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Ooit stond er een garage, nu maakt zwaar vervuilde grond plaats
voor fietsenwinkel van 3.200 vierkante meter

Van links naar rechts: Benoît Adams (Sarpi Veolia), Gaetan Vanouche (Jan De Nul Group), Olivier Vandenhende en Pascal Boeykens (Van
Eyck Sport), Christof Delatter (Ovam), burgemeester Christoph D‘Haese en Edgard Vanden Boer en Ilse Vervloet (Tersana) aan de
voormalige Europa/ Kia-garage aan de Gentsesteenweg in Aalst. De site zal er over twee jaar hypermodern uitzien met eennieuwe
fietsenwinkel. — © Leen De Smedt

AALST - Zeventig vrachtwagens hebben in totaal 1.800 ton vervuilde afgevoerd van de voormalige
Europa/Kia-garage aan de Gentsesteenweg in Aalst. Dat maakt de weg vrij voor de bekende fietsenwinkel
Van Eyck Sport om op de site een nieuwe winkel te bouwen met een oppervlakte die driemaal zo groot is
als de huidige winkel.

Aalst is een historische fabrieksstad met tal van vervuilde gronden. Helemaal verbazingwekkend was het dan ook
niet dat de openbare afvalstoffenmaatschappij Ovam hier grote projecten zou opstarten om samen met het
bodemsaneringsfonds ‘Tersana’ samen te werken. Dat fonds legt zich specifiek toe op saneringen de garage-,
carrosserie- en landbouwmachinesector. Ovam voorziet in liefst veertig procent subsidiëring van de
saneringskosten.
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Van Eyck mocht bij hen aankloppen, en met een saneringskost van 250.000 euro voor de uitbreiding van zijn site
bij de voormalige Europa/ Kia-garage naast de deur, springt het in de kijker. Van de honderd dossiers die bij
Tersana al zijn ingediend, zijn er nu 21 afgerond met een gemiddelde saneringskost van 35.000 euro per project.
Bij Van Eyck ligt dat bedrag dus een stuk hoger.
Dubbel zoveel personeel
“De huidige winkel is een goede duizend vierkante meter groot, de bedoeling is dat we hiernaast een nieuwe
locatie bouwen van ongeveer een 3.200 vierkante meter”, vertelt Olivier Vandenhende, die samen met Pascal
Boeykens zaakvoerder is van Van Eyck Sport. “We willen meer service bieden naar de klanten toe en de huidige
winkel meer gebruiken als stockageruimte.”
De eerste steen zal eind december worden gelegd, door Jan De Nul Group, de oplevering is begin 2024 gepland.
Vooraan komen er zestien parkeerplaatsen, achteraan 24. “Op dit ogenblik werken we met een twintigtal
personeelsleden, de bedoeling is dat we, wanneer beide gebouwen afgewerkt zijn, ongeveer met een veertig
mensen gaan werken”, aldus Vandenhende. (Lees verder onder de foto)

an De Nul Group toonde hoe de fietsenwinkel van Van Eyck Sport er in de toekomst zal uitzien. — © LDS
In de bodem zat vooral afvalolie en stookolie van ondergrondse tanks die lekten. De vuile grond werd tot vier
meter diep afgegraven en voor een thermische reiniging afgevoerd naar een centrum waar de grond aan 800 à
1000 graden wordt verbrand. Het grondwater werd opgepompt, gezuiverd en geloosd. De sanering startte op 29
juni en werd afgerond op 29 augustus.
“We zetten dit project in de kijker omdat het een heel grote sanering is”, zegt Ilse Vervloet, algemeen directeur
van Tersana. “Hiermee willen we aantonen wat we kunnen en bevestigen dat we de kalender van diegene die de
sanering gaat bekostigen voorop stellen: in het bouwverlof hebben we bijvoorbeeld doorgewerkt. We ontzorgen
eigenaars niet alleen, we geven ook veertig procent subsidies via Ovam.” Tegen 2036 wil Ovam 85.000
historische risicogronden in kaart brengen en indien nodig de sanering opstarten.
“Historisch belangrijk moment”
Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) sprak van een “historisch belangrijk moment”: “Men heeft van heel sterk
vervuilde grond gezonde grond gemaakt, maar ook commercieel vruchtbare grond en dat is een bijzonder
lovenswaardig initiatief in Aalst, dat veel dergelijke gronden kent wegens de grote industriële nijverheid in het
verleden. Aalst legt de gewaden van het industriële verleden af op een verantwoorde en vooral gezonde,
milieuverantwoorde manier.”
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