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Het herstellen van natuurlijk kapitaal bij dynamisch 
stortplaatsbeheer

Na(ast) afscherming op zoek 
naar afstemming

HET IBC VAN HET STORTPLA ATSBEHEER

Onder impuls van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen-

maatschappij (OVAM) werd in 1984 een operationeel kader voor 

storten ingevoerd in Vlaanderen. Dat voorzag in inrichtings- en 

exploitatievoorwaarden alsook in een afwerking en nazorg. 

Daarbij hoorde een risicogerichte aanpak met een eeuwigdurende 

nazorg om de veiligheid te kunnen borgen: Isoleren, Beheren en 

Controleren (IBC). Dit was in lijn met de latere Europese stort-

plaatsrichtlijn van 2000. Gestorte materialen en het gebied waar 

de stortplaatsen gelegen zijn, werden daardoor niet enkel afge-

schermd maar vaak ook afgeschreven voor gebruik door toekom-

stige generaties. 

Op heel wat voormalige stortplaatsen had het operationeel kader 

geen vat omdat deze wetgeving  niet retroactief werkte. De meest 

recente OVAM-inventarisatie toont aan dat ongeveer 90 procent 

van 3.318 geïdenti"ceerde sites niet voldoet aan de afscher-

mingsregels. Die vaststelling leidde in 1990 tot de introductie 

van bodemsanering in Vlaanderen. Het OVAM-rapport 

‘Verontreinigde sites’ zette de problematiek op de kaart en ont-

wikkelde een methodiek die opgenomen werd in het 

Afvalstoffenplan 1991-’95.1 Vooral stortplaatsen werden daarin 

als bodembedreigende activiteiten beschouwd. 

Vanaf 1995 organiseerde het Bodemsaneringsdecreet het operati-

onele kader en werden onderzoeks- en saneringsverplichtingen 

ingebouwd. Ditmaal waren er geen gaten in het net waardoor 

voormalige activiteiten de dans ontsprongen. Ongeacht het tijd-

stip van stopzetting of de gunstige beëindiging van de nazorg kan 

een stortlocatie gevat worden in een saneringsprocedure. De 

praktijk toont aan dat meer dan 85 procent van de onderzochte 

locaties geen verdere sanering vereist.2 Ingeval van saneringsver-

plichting wordt vanuit de risicobenadering en de grote volumes 

vaak geopteerd voor het IBC-concept. Indien geen sanering ver-

eist, worden stortplaatsen vaak afgeschreven en afgeschermd 

voor nieuw gebruik of herontwikkeling. 

VOLDOET DEZE MANIER VAN STORTBEHEER A AN DE 

EISEN VAN DE 21E EEUW?

Klassieke nazorg, die voortvloeit uit Isoleren Beheren en 

Controleren (IBC) en vaak eeuwigdurend moet worden volge-

houden, komt geleidelijk onder druk te staan omdat het handha-

ven van een statische situatie in een dynamische omgeving niet 

vanzelfsprekend is. Deze complexiteit vertaalt zich in het bijho-

rende kostenplaatje. Daarnaast zijn er verschillende beleidsvra-

gen die met de huidige statische stortaanpak onbeantwoord blij-

ven. De bodem en ondergrond spelen een steeds belangrijkere rol 

in het oplossen van de verscheidenheid aan maatschappelijke 

uitdagingen van de 21e eeuw, zoals klimaatverandering, de tran-

sitie naar een circulaire economie en de dalende biodiversiteit. 

Vandaag wordt in Vlaanderen minder dan 2 procent van het afval ge-
stort. Deze positieve vaststelling gaat echter voorbij aan de vele stort-
locaties die herinneren aan de hoogtijdagen van de lineaire economie. 
Beschermingsmaatregelen zorgen daarbij voor een beperkte aanwen-
ding van deze sites. Zo blijven stortplaatsen statische objecten in een 
dynamische omgeving. De auteurs pleiten daarom voor een lange- 
termijn-beheer van stortplaatsen, met aandacht voor de dynamische 
omgeving en herstel van natuurlijk kapitaal.

Door: Eddy Wille en Cuinera Isenborghs 

Over de auteurs:
Eddy Wille is hoofdadviseur, afdeling Bodembeheer OVAM,  
eddy.wille@ovam.be. Cuinera Isenborghs is projectmedewerker Interreg 
Cocoon/Raw!ll, afdeling Bodembeheer OVAM

Natuurlijk kapitaal

Stortplaatsen zijn meer dan een  
afgeschreven voorraad

Dynamisch stortplaatsbeheer met 
oog voor omgevingsnoden
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Natuurlijk kapitaal

Daarom pleiten we voor een dynamisch stortplaatsbeheer: een 

Duurzaam Voorraadbeheer van Stortplaatsen waarbij gezocht 

wordt naar een langdurig beheer met oog voor de noden van de 

omgeving.1

Om een voormalige stortplaats een nieuwe functie te geven, 

zoekt de OVAM naar een match tussen de eigenschappen van de 

site enerzijds (content) en de noden in de ruime omgeving an-

derzijds (context). Risico’s voor milieu of gezondheid worden 

daarbij weggewerkt. Oude stortplaatsen in Vlaanderen vormen 

echter zelden een risico voor hun omgeving, omdat er geen scha-

delijke stoffen meer vrijkomen. Indien er toch gesaneerd moet 

worden, dient dit afgestemd op de nieuwe invulling van de loca-

tie. 

STORTPLA ATSEN IN EEN VLA AMSE CONTEXT

Vlaanderen is één van de meest dichtbevolkte en bebouwde re-

gio’s in Europa. Het RuimteRapport 2021 bevestigt deze kenmer-

ken: maar liefst 31% is verstedelijkt of randstedelijk gebied met 

een hoge graad aan bodemafdichting (Figuur 1).2 Open ruimte is 

dan ook een schaars goed en de hoge verhardingsgraad is één van 

de hoofdoorzaken van de lage waterbeschikbaarheid in 

Vlaanderen en verhoogt het risico op overstromingen. De toene-

mende periodes van droogte en extreme regenval ten gevolge van 

klimaatverandering zullen deze risico’s enkel versterken en vor-

men belangrijke maatschappelijke uitdagingen op korte en lange 

termijn. 

FIGUUR 1: PERCENTAGES EN EVOLUTIE VAN HET RUIMTEBESLAG IN VLAANDEREN TUS-

SEN 2013 EN 2019 EN DE MATE VAN VERHARDING, UIT HET RUIMTERAPPORT 

VLAANDEREN (2021).

Niet enkel de bodemafdichting, maar ook de stortplaatsen dra-

gen bij aan het Vlaams ruimteslag en de overstromingsproblema-

tiek. Het gaat hierbij om een geraamd oppervlak van 160 km², 

waarvan ongeveer 50 procent gelegen is in overstromingsgevoelig 

gebied. Echter, door de stortplaatsen vanuit een andere hoek te 

bekijken en een lange-termijn-beheer op te zetten, kunnen ze 

ook oplossingen bieden voor deze vraagstukken en kunnen we 

andere waardevolle open ruimte vrijwaren.

In het COCOON project werden verschillende herontwikkelings-

mogelijkheden bekeken.3 Dat gaat van voorbeelden van interim 

gebruik (zonneweiden, recreatie, telen van biomassa) tot een de-

"nitieve herontwikkeling (bebossing) of het ontginnen van stort-

plaatsen. Het laatste veelal omdat de stortplaats gebiedsontwik-

keling in de weg staat en niet zozeer vanwege de waardevolle 

inhoud. Een gerichte ontgraving en/of herinrichting van de 

stortplaats kan ook terug ruimte bieden voor water en de over-

stromingsgevoeligheid verlagen. 

HERSTELLEN VAN NATUURLIJK K APITA AL 

Hoe we vroeger met stortplaatsen omgingen, en hoe we er van-

daag de dag mee om willen gaan, beschrijft een positieve evolu-

tie. 40 jaar geleden, toen de consumptiemaatschappij op gang 

kwam, was er nog maar weinig besef van het belang van de ver-

schillende vormen van natuurlijk kapitaal rondom ons. We 

zochten in de natuur wel naar een oplossing voor de grote hoe-

veelheid afval die we produceerden. Zo ontdekten we de opslag-

capaciteit van de ondergrond als vorm van natuurlijk kapitaal 

die we gingen exploiteren. Het bergen van afval onder de grond 

ging echter ten koste van andere vormen van natuurlijk kapi-

taal: bodemvorming, regulering van klimaat, waterlevering en 

-zuivering,... 

Vandaag kijken we hoe dat natuurlijk kapitaal op deze stortloca-

ties hersteld kan worden. In plaats van deze locaties af te schrij-

ven kunnen we beter opschrijven wat de mogelijkheden zijn en 

op basis van een systeembenadering een beheermodel opstellen. 

Daarbij wordt gestreefd naar een optimale en duurzame integra-

tie van stortplaatsen in de leefomgeving en een maximalisatie 

van zoveel mogelijk componenten van het natuurlijk kapitaal 

(Figuur 2). Het abiotisch kapitaal kunnen we herstellen door de 

stortplaatsen her in te richten: ruimte creëren voor water door 

het waterbergingsvermogen te verhogen of het plaatsen van zon-

nepanelen om elektriciteit te produceren. Het biotisch kapitaal 

kunnen we herstellen door stortplaatsen te bebossen om zo eco-

systeemfuncties zoals koolstofopslag, waterhoudend vermogen en 

biodiversiteit te verhogen. Ook productie van vezels (riet, vlas, 

hennep,…) of biomassa (korte-omloophout) is mogelijk en som-

mige gewassen kunnen daarbij zelfs een eventuele verontreini-

ging wegnemen. In het REGENERATIS project wordt bekeken hoe 

we verontreinigingen met zware metalen kunnen "xeren in bio-

massa (productie van eco-katalysatoren) om zo de metalen te 

gaan herwinnen.4  

FIGUUR 2: COMPONENTEN VAN NATUURLIJK KAPITAAL, INCLUSIEF WAAIER AAN GOE-

DEREN EN DIENSTEN, O.B.V. TERAMA, MILLIGAN, JIMÉNEZ-AYBAR, MACE, & EKINS 

(2016) UIT HET RUIMTERAPPORT VLAANDEREN (2021). 

BELANG VAN DE ORGWARE

Ieder beheersplan gaat uit van een beschrijving van de problema-

tiek die men wenst te beheersen. Die problematiek is ruimer dan 

de beschrijving van het product of dienst en brengt tevens de 

randvoorwaarden en het kader in beeld. Een ui-model maakt de 

beschrijving van de diverse schillen rondom de site heel eenvou-

dig en geeft snel inzicht in de complexiteit van de omgeving, de 

actoren en de beleidsthema’s. Het zet er de gebruikers toe aan om 

zowel de verontreinigde site (content) als het kader (context) in 

Ondergronds bergen van afval ten 
koste van natuurlijk kapitaal

De context vereist een  
heroverweging van de content
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beeld te brengen. Zo kunnen herontwikkelingsscenario’s worden 

uitgetekend en besproken. 

De recent gelanceerde EU-Soil Strategy speelt hierop in door voor 

landgebruik een hiërarchie in te voeren. Een heroverweging van 

het beheer van oude stortlocaties past hierin. De nadruk ligt 

vooral op de toekomstige ontwikkeling van de site in een breder 

perspectief en is niet louter bepaald door milieutechnische ele-

menten. Vandaar het pleidooi voor de werking rond drie thema’s: 

de orgware (beleid, organisatie en netwerken), software (databe-

heer en voorbeeldprojecten) en hardware (technologie en infra-

structuur) (Figuur 3). Een recente WHO-publicatie over de her-

ontwikkeling van verontreinigde sites benadrukte eveneens deze 

samenhang.5

FIGUUR 3: ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID VAN ORGWARE, SOFTWARE EN HARDWARE 

BINNEN DE HERONTWIKKELING VAN VERONTREINIGDE SITES.

In regio’s zoals Nederland en België is de bodemsaneringssector 

al matuur ontwikkeld op het vlak van onderzoek en technologie. 

Vaak wordt voorbij gegaan aan de orgware: hoe krijgen we dit ge-

wenst beleid in de praktijk uitgevoerd? De koppeling van deze 

drie ingrediënten is nodig om tot een succesvolle aanpak te ko-

men en dit wordt ingevuld door het concept dat we omschrijven 

als het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen.

Enkele wettelijke initiatieven hebben intussen reeds bijgedragen 

tot een betere inventarisatie en de opstart van herontwikkelings-

projecten. De omslag in het overheidsbeleid is een noodzakelijke 

voorwaarde voor resultaat. Brown"eldconvenanten werden on-

derhandeld en ondertekend zodat stortplaatsen als een bijzonde-

re vorm van brown"elds worden herontwikkeld. Een nieuw seg-

ment dat past binnen het nieuwe concept van 

omgevingsdenken.2

CONCLUSIE

Het lange-termijn-beheer van stortplaatsen vergt een heroverwe-

ging van een enge risicogerichte benadering (het IBC-model). 

Meer oog voor de dynamische omgeving en het herstellen van 

natuurlijk kapitaal is nodig en draagt bij aan de doelen van de 

nieuwe Europese Soil Strategy. In de speci"eke Vlaamse context 

zijn de uitdagingen in kader van open ruimte, waterbeheer en 

klimaatadaptatie belangrijke aspecten waarop we kunnen en 

moeten inspelen binnen het Duurzaam Voorraadbeheer van 

Stortplaatsen. De 500.000 stortlocaties in de EU kunnen niet zo-

maar als verloren voorraad worden afgeschreven. Niet alleen een 

veilige afscherming, maar ook een duurzame afstemming met de 

omgeving, met focus op het herstellen van het natuurlijk kapi-

taal, zou het uitgangspunt moeten zijn. 

VOORBEELDEN

Het natuurproject Osbroek-Gerstjens illustreert hoe dynamisch 

stortplaatsbeheer kan inspelen op deze visie.6 Andere voorbeel-

den zijn terug te vinden in één van onze publicaties uit het 

RAWFILL project.7  
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