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Aanleiding 

VLABOTEX ; VLAams BOdemsaneringsfonds voor de TEXtielverzorging  informeert de  
opdrachtgever Mireille en de belanghebbenden over de stand van zaken in het lopende 
bodemsaneringsproject.   

Wat vooraf ging 

In opdracht van Mireille werd via het sectorfonds VLABOTEX vzw in de periode september 2017 

– januari 2019 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd omdat op het terrein een historische 

verontreiniging aanwezig is met tetrachlooretheen in de bodem en het grondwater. Tijdens dit 

bodemonderzoek werd de verontreiniging volledig in kaart gebracht door middel van het uitvoeren 

van boringen en plaatsen van peilbuizen. De verontreiniging wordt gerelateerd aan de 

droogkuisactiviteiten van lange tijd geleden. Uit dit bodemonderzoek volgt dat de kern best op 

termijn wordt weggenomen om verdere uitloging en verspreiding te voorkomen.  Er worden geen 

gezondheidsrisico’s voor mens en leefmilieu aangetoond.  

 

In navolging van dit beschrijvend bodemonderzoek werd een bodemsaneringsproject (BSP) 

opgesteld. In het bodemsaneringsproject worden verschillende potentieel uit te voeren 

saneringstechnieken tegen elkaar afgewogen om finaal de meest geschikte techniek te selecteren 

en dit zowel vanuit milieuhygiënisch, financieel als technisch standpunt. Specifiek voor het terrein 

van Mireille werden verschillende saneringstechnieken geselecteerd die in aanmerking komen om 

de aanwezige verontreiniging succesvol aan te pakken. Dit bodemsaneringsproject werd door 

OVAM in juni 2019 conform verklaard (goedgekeurd waarbij vergunning verleend wordt voor de in 

het bodemsaneringsproject vermelde handelingen). Gezien de kernzone van de verontreiniging 

zich ter hoogte van de wasserij bevindt, zullen de saneringswerkzaamheden zich op de gronden 

van de wasserij situeren. 
 

Uitvoering saneringswerken 
In het opgemaakte bodemsaneringsproject worden verschillende haalbare technieken 

opgenomen.  
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Een eerste techniek betreft een bodemluchtextractie. Hierbij wordt in de bodem een onderdruk 

aangelegd waardoor de aanwezige verontreiniging die zich in de zone boven het grondwater  

bevindt overgaat van de bodem naar de luchtfase. De vrijgekomen lucht wordt opgepompt door 

middel van onttrekkingsfilters en bovengronds gezuiverd. Dergelijke bodemluchtextractie werd 

midden december 2019 opgestart. Op heden wordt de saneringstechniek toegepast binnenin de 

wasserij zelf om de optimale condities en parameters te bepalen om finaal een variant te ontwerpen 

die over de volledige verontreinigde zone kan toegepast worden. In combinatie met een verlaging 

van de natuurlijke grondwaterstand doormiddel van oppompen van grondwater kan de zone 

waarbij deze techniek wordt toegepast in de ondergrond vergroot worden. Het grondwater is 

eveneens verontreinigd waarbij dit na oppompen ook gezuiverd wordt. Mireille streeft ernaar om 

alle opgepompte grondwater, na zuivering, te hergebruiken in het productieproces. Zo wordt het 

opgepompte en gezuiverde grondwater optimaal benut. De saneringswerken worden continue 

opgevolgd door een bodemsaneringsdeskundige waarbij de concentraties in de lucht en het 

grondwater opgevolgd worden, de aanwezige drukken geregistreerd worden en de correcte 

werking van de zuiveringsinstallatie gecontroleerd wordt.  
 

De resultaten tot nog toe zijn heel positief. Op basis van de parameters die opgevolgd worden blijkt 

dat de verontreiniging wel degelijk goed wordt onttrokken uit de bodem. Momenteel zijn de 

aannemer en de bodemsaneringsdeskundige nog enkele bijkomende testen aan het uitvoeren om 

de techniek specifiek voor het terrein te optimaliseren. Indien volledig geoptimaliseerd kan 

stelselmatig overgegaan worden tot de installatie van nieuwe onttrekkingsfilters om de volledige 

kernzone aan te pakken.  
 

             
    Onttrekkingsfilters voor de bodemlucht                                            Zuiveringsinstallatie voor de onttrokken bodemlucht 
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In deze indrukwekkende witte kasten bevinden zich de onttrekkingsfilters.  De kasten zijn volledig 

afgesloten en in het atelier ondervinden de werknemers geen enkele hinder ten gevolge van de 

sanering.  Het leidingwerk loopt naar het dak en loopt dan verder over het dak naar de installatie 

die naast de fietsenstalling staat.   
 

Naast de verontreiniging in de bodem is er ook een verontreiniging aanwezig in het grondwater. 

De bodemluchtextractie in combinatie met een grondwatertafelverlaging heeft sowieso een 

positieve invloed op de verontreiniging in het grondwater. Om het verontreinigd grondwaterpakket 

voldoende aan te pakken dient nog een andere saneringstechniek toegepast te worden. Uit de 

voorgaande bodemonderzoeken en het bodemsaneringsproject volgt dat de aanwezige 

verontreiniging potentieel biologisch kan afgebroken worden tot eindproducten die onschadelijk 

zijn voor het milieu. De biologische afbraak gebeurt voornamelijk door de bacteriën die reeds in de 

bodem aanwezig zijn. Om dit proces in de hand te werken kan de bacteriële activiteit gestimuleerd 

worden door toevoeging van een koolstofbron of een suikerbron waardoor een optimaal milieu 

gecreëerd wordt. 
 

Daarom is voorzien om op korte termijn op een aantal aanwezige peilbuizen een injectie met ‘n 

dergelijke koolstofbron uit te voeren om de natuurlijk afbraak van de verontreiniging op te volgen. 

Uit deze test moet blijken hoeveel koolstofbron noodzakelijk is om de verontreiniging af te breken 

tot een aanvaardbaar niveau. Nadien kan er koolstofbron toegevoegd worden over een grotere 

zone. 
 

Wat na de uitvoering van de saneringswerken ? 

 

Als de vooropgestelde saneringstechnieken over de volledige kernzone zijn toegepast, dient de 

verontreiniging zowel in de bodem als het grondwater nog verder opgevolgd te worden om na te 

gaan of de situatie gunstig blijft evolueren. Dit zal voornamelijk gebeuren op basis van 

controleboringen en het periodiek bemonsteren van de reeds aanwezige peilbuizen. Indien de 

situatie gunstig evolueert en finaal een stabiele eindsituatie wordt bekomen, kunnen de 

saneringswerken als afgerond beschouwd worden. Van de gehele bodemsaneringswerken wordt 

dan een eindrapport opgemaakt en worden alle betrokken eigenaars binnen de verontreinigde 

zone verwittigd van de afronding van de bodemsaneringswerken. Voorlopig kan hier echter geen 

exacte planning op geplakt worden maar de saneringswerken zijn in volop in uitvoering.   
 

 



 

InfoMir Extra          Mireille, milieu & bodem                  juni  2020                         4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


