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Aanleiding 

Er is onduidelijkheid of een aantal kadastrale percelen in Zwijnaarde (Gent) geschrapt mogen 

worden als risicogrond. Een risicogrond is een grond waarop een risico-inrichting, zoals 

gedefinieerd volgens Vlarebo1, wordt of werd geëxploiteerd. Volgens gegevens van het INBO 

werd op minstens een deel van deze percelen in het verleden baggerslib gestort. 

Vragen 

1. Welke informatie heeft het INBO over de betreffende kadastrale percelen? 

2. Kan op basis van deze informatie besloten worden dat de Vlarebo normen overschreden 

worden? 

Toelichting 

1 Situering 

De percelen bevinden zich in Zwijnaarde (Gent) op de rechteroever van de Schelde waar 

deze aansluit op de Ringvaart (figuur 1). De kadastrale gegevens van de betreffende 

percelen zijn: 

• 44082B0559/00A000 

• 44082B0557/00C000 

• 44082B0644/00K000 

• 44082B0648/00H000 

• 44082B0643/00E000 

• 44082B0556/00B000 

• 44082B0555/00A000 

• 44082B0560/00_000 

• 44082B0554/00K000 

• 44082B0557/00B000 

• 44082B0558/00_000 

• 44082B0642/00D000 

2 Beschikbare gegevens 

Het INBO voerde tijdens de DredGis-inventarisatie en -classificatie van potentiële 

baggergronden, boringen uit in vier van de twaalf kadastrale percelen (figuur 2, figuur 3) 

(Vandecasteele et al., 2000). Het gaat om zes locaties waar telkens tot 2 m diep of tot het 

moedermateriaal geboord werd (tabel 1). De terreinen SLZ1 en SLZ3 werden in 1997 

bezocht en het terrein SLZ2 in 2000. 

Het terrein SLZ1 werd geclassificeerd als ‘baggergrond’, het terrein SLZ2 als ’waarschijnlijk 

baggergrond’ en SLZ3 als ’materiaal afkomstig van een nieuwe uitgraving’. 

Uit de beschrijving van de boringen (tabel 1) kunnen we afleiden dat het oorspronkelijke 

materiaal1 meestal begint op minimaal 130 cm diepte. Op vier van de zes locaties werd het 

                                                

1 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en 

de bodembescherming van 14/12/2007 

2Het oorspronkelijk materiaal is het bodemmateriaal dat aanwezig was voor het storten van het baggerslib. 
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oorspronkelijk materiaal niet aangetroffen binnen de boordiepte van 2 m. Op locatie SLZ203 

constateerden we de aanwezigheid van een afdeklaag van 40 cm dik. 

Ook de algemene terreinbeschrijving van deze percelen in de DredGis-databank vermeldt 

een gedeeltelijke afdeklaag op de terreinen SLZ1 en SLZ2. De archieven van Waterwegen & 

Zeekanaal bevatten over het terrein SLZ1 volgende informatie: “Het materiaal dat op dit 

terrein gestort werd, is afkomstig van de uitgravingen voor de ringvaart tussen de 

aansluiting met de Schelde en de brug van de Hundelgemse Steenweg. De werken begonnen 

in 1960, en duurden tot 1970. De opspuiting gebeurde in de eerste helft van de werken. Op 

dat moment was de E40 al aangelegd, maar de Tijarm van de Schelde was nog niet 

gegraven. De spuitmond werd tijdens de werken regelmatig verlegd om een homogeen 

terrein te krijgen. Het terrein werd ongeveer 2 m opgehoogd. Op het stuk het dichtst bij de 

aansluiting van de Schelde op de ringvaart stond er een betoncentrale en werd al het 

materiaal aangevoerd.” 

Twee van de zes boorstalen werden op terrein als ‘visueel niet verontreinigd’ omschreven. 

Op deze stalen werden geen labo-analyses uitgevoerd. Op de overige vier boorstalen voerde 

het INBO wel labo-analyses uit. De stalen werden onder andere onderzocht op textuur, pH, 

organisch materiaal en zware metalen (bijlage 1). De analyses laten toe om een berekening 

van de overschrijdingen van de Vlarebo-bodemsaneringsnorm2 uit te voeren (figuur 4). De 

percelen hebben als bestemming ’teleport (hoogwaardig kantorenpark met geavanceerde 

telecommunicatievoorzieningen)’. Volgens het Vlarebo is hierop bodemsaneringsnorm type V 

van toepassing. 

De bodem op locaties SLZ102 en SLZ103 is niet verontreinigd. Op de locatie SLZ201 wordt 

de bodemsaneringsnorm type I overschreden voor cadmium en chroom. Op locatie SLZ202 

wordt de bodemsaneringsnorm type I overschreden voor zink en de bodemsaneringsnorm 

type V voor cadmium en chroom. Al deze overschrijdingen bevinden zich in de bovenste laag 

(0 tot 130/140 cm). 

 

                                                
2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en 

de bodembescherming van 14/12/2007 
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Figuur 1. Ligging van de in het kader van de DredGis- inventarisatie en -classificatie van de potentiële 

baggergronden onderzochte percelen. 

 
Figuur 2. Meetlocaties van het INBO in het kader van de DredGis-inventarisatie en -classificatie van de 

potentiële baggergronden met aanduiding van de kadasterpercelen. 
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Figuur 3. Meetlocaties van het INBO  in het kader van de DredGis-inventarisatie en -classificatie van de 

potentiële baggergronden op de terreinen SLZ1, SLZ2 en SLZ3. 

 
Figuur 4. Overschrijdingen van de Vlarebo–normen voor de elementen koper, chroom, cadmium, zink, 

lood en nikkel in de meetpunten op de terreinen SLZ1 en SLZ2 (SW = streefwaarde, RW = richtwaarde, 

BSN = bodemsaneringsnorm). 



 

6 INBO.A.3511 www.inbo.be 

Tabel 1. Beschrijving van de bodemstalen genomen in de terreinen SLZ1, SLZ2 en SLZ3. De bodem 

werd bemonsterd per laag, waarbij een laag een gelijkaardige textuur en kleur heeft (AFD = afdeklaag, 

MOE = moedermateriaal3, OXY = geoxideerde laag, RED = gereduceerde laag.) 

Terrein Meet- 
locatie 

Laag Boven- 
grens 

Onder- 
grens 

Lambertcoördinaten Datum Beschrijving 

X Y 

     (cm) (cm) (m) (m)     

SLZ1 SLZ102 OXY1 0 150 106013 188917 12/08/1997 / 

SLZ102 RED1 150 200 106013 188917 12/08/1997 / 

SLZ103 OXY1 0 40 106014 188976 12/08/1997 / 

SLZ103 RED1 40 130 106014 188976 12/08/1997 / 

SLZ103 RED2 130 200 106014 188976 12/08/1997 / 

SLZ2 SLZ201 OXY1 0 140 106164 188644 6/04/2000 zwarte klei + 
resten 
baksteen 

SLZ201 MOE1 140 180 106164 188644 6/04/2000 bruine klei 

SLZ202 OXY1 0 130 106066 188771 6/04/2000 bruin-zwarte 
klei 

SLZ202 MOE1 130 170 106066 188771 6/04/2000 bruine 
alluviale klei 

SLZ203 AFD1 0 40 106050 188898 10/05/2000 alluviale klei 

SLZ203 OXY1 40 90 106050 188898 10/05/2000 puur zand 

SLZ203 OXY2 90 170 106050 188898 10/05/2000 donkergroen 
zand 

SLZ203 RED1 170 200 106050 188898 10/05/2000 blauw nat 
zand 

SLZ3 SLZ301 OXY1 0 200 106149 188743 12/08/1997 / 
 

Conclusie 

1. Het INBO beschikt over analyseresultaten van zware metalen, textuur, pH en organisch 

materiaal op bodemstalen afkomstig van vier locaties binnen de grenzen van de 

kadastrale percelen. De bodemstalen zijn afkomstig van boringen tot 2 m diep of tot het 

niveau van het moedermateriaal. Het INBO beschikt ook over informatie over de 

herkomst van het baggerslib. 

2. Op een van de vier locaties stelden we een overschrijding van de op deze percelen 

geldende bodemsaneringsnorm (type V) vast voor de elementen cadmium en chroom. 

Deze overschrijding kwam voor in de bovenste bodemlaag.  

                                                
3 Moedermateriaal is eerder het uitgangsmateriaal waarin de minerale bodem gevormd wordt 
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Bijlage 1: meetresultaten 

Resultaten van de labo-analyses van de bodemstalen uit de onderscheiden bodemlagen van 

de zes boringen in de betreffende kadastrale percelen. 

Meet 
locatie 

Laag Klei Leem Zand EC LOI W-B C pH-
CaCl2 

pH-H2O KjN CaCO3 

    (%) (%) (%) (μS/cm) (%) (%)     (%) (%) 

SLZ102 OXY1 . . . 372 2,7 . 7,8 8,0 . 4,6 

SLZ102 RED1 . . . 558 10,5 . 7,5 7,7 . 1,8 

SLZ103 OXY1 25 43 32 147 6,7 0,85 7,6 7,8 0,12 2,0 

SLZ103 RED1 28 29 43 544 3,0 0,3 7,8 7,8 0,10 6,0 

SLZ103 RED2 35 42 23 532 13,3 3,25 7,7 7,8 0,70 2,8 

SLZ201 OXY1 33 50 17 . . 4,3 . . . 2,0 

SLZ201 MOE1 55 43 2 . . . . . . . 

SLZ202 OXY1 25 54 21 . . 2,9 . . . . 

SLZ202 MOE1 40 52 8 . . . . . . . 

SLZ203 AFD1 . . . . . . . . . . 

SLZ203 OXY1 . . . . . . . . . . 

SLZ203 OXY2 . . . . . . . . . . 

SLZ203 RED1 . . . . . . . . . . 

SLZ301 OXY1 . . . 130 1,7 . 7,9 8,2 . 7,1 

 

Meet 
locatie 

Laag Al Cd Cr P Fe Cu Pb Mn S Ni Zn 

    
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 
(mg/k

g) 

SLZ102 OXY1 . . . . . . . . . . . 

SLZ102 RED1 45507 0,7 84 687 46282 25 71 1480 1002 35 176 

SLZ103 OXY1 31268 0,0 76 534 48724 15 21 1167 374 28 109 

SLZ103 RED1 20314 0,0 63 287 32498 8 0,0 117 4991 20 73 

SLZ103 RED2 41383 0,0 111 870 45270 50 142 767 1468 36 413 

SLZ201 OXY1 36141 11,6 996 2935 33509 165 275 397 1759 32 2020 

SLZ201 MOE1 . . . . . . . . . . . 

SLZ202 OXY1 26978 5,2 393 1491 33990 68,4 117 629 946 26 868 

SLZ202 MOE1 . . . . . . . . . . . 

SLZ203 AFD1 . . . . . . . . . . . 

SLZ203 OXY1 . . . . . . . . . . . 

SLZ203 OXY2 . . . . . . . . . . . 

SLZ203 RED1 . . . . . . . . . . . 

SLZ301 OXY1 . . . . . . . . . . . 
 

(LOI = organisch materiaal gemeten via loss on ignition; W-B C = koolstof gemeten met de 

methode van Walkley & Black; KjN = stikstof gemeten met de Kjeldahl methode) 


