
s~mENm~\lEN'NE
mORGEN mOO\ER

~

~/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////M
GENT

In september start de OVAMmet de sanering van het
terrein gelegen aan de Langerbruggekaai40 in Gent
(terrein van Sarens).

drie beschrijvende

Het eerste bodemonderzoektoont een bodemverontrei
niging aan van zware metalen en minerale olie. Deze
bodemverontreiniging werd wellicht veroorzaakt door
historische industriële activiteiten en door zware bom
bardementen op de voormalige olieraffinaderij Belgo
Petroleum tijdens de TweedeWereldoorlog. De veront
reiniging met zware metalen is vermoedelijk afkomstig
van puin van afbraakwerken en/of van aanvulgronddie
werd gebruikt om het terrein te egaliseren.

Het tweede bodemonderzoek toont aan dat er op de
noordelijke helft van het terrein (dit is het gedeelte dat
grenst aan het Zuidledeplein) een verontreiniging met
vrije asbest voorkomt. Deze verontreiniging ontstond
vermoedelijk door de onzorgvuldigesloopvan de instal
laties van het voormalige Belgo-Petroleum tijdens de
TweedeWereldoorlog.

Uit dezetwee onderzoekenisgeblekendat devastgestel
de bodemverontreinigingenmoeten gesaneerdworden.

Het derde bodemonderzoekhad als doelom na te gaan
of de vastgestelde asbestverontreinigingzich verspreid
heeft naar de omliggende percelen van het Zuidlede
plein en de Lochtingsstraat. Deresultaten van dit onder
zoek tonen aandat er geenverspreiding is opgetreden.

Hoe pakt de OVAMde bodemsanering
aan?

Bij de start van werken wordt het noordelijke deel van
het terrein voorzien van eenwerfinrichting en specifieke
veiligheidsvoorzieningen.Vervolgensworden de struiken
en bomenafgezaagden ingekort tot bovenhet maaiveld.

Hierna starten we met de gefaseerdeen gecontroleerde
ontgravingvan de met asbestverontreinigde grondentot
een diepte van 50cm. Deberm die gelegenis ter hoogte
van de perceelsgrensmet het Zuidledepleinwordt even
eensafgegraven.

Vervolgenswordt de minerale olie-verontreiniging aan
gepakt. Wevoorzien een lokale ontgraving tot 4m onder
het maaiveld met behulp van een grondwaterbemaling.
Het onttrokken grondwater wordt gezuiverd en geloosd
in het nabijgelegen KanaalGent-Terneuzen.
In totaal wordt ongeveer25.000ton aan verontreinigde
grondafgegravenen afgevoerd naareen daartoe erkend
verwerkingscentrum.

Nasaneringworden de ontgraven zonesopnieuw aange
vuld met een isolatielaag van 70cm.

Detotale duur van de saneringwordt geschatop 7maan
den. De totale kosten van de saneringzijn geraamdop
1.600.000euro inclusief BTW.
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Tijdens de saneringswerkenvoorziet de OVAMeen uitge
breid aantal maatregelenom de veiligheid voor de men
sen op de werf en voor de omwonendente garanderen.
Zovoorzienwe onder anderedat alle arbeidersde nodige
persoonlijke beschermingsmiddelendragen, dat de graaf
en laadzone continu bevochtigd wordt om verspreiding
van asbestvezelste voorkomen, dat er periodiek lucht
metingenworden uitgevoerdom de luchtkwaliteit te mo
nitoren, enz.

Dewerken worden bovendien uitgevoerd onder het per
manente toezicht van een bodemsaneringsdeskundigeen
een veiligheidscoördinator. Zij zullen erop toezien dat
alle milieu- en veiligheidsvoorschriftencorrect nageleefd
worden.

Tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerkenis
enige lawaai- en verkeershinder niet uit te sluiten. De
OVAMen de door OVAMaangesteldedienstverleners zijn
vertrouwd met de uitvoering van dergelijke saneringenen
stellen alles in het werk om de overlast voor u als om
wonende te beperken. De aannemerzal in overleg met
de stadsdienstenen de politie een verkeerscirculatieplan
opstellen om de hinder tot een minimum te beperken.
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Inrichtingsplan Doornzete Kanaalzijde, 2013, VLM.

Na de uitvoering van de bodemsanering door de OVAM,
zorgt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)voor de her
inrichting van het terrein als parkzone en speelbos.
Daarnaastwordt de oude spoorwegbedding die langs het
terrein loopt, ingericht als doorlopende fietsverbinding.
Dezefietsverbinding vormt een onderdeel van het lange
afstandsfietspad langs de kanaalzone.

InrichtingsplanDoornzele-Kanaalzijde
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