PERSBERICHT
OVAM start met sanering voormalige
gasfabriek in Sint-Truiden
Vanaf 18 februari start de OVAM met de sanering van de
voormalige gasfabriek in Sint-Truiden. De site in het hart van SintTruiden is ernstig verontreinigd met olie, polycyclische aromatische
koolwaterstoffen en cyanides. De aangetroffen verontreiniging is
het gevolg van de uitbating van een gasfabriek die tussen 1882 en
1946 de Truienaren voorzag van stadsgas.
De geplande sanering is een fraai staaltje van geïntegreerd saneren wat
inhoudt dat de OVAM de graaf- en saneringswerken helemaal afstemt op
de herontwikkeling van de site en het bouwproject van AGOST. Dat levert
efficiëntiewinsten op en spaart middelen uit.
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De saneringswerken zullen vermoedelijk duren tot aan de zomervakantie.
Tijdens deze periode zal naar schatting 14.670 ton verontreinigde grond
ontgraven en afgevoerd worden. Meer dan 95% van de ontgraven grond zal
thermisch of chemisch gereinigd kunnen worden. De sanering gebeurt in
combinatie met de graafwerken voor het bouwproject van Stad SintTruiden en AGOST, waarvoor quasi het volledige terrein ontgraven moet
worden tot een diepte van bijna 10 meter.
Burgemeester Veerle Heeren: “We zijn tevreden over de samenwerking
met OVAM voor de sanering van de historisch vervuilde Gazometersite.
OVAM werkt efficiënt en snel en met een minimum aan overlast voor de
buurtbewoners. De geïntegreerde sanering zorgt ervoor dat de aanleg van
de nieuwe site en de sanering parallel verlopen zodat er geen tijd verloren
gaat. De heraanleg van de Gazometersite past in het nieuwe woonbeleid en
de vernieuwing van de stadskern vlakbij het station.”
Tijdens de werken stelt de OVAM alles in het werk om de veiligheid te
garanderen en hinder tot een minimum te beperken. Werknemers in de
saneringsput zullen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. In de buurt
zullen continu metingen uitgevoerd worden om de luchtkwaliteit te
monitoren. Bij het geringste risico worden de werken onmiddellijk
stilgelegd tot een veilige manier gevonden wordt om verder te werken.
Na afloop van de sanering, zal de grondwaterkwaliteit nog vijf jaar
gemonitord worden. Die monitoring verhindert echter niet dat de site
ondertussen opnieuw herontwikkeld kan worden tot een nieuw, bruisend
stadsdeel van Sint-Truiden.
Schepen Pascal Vossius: “Er komt op de Gazometersite een nieuwe
leefomgeving met gebouwen die heel uiteenlopende functies hebben. Zo
zal er plaats zijn voor een lagere school, een welzijnscampus, een vijftiental
appartementen en een ondergrondse parking van twee

verdiepingen. Verder een geïntegreerde jongerencampus die bestaat uit
een fuifzaal/polyvalente zaal, een jeugdhuis, repetitieruimtes en een
jeugddienst. We willen de functies van wonen, werken, mobiliteit en
ontspannen meer en vooral ook harmonieus door elkaar laten lopen.”

