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1. INLEIDING 

Met een overeenkomst daterend van oktober 1987 verzocht de 

N. V. BELCONSULTING het Laboratorium voor Toegepaste Geologie 

en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent om over te 

gaan tot de hydrogeologische deelstudie van het nader onder

zoek van het industrieterrein ATOCHEM (thans ingenomen door 

ARCO CHEMICALS PRODUCTS EUROPE). Het terrein bevindt zich in 

de Gentse kanaalzone (grondgebied Gent en Evergem). 

De studie ving aan op 1 november 1987 en duurt 4 maanden 

gespreid over de periode 1 november 1987 - 30 april 1988. 

Onderhavig verslag omvat de resultaten van de eerste fase van 

het onderzoek die de inventarisatie van de beschikbare hydro

geologische gegevens behelsde. De inventarisatie nam ander

halve maand in beslag. 

De verzamelde en verwerkte gegevens zijn 

- gegevens over de opbouw en kenmerken van de ondergrond 

(hoofdstuk 2); 

gegevens over grondwaterstroming en -winning (hoofdstuk 3); 

- luchtfoto's (hoofdstuk 4) . 
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2. Hydrageologische opbouw en kenmerken van de ondergrond 

2.1. BESCHIKBARE GEGEVENS 

Informatie over de hydrageologische opbouw van het Atochem

terrein of de omgeving ervan werd gebundeld in diverse rap

porten die elkaar steeds hebben aangevuld : 

- "Hydrogeologische studie van de Gentse Kanaalzone" (1983), 

door het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeo

logie (LTG), uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Execu

tieve (rapport TGO 81/07); 

- "Hydrogeologisch onderzoek van de terreien van Rhone-Pou

lenc Chemie N. V. te Rieme" (1985) door LTG in opdracht van 

Rhone-Poulenc Chemie N. V. (rapport TGO 84/02); 

- "Hydrogeological survey of the Arco Chemical Products 

Europe Plant site at Rieme (Belgium)" (1986) door LTG in 

opdracht van Arco Chemical Products Europe Inc. (rapport 

TGO 86 /13); 

- "Addi tional hydrogeological survey of the Arco Chemical 

Products Europe Plant site at Rieme (Belgiu.m)" (1987) door 

LTG in opdracht van Atochem en Arco Chemical Products 

Europe Inc. (rapport TGO 87/81). 

Thans wordt door BETECH N. V. een hydrageologische studie van 

de FINA-terreinen uitgevoerd. Resultaten van dit onderzoek 

zijn thans niet beschikbaar. Ook meetgegevens afkomstig van 

andere peilbuizen op de Fina-terreinen werden ons niet ter 

beschikking gesteld. 

Op de figuur 1 (dokumentatiekaart) zijn alle puntwaarnemingen 

(boringen, sonderingen, pompproef), waarvan resultaten be

schikbaar zijn, aangeduid. De aangewende symbolen zijn deze 

van de Nationale Commissie voor Grondmechanische Kartering. 

Met letters en cijfers zijn bovendien de herkomst en het 

nummer van de oorspronkelijke dossiers aangegeven. 
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2. 2. OVERZICHT VAN DE HYDROGEOLOGISCHE OPBOUW EN KENMERKEN 

VAN DE ONDIEPE ONDERGROND - GEOLOGISCHE DOORSNEDE 

(fig. 3). 

2.2.1. De bodems 

De bodemkaarten geven informatie over de ondergrond tot op 

een diepte van ca. 1, 25 m. Het bestudeerde gebied ligt op de 

kaartbladen Lochristi 40E en Zelzate 25E. 

De figuur 2 is een vereenvoudigde weergave van een gedeelte 

van de bodemkaart. Ofschoon het bestudeerde terrein niet 

gekarteerd werd kan men door interpoleren besluiten dat de. 

(oorspronkelijke) bodem uit zand bestond. Het industrieter

rein ligt trouwens op een stuifzandrug die het noorden van 

Vlaanderen doorkruist; de hoogte ervan bedraagt ca. + 8 (m 

TAW). De omgeving ligt een drietal meters lager. 

Door de jaren heen werd de oppervlakkige grond vergraven en 

vermoedelijk ook bedekt met allerlei aanvullingen. In de 

boringen uitgevoerd in het bestek van het LTG-rapport TGO 

86/13 werd tot maximum 2, 8 m geroerde grond (plaatselijk 

vermengd met afval) aangetroffen. 

2.2.2. De doorlatende laag KZ2 (fig. 3) 

Onder de oorspronkelijke bodem treft men de kwartaire doorla

tende laag KZ2 aan. Deze is opgebouwd uit bruin of grijs fijn 

zand met plaatselijk tussenlaagjes leem, klei of veen. De 

gelaagdheid is subhorizontaal. 

De dikte van KZ2 is gemiddeld 12 m. 

Enkele kenmerken van de laag KZ2 zijn opgenomen in tabel 1. 
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Tabel 1 Kenmerken van de laag KZ2 (uit geciteerde LTG

rapporten) 

Parameter Eenheid Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
monsters* 

d<2 � (d=korreldiam.) % 5,5 1,0 13,5 21 

2 �<d<63 � % 17,1 4,0 52,5 21 

63 �<d<200 J.LIIl % 72,0 40,0 90,5 89 

200 J.L!I1<d<2 mm % 19,0 0,5 61,5 90 

2 mm<d % 8,1 0,1 30,5 4 

d.:;o (mediaan) � 137 64,0 188 88 

lp (plasticiteitsindex) - 2,5 0,1 10,1 17 

n (porositeit) % 37,2 32,8 41,4 11 

k (horizontale door-
latendheid) m/d - 1,25 4,0 2 pomppr. 

humus % 0,2 0,0 0,8 88 

kalk % 4,5 0,1 11,9 88 

* Al de monsters werden genomen in de Gentse kanaalzone 

2.2.3. De slecht doorlatende laag KL (fig. 3) 

De kwartaire laag KL wisselt sterk in samenstelling. Meestal 

is de laag opgebouwd uit bruine of grijze leem aan de boven

en onderkant begrensd door meer zandhoudende zones. In de 

leem komen ook dunne zandlaagjes of veenlenzen voor. 

De dikte varieert in het studiegebied van 3 tot 8 m. 

In de tabellen 2 en 3 zijn de kenmerken gegeven van respek

tievelijk de leem en de zandige zones binnen de laag KL. 
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Fig. 2 - De bodems (volgens de bodemkaarten 40E en 25E . ). 
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Tabel 2 Kenmerken van de leem en klei in de laag KL 

(uit geciteerde LTG-rapporten). 

Parameter Eenheid Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
monsters* 

d<2 � (d=korreldiam.) % 7,8 0,0 27,0 131 

2 �<d<63 � % 66,9 37,0 95,0 131 

63 �<d<200 � % 20,1 2,0 43,0 131 

200 �<d<2 Dlill % 5,2 0,5 17,5 130 

2 mm<d % - - - -

d�o (mediaan) � 41,0 16,0 150 83 

lp (plasticiteitsindex) - 10,7 5,0 29,5 131 

n (porositeit) % 42,4 12,7 54,6 40 

k (vertikale door-
latendheid) m/d - 0,05 0,09 2 pomppr. 

humus % 0,8 0,0 5,6 127 

kalk % 15,4 5,2 25,1 127 

* Al de monsters werden genomen in de Gentse kanaalzone 
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Tabel 3 Kenmerken van het zand in de laag KL (uit 

geciteerde LTG-rapporten) 

Parameter Eenheid Gemiddelde Minimum Maximum 

d<2 � (d=korreldiam.) % 6,7 5,5 9,0 

2 p.m<d<63 IUI1 % 15,1 9,5 27,5 

63 p.m<d<200 � % 47,9 8,5 74,0 

200 �<d<2 mm % 43,4 4,5 88,0 

2 mm<d % 1,1 0,8 1,6 

dso (mediaan) p.m 188 139 250 

lp (plasticiteitsindex) - 3,1 0,0 7,5 

n (porositeit) % 35,1 26,3 44,6 

k (horizontale door-
latendheid) m/d - - -

humus % 0,3 0,0 1,1 

kalk % 7,5 2,7 13,1 

* Al de monsters werden genomen in de Gentse kanaalzone 

2.2.4. De doorlatende laag KZl (fig. 3) 

Aantal 
monsters* 

5 

5 

32 

32 

3 

30 

5 

6 

-

6 

6 

De laag KZl is opgebouwd vooral uit grijs fijn zand. Het is 

iets grover dan dat in de laag KZ2. Aan de basis kan grint 

voorkomen. Plaatselijk is KZl leemhoudend; het is dan moei

lijk om een onderscheid te maken tussen de lagen KL en KZl. 

De dikte van de doorlatende laag KZl is in het studiegebied 2 

tot 4 m. 

De kenmerken van KZl zijn weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4 Kenmerken van de doorlatende laag KZl (uit geci

teerde LTG-rapporten) 

Parameter Eenheid Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
monsters* 

d<2 � (d=korreldiam.) % 8,8 5,0 12,5 6 

2 �<d<63 � % 25,8 13,0 36,5 6 

63 �<d<200 � % 61,4 51,5 71,0 6 

200 �<d<2 mm % 4,0 1,0 10,0 6 

2 mm<d % - - - -

d5o (mediaan) � 101 37,0 170 69 

lp (plasticiteitsindex) - 4,8 0,4 9,7 6 

n (porositeit) % 38,9 31,9 48,2 5 

k (horizontale door-
latendheid) m/d - 5 13 2 pomppr. 

humus % 0,2 0,0 0,7 30 

kalk % 4,1 1,1 23,2 30 

* Al de monsters werden genomen in de Gentse kanaalzone 

2.2.5. De slecht en zeer slecht doorlatende lagen van het 

tertiaire substraat (fig. 3) . 

Het tertiaire substraat dat voorkomt onder de laag KZl staat 

bekend onder de naam "Bartoon". Het is in Rieme onderverdeeld 

in 3 kleilagen (aangeduid met a) en 2 meer zandhoudende lagen 

(aangeduid met s). 

De bovenste zeer slecht doorlatende kleilaag ( a3) is opge

bouwd uit groengrijze halfstijve en stijve klei met lenzen 

zandhoudende klei en kleihoudend zand. De laag a3 is 1 tot 4 

m dik. Enkele kenmerken ervan zijn samengebracht in tabel 5. 
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De slecht doorlatende laag s2 is vrij heterogeen van opbouw. 

In het algemeen is de textuur bovenaan en onderaan kleiig. De 

aangetroffen grondsoorten zijn klei, zandhoudende klei, leem

houdende klei, leem en kleihoudend zand. De laag is 5 tot 6 m 

dik; eigenschappen ervan zijn opgenomen in tabel 6. 

De zeer slecht doorlatende laag a2 bestaat uit gr�Jze stijve 

klei waarin dunne lensjes (30-50 mm) kleihoudend fijn zand 

kunnen voorkomen. De dikte van a2 is ca. 10 m. De kenmerken 

zijn gegroepeerd in tabel 6. 

De bespreking van de diepere grondlagen valt buiten het be

stek van dit nader onderzoek. 

Tabel 5 Kenmerken van de zeer slecht doorlatende laag a3 

(uit LTG- rapport TGO 81/0 7 )  

Parameter Eenheid Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
monsters* 

d<2 � (d=korreldiam.) % 41,3 16,0 60,0 27 

2 �<d<63 � % 49,9 26,5 65,5 27 

63 �<d<200 � % 7,7 1,0 54,0 27 

200 �<d<2 mm % 1,1 0,5 3,5 27 

2 mm<d % - - - -

dso (mediaan) � - - - -

lp (plasticiteitsindex) - 58,2 18,9 80,7 27 

n (porositeit) % 44,0 40,6 54,7 31 

k (vertikale door-
latendheid) m/d - 2,4x10-6 9,1x1o-s 26 

humus % 0,9 0,1 1,7 26 

kalk % 3,1 0,8 7,6 26 

* Al de monsters werden genomen in de Gentse kanaalzone 
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Tabel 6 Kenmerken van de slecht doorlatende laag s2 

(uit LTG-rapport TGO 81/0 7 )  

Parameter Eenheid Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
monsters* 

d<2 � (d•korreldiam.) % - 4,5 47 29 

2 �<d<63 IUll % - 6,5 45 29 

63 �<d<200 � % - 4,0 60,5 29 

200 �<d<2 mm % - 0,5 10,5 29 

2 mm<d % - - - -

d.:so (mediaan) IUll - - - -

lp (plasticiteitsindex) - - 5,4 60,5 27 

n (porositeit) % - 36,7 53,0 33 

k (vertikale door-
latendheid) m/d - 3,6xl0-6 2,7xl0-2 11 

humus % - 0,1 2,4 25 

kalk % - 0,8 4,0 25 

* Al de monsters werden genomen in de Gentse kanaalzone 
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Tabel 7 Kenmerken van de zeer slecht doorlatende laag a2 

(uit LTG-rapport TGO 81/0 7 )  

Parameter Eenheid Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
monsters* 

d<2 � (d=korreldiam.) z 45,6 15,0 63,0 36 

2 �<d<63 � % 45,2 24,5 63,5 36 

63 �<d<200 J.l.IIl z 8,1 0,5 48,5 36 

200 J.l.IIl<d<2 mm z 0,8 0,5 3,0 35 

2 mm<d z - - - -

d.5o (mediaan) J.l.IIl - - - -

lp (plasticiteitsindex) - 61,6 21,5 94,0 37 

n (porositeit) z 44,8 39,5 55,8 23 

k evertikale door-
latendheid) m/d - 6,5xl0-6 6,5x10-5 18 

humus z 1,5 0,6 2,4 35 

kalk z 3,4 0,9 10,6 35 

* Al de monsters werden genomen in de Gentse kanaalzone 

2.3. BESLUIT 

Uit de diverse hydrageologische onderzoeken uitgevoerd in de 

omgeving van het studieterrein is volgende schets van de 

hydrageologische opbouw van de ondergrond af te leiden. 

De bodemlaag bestaat uit zand weliswaar vergraven of aange

vuld met allerlei heterogene grond (en afval) o Onder die 

bodem komt een doorlatende laag zandig materiaal voor (KZ2) 

rustend op een meer leemhoudende laag KL o Tussen deze meer 

leemhoudende slecht doorlatende laag en het tertiair kleisub

straat treft men de doorlatende zandige laag KZl aan o De 

veralgemeende dikte van KZ2, KL en KZl bedraagt respektieve-
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lijk 12 m, 6 m en 3 m. Grote verschillen kunnen echter voor

komen. 

Uit pompproeven werden volgende waarden van de doorlatendhe

den afgeleid : KZ2 : 1 tot 4 m/d, KL : 0 , 0 5  tot 0 , 0 9  m/d; 

KZ1 : 1 tot 13 m/d. 

Het tertiaire substraat bestaat uit een afwisseling van zeer 

slecht doorlatende kleilagen en slecht doorlatende zandhou

dende kleilagen. 
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3. Grondwaterstroming en -winning 

3.1. GRONDWATERSTROMING 

3.1. 1. Beschikbare gegevens - voormalige meetkampagnes 

Stijghoogtemetingen vonden plaats in het bestek van de sub 

2. 1. vernoemde studies. 

Tussen 20 september 1984 en 15 mei 1985 werden maandelijks 

metingen verricht in 87 peilbuizen (in KZ2 en KZl) rondom de 

gipsberg van Rhêne-Poulenc Chemie. De stijghoogten schommel

den weinig (minder dan 1 m) in die periode. Onder de gipsberg 

is de stroming vertikaal neerwaarts. Het stromingspatroon in 

KZ1 is weergegeven in figuur 4 die ook representatief is voor 

KZ2. Daaruit blijkt dat het grondwater radiaal van de gips

berg wegstroomt in de richting van de tunnel van Zelzate 

(zone I op fig. 4) , van het kanaal Gent-Terneuzen (zone II) 

de Avrijevaart (zone III), de Assenedepolder (zone IV). 

In juni en juli 1986 werden stijghoogten gemeten in nieuwe 

peilbui-zen op het Atochem-terrein. Het stromingspatroon van 

figuur 4 werd erdoor bevestigd. 

Bij peilwaarnemingen in augustus 1987 op het Atochem-terrein 

bleek in één peilbuizenpaar ( 3S, 3D) in de noordwestelijke 

hoek van het terrein, het stijghoogteverschil tussen KZ2 en 

KZ1 groter dan verwacht. Dit verschil werd in het LTG-rapport 

TGO 86/81 in verband gebracht met de drainagegracht rond de 

gipsstortuitbreiding (fig. 1) . Uit thans beschikbare gegevens 

kan dit verschil verklaard worden door de werking van nieuw 

geboorde pompputten in de nabijheid van de betrokken peil

buis. Hierop wordt verder ingegaan in 3. 2. 2. 
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Fig. 4 - Grondwaterstroming in de doorlatende laag KZl op 20 september 1984. 
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3.1.2. Huidige metingen (december 1987) 

Op 17 december 19.87 werden in de nog bestaande peilbuizen op 

het Atochem-terrein grondwaterstandsdiepten opgemeten. De 

waarnemingen staan vermeld in tabel 8. 

Tabel 8 : Stijghoogtewaarnemingen op 17 december 1987 

Peilbuis Stijghoogte in KZ2 Stijghoogte in KZl 
nummer (m TAW) (m TAW) 

1 s + 6, 50 
1 D + 6, 52 
1 s bis + 6, 44 
1 D bis + 6, 52 * 
2 s bis vernietigd 
2 D niet bruikbaar 
3 s + 6, 64 
3 D + 6, 90 
4 S1 + 7 , 7 0  
4 Dl + 7 , 7 6  
5 s + 6, 91 
5 D + 6, 69 
6 s + 6, 88 
7 s + 6, 62 
8 s vernietigd 
9 s + 6, 58 * 

10 s + 6, 7 0  
11 s + 6, 40 
12 s + 6, 53 * 
13 s niet bruikbaar 
14 s + 6, 42 

* peilbuizen die gedeeltelijk beschadigd werden en waarvan 
de hoogtepeilen gewijzigd kunnen zijn. 

Op het terrein werd vastgesteld dat de bovengrondse delen van 

twee peilbuizen (2 Dbis en 8 S) verdwenen zijn; het is mis

schien mogelijk de buizen ondergronds te herstellen. De bui

zen 2 D en 13 S zijn zo beschadigd dat opmeting thans onmoge

lijk is. De waarnemingspunten 1 Dbis, 9 S en 12 S werden 

weinig beschadigd; het is echter niet uitgesloten dat de 
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bovengrondse delen verplaatst werden zodat de peilen van de 

meetpunten licht gewijzigd werden. Er zal gepoogd worden 

tijdens het verder verloop van de studie zoveel mogelijk 

peilbuizen te redden. 

Twee stijghoogtekaarten werden opgesteld (fig. 5, fig. 6) . Er 

werd verondersteld dat de stijghoogten in 1 D bis, 9 S en 12 

S juist zijn. 

Opvallend voor beide stijghoogtepatronen is de licht gewlJ

zigde richting ten opzichte van de in de zomers 1986 en 1987 

gedane waarnemingen. De stroming is eerder naar het zuidwes

ten dan naar het zuiden of zuidoosten gericht. Het is niet 

zonder meer duidelijk of dit een normale situatie is voor de 

waarnemingsperiade dan wel of er meer kunstmatige taktoren 

(winning ?) een rol spelen. 

De geringe gradiënt in de nabijheid van de PO-opslagtanks is 

ongetwijfeld te wijten aan grondwaterbemaling; tijdens de 

metingen kon vastgesteld worden dat daar een bronbemaling 

geïnstalleerd werd (fig. 5) . Op 17 december 1987 was de bema

ling echter niet in werking. 

Uit één en ander blijkt de noodzaak om in de toekomst meer 

stijghoogtewaarnemingen te doen en om eventuele uitwendige 

taktoren die de stroming beïnvloeden op te sporen. 

3.2. GRONDWATERWINNING 

3.2.1. Vergunde grondwaterwinningen 

Volgens gegevens gearchiveerd bij de Administratie voor Ruim

telijke Ordening en Leefmilieu (AROL) - Oost-Vlaanderen be

stonden in deze zone, op de linkerkanaaloever, tot 1 km van 

het Atochem-terrein drie grondwatervergunningen. 
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Fig. 5 - Stijghoogten in de laag KZ2 op 17 december 1987. 
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Fig. 6 - Stijghoogten in de laag KZl op 17 december 1987. 
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- Rhême-Poulenc Chemie, één put van 21 m diepte, perceel 

sektie A, 245a, max. 600 m3/d (15 mei 1963) ; 

- Oleofina, één put van 25 m, perceel Evergem 4de Afd. sektie 

A, 122f, max. 89 m3/d (2 augustus 197 7 ) ; 

- l'Oxydrique Internationale, één put van 65 m, perceel sek

tie A, F 117 , max. 15 m3/d (20 augustus 197 9) . 

Uit informatie ingewonnen ter plaatse blijken deze winningen 

niet meer in gebruik. De put van Oleofina is niet 25 m maar 

ca. 7 0  m diep. L'Oxydrique heeft sinds 1982 geen industriële 

aktiviteit meer te Rieme. 

Zoals Oleofina en l'Oxydrique Internationale hadden ook 

Rhêne-Poulenc Chemie en Fina in het verleden belangrijke 

grondwaterwinningen in de lagen omstreekcts 60 - 7 0  m diepte 

("Ledo-Paniseliaan") . 

3.2.2. Andere winningen 

Thans wordt door Rhêne-Poulenc Chemie een batterij putten (in 

KZ2 en KZ1) rondom de ui tbreidingszone van het gipsstort 

geïnstalleerd (fig. 1) . Ofschoon de batterij, bestaande uit 

16 putten, nog niet operationeel is, is het stromingspatroon 

van het grondwater er tijdelijk, tijdens het proefdraaien van 

enkele putten tussen mei en oktober 1987 , door gewijzigd. Dit 

is er de oorzaak van dat tijdens de stijghoogtemetingen in 

augustus 1987 een lage waarde werd genoteerd in de peilbuis 3 

S. Doel van deze puttenreeks is in de toekomst de versprei

ding van het gipsstortperkolaat in de lagen te verhinderen. 

Vermoedelijk zal de puttenbatterij definitief in werking 

treden in 1988. Het is van het grootste belang de invloed van 

deze belangrijke bemaling op de omgeving te volgen; ook in 

het matematisch model dat in het bestek van dit onderzoek 

dient aangewend te worden zal deze bemaling ingebouwd moeten 

worden. 
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Rond de gipsstortuitbreidingszone bevindt zich eveneens een 

drain (KZ2) (fig. 1) bestaande uit een drainagebuis met dia

meter 160 mm omgeven door geotextiel Bidim U34 evenals maas

grind en gelegen op 3 m diepte. Dit systeem is in werking 

sinds 1983. De invloed op de stijghoogte is zeer lokaal. 

Met de medewerking van de Gemeente Evergem werd in december 

1987 in de omgeving van de Kanaalstraat (Rieme) gepoogd pri

vate grondwaterputten te lokaliseren. 

In de zone aangeduid op figuur 7 werd ter plaatse bij de 

inwoners geïnformeerd naar de aanwezigheid van private grond

waterputten. Vier putten konden gelokaliseerd worden. Gege

vens over deze putten zijn opgenomen in tabel 9. 

Tabel 9 

Put-
nummer 

PR1 

PR2 

PR3 

PR4 

Gegevens over de private grondwaterputten te 

Evergem-Ertvelde-Rieme 

Adres Diepte Opmerkingen 
(m) 

Puinenstraat, 10, ? water wordt soms 
gebruikt voor was 
en bad 

Bombardementstraat, 1, ? Ringput, wordt 
niet meer gebruikt 

Tragelstraat, 1, ? Ringput, wordt 
soms gebruikt 

Riemewegel, 90, 16 Boorput, wordt ge-
bruikt in vee-
houderij 
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3. 3. GRONDWATERSTROMING EN KWALITEITSBEINVLOEDING 

3.3.1. Beïnvloedipg door het huidig gipsstort van Rhöne 

Poulenc Chemie 

Op grond van alle gegevens verzameld in het bestek van de 

studie van het gipsstort evenals van de matematische modellen 

(rapport TGO 84/02 van het LTG) kon de zone waarbinnen KZ2 

en/of KZ1 duidelijk beïnvloed zijn door het gipsstortperko

laat afgelijnd worden (fig. 8). Deze zone is min of meer 

cirkelvormig en strekt zich uit tot gemiddeld ca. 500 m van 

de rand van de gipsberg. 

3. 3.2. Beïnvloeding door de lekkages op het Atochem-terrein 

Uit de gegevens opgenomen in de rapporten TGO 86/13 en TGO 

86/81 van het LTG is het niet mogelijk een precies beeld te 

verkrijgen van de zone waar het grondwater thans beïnvloed is 

door de voormalige dichloorpropaanlekkages op het Atochem

terrein. Bij het simuleren van de grondwaterstroming konden 

verschillende scenario's opgesteld worden welke thans ge

toetst moeten worden. De meest waarschijnlijke ligging van de 

beïnvloede zone is aangegeven op figuur 8. 

3.3.3. Beïnvloeding door andere stortplaatsen in de omgeving 

Op de figuur 8 z�Jn ook de andere stortzones aangegeven met 

hun hypotetische verontreinigingspluim. Bij de interpretatie 

van chemische analysen dient men er rekening mee te houden 

dat de verschillende verontreinigingspluimen elkaar overlap

pen. 
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3.4. BESLUIT 

Zowel in de lagen KZ2 als in KZ1 stroomt het grondwater van 

de gipsberg weg naar het kanaal Gent-Terneuzen. De nieuwe 

waarnemingen (december 1987 ) laten een iets afwijkende stro

mingsrichting zien; deze is niet onmiddellijk verklaarbaar. 

Het is nodig meer stijghoogtewaarnemingen te doen. Daartoe 

dient het beschikbaar peilbuizennet beter onderhouden te 

worden. Sinds augustus 1987 zijn er reeds verschillende bui

zen beschadigd of vernietigd. 

In de onmiddellijke omgeving van het Atochem-terrein zijn er 

geen vergunde winningen. Wel wordt door Rhone-Poulenc Chemie 

een puttenbatterij geïnstalleerd rondom de gipsstortuitbrei

dingszone. De invloed van deze in 1988 operationeel te worden 

winning dient in dit nader onderzoek in rekening gebracht te 

worden. 

Slechts enkele private grondwaterputten werden gelokaliseerd. 
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4. Luchtfoto-interpretatie 

4.1. BESCHIKBARE LUCHTFOTO'S 

Zo veel mogelijk luchtfoto's werden verzameld en geïnterpre

teerd (tabel 10) . Alle foto's zijn zwart-wit. 

Tabel 10 

Herkomst 

u.s. Air Force 

u.s. Air Force 

Ministerie van 
Openbare Werken 

Gegevens in verband met de geraadpleegde lucht

foto's 

Vluchtdatum Schaal Fotonummers 

23.05.44 1/34.800 US 7GR/1525-8138 

19.07.44 1/10.000 US 7 GP/2381-3025- 3027 

04.07.49 1/8.000 3253, 3255, 3257, 3282 
3284 

Militair Geografisch 23.08.52 1/20.000 B 3/52- 6289, - 6290 
Instituut 

Ministerie van 04.08.53 1/25.000 6.4192, 6.4193 
Openbare Werken 

Aero-Survey 27.03.68 1/20.000 7438, 7439 

Aero-Survey 16.04.68 1/20.000 5405, 5406 

Aero-Survey 02.05. 71 1/40.000 0051, 0052 

Aero-Survey 30.06.76 1/30.000 5687, 5688, 5705, 5706 

Aero-Survey 16.09.79 1/6.000 8830, 8831, 8832, 8848 
8849, 8850 
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4.2. ZONERING 

Op de foto's werden volgende zones opgespoord : 

- zones met onregelmatige topografie; in deze gebieden komen 

talrijke kleinere ophogingen en uitgravingen voor; 

- uitgegraven zones zoals bezinkbekkens, vijvers, putten; 

- ophogingen waarbij, steunende op de kennis van het gebied, 

een onderverdeling werd gemaakt alnaargelang het materiaal 

waaruit de ophoging voornamelijk bestaat : 

- zand 

- huisvuil 

- calciumcarbonaat en/of gips 

- zuurteer 

- ons onbekend materiaal. 

De interpretatie is schetsmatig weergegeven in bijlage. 

4.3. INTERPRETATIE 

4.3.1. Toestand op het einde van de Tweede Wereldoorlog 

(luchtfoto's van 23 mei 1944 en 19 juli 1944) 

Het huidig Atochem-terrein is nog niet bebouwd. Het wordt nog 

doorkruist door grachten. Vermoedelijk is het terrein wel 

geëffend of weinig opgehoogd. 

Op het terrein van Kuhlmann is een gipsstort te zien. Dit 

bedrijf, dat opgericht werd in 1911, begon omstreeks 1925-26 

fosforzuur te produceren door aantasting van fosfaat met 

zwavelzuur1• 

1 Historische gegevens in verband met de gipsstortplaat
sen zijn afkomstig uit SWAELENS1 G. & VERVENNE1 Y. ( 1 984 ) . 
Historiek en gegevens omtrent de uitbating van het fosfogips
stort van Rhöne-Poulenc Chemie N. V. 1 21 p. 1 Gent Rhöne
Poulenc Cehmie-fabriek Rieme. 



- 2 9 -

Toen is men begonnen met het storten van afvalgips. Rondom 

het gipsstort komen zones voor met zeer onregelmatige topo

grafie. In die zones kan her en der ook afval gestort zijn. 

Op de grens van het huidig Atochem-terrein met het huidige 

Rhêne-Poulenc zijn er duidelijk vijf kleine putten (4 recht

hoekig, 1 driehoekig) te zien. Waartoe deze dienden is ons 

niet bekend. 

Op het terrein van de voormalige firma Purfina ligt een zuur

teerbekken. Dit is ontstaan in 1923. De zuurteer komt vrij 

bij de produktie van witte oliën waarbij een basisolie behan

deld wordt met rokend zwavelzuur. 

Op hetzelfde terrein maar aan de grens met het huidig 

Atochem-terrein is een vergraven zone van ca. 150 m x 50 rn, 

vermoedelijk omgeven door dijken, waar te nemen. Op de foto's 

is niet duidelijk te zien of er materiaal werd gestort. 

Langs het kanaal liggen plaatselijk zandophopingen. 

4.3.2. Toestand op 4 juli 1949 

Het Atochem-terrein is nog steeds braakliggen�. 

Op de rand van het terrein, tegen de spoorweg aan, is men 

begonnen met het storten van afval. 

Op de luchtfoto's is nu wel duidelijk te zien dat op de grens 

Fina-Atochem (aan de kant van Fina) gestort wordt. 

Het meest opvallend feit is dat het gebied bezaaid is met 

bomkraters. Vooral in de onmiddellijke omgeving van het zuur

teerstort zijn ze talrijk. Op de foto's is te zien dat in 

minstens één dijk van het bekken een bres werd geslagen waar

door zuurteer in de omgeving is terechtgekomen. Ook op het 

Atochem-terrein zijn er enkele bomkraters. 
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4.3.3. Toestand op 23 augustus 1952 

Het Atochem-terrein is nog steeds niet ingenomen door indus

triële installaties. Nabij de spoorweg wordt verder gestort. 

Het gipsstort is gedeeltelijk afgegraven. Het gips werd im

mers met ammoniumcarbonaat omgezet tot calciumcarbonaat en 

ammoniumsulfaat. Het calciumcarbonaat werd terug gestort en 

gedeeltelijk verkocht. 

De meeste bomkraters zijn opgevuld (plaatselijk met afval ?) . 

In de kleine Fina-stortzone zijn er enkele met vloeistof 

gevulde bekkens waar te nemen. 

Langs het kanaal is men begonnen met het afgraven van zand. 

4.3.4. Toestand op 4 augustus 1953 

Aan de noordwestelijke grens van het Atochem-terrein wordt 

nog steeds gestort. De toegangsweg tot het stort is duidelijk 

te zien op de foto's. 

Ten noorden van de spoorlijn is men begonnen met het storten 

van calciumcarbonaat. Het is vermoedelijk pas omstreeks 1957 -

58, toen de gipsproduktie te groot werd, dat het overtollige 

gips er samen met het calciumcarbonaat werd gestort. 

4.3.5. Toestand in 1968 (luchtfoto's van 27 maart 1968 en 

16 april 1968) . 

Het Atochem-terrein is gedeeltelijk ingenomen door indus

triële installaties (in aanbouw ?) . Er staan reeds 2 bolvor

mige PO-tanks, een PO- en een PE(?) -produktie-eenheid; nog 
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niet aanwezig zijn de afdeling kalkmelk, en de bezinkkuip. De 

puttenreeks op de grens tussen Atochem en Rhöne-Poulenc Che

mie is verdwenen. 

Het stort aan de noordwestelijke grens van het Atochem-ter

rein is nog steeds in gebruik. De toegangsweg is duidelijk te 

zien. 

Het nieuwe-gipsstort vertoont Z1Jn huidige uitbreiding ter

wijl het voormalige gipsstort gedeeltelijk wordt afgegraven 

(verlaagd) . 

Op het Fina-terrein komen nog steeds dezelfde stortzones 

voor. 

Op het perceel 122 f, ten noordwesten van de spoorlijn, wordt 

een onbekende (witte) stof opgeslagen. 

4.3.6. Toestand op 2 mei 1971 

De bebouwingstoastand van het Atochem-terrein in 197 1 is 

vergelijkbaar met deze in 1968. Vermoedelijk is de afdeling 

kalkmelk reeds aanwezig. De tweede PO-eenheid en de bezink

kuipen zijn nog niet gebouwd. Of er nog gestort wordt aan de 

noordwestzijde van het terrein is niet met zekerheid te zeg

gen. 

Ten noorden van de gipsberg is een zandwinningsput waar te 

nemen. Deze werd nadien opgevuld met huisvuil van de gemeente 

Zelzate. 

Op het Fina-terrein zijn de twee stortzones uitgebreid : het 

zuurteerbekken is naar het noordwesten verlengd terwijl de 

kleine stortzone naar het westen toe voorzien werd van een 

bekken. 
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De zandopstapelingen langs het kanaal worden verder afgegra

ven. 

4.3.7. Toestand op 30 juni 1976 

Het Atochem-terrein en omgeving vertonen de konfiguratie 

vergelijkbaar met deze van halfweg de jaren tachtig. Het 

stortgebied nabij de spoorlijn is grotendeels begroeid wat er 

op wijst dat er niet meer frekwent gestort wordt. 

De kleine Fina-stortzone is verdwenen. Het afval werd ver

moedelijk afgegraven. Het is mogelijk dat er ondergronds nog 

resten van het afval zijn achtergebleven. 

4.3.8. Toestand op 16 september 1979 

De toestand in september 1979 is nagenoeg ongewijzigd ten 

opzichte van de toestand in juni 197 6. Opvallend is dat het 

oude gipsstort verder is afgegraven. Sedert 197 7 wordt gee 

zuurteer meer gestort. 

4.4. BESLUIT 

Door luchtfoto-interpretatie kan men besluiten dat het huidig 

Atochem-terrein ten vroegste in de late jaren vijftig in 

gebruik genomen werd. De bebouwingsteestand is slechts in de 

loop van de jaren zeventig geëvolueerd tot de huidige toe

stand. 

Het stortgebied aan de noordwestelijke rand van het terrein, 

nabij de spoorweg, is ontstaan tijdens de eerste jaren na de 

Tweede Wereldoorlog en geleidelijk gegroeid tot het einde van 

de jaren zestig of het begin van de jaren zeventig. 
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Naast deze stortzone zijn er vijf goed te onderscheiden 

stortgebieden in de omgeving van het bestudeerde terrein : 

het oude gipsstort, in gebruik van omstreeks 1925 tot 1961, 

het nieuwe gipsstort, vermoedelijk ontstaan in het voorjaar 

1953, het zuurteerbekken in gebruik van 1923 tot 197 7 ,  een 

stortzone nabij de grens Fina-Atochem ouder dan de Tweede 

Wereldoorlog en verdwenen in het begin van de jaren zeventig 

en tenslotte een huisvuilstort van de gemeente Zelzate uit de 

jaren zeventig. 

Grote delen van de industrieterreinen zijn gekenmerkt door 

een onregelmatige topografie. Het is niet uitgesloten dat in 

deze zones her en der afval werd achtergelaten. 
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BIJLAGE - RESULTATEN VAN DE LUCHTFOTO-INTERPRETATIE 
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LUCHTFOTO-INTERPRETATIE LEGENDE 

USAF = United States Air Force 

MOW = Ministerie Openbare Werken 

MGI = Militair of Nationaal Geografisch Instituut 

AS = Aero-Survey (St. Niklaas) 

04-07-1949 = Vluchtdatum 

1 I sooo = Schaal van de foto 1 3257 �----- Nummer van de luchtfoto 

. : Rand van de foto 

I� � � � 
��==�=El 
111111111111 
I I 
I I 
-
77777. 
?????· 

Terrein met onregelmatige topografie 

Bezinkbekken, vijver of put 

Ophoging bestaande uit hoofdzakelijk zand 

Ophoging bestaande uit hoofdzakelijk huisvuil 

Ophoging bestaande uit hoofdzakelijk calciumcarbonaat 
en/of gips 

Ophoging bestaande uit hoofdzakelijk zuurteer 

Ophoging (aard niet bekend) 
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