
Klik om de modelstijlen te bewerken
 Tweede niveau

o Derde niveau
• Vierde niveau

− Vijfde niveau
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Programma namiddag, workshop OVAM 
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13.30 - 13.35 Verontreinigde sites in Vlaanderen:  
Brownfields/blackfields Inge De Vrieze (OVAM)

13.35 - 13.50 OVAM databank - wat is beschikbaar voor 
Lokale besturen Bruno Billaert (OVAM)

13.50 - 14.10 Case Leuven – aan de slag met bodemdata Daan Van Tassel,                                             
(Ruimtelijk planner, Leuven)

In gesprek: is dit mogelijk, wat ontbreekt, 
wat kan beter? Waar bots je tegenaan?

Next step om te komen tot een duurzame herontwikkeling van een brownfield

14.20 – 14. 45 Bodem expertise Karen Van Geert (Arcadis)

14.45 – 14.55 Herontwikkelings expertise Bart Aerts (Leidsman)

15.05:  EINDE In gesprek: aan welke expertise is er nood bij de
lokale besturen? 



Wat zijn brownfields ?
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BTEX VOCL
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verontreiniging 
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Risicogrond
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Participatie 
en reactivatie
van brown &
blackfields 

Maximaal 
maatschappelijke 
meerwaarde

Expertise in veel disciplines  

Geïntegreerd saneren, 
impact op de toekomst

Circular thinking 
promoten 

Duurzame herontwikkeling van een brown en blackfield 



Klik om de modelstijlen te bewerken
 Tweede niveau

o Derde niveau
• Vierde niveau

− Vijfde niveau

Bodemdata

Wat is er?
Wat komt er aan?
Wat willen we?

Bruno Billiaert



Wat is er? - Publiek

 De Grote Grondvraag 
website

https://www.degrotegrondvraag.be/
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 Het Bodem 
geoloket

https://services.ovam.be/ovam-geoloketten/
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 “Inzage” van rapporten / Artikel 218 Vlarebo (specifieke informatie)
https://www.ovam.be/inzage

Bodemattest
https://www.ovam.be/bodemattest

Woningpas
https://woningpas.vlaanderen.be/
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Wat is er? – Lokale Besturen

Het webloket
gemeenten

https://services.ovam.be/webloket-bodem/gem/
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De GIS lagen in het webloket
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Handleiding voor ontharders: hoe is het gesteld met de bodem?
https://www.ovam.be/handleiding-voor-ontharders-hoe-is-het-gesteld-met-de-bodem

 Handleiding in het kader van integratie van
bodeminformatie voor vergunningsleners

 https://www.ovam.be/
technische-richtlijn-grondwaterhandelingen-
beheer-van-bodemverontreiniging



Wat komt er aan?

PFAS portaal 
DOV
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Wat willen we?

Van Webloket WLG naar Gebruikersloket?

Van PFAS portaal naar milieuportaal?

Grondverzetsdata, diffuse bodemverontreiniging, …

GIS via WMS/WFS

…
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Dank voor uw aandacht
Zijn er nog vragen?

Vlaamse overheid
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen
T 015 284 284
www.ovam.be
info@ovam.be

Blijft u graag op de hoogte? 
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
via nieuwsbrief@ovam.be.



Presentatie Leuven, stadsplanner Daan Van Tassel:                    
later ter beschikking op website OVAM
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Duidelijke afspraken mbt mogelijk gebruik expertencontract
Arcadis/Leidsman: 

later ter beschikking op website OVAM
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Arcadis
Wie zijn we?

Multidisciplinair team!  

Bodemdeskundige senior

Deskundige circulair en duurzaam bouwen

Architect/ontwerper

Milieukundige

Deskundige duurzaamheidsmeters

Deskundige afval- en materiaalbeheer

Niet alleen bodem, maar alle expertises zijn belangrijk!

Hoe kunnen we helpen?
 Raamcontract OVAM 

 Eerste stap
 “knoop” ontwarren vanuit verschillende 

disciplines & expertises
 vragen stellen omtrent ambitie en 

implementatie per thema “Heb je 
gedacht aan xyz?”

 Afhankelijk van de vraag wordt een groter 
traject opgezet met OVAM 

Anja.vandercappellen@arcadis.com
Karen.vangeert@arcadis.com



 Hoe kunnen we komen tot een 

gedragen programma van eisen 

voor de site, die vervolgens kan 

worden doorvertaald in een 

aantal duurzame en haalbare 

scenario’s?

 Thematisch onderzoek rond 

duurzaamheid, gebouwen, 

bodemaspecten, water, etc. 

Focus van raamcontract – algemene aanpak
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 Welke duurzaamheidsthema’s verdienen op dit terrein bijzondere aandacht, 
zowel naar koppeling met sanering als naar koppeling met de herontwikkeling?



Voorbeeld vraagstellingen – concrete 
implementatie ambitie

Ambitie: een ontwikkeling van de site tot een recreatieve/groene zone als leefkern tussen meerdere straten. 

 Welke aspecten van de integratie tussen bodemsanering en herontwikkeling verdienen bijzondere 

aandacht?

 Is er restveronteiniging in grond en/of grondwater?

 Hoe kan verdichting van de bodem vermeden worden?

 Kunnen we inzetten op ontharding?

 Grondoverschot? Hoe zorgen voor duurzamer grondverzet?

 Lokaal reinigingen van grondwater?

 Regeninfiltratie mogelijk?

 ....

Wat wil je bereiken – wat is mogelijk binnen de context?



Voorbeeld vraagstellingen – concrete 
implementatie ambitieHebben jullie een ambitie voor de verschillende thema’s ?  

 Zo ja hoe ver gaan jullie en hoe concreet is die ambitie (implementatie) ? 

 Kennen jullie de duurzaamheidsmeters die beschikbaar zijn ?

Waar zitten jullie in volgende schaal van ambities: enkele voorbeelden

Thema Beperkte duurzaamheid ambitie Top duurzaamheidsambitie

Grondwaterverontreiniging Enkel weghalen wat strikt wettelijk 
noodzakelijk is 

Geen gebruiksadviezen 

Bodemverdichting Wordt geen aandacht aan besteed 
Opslag, tijdelijke weg,… gebeurt waar 
makkelijkst is voor uitvoeren werk

Verdichting wordt vanaf start mee opgenomen in het werfplan en 
zoveel als mogelijk meegenomen zodat er geen later onbebouwde 
delen verdicht worden

Grondwater Infiltratie is niet voorzien Zowel van gebouwen als niet waterdoorlatende verharding wordt 
het water geïnfiltreerd
waar mogelijk worden waterdoorlatende “verharding” voorzien en 
extra infiltratie plaatsen worden aangelegd

.....
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Ambitie- leefkern, 
meer groenzones Implementatie- enkele voorbeelden
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Implementatie- voorbeeld-
waterinfiltratiebekken ipv grasveld



© Arcadis 
2021

als basis voor een 
geïntegreerde aanpak 
(proces) én als basis voor 
een lange termijnvisie 
(resultaat)

opportuniteiten duurzaamheid risico’s

die worden gedetecteerd 
tijdens het proces, en 
waarvoor tijdig 
maatregelen kunnen 
worden uitgewerkt als 
voorloper op het 
beperken en verdelen 
van de risico’s in de 
ontwikkelingsfase

rond verduurzaming, 
optimalisaties, 
efficiëntiewinsten, etc. die 
worden gedetecteerd 
tijdens het proces, en die 
kunnen worden 
uitgespeeld bij de 
herontwikkeling

Specifieke aanpak vanuit 3 invalshoeken



OVAM

doorstart Terug in Omloop

Bart Aerts, Leidsman

28.03.2022
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Vervuiling verhoogt de complexiteit

 (onzekerheid inzake) vervuiling objectiveren om 

integratie in ontwikkelingskader mogelijk te maken:

 aard en mate van vervuiling?

 impact op (tijdelijk) gebruik > gebruiksbeperkingen?

 toekomstige mogelijkheden > terugsaneerwaarden?

 saneringskost en timing?

 ...
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Dammestraat- West

1019H

963D3

water-
reservoir

963C3

963V2

966Y2
965D

965C
965F

965E

966G2

966M
966H2

962K

962L

ID1: VOCL

GW
0,84 - 13,5 m-mv
GA2a, GA2d,
GA3e

ID3: minerale olie
en BTEXN

GR

0,0 - 4,5 m-mv
GA1, GA3a,
GA3b, GA3c,
GA3f

ID7: minerale olie

GW
0,84 - 4,0 m-mv
GA2a

A

A'

B

B'

C

C'

Opdrachtgever

Onderzoeks-
locatie

Plannummer

Datum
Projectir.

Schaal: 1/1100 op A3

Dammepark Construct NV
Pontstraat 23
9830 Sint-Martens-Latem

-

03/01/2018
Tinfong Ip

Parts and Components NV
Dammestraat-West 35
8800 Roeselare

boring / peilbuis voorgaande
bodemonderzoeken

Kenmerk .dwg

Kenmerk rapport 2458001-R02 BBO

2458001_001.dwg

66m4422110

gestaakte of verdwenen boring / peilbuis
voorgaande bodemonderzoeken

boring / peilbuis i.k.v. OBO 2018

contour gebouw

contour perceel

LEGENDE

zone: parameters

GR
diepte
GA code

GW
diepte
GA code

gebruiksadviezen (GA)

contour verontreiniging >RW in het
grondwater
contour verontreiniging >RW in het vaste
deel van de aarde

De contouren op dit plan geven een indicatie m.b.t.
gebruiksadviezen en  -mogelijkheden op basis van de
beschikbare informatie uit de bodemonderzoeken.

Legende gebruiksadvies

GA code
Gebruiksadviezen van toepassing in volgende
gevallen:

GA1 - Grondverzet / ontgraving van gronden

GA1a Grondverzet

GA1b
Graven in gronden / uitvoering van handelingen in de
verontreinigde zone

GA2 - Onttrekking en/of gebruik van grondwater

GA2a Uitvoering bemaling i.k.v. bouwwerken

GA2d
Gebruik grondwater voor andere doeleinden
(warmtepompen, geothermische toepassingen ....)

GA3 Wijziging in terreingebruik

GA3a
Wegnemen / doorboren bestaande verharding of
begroeiing

GA3b Aanleg moestuin

GA3c
Houden van dieren (weidedieren en/of kippen /
pluimvee

GA3e
Uitvoeren boringen of geotechnische werken bv. voor
funderingen, pompputten, damwanden, ...

GA3f (Her)aanleg van ondergrondse leidingen
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Vervuiling verhoogt de complexiteit

 Verantwoordelijkheden

 Financiële impact

 Planvorming

 Timing / fasering

 Communicatie

 ...

sp
oo

rw
e

g
 v

a
n

 R
oe

se
la

re
 n

aa
r 

B
ru

g
ge

Dammestraat- West

1019H

963D3

water-
reservoir

963C3

963V2

966Y2
965D

965C
965F

965E

966G2

966M
966H2

962K

962L

ID1: VOCL

GW
0,84 - 13,5 m-mv
GA2a, GA2d,
GA3e

ID3: minerale olie
en BTEXN

GR

0,0 - 4,5 m-mv
GA1, GA3a,
GA3b, GA3c,
GA3f

ID7: minerale olie

GW
0,84 - 4,0 m-mv
GA2a

A

A'

B

B'

C

C'

Opdrachtgever

Onderzoeks-
locatie

Plannummer

Datum
Projectir.

Schaal: 1/1100 op A3

Dammepark Construct NV
Pontstraat 23
9830 Sint-Martens-Latem

-

03/01/2018
Tinfong Ip

Parts and Components NV
Dammestraat-West 35
8800 Roeselare

boring / peilbuis voorgaande
bodemonderzoeken

Kenmerk .dwg

Kenmerk rapport 2458001-R02 BBO

2458001_001.dwg

66m4422110

gestaakte of verdwenen boring / peilbuis
voorgaande bodemonderzoeken

boring / peilbuis i.k.v. OBO 2018

contour gebouw

contour perceel

LEGENDE

zone: parameters

GR
diepte
GA code

GW
diepte
GA code

gebruiksadviezen (GA)

contour verontreiniging >RW in het
grondwater
contour verontreiniging >RW in het vaste
deel van de aarde

De contouren op dit plan geven een indicatie m.b.t.
gebruiksadviezen en  -mogelijkheden op basis van de
beschikbare informatie uit de bodemonderzoeken.
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GA code
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begroeiing

GA3b Aanleg moestuin

GA3c
Houden van dieren (weidedieren en/of kippen /
pluimvee

GA3e
Uitvoeren boringen of geotechnische werken bv. voor
funderingen, pompputten, damwanden, ...

GA3f (Her)aanleg van ondergrondse leidingen



42

Integrale aanpak

 inzetten op coalitiedenken en trekker / regisseur

 geïntegreerd denken

 mogelijkheden onderzoeken & verbeelden

 projecteconomie uitzetten en monitoren

 bodemkennis als kader

 juridische ruggesteun

 bestaande site / materialen als asset

 hand uitreiken naar stakeholders
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Raamovereenkomst OVAM - consortium

 project- en procesbegeleiding en -regie

 ontwerpend verkennen

 vastgoedkundig en financieel advies

 juridisch advies

 bijdragen en calls en projectoproepen

 kwalitatief advies

 bijdragen aan living labs en proefprojecten



44

OVAM zet in op de brede implementatie van de lessons

learned uit de pilootprojecten en wenst lokale besturen aan te 

zetten en te ondersteunen om hetzelfde te doen.  

 aanbod van verkennend gesprek om samen te reflecteren 

over mogelijke aanpak, aandachtspunten, etc. van 

concrete projecten waarmee lokale besturen 

geconfronteerd worden.  

 inge.de.vrieze@ovam.be
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Bart Aerts, Leidsman

28.03.2028


