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inleiding

Ecologische geschiedenis is een discipline met oude 

wortels, vele takken en jonge vruchten.1  Dit boek is een 

van die vruchten. Ecologische geschiedenis is een jong 

en onvolgroeid vakgebied dat – breed geformuleerd – de 

ontwikkeling van de interactie tussen mens en natuur 

bestudeert. Als multidisciplinaire tak van de geschied-

schrijving is de ecologische geschiedenis of’ ‘milieuge-

schiedenis’ ongeveer even oud als de Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Ze zijn beide schat-

plichtig aan dezelfde maatschappelijke veranderingen. De 

gevolgen van de rapporten van de Club van Rome tussen 

1968 en 1974, het ontstaan van talloze milieuorganisaties 

en uiteindelijk ook de erkenning en herkenning van de 

milieuproblematiek door oude en nieuwe politieke partijen, 

zijn inderdaad verstrekkend. Aan de Universiteit Gent staat 

ecologische geschiedenis hoog op de onderzoekagenda en 

wordt het vak ook aangeboden in het onderwijscurriculum. 

Toch waren er voor dit boek over de dertigjarige geschiede-

nis van de OVAM nauwelijks onderzoeksresultaten voor-

handen. De eigentijdse ecologische geschiedenis moet nog 

grotendeels geschreven worden. Er was dus weinig con-

text beschikbaar voor dit boek. Bovendien is de geschied-

schrijving over de eigen tijd altijd moeilijk. Meestal zijn er 

relatief weinig geschreven bronnen. Dat lijkt een para-

dox, maar is het niet. Vele documenten berusten nog bij 

de historische actoren en blijven onbereikbaar voor de 

onderzoeker. Ze zijn niet ontsloten in historische archieven 

maar liggen nog in de schuiven, kasten en zolders van de 

mensen die de documenten maakten. De historicus die de 

geschiedenis van de eigen tijd schrijft, heeft wel de moge-

lijkheid om de actoren zelf te bevragen. Dat biedt een heel 

belangrijk voordeel, maar opent tegelijk een spannings-

veld. Het kritisch historische langetermijnperspectief van 

de historicus staat soms op gespannen voet met de herin-

nering van de historische actoren die persoonlijk betrokken 

zijn en een eigen visie hebben over hun verleden. Al deze 

aspecten die eigentijdse geschiedenis tegelijk complex en 

uitdagend maken, waren aanwezig bij het schrijven van de 

dertigjarige geschiedenis van de OVAM. 

Ecologische geschiedenis wil een ‘totale’ geschiedenis 

zijn, maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen keuzes 

moeten gemaakt worden, in tegendeel. Elk onderzoek start 

met centrale vragen en een adequate methodologie. Van 

bij de aanvang was het de bedoeling om dertig jaar OVAM 

als een geschiedenis ‘from below’ te benaderen, een 

geschiedenis van onderuit. Dertig jaar OVAM is immers 

niet alleen een geschiedenis van beleid en beleidsplannen, 

maar ook van de mannen en vrouwen die plannen maken 

en uitvoeren. Het is de geschiedenis van mensen die op 

vervuilde grond blijken te wonen en families die een eerste 

keer naar het containerpark gaan. Het opzet van dit boek is 

deze personen samen met alle andere betrokkenen letter-

lijk en figuurlijk een stem te geven. Met de methode van de 

mondelinge geschiedenis monden de macro-indicatoren 

over milieubesef bij de brede bevolking uit in concrete 

verhalen. We gaven de interviews verder betekenis door ze 

te confronteren met persartikels, parlementaire documen-

ten en verslagen en de archieven van milieuorganisaties 

bewaard in het AMSAB-ISG. Dit boek is dus geen klassieke 

instellingsgeschiedenis. Het heeft de ambitie om een breed 

publiek te bereiken. 

Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofd-

stuk plaatst de afvalproblematiek in een langetermijnper-

spectief. Eeuwenlang stond het bestrijden van bacteriële en 

artisanale vervuiling centraal, soms met succes. In zekere 

zin was het ‘cradle to cradle’-principe dat streeft naar een 

afvalloze maatschappij nooit succesvoller dan in de vroeg-

moderne tijd. De industriële revolutie in de negentiende 
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aan de Vlaamse Milieuholding. Dit creëerde ruimte voor 

accentverschuivingen en verdieping. Een ander gevolg 

was dat naast afvalbeleid het bodembeleid uitgroeide tot 

een tweede steunpilaar van de organisatie. De in poli-

tieke kringen goed gekende ‘Ladder van Lansink’, met een 

overheidsbeleid dat erop gericht is stap voor stap op te 

klimmen in de richting van afvalpreventie, werd samen 

met meer nadruk op bodem en materialen de rode draad 

in de jaren van de consolidatie van de OVAM. Het derde 

hoofdstuk is opgebouwd volgens de treden van die ladder. 

Respectievelijk gaat het over de stortproblematiek (Prayon 

Rupel), de discussie rond het verbranden van afval (met 

onder meer de controverse rond de ISVAG-oven), initiatie-

ven en nieuwe organisaties om recyclage te bevorderen 

(Fost Plus, Bebat...) met inbegrip van gescheiden afval-

ophaling en hergebruik (zoals VLACO) en tenslotte ook de 

preventie van afval door sensibilisering van bevolking, 

overheden en bedrijven. Het nieuwe millennium wordt 

tenslotte gekarakteriseerd door het transitiedenken. De 

OVAM concretiseerde het in het zogenaamde Plan C over 

duurzaam materialenbeheer. Voortbouwend op de kern-

ideeën van de Club van Rome wordt hierin uitgegaan 

van bestaande en toekomstige schaarste van grondstof-

fen, ruimte en materialen. Enkele casussen illustreren de 

recente ontwikkelingen. Carcoke Zeebrugge gaat in op de 

brownfieldontwikkeling. Als voorbeeld van een woonzone-

project kozen we voor Sint-Amands. Het Enhanced Landfill 

Mining is een laatste voorbeeld van de transitie van afval- 

naar duurzaam materialen- en bodembeheer. 

Dit boek is de vrucht van het Instituut voor Publieksge-

schiedenis (IPG), een recent opgericht expertisecentrum 

voor de ‘vertaling’, valorisering en evaluatie van acade-

mische historische kennis naar onderwijs, musea, histori-

sche tentoonstellingen, herdenkingen, publieksboeken en 

media.2  Het IPG wil via onderwijs en onderzoek publieks-

geschiedenis een plaats geven binnen de academische 

opleiding van historici. Historici in spe leren schrijven 

voor een breed publiek en worden geconfronteerd met 

de mogelijkheden en moeilijkheden van het schrijven van 

geschiedenis in opdracht. De vraag van de OVAM om haar 

dertigjarige geschiedenis te schrijven was een mooie gele-

genheid om de theorie in de praktijk te brengen. Studenten 

eeuw veranderde fundamenteel de schaal en de aard van 

de vervuiling. Pas in de jaren 1960 en 1970 groeide het 

besef dat de maatschappij zelf een rol te spelen had bij 

het oplossen van de milieuproblemen. Ook de historische 

bodemvervuiling werd ‘ontdekt’ als ongewenst bijpro-

duct van industriële vooruitgang. Er ontstond met andere 

woorden een milieubesef, uiteindelijk ook bij de politieke 

actoren op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal 

vlak. De oude hinderwetgeving werd als ontoereikend erva-

ren en zou langzaam maar zeker vervangen worden door 

een moderne milieuwetgeving en aangepaste instellingen 

die het prille milieubeleid moesten handhaven. In België 

verliep dit proces parallel met de staatshervormingen, één 

van de redenen waarom het tot 1981 duurde vooraleer het 

Afvalstoffendecreet werd goedgekeurd.

In het tweede hoofdstuk staat de oprichting van de OVAM 

en haar werking gedurende de eerste 10 jaar centraal. In 

deze pioniersjaren volgden de projecten en experimenten 

met beleidsinstrumenten zoals milieuheffingen elkaar aan 

een hoog tempo op. Dit gebeurde met vallen en opstaan. 

De OVAM ging met de grove borstel door het grote aantal 

legale en illegale stortplaatsen, stimuleerde lokale bestu-

ren om containerparken te openen en sensibiliseerde met 

campagnes de bevolking. De OVAM hield ook mee de pen 

vast van het eerste Afvalstoffenplan en zaaide mee de 

kiemen van een bodembeleid. Het gerechtelijke apparaat 

en het wetgevende kader bleken nog niet aangepast aan 

het bestrijden van de internationaal uitdijende milieupro-

blematiek, maar mede dankzij actiegroepen en kritische 

persstemmen kwam daar eveneens verandering in. Ook de 

private sector werd met de neus op de feiten gedrukt en 

bewust gemaakt van zijn verantwoordelijkheid. Het mee 

door de OVAM opgerichte INDAVER kan gezien worden als 

een van de eerste geslaagde publiek-private samenwerkin-

gen onder de vleugels van de Vlaamse overheid. 

Het derde en laatste hoofdstuk begint met de viering van 

het tienjarige bestaan van de OVAM in 1991. Ze stond in 

het teken van het project Bestuurlijk Beleid Vlaanderen. De 

OVAM werd afgeslankt en verloor het uitreiken van ver-

gunningen en het toezicht aan AMINAL, terwijl INDAVER 

en andere investeringsprojecten werden overgedragen 
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hebben via mondelinge geschiedenis getuigenissen verza-

meld over de wijze waarop Vlamingen met afval omgin-

gen in de laatste halve eeuw. De onderzoekers van het 

IPG experimenteerden samen met studenten met ‘digital 

history’, het gebruik van digitale media voor het uitvoeren 

en de presentatie van historisch onderzoek. Dit project 

bood de kans om de mogelijkheden te exploreren om een 

boek af te stemmen op een virtuele expositie met tijdslijn 

en omgekeerd. De voordelen van virtuele exposities zijn 

duidelijk: ze zijn flexibel, er is geen collectie of expositie-

ruimte nodig en er kan efficiënter gebruik gemaakt worden 

van multimedia. We opteerden om via het open-source 

publicatieplatform Omeka het beeld- en archiefmateriaal 

dat in het kader van het onderzoek verzameld werd via 

internationaal erkende archiefstandaarden te ontsluiten. 

Dit zal de OVAM op termijn toelaten om het eigen digitale 

archief te beheren en op een gebruiksvriendelijke manier 

nieuwe exposities te creëren. Het boek bevat verschillende 

barcodes die smartphones en recente telefoons recht-

streeks doorverwijzen naar meer informatie, een fragment 

uit het interview waar naar verwezen wordt, kaartma-

teriaal enz. De barcodes zijn een uitnodiging om naast 

het boek ook een keer de virtuele expositie te bezoeken: 

www.30jaarovam.be.

Dit boek is in de eerste plaats het resultaat van de energie 

en het inlevingsvermogen van Torsten Feys. Op minder 

dan een jaar tijd schreef hij dit boek. We danken hem hier-

voor. Hij kreeg de assistentie van Joey De Keyser voor de 

redactie van de teksten, het selecteren van de afbeeldingen 

en het ontwikkelen van de tijdslijn. Voor de realisatie van 

de tijdslijn en de virtuele expositie konden we een beroep 

doen op Hans Blomme, Fien Danniau en Lieselot Leuridan 

(allen verbonden aan het IPG) en de expertise van Donald 

Weber en Mario Van Driessche (beiden AMSAB-ISG) en 

uitgeverij Academia Press. Ten slotte danken we naast de 

bereidwillige respondenten ook de interne stuurgroep van 

de OVAM voor hun welkome aanvullingen en suggesties, 

de opportuniteit om dit boek te schrijven en de kans om er 

een ‘digital humanities’-project van te maken. 

Christophe Verbruggen en Bruno De Wever 

Augustus 2011






