
 

 

 

 

 

1 
 

 
Aanwezig: 
Vanhout Bart    Smet-Tunnelling (voorzitter) 
Adriaensens Thierry   Aquafin     
Clissen Tom    Fluvius  
Haesevoets Jan    Hako Boringen 
Lismont Riet    Vlario 
Martens William   Farys 
Meuwissen George   Steinzeug-Keramo  
Pombreu Maarten   Besix 
Schreurs Dieter    Steinzeug-Keramo 
Schuermans Marc   K-Boringen  
Vermeulen Pascal   Renotec 
 
 
Gastspreker: Ronny en Peter Hendrikx van RDL 
 
Verontschuldigd:   
Derycke Dirk    Denys 
Eenens Marc     Kurio 
Geuens Caroline   Infrabo 
Kouwenberg Stefan   Kouwenberg  
Pillaert Raf    Febe 
Pluym Gaëtan    Copro  
Vreys Bram    Dyka  
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1) Goedkeuring ontwerpverslag 22/02  

a) Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 
b) Thierry bezorgt nog een foto van een ingezakte persput. 

 
2) Toelichting verwerking en melding van bentonietslib en boorslurry (Ronny en Peter Hendrikx, 

RDL)  
a) De toelichting wordt toegevoegd bij het verslag. 
b) 02-02-2018 wijziging bodemdecreet (Boorvloeistof is geen afval meer : verhuist van Vlarem 

(=wetgeving afval) naar Vlarebo-wetgeving (= wetgeving grondverzet). Van kracht sinds 01-
04-2019. 

c) Initiatiefnemer is niet de aannemer. Kerngegeven = traceerbaarheid. 
d) Indien de grond met water uitgeboord wordt is deze procedure ook van toepassing. Alle 

bodemmaterialen, bagger en ruimingsspecie valt onder Vlarebo. Exclusief rioolslib (= naar 
grondreinigingscentrum). 

e) Voorwaarde technisch verslag (TV): analyse door erkend labo, erkende staalnemer en 
erkende procedure. Niet altijd voor de boring mogelijk. 
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f) Degene die het TV laat opmaken is de eindverantwoordelijke. Het TV dat voorafgaand 
opgemaakt werd = opdrachtgever. Nadien TV opgemaakt = op de top, verantwoordelijk voor 
de rest van het proces. 

g) Proces: Boorslurry komt binnen (35m³), voorlopig staal op olie/metaal, zand scheiden : 
bodem 1000m³ en vloeistof 250m³ via cycloon zandscheider), nadien analyse op de perskoek 
(centrifuge/zeef pers), nadien analyse op de vloeistof (structuurpakket, minerale oliën, zware 
metalen , PCB’s en cyanide). Na analyse kan een TV aangevraagd worden bij erkend labo. 
Grondbank/Grondwijzer geeft conformverklaring. Grondtransporttoelating dient 
aangevraagd te worden. 

h) Vloeibaar materiaal kan niet getest worden of het milieuhygiënisch voldoet. Vloeibare afvoer 
kan niet meer. Eerst persen. Het water mag nadien geloosd worden als het voldoet aan de 
lozingsvoorwaarden. Via riool of oppervlaktewater (mits toestemming). 

i) Afvoer per 250m³ of loten groter dan 250m³. Eindverklaring naar grondbank/grondwijzer. Na 
goedkeuring krijg je een bodembeheerrapport van grondbank/grondwijzer als bewijs dat de 
procedure conform de regelgeving gebeurde. (per 250m³ blijft gemiddeld 15 ton over). Er 
mag niet meer vloeibaar afgevoerd worden. 

j) Recyclage tot grondverbeteraar voor land- en tuinbouw. Rond de 30% bentonietslib in het 
eindproduct. Pilootprojecten zijn lopende om effect op lange termijn te bekijken. 
Samenwerking met de bodemkundige dienst van België. 

k) Kosten: opgesplitst via meetstaat: staalname, analyse, aflevering TV, conformverklaring, 
verwerking, productie,…. Prijzen zijn per ton.  
 

3) Kwaliteitslabel boorders svz  
a) 12 juni overleg BCCA. 30 augustus is volgend overleg. 

i) Draft-PTV herschreven op basis van bestaande PTV voor procescertificatie 
betonherstellers. 

ii) Aanvaarding pers- en/of ontvangstput via overdrachtsdocument? De boorder kan niet 
verantwoordelijk worden geacht voor de stabiliteit van de pers- en ontvangstput. Hij kan 
enkel een visuele inspectie doen met aftoetsing of aan bepaalde zichtbaar 
waarneembare vereisten is voldaan. 

b) Afbakening scope en verantwoordelijkheden dienen duidelijk opgenomen worden. Bepaalde 
zaken zijn onmogelijk voor de boorders om verantwoordelijk voor te zijn. Een deel is ook de 
verantwoordelijkheid van het studiebureau. 

c) Wat met de kleine werken (bv. een aantal huisaansluitingen boren).  
d) Marc Schuermans verwijst naar de Duitse manier Güteschutz-Kanalbau.  
e) De meeste problemen hebben betrekking op de persput. Deze wordt als ‘put’ berekend en 

niet als persput. Idem voor de ontvangstput.  
f) Pers- en ontvangstputten: Wie doet wat wanneer is onduidelijk. Alsook wie is waarvoor 

verantwoordelijk. 
g) Draft technieken zijn reeds opgemaakt door Joost, behalve techniek F. Input Maarten 

Pombreu gevraagd. Maarten Pombreu is mee uitgenodigd op de volgende vergadering met 
BCCA/Copro. 

h) Waterdichtheidsproeven (=kwaliteitskriterium bij oplevering) zitten vaak niet bij de boorder 
maar bij de hoofdaannemer. 

i) Digitale opvolging via platform. Uploaden documenten. Meldingen wie waar bezig is met 
welk project om controle mogelijk te maken (continu). 

j) Zodra de draft beschikbaar is zal deze overgemaakt worden aan de werkgroep voor 
opmerkingen. 
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4) Nieuwe actie: Opmaak tabel/flowchart voor pers- en ontvangstputten en grondonderzoek 
a) Pers- en ontvangstputten: 

i) Voorstel vanuit ad hoc WG8. Is nuttig. Best op te maken in samenwerking met de 
werkgroep studiebureaus. Vragen of zij initiatief kunnen nemen en aanpak. 
Opstartvergadering nodig met studiebureaus om problematiek te duiden. Hiervoor dient 
voldoende draagvlak te zijn. Bart Vanhout zal Carl Verhelst hiervoor bellen om verder af 
te spreken. 

ii) Inhoud: diep – ondiepe put / grondwater boven-onder / damplank – secans etc. 
Technieken en mogelijkheden op basis van verschillende parameters. Om tot een goede 
opstelling/oplossing te komen die aan de randvoorwaarden voldoet. Afhankelijk van type 
boring. Het denkproces/stappenplan in een handige flowchart op te nemen. 

iii) Dit kan ook gebruikt worden voor de opleiding. 
b) Grondonderzoek:  

i) Richtlijnen Aquafin als basis. Na te kijken en waar nodig aan te vullen.  
ii) Wordt streng gevolgd. Ook door VMM. 
iii) De documenten van Aquafin en BGGG worden rondgestuurd aan de werkgroep voor 

opmerkingen zodat dit volgend overleg inhoudelijk besproken kan worden. 
 

5) Varia 

 
Volgend overleg: dinsdag 10 september 13u.30 in Dessel 


