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1. Inleiding 

 
Aan de hand van een modelberekening kan worden nagegaan wat de impact is van 
geplande grondverzetswerken op de belasting van het lokale grondwatersysteem door 
uitloging van PFAS uit de bodem. Een eerste evaluatie van de werkbaarheid van een 
dergelijke aanpak en de toepassing op Oosterweel werd uitgevoerd in nota 

2022/RMA/R/27771, m.n. voor de twee projectgebieden Scheldetunnel en 
Infrastructuur Linkeroever. De evaluatie werd uitgevoerd op basis van de voorgestelde  
zoneringsaanpak en informatie over de geplande werken door Lantis. De voorliggende 
nota geeft invulling aan de detailanalyse vermeld in 2022/RMA/R/2777. 

Nieuwe elementen, die beschouwd zijn in deze studie, zijn: 

1. Een bijstelling van het relatieve gewicht van de grondbewegingen per 

kwaliteitszone door meer gedetailleerd rekening te houden met de geplande 

volumes die afgegraven worden (uit de technisch verslagen OWL2-01742-LAN-

RAP-W30-000002 en OWL1-SBS-RTS-RAP-0001) en de volumes die gepland 

zijn om toegepast te worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de geplande 

volumes uit de ontwerpplannen voor projectzone Scheldetunnel en de 

ontwerpplannen voor de vergunningsaanvraag voor projectzone Infrastructuur 

Linkeroever. Op basis van deze detailinformatie werden de scenario’s opnieuw 

opgebouwd. Deze bijkomende informatie werd aangeleverd door Lantis. 

2. Analyses van de concentratie PFOS in grondwater uit de beschikbare studies: 

• rapport grondwateronderzoek Scheldetunnel uit 2020 

• bijkomende diepere grondwatergegevens uit het projectgebied 

Scheldetunnel uit 2021 

• grondwateronderzoek Infrastructuurwerken Linkeroever uit 2017 

• externe grondwatergegevens gebruikt in het grondwateronderzoek voor de 

Infrastructuurwerken Linkeroever  

• grondwatergegevens uit het nulsituatie-onderzoek van COTU 

• recent beschikbare grondwatergegevens uit lopend onderzoek door ERM 
 

 
1 Toepassing modelberekening impact grondwater op Oosterweel. 2022/RMA/R/2777. Versie 6 
Oktober 2022 
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De aanpak en de scenario’s zijn dezelfde als in de voorgaande nota en worden hier 
voor de leesbaarheid van de tekst herhaald. 

 

2. Algemene methodiek 

2.1 Uitgangspunten 

Het doel is na te gaan wat de impact is van het geplande grondverzet op de belasting 

van het lokale grondwatersysteem. De evaluatie richt zich op de berekende gemiddelde 

concentratie in grondwater onder de afgebakende projectzone in de huidige situatie 

(zonder de werken) en de situatie na afronding van de geplande grondverzetswerken. 

De evolutie van de gemiddelde concentratie in grondwater wordt berekend over een 

periode van 500 jaar op dezelfde manier als wordt toegepast in de Studie ontvangende 

grond2. Indien de gemiddelde concentratie niet toeneemt door het grondverzet, kan 

men aannemen dat er geen bijkomende verontreiniging van het grondwater is en dat 

de stand-still bewaard wordt. 

 

2.2 Opbouw berekening 

2.2.1 Opbouw bodemprofielen 

Op basis van gemeten concentraties en geplande werken worden representatieve 

bodemprofielen opgesteld. Afhankelijk van de verschillen in concentratie kan het gaan 

om één of meerdere bodemprofielen waarbij aan de verschillende lagen (toplaag en 

onderliggende bodem) de gemiddeld gemeten concentratie wordt toegekend. Ook voor 

de grond die toegepast wordt, wordt de gemiddelde concentratie bepaald. De 

gemiddelde grondwaterconcentratie wordt bepaald uit lokale metingen. 

 

2.2.2 Berekening uitloging en menging grondwater 

Voor elke combinatie van aanwezige bodemkwaliteit en geplande 

grondverzetsbeweging (ophoging of afgraving) wordt de concentratie in grondwater 

berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een procesgebaseerd transportmodel 

dat rekening houdt met beweging door de bodem onder invloed van insijpelend water 

en sorptie van chemische stoffen op de bodem. Dit instrument is ontwikkeld in het kader 

van de risico-evaluatie uitloging3,4. Het model berekent ook menging van de 

concentratie die uitloogt uit de bodem met freatisch grondwater uitgaande van site-

specifieke hydrogeologische parameters en de gemiddelde grondwaterconcentratie ter 

plaatse. Het resultaat is de berekende concentratie in grondwater voor elke combinatie 

van bodemkwaliteitsklasse en grondverzetsbeweging. 

2.2.3 Evaluatie voor het projectgebied 

 
2 OVAM, 2018. Standaardprocedure voor de opmaak van een studie van ontvangende grond 
3 OVAM, 2005. Bepaling van risico's door uitloging en beschrijving evolutie van de 
bodemkwaliteit - Deel 1: Opstellen methodiek.154pp. 
4 OVAM, 2005. Bepaling van risico's door uitloging en beschrijving evolutie van de 
bodemkwaliteit - Deel 2: handleiding uitloging. 73pp. 
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In een laatste stap wordt de gemiddelde concentratie in het grondwater voor het 

projectgebied berekend als de gewogen gemiddelde concentratie van de verschillende 

scenario’s rekening houdend met hun aandeel in de oppervlakte van het projectgebied. 

 

2.3 Voorbeeldberekening 

Een voorbeeldberekening is uitgewerkt in het VITO rapport normenkader1. 

 

3. Toepassing op Oosterweel 

3.1 Scenario’s 

Voor de twee projectgebieden Scheldetunnel en Infrastructuur Linkeroever worden 

twee scenario’s beschouwd vertrekkende van de zoneringsaanpak aanbevolen door 

de Commissie Grondverzet. 

In het advies van de Commissie Grondverzet1 wordt een gezoneerde aanpak 

aanbevolen waarbij de grond in verschillende kwaliteitsklassen wordt ingedeeld die ook 

bepalen waar de grond hergebruikt mag worden. Het principe is dat er nooit grond van 

slechtere kwaliteit mag toegepast worden op grond van betere kwaliteit. Grond met een 

concentratie PFAS hoger dan 47 µg/kg ds komt niet in aanmerking voor hergebruik. De 

kwaliteitsklassen zijn ingedeeld als volgt: 

• Bodemmaterialen met <3 μg/kg ds PFOS, 3 μg/kg ds PFOA en 8 μg/kg ds som 

PFAS komt in aanmerking voor vrij hergebruik 

• Bodemmaterialen met concentraties boven de waarde vrij gebruik wordt 

hergebruikt binnen de kadastrale werkzone volgens een gezoneerde aanpak: 

de kadastrale werkzone wordt verdeeld in subzones met 3 kwaliteitscategorieën 

boven de hergebruikswaarde: 

o Categorie ! (zone geel) => WVG tot ≤14,4 μg/kg ds som PFAS 

o Categorie !! (zone oranje) => >14,4 μg/kg ds PFAS en ≤47 μg/kg ds som 

PFAS 

o Categorie !!! (zone rood) => >47 μg/kg ds som PFAS  
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De totale volumes en PFAS vrachten binnen elke zone worden gegeven in 

onderstaande tabel: 

 

Som PFAS 
concentratie 
(µg/kg ds) 

  ST ILO totaal 

3-14.4 
volume gronden 
(m³) 

486817 134600 621417 

  kg PFAS 3,64 0,93 4,57 

14.4-47 
volume gronden 
(m³) 

300740 110080 410820 

  kg PFAS 10,07 2,29 12,36 

>47 
volume gronden 
(m³) 

40816 71714 112530 

  kg PFAS 5,38 21,7 27,08 

 

Voor de berekeningen binnen deze nota worden twee verschillende scenario’s 

beschouwd, het scenario met toepassing volgens de aanbevelingen van de Commissie 

Grondverzet en een scenario waarbij alle grond met een concentratie PFAS hoger dan 

14,4 µg/kg ds niet in aanmerking komt voor hergebruik: 

• Scenario 1=volgens aanbevelingen Commissie Grondverzet – toegelaten 

grondbewegingen: grond van klasse geel op klasse geel, oranje of rood; grond 

van klasse oranje op klasse oranje of rood; grond van klasse rood wordt bij 

ontgraving afgevoerd  

• Scenario 2=ook afvoer van gronden boven 14 µg/kg ds – toegelaten 

grondbewegingen: grond van klasse geel op klasse geel, oranje of rood; grond 

van klasse oranje of klasse rood wordt bij ontgraving afgevoerd of geïsoleerd 

In onderstaande tabel worden de volumes grond en de vuilvracht in PFAS voor beide 

projectgebieden en beide scenario’s weergegeven. Voor Scenario 1 gaat dit om de 

PFAS-houdende gronden met een concentratie >47 µg/kg ds en voor Scenario 2 de 

PFAS-houdende gronden met een concentratie >14,4 µg/kg ds. 

Volumes van gronden die niet in aanmerking komen voor hergebruik: 

 Projectzone ST Projectzone ILO 

Scenario 1 5.38 kg PFAS 

Volume gronden 40.816 m3 

 

21,7 kg PFAS 

Volume gronden 71 714 m3 

 

Scenario 2 15,46 kg PFAS 

Volume gronden 341 556.00 m3 

 

23,99 kg PFAS 

Volume gronden 181 794 m3 
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Alle berekeningen zijn uitgevoerd voor PFOS dat in dit gebied als representatief 

beschouwd wordt voor de aanwezige PFAS. 

 

3.2 Projectzone Scheldetunnel 

 

Het projectgebied Scheldetunnel wordt getoond in Figuur 1. Voor de evaluatie wordt 

enkel het deel op linkeroever beschouwd en wordt ook de zuidoostelijke zone Charles 

de Costerlaan niet mee beschouwd. In het beschouwde deelgebied zijn enkel de 

gebieden ingedeeld als zoneringsklasses oranje en rood aanwezig. De indeling in 

Figuur 1 is gebaseerd op de concentratie in de toplaag van de bodem. 

 

 

Figuur 1: Afbakening en zonering kwaliteitsklassen voor projectzone Scheldetunnel 

(bron: Technisch verslag OWL2-01742-LAN-RAP-W30-000002). 

 

3.2.1 Conceptueel model  

Om bodemprofielen met gemiddelde concentraties op te stellen is gebruik gemaakt van 

de gewogen gemiddelde concentraties berekend in het technisch verslag. Er is enkel 

rekening gehouden met de concentraties van de gronden verhoogd in PFAS 

concentratie dus het gaat om een conservatieve inschatting naar belasting van het 

grondwatersysteem door uitloging. De gewogen gemiddelde concentraties zijn 4,5 

µg/kg ds PFOS in zone geel, 18,6 µg/kg ds PFOS in zone oranje en 73,3 µg/kg ds 

PFOS in zone rood. De gemiddelde gemeten concentratie PFOS in het grondwater in 

de projectzone is berekend uit 10 metingen in het freatisch grondwater uit de studies 

grondwateronderzoek Scheldetunnel en het nulsituatie-onderzoek van COTU en 

bedraagt 0,034 µg/l. De totale PFAS concentratie bedraagt 1,2 µg/L. In de 

berekeningen wordt uitgegaan van een bodemprofiel van 4 meter boven de 

grondwatertafel. Het model gaat uit van een onmiddellijke menging van de concentratie 
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die uitloogt uit de bodem met het freatisch grondwater. Dit zorgt voor een verschil 

tussen de actuele gemiddelde gemeten concentratie en de gemiddelde berekende 

concentratie. Deze gemiddelde berekende concentratie vormt de vergelijkingsbasis 

voor de verschillende scenario’s met en zonder grondverzet. 

De grondbewegingen beschouwd binnen dit projectgebied zijn de volgende: 

Zone oranje 

• Afgraven van grond tot grondwaterniveau of isolatie van het 

grondwatersysteem: (1) zone aan de Schelde ten noorden van de dijk, (2) 

permanente polderconstructie waarbij regenwater gecollecteerd wordt bij 

ingang tunnel en bufferbekken 

• Beperkte afgraving tot 2,5 m boven grondwatertafel: vooral gebied ten oosten 

van geplande Scheldetunnel 

• Aanleg Scheldedijk met grond klasse! tot een hoogte van 3 m 

• Ophoging met 6 m voor aanleg Blokkersdijk en tunnelingang: in zuid-westen 

van gebied en deels boven tunnel 

• Geen verandering van maaiveld: geen afgraving of ophoging 

 

Zone rood: 

• Gedeeltelijke vervanging door grond met kwaliteit !! of !: noordelijke rode zone 

• Gedeeltelijke afgraving en ophoging ter hoogte van Blokkersdijk 

• Beperkte afgraving tot 2,5 m boven grondwatertafel: zones ten zuidoosten en 

noordwesten van geplande Scheldetunnel 

• Isolatie ter hoogte van permanente polderconstructie 

 

3.2.2 Resultaten scenario 1 

a. Zone oranje  

De berekende grondwaterconcentratie voor de toestand zonder werken en de 

verschillende grondbewegingen zijn opgenomen in bijlage. Voor de aanleg van de 

Scheldedijk is uitgegaan van kwaliteit ! en voor de andere ophogingen van kwaliteit !!. 

Het relatieve aandeel van elke grondverzetbeweging is bepaald uit het oppervlakte-

aandeel en bijgesteld naar de volumes afgraving uit het technisch verslag en de 

volumes aanvulling volgens de planning. De gewichten zijn 49% voor afgraving tot 

grondwaterniveau of isolatie van het grondwatersysteem, 21% voor afgraving met 

restlaag van 2,5 m boven grondwater, 13% met beperkte ophoging (Scheldedijk), 5% 

geen verandering in maaiveld en 12% ophoging tot 6 m. De berekende gemiddelde 

concentratie in grondwater voor zone oranje zonder werken en na uitvoering van het 

grondverzet wordt getoond in Figuur 2. 
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Figuur 2: Berekende gemiddelde concentratie PFOS in grondwater voor zone oranje 

in de projectzone Scheldetunnel bij Scenario 1. “Huidige situatie” geeft aan wat de 

impact is op grondwater zonder de werken, “na grondverzet” geeft aan wat de impact 

is na de werken. 

 

b. Zone rood 

De berekende grondwaterconcentratie voor de toestand zonder werken en de 

verschillende grondbewegingen zijn opgenomen in bijlage. Het relatieve aandeel van 

elke grondverzetbeweging is bepaald uit het oppervlakte-aandeel en bijgesteld naar de 

volumes afgraving uit het technisch verslag en de volumes aanvulling volgens de 

planning. De gewichten zijn 73% verwijdering bovenste halve meter en ophoging met 

grond klasse !!, 11% afgraving met restlaag van 2,5 m boven grondwater, 11% isolatie 

van het grondwatersysteem en 6% gedeeltelijke vervanging door grond klasse !!. De 

berekende gemiddelde concentratie in grondwater voor zone rood zonder werken en 

na uitvoering van het grondverzet wordt getoond in Figuur 3. 

 

 

Figuur 3: Berekende gemiddelde concentratie PFOS in grondwater voor zone rood in 

de projectzone Scheldetunnel bij Scenario 1. “Huidige situatie” geeft aan wat de 

impact is op grondwater zonder de werken, “na grondverzet” geeft aan wat de impact 

is na de werken. 
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c. Evaluatie op schaal projectzone ST 

Om de evaluatie op de schaal van projectzone Scheldetunnel te doen, wordt een 

gewogen gemiddelde berekend van de berekende grondwaterconcentraties voor zone 

oranje en zone rood uitgaande van een oppervlakte aandeel van 96% voor zone oranje 

en 4% voor zone rood (zie Figuur 4). In de figuur is het gecombineerd effect te zien van 

de algemene patronen per grondverzetsbeweging: ophoging zorgt voor een verlenging 

van de uitloging, uitgraving zorgt voor snellere afname in de concentratie. Afgraving tot 

grondwaterniveau, isolatie en vervanging door propere grond zorgt voor een 

onmiddellijke kwaliteitsverbetering. 

 

 

Figuur 4: Berekende gemiddelde concentratie PFOS in grondwater voor de 

projectzone Scheldetunnel bij Scenario 1. “Huidige situatie” geeft aan wat de impact is 

op grondwater zonder de werken, “na grondverzet” geeft aan wat de impact is na de 

werken. 

 

3.2.3 Resultaten scenario 2 

In scenario 2 kan een ophoging of vervanging enkel gebeuren met grond van kwaliteit 

! of beter. In de berekeningen wordt er vanuit gegaan dan de ophogingen in zone 

oranje, de ophogingen in zone rood en de gedeeltelijke vervanging in zone rood met 

grond van kwaliteit ! worden uitgevoerd. De berekeningen voor de andere 

grondbewegingen zijn hetzelfde als in Scenario 1. Alle resultaten voor zone oranje en 

zone rood (huidige situatie, verschillende grondbewegingen, impact voor de zone) 

worden getoond in bijlage.  

 

De evaluatie van Scenario 2 op de schaal van projectzone Scheldetunnel staat in 

Figuur 5. In vergelijking met Scenario 1 is het onmiddellijke effect klein maar verloopt 

de afname van de berekende concentratie in grondwater sneller.  
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Figuur 5: Berekende gemiddelde concentratie PFOS in grondwater voor de 

projectzone Scheldetunnel bij Scenario 2. 

 

3.3 Projectzone Infrastructuur Linkeroever 

 

Het projectgebied Scheldetunnel wordt getoond in Figuur 6. In de evaluatie worden 

enkel de zones rood, oranje en geel beschouwd. Een deel van de werken (deel van de 

zuidelijke berm E34 in noordwestelijke hoek van het projectgebied) was reeds 

uitgevoerd voor het advies van de Commissie Grondverzet. Dit deel beschouwen we 

niet in deze evaluatie mbt tot geplande werken.  

 

Figuur 6: Afbakening en zonering kwaliteitsklassen voor projectzone Infrastructuur 

Linkeroever (bron: Technisch verslag OWL1-SBS-RTS-RAP-0001). 
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3.3.1 Conceptueel model  

Om bodemprofielen met gemiddelde concentraties op te stellen is gebruik gemaakt van 

de gewogen gemiddelde concentraties berekend in het technisch verslag. Er is enkel 

rekening gehouden met de concentraties van de gronden verhoogd in PFAS 

concentratie dus het gaat om een conservatieve inschatting. De gewogen gemiddelde 

concentraties zijn 3,9 µg/kg ds PFOS in zone geel, 11,6 µg/kg ds PFOS in zone oranje 

en 168,1 µg/kg ds PFOS in zone rood. In de berekeningen wordt uitgegaan van een 

bodemprofiel van 4 meter boven de grondwatertafel.   

De gemiddelde gemeten concentratie PFOS in het grondwater in de projectzone is 

berekend uit metingen in het freatisch grondwater uit de studies grondwateronderzoek 

Infrastructuurwerken Linkeroever, externe grondwatergegevens gebruikt in het 

grondwateronderzoek voor de Infrastructuurwerken Linkeroever en recent beschikbare 

grondwatergegevens uit lopend onderzoek door ERM. Metingen uit de zone 3M site tot 

aan de Palingbeek in het zuiden en tot aan de Canadastraat in het westen zijn niet 

meegenomen want ze worden niet als representatief beschouwd voor de gemiddelde 

grondwaterconcentratie ter hoogte van de projectzone. Het gemiddelde is berekend op 

basis van 31 metingen en is 0,652 µg/l PFOS. De totale PFAS concentratie (op basis 

van een deeldataset van 10 metingen) bedraagt 2,260 µg/l PFAS. Het model gaat uit 

van een onmiddellijke menging van de concentratie die uitloogt uit de bodem met het 

freatisch grondwater. Dit zorgt voor een verschil tussen de actuele gemiddelde 

gemeten concentratie en de gemiddelde berekende concentratie. Deze gemiddelde 

berekende concentratie vormt de vergelijkingsbasis voor de verschillende scenario’s. 

De globale grondbewegingen beschouwd binnen dit projectgebied (op basis van 

ontwerpplannen met geplande oppervlaktes en volumes van de leefbaarheidsbermen 

aangeleverd door Lantis) zijn de volgende: 

Zone geel 

• Verwijderen bovenste 0,5 m en ophoging van bermen tot maximaal 3 meter 

• Verwijderen bovenste 0,5 m en ophoging van bermen tot maximaal 12 meter 

• Inrichting bufferbekkens met isolatie van grondwatersysteem 

Zone oranje 

• Verwijderen bovenste 0,5 m en ophoging van bermen tot 3 meter 

• Verwijderen bovenste 0,5 m en ophoging van bermen tot 12 meter 

• Isolatie van grondwatersysteem door polderconstructie knooppunt Sint-Anna 

en bufferbekkens 

Zone rood: 

• Palingbeek ten noorden van E34: verwijderen bovenste 0,5 m en gedeeltelijke 

afgraving tot 2 meter diepte 

• Noordelijke berm E34: aanleg berm 3 meter 
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• Huidige op- en afrittencomplex oost zone: geen grondverzet, aanbrengen 

leeflaag van 70 cm 

• Zuidelijke berm E34 oostelijk deel: ophoging uitgevoerd met aangevoerde niet-

PFAS-houdende grond 

 

3.3.2 Resultaten scenario 1 

a. Zone geel 

De berekende grondwaterconcentratie voor de toestand zonder werken en de 

verschillende grondbewegingen zijn opgenomen in bijlage. De analyse focust op de 

aanleg van de leefbaarheidsbermen en beschouwt hierin 2 klassen: bermen met een 

hoogte van 12 m en bermen met een hoogte van 3 m. Op basis van de benodigde 

volumes en stocks uit de ontwerpplannen (incl. stock van zone Scheldetunnel) kan 

maximaal 32% van deze bermen aangelegd worden met grond van klasse ! en moeten 

de overige volumes extern aangevoerd worden. In de berekeningen wordt er 

verondersteld dat de extern aangevoerd grond vrij is van PFAS (d.w.z. met 

concentraties lager dan de waarde vrij gebruik). Voor de zones buiten de 

leefbaarheidsbermen wordt er aangenomen dat grondbeweging ter plaatse gebeurt en 

minimaal is en wordt in de berekeningen uitgegaan van geen verandering in maaiveld.  

 

Het relatieve aandeel van elke grondverzetbeweging is bepaald uit het oppervlakte-

aandeel en bijgesteld naar de volumes afgraving uit het technisch verslag en de 

volumes aanvulling volgens de planning. De gewichten zijn 54% geen verandering in 

maaiveld, 24% aanleg van bermen van 12 m, 20% aanleg van bermen van 3 m en 2% 

isolatie van het grondwatersysteem. De berekende gemiddelde concentratie in 

grondwater voor zone geel zonder werken en na uitvoering van het grondverzet wordt 

getoond in Figuur 7. 

 

 

Figuur 7: Berekende gemiddelde concentratie PFOS in grondwater voor zone geel in 

de projectzone Infrastructuur Linkeroever bij Scenario 1. “Huidige situatie” geeft aan 

wat de impact is op grondwater zonder de werken, “na grondverzet” geeft aan wat de 

impact is na de werken. 
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b. Zone oranje  

De berekende grondwaterconcentratie voor de toestand zonder werken en de 

verschillende grondbewegingen zijn opgenomen in bijlage. De analyse is analoog als 

voor zone geel en focust op de aanleg van de leefbaarheidsbermen en beschouwt 

hierin 2 klassen: bermen met een hoogte van 12 m en bermen met een hoogte van 3 

m. Op basis van de benodigde volumes en stocks uit de ontwerpplannen (incl. stock 

van zone Scheldetunnel) kan maximaal 34% van deze bermen aangelegd worden met 

grond van klasse !! en moeten de overige volumes extern aangevoerd worden. In de 

berekeningen wordt er verondersteld dat de extern aangevoerd grond vrij is van PFAS. 

Voor de zones buiten de leefbaarheidsbermen wordt er verondersteld dat 

grondbeweging ter plaatse gebeurt en minimaal is en wordt in de berekeningen 

uitgegaan van geen verandering in maaiveld. Tenslotte wordt er ter hoogte van Sint-

Anna-Knooppunt een polderconstructie voorzien waarbij regenwater gedraineerd 

wordt. 

 

Het relatieve aandeel van elke grondverzetbeweging is bepaald uit het oppervlakte-

aandeel en bijgesteld naar de volumes afgraving uit het technisch verslag en de 

volumes aanvulling volgens de planning. De gewichten zijn 52% geen verandering in 

maaiveld, 17% aanleg van bermen van 12 m, 20% aanleg van bermen van 3 m en 11% 

isolatie van het grondwatersysteem. De berekende gemiddelde concentratie in 

grondwater voor zone geel zonder werken en na uitvoering van het grondverzet wordt 

getoond in Figuur 8. 

 

 

Figuur 8: Berekende gemiddelde concentratie PFOS in grondwater voor zone oranje 

in de projectzone Infrastructuur Linkeroever bij Scenario 1. “Huidige situatie” geeft aan 

wat de impact is op grondwater zonder de werken, “na grondverzet” geeft aan wat de 

impact is na de werken. 

 

c. Zone rood 

De berekende grondwaterconcentratie voor de toestand zonder werken, de 

verschillende grondbewegingen en de berekende concentratie in grondwater voor zone 
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rood zijn opgenomen in bijlage. In zone rood is de leeflaag verwijderd. Daarnaast wordt 

er aan de Palingbeek grond afgegraven met een diepte van 2 meter. Ten noorden van 

de E34 is er een ophoging van 3 meter met grond van klasse !!. In de oostelijke zone 

met het op- en afrittencomplex blijft de grond liggen maar wordt er een leeflaag van 70 

cm aangebracht.  

 

Het relatieve aandeel van elke grondverzetbeweging is bepaald uit het oppervlakte-

aandeel en bijgesteld naar de volumes afgraving uit het technisch verslag en de 

volumes aanvulling volgens de planning. De gewichten zijn 70% voor verwijdering 

teelaarde, 11% afgraving met 2,5 m, 10% aanbrengen leeflaag en 8% ophoging met 3 

m klasse !!. De berekende gemiddelde concentratie in grondwater voor zone geel 

zonder werken en na uitvoering van het grondverzet wordt getoond in Figuur 9. 

 

 

Figuur 9: Berekende gemiddelde concentratie PFOS in grondwater voor zone rood in 

de projectzone Infrastructuur Linkeroever bij Scenario 1. “Huidige situatie” geeft aan 

wat de impact is op grondwater zonder de werken, “na grondverzet” geeft aan wat de 

impact is na de werken. 

 

d. Evaluatie op schaal projectzone ILO 

Om de evaluatie op de schaal van projectzone Infrastructuur Linkeroever te doen, 

wordt een gewogen gemiddelde berekend van de berekende grondwaterconcentraties 

voor zone geel, zone oranje en zone rood uitgaande van een oppervlakte aandeel van 

47% voor zone geel, 32% voor zone oranje en 20% voor zone rood (zie Figuur 10). 
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Figuur 10: Berekende gemiddelde concentratie PFOS in grondwater voor de 

projectzone Infrastructuur Linkeroever bij Scenario 1. 

 

3.3.3 Resultaten scenario 2 

In scenario 2 kan een ophoging of vervanging enkel gebeuren met grond van kwaliteit 

! of beter. Voor projectzone ILO zijn er in zone oranje en in zone rood ophogingen met 

kwaliteit !! mogelijk en deze worden voor de berekening van Scenario 2 vervangen door 

ophoging met grond van klasse !. De berekeningen voor zone geel en voor de andere 

grondbewegingen zijn hetzelfde als in Scenario 1. Alle resultaten voor de verschillende 

zones (huidige situatie, verschillende grondbewegingen, impact voor de zone) worden 

getoond in bijlage. De evaluatie van Scenario 2 op de schaal van projectzone 

Infrastructuur Linkeroever staat in Figuur 11.  

 

 

Figuur 11: Berekende gemiddelde concentratie PFOS in grondwater voor de 

projectzone Infrastructuur Linkeroever bij Scenario 2. 
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4. Conclusie 

 

Voor projectzone Scheldetunnel is de berekende gemiddelde concentratie in 

grondwater lager bij uitvoering van de werken dan in de huidige situatie zonder de 

werken. Dit kan verklaard worden door de zones in het gebied die afgegraven of 

geïsoleerd worden waardoor de belasting van het grondwatersysteem afneemt. De 

verschillen tussen Scenario 1 en Scenario 2 zijn klein: het beperkte verschil tussen 

scenario 1 en 2 wordt voornamelijk verklaard door het feit dat het effect zich pas na 

verloop van tijd manifesteert en de impact binnen de evaluatieperiode vooral 

gedomineerd wordt door de verontreiniging die nu al aanwezig is in de bodem. Een 

ophoging met grond van een betere kwaliteit (klasse geel i.p.v. klasse oranje) geeft 

aanleiding tot een snellere afname van de gemiddelde grondwaterconcentratie in de 

tijd maar het effect is beperkt.  

Voor projectzone Linkeroever wordt er globaal een licht lagere gemiddelde 

grondwaterconcentratie en een snellere afname van deze concentratie berekend bij 

uitvoering van de werken. Ook hier is de voorspelde impact van Scenario 2 op het 

niveau van de projectzone beperkt. 

De studie toont aan dat de voorgestelde werken bij toepassing van de zoneringsaanpak 

en waarbij steeds grond van betere kwaliteit gebracht wordt op grond van slechtere (of 

evenwaardige) kwaliteit, resulteren in lagere gemiddelde grondwaterconcentraties en 

vrachten in vergelijking met de huidige situatie zonder grondverzet..  
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Bijlage: Berekende grondwaterconcentraties voor de verschillende 

kwaliteitszones in projectzone Scheldetunnel en Infrastructuur Linkeroever bij 

Scenario 1 en Scenario 2 
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Scheldetunnel – Scenario 1 – zone oranje 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 

 
 

Impact voor zone oranje: 
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Scheldetunnel – Scenario 1 – zone rood 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 
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Impact voor zone rood: 
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Scheldetunnel – Scenario 2 – zone oranje 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 

 
 

Impact voor zone oranje: 
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Scheldetunnel – Scenario 2 – zone rood 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 

 



 

 

Verspreiding: Beperkt 

 
 

 

22 vito.be 

 

 
 

Impact voor zone rood: 
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Infrastructuur Linkeroever – Scenario 1 – zone geel 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 
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Impact voor zone geel: 
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Infrastructuur Linkeroever – Scenario 1 – zone oranje 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 
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Impact voor zone oranje: 
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Infrastructuur Linkeroever – Scenario 1 – zone rood 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 
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Impact voor zone rood: 
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Infrastructuur Linkeroever – Scenario 2 – zone geel 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 
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Impact voor zone geel: 
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Infrastructuur Linkeroever – Scenario 2 – zone oranje 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 
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Impact voor zone oranje: 
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Infrastructuur Linkeroever – Scenario 2 – zone rood 

 

Huidige situatie: 

 
 

Verschillende grondbewegingen: 
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Impact voor zone rood: 

 


