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Canal District en Hageltoren 
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 3 voormalige industrieterreinen 

 1 oude ophoging 

 

 

 

 
 Telkens:   

- een post in het bestek van de architect 

- een post in de prijslijst  

- een risicostudie met volledig dossier  

     opgemaakt door een bureau dat deskundig is     

 op het gebied van beheer van bodems 
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1. Canal District – Beheersing van 

bodemverontreiniging  
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Canal District 
 

 

 

 

 

Hageltoren 
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Canal District 
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Canal District 
 

 

De werf bevindt zich op een oud moerasgebied. 

 

Het terrein bevindt zich op 100 m van het kanaal in een oude industriewijk   

(18°) (Hageltoren). 

 

Op het terrein was er bewoning en waren er opslagplaatsen met tanks en 

werkhuizen voor metaalbewerking want sommige vervuilende stoffen die in 

kaart werden gebracht zijn typisch voor die activiteit. 

 

De bodem was verontreinigd met zware metalen, paks, VOCL's, BTEX, 

C10-C40 minerale oliën en vluchtige stoffen en met bouwafval.   

 

 

Oppervlakte van het terrein: +/- 6.000 m² 
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Canal District: vervuilingsplan 
 

 

 

 

 Plannen van het terrein met de vervuilde gebieden 
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Canal District 
 

Algemene aanneming 

 

 

 - Palen met beheer van uitgegraven grond en met   

 waterbeheer 

 

 - Grondverzet met beheer van uitgegraven grond en 

 waterbeheer 
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Canal District: palen met beheer van uitgegraven grond en 

waterbeheer 
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Canal District: palen met beheer van uitgegraven grond en 

waterbeheer 

 

 

  

Hoeveelheid grond die moet worden afgevoerd voor de palengordel: 

met Demeuter: geregistreerde onderneming, met erkenning voor   

                                           sanering 

 

    

Gepland: 3.200 m³ (VH) 

 

Werkelijkheid:  3.000 m³ grond (SITA) 

  1.250 t niet-vervuild slib 

  1.600 t vervuild slib (SITA) 
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Canal District 
 

Algemene aanneming 

 

  

 - Palen met beheer van uitgegraven grond en waterbeheer 

 

 - Grondverzet met beheer van uitgegraven grond en  

 waterbeheer 
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Canal District: grondverzet met beheer van uitgegraven grond en 

waterbeheer 

 

Het algemene grondverzet kon pas beginnen nadat de vervuilde grond 

was afgegraven en afgevoerd 

 

Volume van de graafwerken: 3 m x 6.000 m² = 18.000 m³  

 

Ofwel:  - 3.000 m³ vervuilde grond (SITA) (5 kernen) 

 

 - en 15.000 m³ niet-verontreinigde grond (gestort op stortplaats) 

 

Planning:  

 

  

 - Sanering van de 5 kernen:   

 

  - voor kernen 1 en 2   

 

  via valse putten omdat zij gelegen zijn tegen   

 gemeenschappelijke muren van bewoonde woningen 
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Canal District: grondverzet met beheer van uitgegraven grond en 

waterbeheer 

 

Kern 3: augustus 2015    
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Canal District: grondverzet met beheer van uitgegraven grond en 

waterbeheer 

 

Algemeen beeld eind oktober 2015 (einde grondverzet zone 4)  
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Canal District 

 

Relaties met de administratie en de studiebureaus? 

 

 Weinig directe relatie met de administratie (BIM) 

       

 Uitstekend contact met Universoil   

     hielp bij organisatie en stond borg voor kwaliteitswerk  

  bv. bezinking van slib  
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2. Hageltoren – Beheersing van 

bodemverontreiniging 
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Hageltoren: restauratie van beschermd erfgoed  
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Hageltoren 

 

Renovatie van de gieterij en herbestemming tot gemeenschappelijke 

voorzieningen 

Restauratie van de Hageltoren want beschermd erfgoed 

 

Er vond een verkennend bodemonderzoek plaats door een adviesbureau 

 

Voorgeschiedenis:  

 - gieterij voor jachthagel (verschillende zones op het gebied) 

 - werkplaats voor metaalverwerking + spuiterij 

 - ingegraven benzinetank en bovengrondse stookolietank 

 - garage: smeerput en brug 

 

15 Boringen en piëzometers  

 

Weesvervuiling want loopt niet gelijk met de exploitaties op de locatie.  

Weesvervuiling want dateert van vóór 2005 (1ste bodemwetgeving) 

 

Alleen wat verontreinigd en afgegraven is moet naar de 

afvalverwerkingsinstallatie worden afgevoerd. 
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Hageltoren :  
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Hageltoren 

 

Renovatie van de gieterij en herbestemming van het gebouw 

 

Kelder van de voormalige gieterij => polyvalente zaal  

 - ondervanging met gesloten kelder 

 - afwatering 

 

Vervuilde grond  

 - handmatig graafwerk   

 - mechanische afvoer (ondergrond => extern) 

 - container vullen  

 - vervoer naar stortplaats 2 x per week via gesloten  

 vrachtwagen 

  

 

Verontreinigd water, om de grondwaterstand te verlagen:  

 - bemaling naar externe tanks    

 - geregeld ledigen door in een specifieke vrachtwagen te 

 pompen 
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Hageltoren: ondermetselingen kelderkolommen gieterij 
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Hageltoren 
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Hageltoren 

 

 Vandaag: vervuilde grond = afgevoerd 

 

De ondermetselingen in de kelders van het bijgebouw van de gieterij 

en de vloer van de gieterij zijn afgewerkt. 

 

Nog te doen: kraanvoet en een deel van de binnenplaats 

 

Volume:  

 

Gepland: niets maar zal op de 1ste verrekening worden gezet 

 

Tot op heden uitgevoerd:  

 - +/- 2.050 t vervoerd naar Sita 

  - 950 t werd fysisch-chemisch behandeld 

  - 1.100 t werd aanvaard als bouwstof 

 - +/- 50 m³ vervuild water (arseen en/of chroom)  
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3. City Dockx – Beheersing van 

bodemverontreiniging 
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City Dockx   

 

  

Projectontwikkelaar Atenor heeft in 2015 dit terrein gekocht van UNIVAR  

(Sevesobedrijf) 

 

Univar had zijn terrein gesaneerd in verschillende fasen  

in 2013 en 2014 

 

Maar het adviesbureau van de klant heeft op de gronden   

waarop grondwerken moeten uitgevoerd worden nog vervuiling gevonden   
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City Dockx   

 

  

Vervuiling: zware metalen en vervuiling met vluchtige stoffen   
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City Dockx   

 

  A1(201): weinig gevaarlijk, recuperatie voor ophoging:    

 P. 4.256 m³ - R. 2.881 m³ ophoging en 341 m³ gestort op stortplaats voor  

 verwerking 

 

A2(201): weinig gevaarlijk maar af te voeren buiten Brussel 

 P. 2.892 m³ - R. 1.196 m³ 

 

B1(901): => Bouwstof naar Vlaanderen 

 P. 1685 m³ - R 1.100 m³ 

 

C1(909): opslag in een hoop van 250 m³ (zeven was gepland maar is niet uitgevoerd)   

 P. 1.803 m³ - R. 2.137 m³ (4 afvoertrajecten)  

 - Zeven:       P. 303 m³ - R. 0 m³  

 - B1 (Bouwstof):     P. 500 m³ - R. 804 m³ 

 - Verwerkingsinstallatie (veel fijne deeltjes)  P. 500 m³ - R. 1.333 m³ 

 - Storten op stortplaats    P. 500 m³ - R. 0 m³ 

 

C2(909): opslag in een hoop van 500 m³ => 250 m³  (zonder te zeven)  

 P. 5.328 m³ - R. 5.657 m³ (3 afvoertrajecten want geen bouwstof) 

 - Zeven:      P. 828 m³ - R. 0 m³ 

 - B1 (Bouwstof):     P. 0 m³ - R. 2.233 m³ 

 - Verwerkingsinstallatie (veel fijne deeltjes)  P. 3.000 m³ - R. 1.333 m³ 

 - Storten op stortplaats    P. 1.500 m³ - R. 0 m³ 

 - A2:      P. 0 m³ - R. 95 m³ 
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City Dockx   
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4. UZ Sint-Pieter – Beheersing van 

bodemverontreiniging 
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UZ Sint-Pieter   

 

  
 

 

 

Bestek en documenten van het bodemadviesbureau 

 

Weesverontreiniging onder het gebouw af te voeren na de grondwerken in de kelder 

 

Niets werd eruit gehaald en alle grond werd hergebruikt want fout in de diktes van de vloerplaten 
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CONTACT 

 

Hugues Michaux 

 

Contact informatie : 

 : 02/566.96.38 

E-mail : hmichaux@jacquesdelens.be 


