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BEGO-put 

Categorie 2 stortplaats 

VEKABO = BOSTOEN 

405.000 m³/648.000 ton 

niet-gevaarlijke, niet-

reinigbare sedimenten. 

 

Beste, 

Onderwerp: Bezwaar tegen categorie 2-stort op 250m van ‘t Geleeg 

Nv VEKABO (dochterbedrijf van BOSTOEN) vraagt een vergunning aan voor een categorie 2-

stortplaats. De stortplaats bevindt zich op 250m van ‘t Geleeg. VEKABO (BOSTOEN) wil 405.000 

m³/648.000 ton niet-gevaarlijke, niet-reinigbare sedimenten en residuen afkomstig van verwerkings-

installaties storten in de BEGO-put. Het openbaar onderzoek voor de exploitatie van de stortplaats 

loopt tot 26 januari 2021. Tot 26 januari kan u uw bezwaar overmaken aan de gemeente Schelle. 

 



 

V.u. Dominique Kiekens, Wirixdreef 58, 2845 Niel 

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) vecht voor stortvrije Rupelstreek 

ALR vocht van 1974 tot 1983 voor een stortstop in de Rupelstreek. In 1983 verkreeg de Rupelstreek een 

stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de na-

tuur de storten en vormt een veilige afdeklaag.  Zo staat de BEGO-put momenteel ingekleurd als hoog-

waardige natuur op de biologische waarderingskaart . Nu wil VEKABO (dochteronderneming van 

BOSTOEN) de BEGO-put opvullen met niet reinigbare residuen... onder het mom van natuurontwikke-

ling.  Het hek is van de dam want ook in de kleiputten Terhagen (Boom en Rumst) willen de gemeentes 

samen met de Provincie, Oosterweelgrond storten.  

Bezwaar 

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) werkt momenteel aan een bezwaar tegen de stort-

vergunningsaanvraag voor de BEGO-put, op basis van volgende argumenten: 

• Wij willen geen vervuild water in de Wullebeek. 

• Wij vertrouwen de aard van de niet-reinigbare residuen en segmenten niet.  

• Wij vertrouwen de wisselwerking niet tussen de niet-reinigbare residuen en segmenten en de  
historische vervuiling. 

• Wij willen geen overlast van vrachtvervoer gedurende 10 jaar op de wegen Matenstraat en de  
Tuinlei. 

• Wij willen geen ontbossing  van 5.200 m2. 

• Wij willen geen verlies van natuur gedurende 15 jaar. 

• Wij twijfelen aan de noodzaak van een extra categorie 2-stort.  Volgens ons is er genoeg opslag-
plaats voor categorie 2-afval. 

• Wij willen respect  voor het stortmoratorium in de Rupelstreek. 

 

Hoe meer bezwaarschriften, hoe meer inspraak we hebben als bewoners 

• U kan het bezwaar (wanneer klaar) downloaden op https://alrvzw.be/ en toevoegen aan het  
omgevingsloket: https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek 

• U mag ons mailen op info@ALRvzw.be en we mailen u het bezwaar door.  

• U mag ons ook mailen en vragen om een exemplaar van het bezwaar naar u te brengen.  
U ondertekent en wij brengen de verzamelde bezwaren naar het gemeentehuis van Schelle. 

Tot snel, niet op de openbare weg gooien, wel aan een vriend geven, 

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) 

Noeveren 261, 2850 Boom 
info@ALRvzw.be 
www.ALRvzw.be 


