
 
 
BODEMDECREET van 27 oktober 2006 
Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming  
 
 

BEKENDMAKING BODEMSANERINGSPROJECT 
 

Tweede bodemsaneringsproject Holvoet-Lecomte NV 
Leuzesesteenweg 144 

9600 Ronse 
Deel kern- en pluimzone 

 
Dossiernummer “2965” 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mee dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, 
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, bodemsaneringsproject – Tweede bodemsaneringsproject Holvoet-Lecomte NV, 
Leuzesesteenweg 144 9600 Ronse, deel kern- en pluimzone, op 26 april 2022 conform heeft verklaard aan de 
bepalingen van het Bodemdecreet. 
 
Dit  bodemsaneringsproject heeft betrekking op de verontreiniging met:  

Op het terrein bevond zich vroeger een textielfabriek, vermoedelijk sinds het begin van de vorige eeuw, maar zeker van voor 1940. In 
1985 werden de gebouwen afgebroken en werd er een bureelcomplex opgetrokken door ”C”. Op het terrein is er een historische 
verontreiniging met vnl. VOCl en in mindere mate minerale olie en BTEX aanwezig in het grondwater en in het vaste deel van de aarde. 
De verontreiniging met VOCl is ontstaan door morsverliezen van gechloreerde producten ter hoogte van het voormalige perceel 863K2. 
De verontreiniging heeft zich verspreid tot aan de overzijde ven de Leuzesteenweg. Op basis van een  verspreidingsrisico in het 
beschrijvend bodemonderzoek werd er besloten dat er een ernstige bedreiging uitgaat van de aanwezige historische 
bodemverontreinigingen. 
 
Te saneren met werken bronperceel D863K2 
De bodemsanering bestaat uit het stimuleren van de biologische afbraak van de gechloreerde solventen door injectie van een 
koolstofbron. De afbraak vindt onder zuurstofloze condities plaats tot de onschadelijke eindproducten zoals etheen, ethaan (en methaan). 
Het afbraakproces vindt plaats in de bodem. De saneringsduur wordt geraamd op 3 jaar. Om de biologische afbraak zo snel mogelijk te 
laten verlopen worden 3 injectierondes voorzien in een periode van 2 jaar. Door de injectie worden de concentraties teruggebracht tot de 
risicogrenswaarde. Tijdens de periode van de injectie (ca. 3 à 5 werkdagen) zal een deel van het terrein moeilijk toegankelijk zijn. 
Overdag kan er lawaai en verkeershinder optreden. 
 
Te saneren met werken verspreidingsperceel D863H2 en D1126R 
Op het betreffende perceel wordt geen actieve bodemsanering uitgevoerd, maar worden de 
aanwezige monitoringspeilbuizen bemonsterd om de grondwatersanering op te volgen. 
Door het uitvoeren van de jaarlijkse staalname van pluim kan een beperkte hinder ontstaan. 
 
Te saneren zonder werken verspreidingsperceel D863W, D1126M, D1125X en openbare weg 
Op de betreffende percelen wordt geen actieve bodemsanering uitgevoerd. 

 
 
Het bodemsaneringsproject is van 06/05/2022 tot en met 04/06/2022 ter inzage bij de dienst Omgeving in het stadhuis 
(Grote Markt 12  9600 Ronse).  Binnen deze termijn kan tegen deze beslissing beroep aangetekend worden bij de 
Vlaamse overheid (Departement Omgeving – Afd. Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning – Koning Albert II-
laan 20 bus 8, B-1000 Brussel) 
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