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WERKEN GIPSBERG OP SCHEMA
DEC, Dredging International, Jan De Nul en Envisan zijn sinds
juni 2010 eigenaar van de gipsberg en de oude Kuhlmann
terreinen in Zelzate, Evergem en Gent. De herontwikkeling van
deze terreinen is opgesplitst in 2 belangrijke projecten: een
project voor de nieuwe toekomst van de gipsberg en een
project voor de sanering van de oude Kuhlmann terreinen
gevolgd door de uitbating van een verwerkingscentrum voor
baggerspecie.

Hier is alvast een belangrijke datum:
DONDERDAG 13/10/2011 19u:
Informatievergadering
(inclusief brownfieldconvenant Vlaamse Regering)
Locatie: gemeentehuis Zelzate
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WAT IS ER AL UITGEVOERD?
WAT STAAT ER OP DE PLANNING?
GIPSBERG
In onze nieuwsbrief van maart 2011 hebben we de nieuwe
toekomst voor de gipsberg uitvoerig toegelicht. De
ingebruikname van de nieuwe toegang via de
Callemansputtestraat, de zuivering van het water op de
gipsberg, de start van het aanbrengen van de afdek, de
bouwplannen voor het zonnepanelenpark en de verdere
uitbating van de stortplaats werden hierin uitgelegd. We
hebben de afgelopen maanden druk verder gewerkt aan de
herontwikkeling van de gipsterreinen en willen graag de
uitgevoerde werken toelichten.

TOEGANG TOT DE WERF
De nieuwe toegang tot de gipsterreinen (via de Callemansputtestraat) wordt volop gebruikt. Alle verkeer naar de werf
volgt een traject dat is vastgelegd in overleg met de
gemeente en de lokale verkeerspolitie. De aanvoer van
gronden met vrachtwagens verloopt via het ovaal van
Wippelgem, waarna via het Kluizendok naar de werf gereden
wordt. De chauffeurs respecteren de duidelijke afspraken
die zijn gemaakt over deze rijroute. Ter hoogte van de
hoofdingang tot onze terreinen hebben we enkele belangrijke
maatregelen doorgevoerd om de verkeersveiligheid te
bevorderen: er is een extra fietspad aangelegd, er zijn
uitwijkstroken aangelegd voor het kruisend verkeer, er is
duidelijke signalisatie geplaatst, enz. We streven ernaar om
zoveel mogelijk bouwmaterialen aan te voeren per schip via
het Kanaal Gent-Terneuzen, zodat de vrachtwagens slechts
een beperkt natransport tot op de werf moeten uitvoeren.
Op deze manier proberen we de invloed op het milieu en de
verkeersdrukte op de Vlaamse wegen zoveel mogelijk te
beperken.

Bovenaanzicht van de gipsberg (sept 2011)

AFDEKKEN VAN DE GIPSBERG
Het is heel belangrijk dat de gipsberg zo snel mogelijk wordt
afgedekt met de nodige afdeklagen. We zijn gestart met de
afdek van de zuidelijke hellingen en het noordelijk bovenvlak
van het stort. Door waterondoorlatende kleimatten aan te
brengen boven het gips voorkomen we dat er gipsstof kan
opwaaien en dat er regenwater indringt in de berg.

ZUIVEREN VAN WATER
Op het ogenblik dat wij eigenaar geworden zijn van de
gipsberg was er ongeveer 500.000m3 verontreinigd water
aanwezig in de vijvers bovenop de gipsberg. Al dit water is
inmiddels door ons gezuiverd en weggepompt. Hierdoor is
de stabiliteit van de gipsberg verder verbeterd en zijn we
kunnen starten met het afdekken van het gips op het
bovenvlak van de berg. Het verontreinigde water dat in de
kern van de berg en onder de gipsberg aanwezig is, wordt
door ons opgepompt zodat verdere verspreiding naar de
omgeving wordt voorkomen. Om de grondwaterproblematiek
definitief aan te pakken zijn we gestart met een reeks
onderzoeken en metingen. Een erkende bodemsaneringsdeskundige voert deze onderzoeken uit. De Openbare
Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij (OVAM) heeft inmiddels
het oriënterende bodemonderzoek goedgekeurd. De
volgende stap is het opstellen van een beschrijvend
onderzoek dat opnieuw ter goedkeuring zal worden
voorgelegd aan OVAM. Hierna kan gestart worden met het
vastleggen van het bodemsaneringsproject, dat in de
tweede helft van 2012 zal starten.
Afdekken van de gipsberg met kleimatten en een grondlaag (sept 2011)

Bovenop deze kleimatten brengen we een drainagenetwerk
aan, waarbovenop 1,5 meter grond wordt aangebracht. We
hebben inmiddels ongeveer 120.000m2 van de gipsberg
voorzien van deze afdek. Hiervoor is ongeveer 300.000 ton
grond aangevoerd. Na aanbrengen van de gronden wordt
alles ingezaaid met gras.
In 2012 zal gestart worden met het afdekken van de
noordelijke hellingen. Hiervoor moeten alle struiken en
grassen die op het gipsafval groeien worden verwijderd. Dit
is noodzakelijk om de grondlagen en kleimatten op een
correcte manier te kunnen aanbrengen. Er zal gestreefd
worden om na verwijderen van de begroeiing het gips zo
snel mogelijk te voorzien van een afdeklaag zodat er geen
stofhinder voor de omwonenden ontstaat. Rondom de
gipsberg wordt een vernieuwd netwerk van grachten,
drainagebuizen, pompstations en buffervijvers aangelegd.
Deze nieuwe waterhuishouding zal het regenwater dat van
de gipsberg vloeit gecontroleerd afvoeren naar het Kanaal
Gent-Terneuzen.

Aanleg van de waterafvoer rondom de gipsberg (aug 2011)

BOUW VAN ENERGIEPARK MET ZONNEPANELEN

VOOR

Als nuttige nabestemming voor belangrijke delen van de
afgewerkte gipsberg hebben we een energiepark met
zonnepanelen voorzien. We hebben inmiddels de nodige
vergunningen verkregen voor de bouw van dit energiepark.
Momenteel worden de nodige technische en elektrische
studies uitgevoerd. De bouw van het zonnepanelenpark zal
pas kunnen starten nadat de afdek volledig is aangebracht
in deze zones.

NA
Vernieuwing van een pompstation: voor (juli 2010) en na (juli 2011)

UITBATEN VAN DE STORTPLAATS

SANERING

We hebben de vergunning gekregen om het zuidelijk deel
van de gipsberg op te hogen tot dezelfde hoogte als het
noordelijk deel. Er zal enkel droog en steekvast materiaal
worden gebruikt. De aanvoer van deze niet-gevaarlijke en
geurloze materialen zal starten op het einde van dit jaar.
Op het noordelijk deel zijn geen stortactiviteiten meer
voorzien. Dit houdt in dat de eindhoogte van deze zone
lager zal zijn dan de 50 meter die in de oude vergunningen
van Nilefos en Rhodia was voorzien.

Een eerste fase van de bodemsanering op een deel van de
oude Kuhlmann terreinen was eind vorig jaar al uitgevoerd.
Op de overige zones zijn door een erkende bodemsaneringsdeskundige de nodige onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van de bodemsanering. Het is de bedoeling om
deze grootschalige bodemsanering in 2012 op te starten.
Alle verontreinigde bodem zal worden ontgraven en afgevoerd
naar erkende grondverwerkingscentra. Hierdoor worden de
terreinen bouwrijp gemaakt voor verdere ontwikkeling.

VERWERKINGSCENTRUM VOOR BAGGERSPECIE
Een beperkt deel van het verwerkingscentrum voor baggerspecie is gebouwd en in gebruik genomen. De ingang tot de
terreinen is voorzien via de Kuhlmannkaai, op voldoende
afstand van de dichtstbijzijnde woonhuizen. De verdere
bouw van het centrum zal pas kunnen starten na uitvoering
van de saneringswerken.

Foto van het zuidelijk deel van de stortplaats (sept 2011)

OUDE KUHLMANN TERREINEN
AANLEG BOS
De groenbuffer tussen de wijk Klein Rusland en onze
terreinen is begin dit jaar aangeplant. Er zijn in totaal
ongeveer 4.500 inheemse struiken en bomen aangeplant
die inmiddels vlot groeien. De bufferdijk van 5 meter hoogte
rondom deze boszone is volledig aangelegd en ingezaaid.

NIEUW BEDRIJVENTERREIN
Een deel van de voormalige Kuhlmann terreinen zal door
ons worden gesaneerd en worden aangeboden als
beschikbaar terrein voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Wij hopen alvast dat we met deze nieuwsbrief ons project
op een duidelijke manier aan jullie hebben kunnen
voorstellen. Indien u nog vragen hebt, kan u onze
projectleider steeds contacteren (Bartel De Clercq gsm
0476 92 40 40 of e-mail: de.clercq.bartel@deme.be).
Voor informatie kan u ook steeds terecht op onze website
(www.terranovazelzate.be of www.terranovaevergem.be)

Bos vlak na de aanplant en na een half jaar aangroeien

