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Graafmachine, boomchirurg en 20.000 vrachtwagens op weg naar tuinen in
Zwijndrecht: “Na 26 jaar moeten we van nul beginnen”

 © marc herremans, joris herregods

Het zal jouw tuin maar zijn. 3M moet vandaag zijn plannen op tafel leggen over hoe het de bodem in
Zwijndrecht wil saneren. In een eerste fase zal bij 950 gezinnen de graafmachine op bezoek komen. Dat
het een gigantische operatie wordt, staat vast. Wij vroegen aan specialisten welke obstakels het
chemiebedrijf uit de weg moet zien te ruimen. De woonwijk mag minstens 20.000 vrachtwagens
verwachten.

Koen Baumers
Vandaag om 03:00

“Zo’n tuin, dat is toch iets dat je jaren hebt opgebouwd. Die bollen staan daar al zeker twintig jaar. En die eik
heeft mijn schoonvader nog gezet – hij is 3 jaar geleden gestorven. ’t Is gek hoe je emotionele waarde begint
te hechten aan planten. Nu weer van nul te moeten beginnen, om iets dat je niet ziet en niet ruikt…”

Hilde Van Puymbroeck (57) woont al 26 jaar met haar Peter (57) in hun huis vlak bij de 3M-fabriek. De
taxussen, de vetplantjes en de olijfbomen: het is een idyllische tuin voor zalige zomermiddagen. Maar over
enkele maanden komt de graafmachine langs. Want de grond is zwaar verontreinigd met de schadelijke stof
PFAS, en vervuiler 3M moet de bodem saneren.

“Ze komen er niet op – bestaat niet”, zegt Peter. “Het zit ook in ons lichaam hé, maar dat is plots opgelost als
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g g
ze de tuin omwoelen en daarna grasmatten leggen? Ik heb 3M al voorgesteld om mijn huis te kopen. Maar
waar vind je nog iets anders zoals dit?”

De tuin van Peter en Hilde is één van de 950 waar de graafmachine binnenkort op bezoek komt. 3M legt
vrijdag de concrete plannen van het bodemsaneringsproject op tafel, om de hoge PFAS-waarden weg te
krijgen. Tot gemiddeld 70 centimeter diep zal alles afgegraven worden, vertelde het bedrijf eerder al op een
bewonersvergadering (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220601_97016701). Bovenop de 950
woonpercelen zit er nog eens een vierkante kilometer aan landbouwgrond en bos in het saneringsvoorstel,
zegt 3M aan Het Nieuwsblad.

Het is vanaf nu aan afvalstoffenmaatschappij Ovam om de plannen te beoordelen “op volledigheid en
ontvankelijkheid”. Pas nadien worden eigenaars en bewoners geïnformeerd en komt er een openbaar
onderzoek. En tegen oktober 2022 wordt daarop de feedback verwacht. “Bedoeling is om daarna een concrete
planning op te maken voor de uitvoering van de saneringswerken en zo snel mogelijk te starten”, zegt 3M.

Alle onverharde grond moet weg. 

Waar haal je al die verse aarde vandaan?

Met 1.900 vierkante meter is de tuin van Peter en Hilde wat groter dan gemiddeld. Omdat ze bovendien erg
dicht bij de fabriek zitten, is de kans groot dat de PFAS tot dieper dan 70 centimeter zit. Als de vervuiling er
zoals in Willebroek tot 2 meter diep (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220616_94165308) zou zitten,
moet 3M alleen al voor deze tuin ruim 3.000 kubieke meter grond afvoeren – goed voor 120 vrachtwagens in
elke richting.

Voor alle tuinen samen heeft 3M gemakkelijk 240.000 kubieke meter grond nodig. Goed voor minstens 10.000
vrachtwagens met vuile, en nog eens 10.000 met propere grond. Voor de landbouwgronden nog eens
minstens zo veel. Niet evident om die te vinden, waarschuwde 3M al. Je kan moeilijk diepere zandlagen als
toplaag gaan gebruiken, want die zijn niet vruchtbaar.
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“Omdat het over de toplaag gaat, spreken we over teelaarde”, zegt Ulrich Eijzermans van Aertssen, een van de
grootste spelers in ons land op het vlak van graafwerken. “Je gaat tijd nodig hebben om die te verzamelen. Bij
een handelaar kan je dat wel kopen, maar geen honderdduizenden kuub in een keer. Het zal geleidelijk
moeten gebeuren om geen beslag te leggen op de nood aan teelaarde in de rest van Vlaanderen.”

De vervuilde grond gaat naar de site van 3M en wordt daar “gewassen”. Maar dat is een proces van lange
adem, waardoor die niet zomaar hergebruikt kan worden. Ook daarover moet 3M nog een voorstel op tafel
leggen.

De wortels van bomen komen verder dan de kruin. 

Stevige bomen “blijven staan”, maar hoe graaf je daarrond?

De eik die Peters vader nog geplant heeft, mag normaal gezien gewoon blijven staan. Dat is zo voor bomen
ouder dan 10 jaar, beloofde 3M aan de buurtbewoners. Een boomchirurg zal bepalen hoe ver ze tijdens het
graven van de stam af moeten blijven.

“De kruin van een boom geeft een idee: de wortels komen vaak twee tot drie keer verder dan de kruin”, zegt
gecertificeerd boomverzorger Jotie De Meyer van Landmax. “Sommige boomwortels zijn belangrijk om vocht
en mineralen op te nemen, andere voor stabiliteit. Je moet echt voorzichtig zijn, en niet zomaar met een
graafmachine aan de slag gaan. Elke boom is anders. Om echt zeker te zijn, controleer je ze best één per één
grondig.”

Er bestaan ook oplossingen om te voorkomen dat er onder de boom te veel vervuilde grond blijft liggen. “Met
een luchtdrukspuit kan je de aarde tussen de wortels uit spuiten, zonder die te beschadigen.”

“Als de grond daarna weer wordt aangevuld, moet dat op hetzelfde niveau”, waarschuwt boomchirurg Bruno
Lambrechts. “Anders verdrinkt de boom omdat al het water ernaartoe stroomt. Of hij komt droog te staan.”Lees onbeperkt alle  plusartikels van het Nieuwsblad voor € 2,99/week.

Lees nu voordelig >



Kleinere planten worden afgevoerd en teruggeplaatst. 

Al die plantjes elders stockeren: overleven die dat wel?

Peter en Hilde hebben taxus, klimhortensia, citroengeranium… 3M vertelde tijdens de bewonersvergadering
dat het de planten en kleinere struiken zou weghalen, stockeren en nadien weer op hun plaats zetten.

“Of dat lukt, hangt af van het seizoen”, zegt plantkundige Koen Es van de plantentuin in Meise. “Tussen
Allerheiligen en Kerstmis, is de stelregel. Dan is de plant in rust en kan je ze met naakte wortel verplaatsen. In
de zomer mag je dat zeker niet doen. Voor kruidachtige planten is de periode wat breder, tot vroeg in het
voorjaar. Die moet je wel goed water geven terwijl je ze stockeert.”

“In het algemeen geldt: hoe groter de kluit, hoe beter, maar dan heb je natuurlijk vervuilde grond mee”, zegt
Marc Verachtert, groenman van het Nieuwsblad. “Na het terugplaatsen moet je gedurende twee jaar nazorg
doen door extra water en bemesting te geven. Voor heel veel planten kan 3M beter de kosten-batenanalyse
maken: is het niet goedkoper om ze te vervangen door nieuwe, via kwekerijen in niet-vervuilde grond?”
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Hier zal de graafmachine wel geraken, maar dat is niet overal evident. 

Geraak je met de graafmachine achter een rijhuis? Of alles met de schop?

Niet elke tuin is even gemakkelijk bereikbaar met een graafmachine. Zeker in rijhuizen kan dat een probleem
vormen – je moet al het geluk hebben dat er toegang is via buren of langs achter.

“De moeilijke bereikbaarheid gaat de grootste uitdaging zijn”, zegt Ulrich Eijzermans van bouwgroep Aertssen.
“Machines zijn er genoeg, en in kleinere tuinen gebeurt dat met minigravers. Maar je kan die moeilijk met de
helikopter in de tuin laten zakken. Met een torenkraan over het huis, dat gebeurt ook nog. Maar dat is geen
eenvoudige oefening.”

“Ook zo’n hogedrukspuit om aarde tussen de boomwortels te halen, komt met een grote compressor die je
niet zomaar door een rijhuis haalt”, zegt boomverzorger Jotie De Meyer. “De machine om die grond weg te
zuigen, is een nog grotere uitdaging.”

De funderingen van het tuinhuis vragen extra voorzichtigheid. 

Oppassen dat terras, tuinhuis of huis niet verzakt

Het tuinhuis en het terras van Hilde en Peter sluit aan op het gazon. Kan dat terras, tuinhuis of tuinpad er wel
tegen als alle grond errond plots weg is? En wat met de fundering van je huis?
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tegen als alle grond errond plots weg is? En wat met de fundering van je huis?

“De fundering van je huis is normaal meer dan 80 centimeter”, zegt een Vlaamse stabiliteitsingenieur. “Bij een
tuinhuis is dat minder. Dus als je dieper graaft dan dat, moet je dat onderschoeien.”

Onder-wat? De fundering ondersteunen, met een stuk staal of beton. Om eraan te kunnen moet je eerst laagje
per laagje afgraven, bij voorkeur handmatig. “Voor een tuinpad of terras zijn er alleen esthetische problemen:
daar kunnen de buitenste klinkers of tegels wegzakken. Om die reden worden bij werken aan de stoep de
eerste klinkers van je oprit mee weggehaald. Dan kan je dat de overgang geleidelijk aanwerken. Dat zal het
minste van hun zorgen zijn.”
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Peter en Hilde wonen 26 jaar in de buurt van de fabriek.  — ©  Joris Herregods

PFAS ontdekt op twee plaatsen in Aarschot
22/06/2022

(/cnt/dmf20220622_96700341)

Bijna 30 industriële vergunningen bijgesteld om PFAS-verontreiniging tegen te gaan
21/06/2022

(/cnt/dmf20220621_92693775)

3M in beroep tegen conclusies van OVAM over bodemonderzoek
31/05/2022

(/cnt/dmf20220531_95844095)

PFAS-opdrachthouder blijft langer aan zet: “Als iets een wonderproduct lijkt, is er iets wat we niet
weten”
20/05/2022

(/cnt/dmf20220519_97005180)

Meer over PFOS-PFAS

Hoofdpunten
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Graafmachine, boomchirurg en 20.000
vrachtwagens op weg naar tuinen in
Zwijndrecht: “Na 26 jaar moeten we van nul
beginnen”
(/cnt/dmf20220630_97228523)

Bloedsporen aangetroffen in huis in Peru waar
Natacha (28) dag voor haar verdwijning
feestvierde
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220701_92144698)

Dit verandert allemaal vanaf vandaag voor
eigenaars zonnepanelen, autokeuring,
gasfactuur, dieselwagens, e-steps...
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220627_91750162)

10 keer meer speedpedelecs, 20 keer meer
(zware) ongevallen: “Onzinnig dat rijbewijs
volstaat”
(/cnt/dmf20220630_97295980)

EU legt voor het eerst cryptomarkt wetgeving
op: “Einde aan Wilde Westen”
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220701_99741401)

Ex-profvoetballer en succescoach in lagere
reeksen, maar nu in de gevangenis voor
cocaïnehandel
(/cnt/dmf20220701_92145647)

Keuze van de redactie
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Russen drijven aanvallen op, maar betalen erg
hoge prijs voor bescheiden successen
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220630_92851324)

De bacterie die kilo’s wegwerkt: Belgische
ontdekking leidt tot vermageringspil
(/cnt/dmf20220629_95996476)

Russen verlaten Slangeneiland “als gebaar van goede wil”: “Onzin, ze konden niet anders”

(/cnt/dmf20220630_96017055)

Welke kortingen en promoties komen er nu aan? Dit koop je best de komende drie maanden

(/cnt/dmf20220630_93397515)

Theo Francken richt vrijwilligerskorps op met jongeren tussen 18 en 25 jaar: hoe gaat dat eruit
zien, en wat is hun doel?

(/cnt/dmf20220630_95331668)

Straf: verzorger pakt uit met heldhaftige
reddingsactie wanneer hij orang-oetan in
dierentuin ziet verdrinken
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220630_97228993)

Honderden feestende jongeren breken binnen in
miljoenenvilla en houden geïmproviseerde
bokswedstrijd
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220630_95644075)

Toeristen trekken haai uit het water om er selfies mee te nemen, maar omstanders grijpen in

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220630_95062242)

Video
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Visser komt amper rond maar ziet zijn leven plots helemaal veranderen door ontdekking op het
strand

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220630_93026752)

Meisje raakt gewond tijdens Russisch bombardement, maar zingt Oekraïens volkslied terwijl ze
gips krijgt: “Onbreekbaar”

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220630_92817557)
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