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Dossier Bodem
onderzoeken en
bodemsanering
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Vlaanderen wil dat tegen 2036 de sanering van alle historisch verontreinigde
gronden is gestart. OVAM schat dat er
zowat 80.000 risicogronden zijn, waarvan
iets meer dan de helft is onderzocht. Ook
land- en tuinbouwbedrijven met risicoactiviteiten, zoals een stookolietank van
meer dan 20.000 liter of een werkplaats
voor tractoren hebben verplichtingen
rond bodemverontreiniging. Boerenbond
heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst met OVAM. Filip De Naeyer
van OVAM wijst ons de weg in deze
reglementering.
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Werken aan een
gezonde bodem

Patrick Dieleman
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Filip De Naeyer leidt bij OVAM het team Bedrijven dat zich toespitst
op bodemonderzoeken en -saneringen bij bedrijven. Op het einde van
ons gesprek vatte hij de belangrijkste boodschappen als volgt samen:
“Niet elk bodemonderzoek leidt tot sanering en niet elke
verontreiniging moet gesaneerd worden, er bestaan mogelijkheden tot
cofinanciering en bodempreventie is belangrijk. Dat kost weinig of
niets, terwijl saneren dikwijls heel wat duurder is.”
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e Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
ijvert voor een duurzaam
afval- en materialenbeheer en een propere bodem. De Naeyer schetst eerst
de context waarbinnen het Vlaams
bodembeleid tot stand kwam.
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Context

“In de jaren 70 en 80 zijn veel stortplaatsen in Vlaanderen gesloten. Daar
waren ook illegale stortplaatsen bij.
Toen werd er vooral opgetreden in het
kader van het afvalstoffendecreet. Het
bodemdecreet is er voor een stuk ook
gekomen om de burger te beschermen,
om te zorgen dat die geen verontreinigd terrein zou kopen dat gezondheidsrisico’s meebrengt en mogelijke
saneringskosten. Het bodemdecreet

dateert uit 1995 en de uitvoeringsbesluiten (Vlarebo) uit oktober 1996.
Toen is er bij de stemming in het
Vlaams Parlement gesteld dat er voor
alle nieuwe verontreinigingen een
onmiddellijke plicht geldt bij overschrijding van de normen. Voor de verontreinigingen die al van voordien
dateren, de historische verontreinigingen, moeten we enkel saneren als de
vastgestelde bodemverontreiniging
een risico vormt voor mens en milieu.
De aanpak van deze historische verontreinigingen spreiden we over veertig jaar. De kosten werden toen
geraamd op 280 miljard Belgische
frank (7 miljard euro). Dat ging budgettair veel te zwaar wegen. De einddatum is dus 2036, maar dat betekent wel
dat we al meer dan halfweg zijn.” ->

© SHUTTERSTOCK.COM

Filip De Naeyer

“Bodempreventiekosten zijn
veelal lager dan de kosten om
een bodem te saneren.”
Boer&Tuinder • 7 mei 2020
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garagisten en de droogkuissector.
Voor de landbouwsector zijn we zover
nog niet, omdat het nog niet duidelijk
is hoeveel en hoe zwaar de problemen
kunnen zijn. Als er geen probleem is,
moet je ook geen fonds oprichten.”

Sancties

De procedure begint voorzichtig.
Bedrijven waarvan OVAM vermoedt
dat ze niet aan hun verplichtingen voldaan hebben, krijgen eerst een algemene brief waarin OVAM hen inlicht
dat men denkt dat deze bedrijven een
bodemonderzoek hadden moeten
doen. “Op dat moment kan dat bedrijf
reageren en argumenteren waarom
niet. Of het kan de naam doorgeven
waaronder dat bodemonderzoek
gebeurd is. Wanneer ze niet reageren
op de eerste brief, dan krijgen ze nog
een tweede. Nadien bellen we ook nog
en in de volgende fase proberen we het
ook nog opgelost te krijgen door onze
samenwerking met de beroepsfederaties. Misschien kunnen zij eens nagaan
bij hun lid wat er precies verkeerd loopt
of onduidelijk is. Worden er geen verdere stappen genomen, dan geraken we

en

bo

start, is een stroomversnelling nodig.
“Van de 75.000 tot 80.000 risicogronden in Vlaanderen zijn er nu zo’n
40.000 onderzocht. Er moet dus nog
een en ander gebeuren, willen we
2036 halen. Er zijn nog behoorlijk wat
bedrijven die vroeger al een periodiek
bodemonderzoek hadden moeten
doen. We zijn die aan het aanschrijven. Omdat daar ook landbouwbedrijven bij zijn, gingen we een samenwerking aan met Boerenbond en enkele
andere beroepsorganisaties. Eigenlijk
treden we proactief op en willen we
vermijden dat handhaving noodzakelijk is. Als die bedrijven lid zijn, is het
misschien gemakkelijker dat jullie zelf
naar die leden stappen en hen trachten te begeleiden in heel dat proces. In
de overeenkomst zitten luiken rond
sensibiliseren en communiceren,
maar ook rond het begeleiden van
leden. Wij hebben ons ook geëngageerd om zolang de samenwerking
duurt te onderzoeken of het nuttig zou
zijn dat er een fonds zou komen voor
de sector, dat een sanering deels kan
subsidiëren. Op dit moment hebben
we zo al fondsen voor tankstations,

© MAARTEN KOSTERMANS
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Het bodemdecreet voorziet onder
meer bepalingen rond de overdracht
(bijvoorbeeld verkoop) van gronden en
het onderzoeken en saneren van gronden om bodemverontreinigingen zo
snel mogelijk vast te stellen en aan te
pakken. “Bij die bodemonderzoeken
onderscheiden we twee fasen. De eerste is een oriënterend bodemonderzoek. Je hebt bedrijven die enkel bij bijvoorbeeld stopzetting van de
activiteiten of bij overdracht van gronden een oriënterend bodemonderzoek
moeten doen. Bij bedrijven met meer
kans op bodemverontreiniging is dit
periodiek.”
Het oriënterend bodemonderzoek
brengt mogelijke vervuilingen in kaart.
In het geval er een bodemverontreiniging wordt aangetroffen, worden verschillende vragen beantwoord: Hoe
ernstig is de verontreiniging? Wat is de
bron van de verontreiniging? Wanneer
is de verontreiniging ontstaan? “Op
basis van de antwoorden op deze vragen zal bepaald worden of een beschrijvend bodemonderzoek nodig is, om
meer informatie te krijgen over de verontreiniging zelf, zoals welke concentraties, welke omvang en welk medium
(vaste deel van de aarde en/of het
grondwater). Op basis van dit onderzoek wordt bepaald of een bodemsanering moet worden uitgevoerd.”
Ten behoeve van de bodemsanering
moet een erkend bodemsaneringsdeskundige een plan maken voor hoe de
bodemverontreiniging doeltreffend
kan worden opgekuist. “Je kan dat vergelijken met een architect die een plan
maakt om een woning te bouwen. Eens
het project goedgekeurd is, volgen de
werken en nadien ook nog de nazorg.
Voor bedrijven zitten al die stappen
onder mijn team.”
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Gefaseerde aanpak

Samenwerking met de sector
Opdat alle historisch verontreinigde
gronden tegen 2036 in kaart zouden
gebracht zijn en de sanering opge-
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Oriënterend bodemonderzoek met bodemstaalname en een boring voor een peilbuis (de witte peilbuis rechts in beeld). Wanneer de bodem het toelaat kan op
deze manier handmatig geboord worden tot 8 meter diep.

py

Bodemsanering

co

Het beschrijvend bodemonderzoek
brengt de vervuiling verder in kaart en
bakent die af tot een specifiek gebied.
“Ik vermoed dat er wel wat landbouwbedrijven zijn waar er onder een weiland een voormalige stortplaats zit. Dat
betekent echter niet dat deze gronden
sowieso moeten worden gesaneerd.
Het is heel goed mogelijk dat de
bodemonderzoeken uitwijzen dat er
geen sanering nodig is. Niet elk
bodemonderzoek leidt tot een sanering. Veel bedrijven zijn bang om een
bodemonderzoek te doen, omdat ze

nd
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Enkele weken na plaatsing van de peilbuizen worden stalen van het grondwater genomen.

Wanneer is
een bodem
onderzoek
nodig?
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Om de doelstellingen voor de historisch verontreinigde gronden te realiseren is met de wijziging van het
bodemdecreet in 2017 voorzien dat ook
voormalige bedrijven in functie van de
vroegere activiteiten tegen 2021, 2023
of 2027 een bodemonderzoek moeten
doen. “Stel dat de eigenaar van een
vroeger tuinbouwbedrijf zijn grond wil
verkopen voor bouwgrond, dan zal hij
eerst het verslag van een oriënterend
bodemonderzoek moeten voorleggen.”
OVAM baseert zich voor het bepalen of
een grond een risicogrond is op de
inventaris die elke gemeente maakt
van activiteiten op hun grondgebied.
“De gemeente kent de inhoud van
iedere milieuvergunning (nu omgevingsvergunning). We merken dat een
aantal bedrijven destijds een milieuvergunning aangevraagd heeft voor
meer rubrieken dan ze strikt nodig
hadden. Wanneer ze daardoor in de
hoogste categorie komen met de hoogste periodiciteit (B), kunnen ze hun
vergunning laten aanpassen op maat
van hun werkelijke activiteiten bij de
instantie die de vergunning toekende
(doorgaans de gemeente). Het is zeker
een tip voor jullie leden om dit eens
grondig na te kijken.”

er

Wijziging bodemdecreet

vrezen dat ze dan automatisch zullen
moeten saneren. Vaak is er geen
beschrijvend bodemonderzoek nodig,
omdat de in het oriënterend bodemonderzoek vastgestelde bodemverontreiniging niet zwaar genoeg is. Ik denk dat
maar ongeveer 1 op de 10 bodemonderzoeken aanleiding geeft tot sanering.
Wanneer we oordelen dat er een risico
is en sanering zich opdringt, gaat bijvoorbeeld het studiebureau eerst het
volume (aantal m³ vervuilde grond en
grondwater) berekenen. Vervolgens
bekijkt het hoe de verontreiniging kan
verwijderd worden. Soms kan men die
gewoon weggraven, maar dat lukt niet
als de vervuiling onder gebouwen zit.
Dan bestaan er allerlei in situtechnieken, zoals oppompen of specifieke producten injecteren. Eens het bodemsaneringsproject is uitgewerkt, wordt het
aan ons voorgelegd. Wanneer er vergunningsplichtige werken nodig zijn
om het probleem opgelost te krijgen
– bijvoorbeeld het grondwater zuiveren
en lozen – dan leggen wij het project
voor aan andere adviesverlenende
instanties en het gemeentebestuur.
Eenmaal wij een bodemsaneringsproject goedkeuren, geldt dit ook direct als
omgevingsvergunning voor die werken.”
Een mogelijke kostprijsindicatie geven
voor een bodemsanering is voor De
Naeyer onmogelijk. Niet alleen de aard
van de verontreiniging en de omvang,
maar ook de geologie en de locatie zijn
enorm bepalend. “Maar voor bijvoorbeeld een tankstation met een dieselen benzinepomp en wat ondergrondse
tanks ligt de gemiddelde kostprijs rond
de 130.000 euro. Die tankstations zijn
vrij goed vergelijkbaar qua omvang,
maar voor een landbouwbedrijf is dat
moeilijker. We hebben wel eenheidsprijzen, bijvoorbeeld voor het biologisch reinigen van verontreinigde
grond ligt dat tussen 15 en 20 euro per
ton. En in sommige gevallen is er een
tegemoetkoming van OVAM mogelijk
in de sanering (cofinanciering). Dergelijke aanvragen worden geval per geval ->
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in handhaving en volgen er administratieve geldboetes.”

Vergelijk de Vlarem-rubrieken van je
milieuvergunning met de indelingslijst
van de risicoactiviteiten:
• werd de risicoactiviteit opgestart
voor 1 juni 2015 dan geldt bijlage 1
van Vlarebo;
• werd de risicoactiviteit opgestart
vanaf 1 juni 2015 dan geldt kolom 8
van bijlage 1 van Vlarem I.
Een letter bij de risicoactiviteit wijst
erop dat een bodemonderzoek vereist
is: bij overdracht en sluiting (categorie
O), periodiek om de twintig jaar (categorie A) of om de tien jaar (categorie
B) of voor de aanvang van de milieuvergunning (categorie S). Sinds kort is
ook een eenmalig bodemonderzoek
nodig voor historische activiteiten.
Risicoactiviteiten zijn onder meer een
stookolietank van meer dan 20.000
liter en een werkplaats voor tractoren.

Het is niet omdat je
een bodemonderzoek
moet doen, dat er
vervuiling is.
Boer&Tuinder • 7 mei 2020
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een gezonde bodem. Ik denk dat de
meeste landbouwers daarvan overtuigd zijn, maar we proberen ook de
particulieren en bedrijven bewust te
maken door sensibilisering.”

Toekomst

Preventie is goud waard

Op de vraag of er de komende jaren
nog grote wijzigingen te verwachten
zijn in de reglementering, zegt De
Naeyer dat dit ook sterk internationaal
bepaald wordt. “Stel dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nieuwe
inzichten opdoet rond een bepaald
polluent, dan gaat dit door naar alle
landen. We zijn op dit moment aan het
werken rond bijvoorbeeld PFAS, een
chemisch inerte stof die bestand is
tegen hoge temperaturen en gebruikt
wordt als surfactant (uitvloeier) in
blusschuimen. Maar dat zijn stoffen die
volgens mij weinig voorkomen in de
landbouw. Waar we op heden wel heel
sterk mee bezig zijn, is bodemzorg. Ik
denk dat dit goed is voor iedere burger.
We proberen de mensen in Vlaanderen
bewust te maken van het belang van

Filip De Naeyer benadrukt het belang
van bodempreventie. “Om het even of
je een tankstation uitbaat of een landbouwbedrijf hebt: laat je brandstoftanks periodiek controleren. Steek een
nieuwe brandstoftank niet ondergronds en zorg ervoor dat hij ingekuipt
is. Als je een brandstofpomp hebt, zorg
dan dat die ordentelijk geïnstalleerd
is en dat er geen brandstof naar de
bodem kan lekken en nieuwe ver
vuiling kan creëren. Treed na brandstofverlies direct op en laat het niet
uitdeinen. De kosten die je hebt aan
bodempreventie zijn veelal lager dan
de kosten die je nadien zou hebben om
de grond te saneren. Soms komen we
schrijnende gevallen tegen, die eenvoudig te voorkomen waren. Maar de
mensen staan daar te weinig bij stil.” n
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beoordeeld. We hebben daar bij OVAM
middelen voor en in feite wordt daar
betrekkelijk weinig gebruik van
gemaakt. Het is dus goed dat bedrijven
dit weten.”

Dirk Vermander
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consulent Dienstbetoon
dirk.vermander@boerenbond.be
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Laat een brief van OVAM over bodemonderzoeken niet liggen. Niets doen is geen
optie. Die brief verwijst naar de rubriek in
de milieuvergunning waar de verplichting
tot bodemonderzoek aan vasthangt. Als je
die vergunning niet effectief gerealiseerd
hebt, dan kan je de gemeente vragen om
je milieuvergunning aan te passen aan de
werkelijke situatie bij eenvoudige gevallen.
Bij complexere dossiers is een interpretatie
door een erkend bodemsaneringsdeskundige noodzakelijk.
Als je die activiteit wel hebt uitgevoerd (of
nog uitvoert), moet je een bodemsaneringsdeskundige aanstellen. Kies voor een van
de bedrijven waarmee Boerenbond een
samenwerking heeft. Die hebben een goede
affiniteit met land- en tuinbouw. Geef bij de
offertevraag alle nodige info mee om een
correcte prijsinschatting te krijgen. Vraag
meerdere offertes want elk bodemonderzoek is maatwerk. Vul nadien de vragenlijst
in op onze site. Panikeer niet. Het is niet
omdat men een bodemonderzoek doet,
dat er vervuiling is. Als er wel vervuiling is,
wordt een beschrijvend bodemonderzoek
uitgevoerd. Dat legt onder andere vast of
een sanering noodzakelijk is. Je kan ook
altijd nagaan of je aan de voorwaarden
voldoet voor vrijstelling van saneringsplicht
wanneer je de verontreiniging niet zelf hebt
veroorzaakt. In dat geval zal OVAM de kosten voor sanering op zich nemen indien de
vervuiler niet gevonden wordt.
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Niets doen is geen optie
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Met wie ga je in zee
voor je bodemonderzoek?
Elk bodemonderzoek is maatwerk. Boerenbond zet in op een correcte inschatting
van het project en op een goede opvolging en service. Daartoe werken we samen
met enkele bodemsaneringsdeskundigen met een goede kennis van land- en
tuinbouw. Je kan meer info vinden op onze website (www.boerenbond.be/
bodemonderzoeken). Je vindt er ook nog heel wat andere informatie rond bodemonderzoeken en -sanering.
Zeker ook een bezoekje waard is de website van OVAM (www.ovam.be).
Zoektermen zijn onder meer: ‘Preventie’, ‘Cofinanciering’ en
‘Vrijstelling-saneringsplicht’.

In dit dossier stonden we stil bij het hoe en waarom
van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken
en bodemsanering. In een van de volgende dossiers
gaan we dieper in op asbest die soms in de bodem
wordt teruggevonden.

