor fijn zand of bouwzand (niet opgesplitst)  4 393 4 033 17 % 

Alternatief voor bouwzand diverse toepassingen  - 266 1 % 

Alternatief voor bouwzand in betoncentrales  495 267 1 % 

Alternatief voor leem en klei in keramische sector  46 67 < 1% 

Totaal ingezet als alternatief voor een delfstof   21 782 94 % 

Opvullen van groeven en graverijen  2 746 1 395 6 % 

Totaal  20 543 23 177  
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Vastgesteld wordt dat uitgegraven bodem in zeer hoge mate gebruikt wordt voor fijn zand (74 à 91 %) en in 

mindere mate voor bouwzand (2 à 20 %).  Belangrijk is vast te stellen dat 1,4 à 2,8 mio Ton per jaar definitief 

geborgen wordt in groeves. 

Naast uitgegraven gronden bestaan er vandaag ook volumes aan bagger-, ruimings- en infrastructuurspecie. Met 

infrastructuurspecie worden gronden bedoeld die vrijkomen bij infrastructuurwerken zoals kanaalverbredingen, 

aanleg van dokken, … 

In het Monitoringssysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (kortweg MDO), jaarverslag 2012,LNE, OVAM 

en VITO (september 2013) zijn deze volumes opgenomen voor 2011.  

Tabel 13.3.2 : Inzicht in de herkomst en het gebruik van bagger-, ruimings- en infrastructuurspecie volgens MDO 

 

MARKTCONSULTATIE 

 

In het kader van de opmaak van het ‘ingeperkte alternatief’ werd door de initiatiefnemers aan de hand van een 

marktconsultatie bestaande uit een aantal gesprekken met marktpartijen de haalbaarheid van de aanvulling on-

derzocht. Op basis van de huidige beschikbaarheid en marktprijzen is een aanvulling van 450.000 ton/jaar (of 

meer) zeker haalbaar.  

De voorwaarde voor een marktconforme en haalbare inrichting is dat er een directe verlading van het schip naar 

het terrein moet zijn om de kosten voor natransport uit te sluiten. De ligging naast de waterweg en de beschik-

baarheid van bestaande kades zijn hierbij een sterke troef. 

 

Type specie Afzet als bouwstof 

kton 

Afzet als bodem 

kton 

Totaal ter vervanging pri-

maire delfstoffen 

kton 

Opvullen groeve of deponie 

of bestemming onbekend 

kton 

Onbevaarbare waterloop (ruimingsspecie)  136 3 139 44 

Bevaarbare waterloop (bagger- of onderhoudsspecie)  157 157 1000 

Bevaarbare waterloop (infrastructuurspecie5)  474 2427 2901  

Slib-en grondrecyclagecentra  71 150 221  

Totaal  681 2737 3419 1044 


