
 

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

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) werkt momenteel aan een bezwaar tegen de nieuwe aanvraag 

grondverzet voor de BEGO-put. Dit op basis van de volgende argumenten: 

Kwaliteit van de grond 

• VEKABO hanteert een bedenkelijke PFOS-norm. Gezien het voortschrijdend inzicht in de PFAS’sen 
wil ALR een 0 norm voor deze stoffen. 

• ALR wil dat VEKABO de herkomst van de gronden openbaar maakt. 

Hoeveelheid grond 

• VEKABO vraagt teveel aanvoer van grond aan. Dit hypothekeert een veilige en gezonde mobiliteit. 
De aanvraag betreft 5 jaar aanvoer van gronden met 28 vrachtwagens/dag. Dit aansluitend aan de 
werken aan de naburige Suez-put. Zo krijgen omwonenden en de natuur een lange tijd luchtvervui-
ling, geluidsoverlast en veiligheidsproblemen.  

• De hoeveelheid grond hypothekeert de waterhuishouding. Bij aanhoudende regen dreigt het water 
van de BEGO-put naar de Wullebeek te lopen. Dit leidt tot wateroverlast voor de buurt. 

• De hoeveelheid grond hypothekeert de na-bestemming natte natuur. Natte natuur is een buffer 
zowel voor droogte als i.g.v. overstroming. De opvulling van de Bego-put is achterhaald als natuur-
ontwikkelingsidee.  

Ontbossing 

• VEKABO vraagt  2379m²  ontbossing aan en betaalt daarvoor 9000€  bosbehoudsbijdrage.  Dat is 
een achterhaalde praktijk. Vandaag moet boskap ter plaatse gecompenseerd. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) vecht voor stortvrije Rupelstreek 

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

kreeg de Rupelstreek een stortmoratorium. Het Vlaams afvaldecreet ontstond en 

OVAM werd geboren. Sinds 1983 verovert de natuur de storten en vormt een 

veilige afdeklaag.  Zo staat de BEGO-put momenteel ingekleurd als hoogwaardige 

natuur op de biologische waarderingskaart . Nu wil VEKABO  de BEGO-put opvul-

len met bedenkelijke grond... onder het mom van natuurontwikkeling.  Het hek is 

van de dam want in de kleiputten Terhagen in Boom en Rumst willen de ge-

meentes samen met de Provincie, Oosterweelgrond storten.  


