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Zware klap voor Oosterweel
ANTWERPEN | Bepaalde grondwerken aan de Oosterweelverbinding
zijn tijdelijk stilgelegd. Dat komt door een beslissing van de Raad van State.
De Oosterweelverbinding is een project in en rond
Antwerpen. Bedoeling is een nieuwe weg te creëren
tussen de linker- en rechteroever van de Schelde die
de Antwerpse ring moet sluiten. Met de Oosterweelverbinding wil de Vlaamse regering de bereikbaarheid van de stad Antwerpen en de haven verbeteren.
Het grootste gedeelte van de weg zal bestaan uit tunnels onder de Schelde. Er komen ook tunnels onder
de stad en het Albertkanaal.

Klacht
De Zwijndrechtse actiegroep Grondrecht diende bij
de Raad van State een klacht in naar aanleiding van
deze werken. Grondrecht deed dat samen met milieuorganisatie Greenpeace en milieuactivist Thomas
Goorden. Wat is het probleem? Bouwheer Lantis
graaft op Linkeroever grond af. Maar die grond is
vervuild met PFOS. De grond wordt verplaatst naar
terreinen van de 3M-fabriek in Zwijndrecht, die
verantwoordelijk is voor de PFOS-vervuiling (zie
Kits 2). Lantis wil de zwaar vervuilde grond daar
stockeren in een zogeheten ‘veiligheidsberm’. Maar
dat mag niet. Verontreinigde grond moet ofwel ter
plaatse gereinigd worden of naar een afgebakende
vergunde stortplaats gebracht worden.
Stopzetting grondwerken
De Raad van State kwam tot de conclusie dat de
werfzone bij 3M, waarop de vervuilde grond gestort
wordt, niet correct afgebakend is. Daardoor wordt
de hele werf als ‘illegale stortplaats’ beschouwd. Zo’n

stortplaats houdt risico’s voor de
volksgezondheid in. Het arrest van de Raad van State
verbiedt daarom het verdere afgraven en verplaatsen
van de met PFOS vervuilde gronden. Bouwheer Lantis gaat nu onderzoeken wanneer en hoe ze de werken kunnen voortzetten.

wist jij dit

De Raad van State is de hoogste
rechtbank in ons land. Ze kan de
regering advies en raad geven. Maar
ze kan ook optreden als rechter
wanneer de burgers het niet eens zijn
met de overheid. Ze kan dus beslissingen
van de overheid vernietigen of schorsen.
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Dit is nog maar een klein stuk van de grootste werf
van Europa … (Foto Oosterweelverbinding)

