
 

BEKENDMAKING VAN EEN CONFORMITEITSATTEST VAN EEN BODEMSANERINGSPROJECT 
(Art.88 §2 van het Vlarebo) 

Door de stad Harelbeke 

 

Dossier ingediend bij OVAM door: Envirosoil NV – Siemenslaan +13 8020 Oostkamp 

Titel bodemsaneringsproject ‘Bodemsaneringsproject, Vlabotex vzw, Wijdhagestraat 66 te 8530 Harelbeke’ 

– Dossiernummer 33663 

Gegevens over de opdrachtgever 

Naam: Vlabotex vzw  

Adres : President Kennedypark 31A 

8500 KORTRIJK 
 

Gegevens over de werken 

Adres waar de saneringswerkzaamheden zullen plaatsvinden. 

Adres  Wijdhagestraat 66 - 8530 Harelbeke 

Kadastrale gegevens 

afdeling, sectie en 

perceelsnummers 

Harelbeke, afdeling 3, sectie D, perceelnummers: 1378E2, 

1378F2, 1378Z, 1378A2, 1378R, 1378W, 1377T, 1379A2, 1375S2, 1375R2, 1375N4, 1375M4 en 0000 
(Wijdhagestraat) 

OVAM verklaarde het bodemsaneringsproject d.d. 26.08.2021 conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet. Het volledige 
conformiteitsattest ligt ter inzage op de Milieudienst van Stad Harelbeke. 

De geplande werkzaamheden: 

Op het terrein gelegen aan de Wijdhagestraat 66 werd in de periode 1949 – 2015 een zelfwasserij en droogkuis uitgebaat. Ten gevolge van deze 

activiteiten komt een historische bodemverontreiniging voor met VOCl's in het vaste deel van de aarde en het grondwater.  

Uit het beschrijvend bodemonderzoek volgt dat er voor de aanwezige verontreiniging een ernstige bedreiging aanwezig is waardoor zich een 
saneringsnoodzaak voordoet. 

De bodemsanering van de bodemverontreiniging zal uitgevoerd worden door middel van een bodemluchtextractie. Hiertoe worden een aantal 
onttrekkingsfilters geplaatst ter hoogte van de garage en de centrale doorgang van de voormalige zelfwasserij/droogkuis. In functie van de resultaten 
behaald na het uitvoeren van de bodemluchtextractie is nog voorzien in een optionele ontgraving ter hoogte van de centrale doorgang en de oprit 
(ontgraven rioleringstraject). Zowel voor de bodemluchtextractie als de ontgraving is voorzien in een ondersteunende grondwatertafelverlaging. Het 
onttrokken grondwater zal na zuivering geloosd worden. Gezien de ontgraving binnen of nabij de gebouwen voorzien is, is voorzien in een volledige 
mootsgewijze ontgraving. Na uitvoering van de in-situsanering en de civieltechnische werken is voorzien in een gestimuleerde biologische afbraak door 
toevoeging van een koolstofbron (en entmateriaal) op een aantal aanwezige peilbuizen en onttrekkingsfilters.  

Na de in-situsanering en graafwerken wordt een grondwatermonitoring opgestart op 11 monitoringspeilbuizen. Er wordt voorzien om gedurende 2 jaar 
zesmaandelijks de peilbuizen te bemonsteren. Daarna wordt overgeschakeld naar een jaarlijkse monitoring. Na een termijn van 5 jaar of na het 

bereiken van een stabiele toestand, wordt de grondwatermonitoring afgesloten. Er bevinden zich zes monitoringspeilbuizen op perceel 1378F2 
(waarvan 1 nieuw te plaatsen), een op perceel 1378W en vier ter hoogte van het openbaar domein. 

Voor de bodemsanering worden zogenaamde risicogebaseerde terugsaneerwaarden, waarden waarvan vooropgesteld wordt dat deze geen risico meer 
vormen voor de mens, het leefmilieu of het grondwater. Er zal dus een restverontreiniging achterblijven die de bodemsaneringsnormen overschrijdt, 
maar deze verontreiniging zal geen verder risico inhouden. Deze restverontreiniging geeft evenwel aanleiding tot gebruiksadviezen met betrekking tot 
grondverzet (graven in gronden), bij onttrekken en/of gebruik van grondwater of bij wijziging in terreingebruik. 

Specifiek worden per perceel volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

Perceel 1378F2 (Wijdhagestraat 66 – bronperceel) 

Op dit perceel vindt de bodemluchtextractie plaats en mogelijk de de optionele ontgraving. Aansluitend wordt een gestimuleerde biologische afbraak 
voorzien door middel van de injectie van een koolstofbron. Nadien wordt een monitoring van de grondwaterkwaliteit voorzien. Op dit perceel bevinden 
zich 6 monitoringspeilbuizen. 

Perceel 1378E2 (Wijdhagestraat 66+ – bronperceel- 

Op dit perceel vindt de bodemluchtextractie plaats en mogelijk de de optionele ontgraving. Aansluitend wordt een gestimuleerde biologische afbraak 
voorzien door middel van de injectie van een koolstofbron.  

 
Perceel 1378W (Wijdhagestraat 58 – verspreidingsperceel) 

Op dit perceel worden geen actieve bodemsaneringswerken voorzien. Wel bevindt op dit perceel zich 1 peilbuis die gebruikt worden voor de monitoring 

van de grondwaterkwaliteit. 

 

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden 

Meer informatie betreffende het 

conformiteitsattest bij de hierna 

genoemde dienst van de gemeente: 

Milieudienst  

Marktstraat 29 8530 Harelbeke 

0800/21 202 - milieu@Harelbeke.be  

Het conformiteitsattest ligt 

gedurende de volgende periode ter 

inzage van het publiek bij de 

hierboven genoemde dienst 

 

Van 04 september 2021 tot en met 03 oktober 2021 

Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur. 

 

Gedurende een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse 

Regering.(art.146 tem 152 van het Bodemdecreet). Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Afdeling 

Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. 

Bij het beroepschrift dient, op straffe van onontvankelijkheid, een afschrift van het conformiteitsattest gevoegd te 

worden. 

 

                                                                                                                                     

Carlo Daelman                                                                          Alain Top 

Algemeen directeur                                                                                                                                  Burgemeester 
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