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Bezwaarschrift milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van W&Z (Oostdijk 110 - 2830 

Willebroek) voor het opvullen van de zandgroeve 't Vliegveld Drieselstraat zn, 9080 

Lochristi. 

Dossiernummer: 12509/E/1/bdw 

 

 

 

Geachte, 

 

 

 

Tussen 10 april 2009 en 9 mei 2009 loopt het openbaar onderzoek van de 

milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van W&Z (Oostdijk 110 - 2830 Willebroek) voor het opvullen 

van de zandgroeve 't Vliegveld Drieselstraat zn, 9080 Lochristi. 

Het Gents Milieufront vzw wil van dit openbaar onderzoek gebruik maken om enkele bezwaren op te 

werpen. 

 

Voor opvullen ook MER nodig 

In april 2005 liep het openbaar onderzoek van de kennisgevingsnota van MER zandontginning – Oud 

Vliegveld. GMF diende toen een aantal opmerkingen en adviezen in voor het aanvullen van de 

kennisgevingsnota. De belangrijkste was dat samen met het afgraven ook het opvullen 

meegenomen zou worden bij de bespreking en inschatting van de milieueffecten. 

Deze opmerking werd overgenomen in de richtlijnen. Bij het screenen van de MER blijkt dat de 

opvulfase slechts zeer summier aan bod.   

GMF is dan ook van oordeel dat een MER voor de opvulfase vereist is. De impact van het opvullen is 

zeker vergelijkbaar met het afgraven. Tijdens een bepaalde periode zal zelfs het afgraven en 

opvullen tegelijkertijd lopen.  

De verwachte hoeveelheid aan te vullen bodem bedraagt 6.085.100 m³. 

 

Controle op bodem en bagger-en ruimingsspecie 

De vergunningsaanvraag behelst de VLAREM rubriek 60.2: Geheel of gedeeltelijk opvullen met niet-

verontreinigde uitgegraven bodem en niet verontreinigde bagger- en ruimingsspecie van groeven, 

graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers met een 

capaciteit van meer dan 10.000 m³.  

De milieuvergunningsaanvraag specifieert waar de bodem en specie vandaan zal komen van de 

verbredings- en verdiepingswerken van de Seine-Schelde verbinding en van de Seine-Schelde West. 

De Leie en het afleidingskanaal van de Leie hebben een slechte waterbodemkwaliteit (zie 

www.vmm.be). GMF vraagt dan ook een strenge controle op de aangevoerde bodem en specie. De 

geologie van Oud Vliegveld bestaat voornamelijk uit zand. Indien er vervuilde specie gestort wordt, 

kan die vervuiling gemakkelijk uitlogen tot in het grondwater. 
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De oevers van de Leie en het afleidingskanaal zijn verstevigd met steen en betonnen platen. GMF 

vraagt om ook fysische samenstelling te controleren zodat dit valt binnen de bepalingen van artikel 

162 van het Vlarebo: tot maximaal 5 % puin en 1 % andere rommel is al meer dan genoeg.  

 

Enkel niet vervuilde bodem en baggerspecie 

GMF kan niet accepteren dat er bodem of baggerspecie gestort wordt waarvan de kwaliteit valt 

onder bijlage IV (saneringsnormen) van het Vlarebo voor bestemmingstype III. Deze groenpool is 

gelegen in een bestemming II, inbrengen van vuilere bodem is niet wenselijk. 

 

Beperkte mechanische activiteit 

De milieuvergunningsaanvraag geldt enkel voor beperkte mechanische activiteiten, zoals het 

sorteren en/of zeven van uitgegraven bodem. GMF vraagt dan ook dat deze voorwaarden nageleefd 

worden. 

 

Groenpool Oud Vliegveld 

De nabestemming van het gebied is groenpool. 

In de MER is als één van de milderende maatregelen opgenomen dat de eerste fase van het 

stadsbos vanaf 2010 moet starten. GMF vraagt dan ook met aandrang dat deze timing meegenomen 

wordt in de milieuvergunning.  

 

Vergunning tot 2017 

De milieuvergunning voor de zandontginning loopt tot en met 31 december 2018. GMF stelt dan ook 

voor om de milieuvergunning voor de opvulling te laten lopen tot 31 december 2019. De bijhorende 

timing van het dossier geeft als einddatum 2018 mee met een uitgevoerde inrichting van de 

groenpool. 

 

Het Gents MilieuFront hoopt dat u, als vergunningsverlenende overheid, zal ingaan op de 

bovenstaande bekommernissen en suggesties.  

 

 

 

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

 

Erik Grietens 

Voorzitter Gents Milieufront vzw 

 


