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Stad Gent stapt in De Grote Grondvraag
Stad Gent en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) brengen in kaart hoe gezond de
Gentse grond is. Via www.degrotegrondvraag.be kunnen nu ook Gentenaars en Gentse bedrijven te
weten komen of ze een ‘risicogrond’ hebben. In Gent zijn er naar schatting 4.500 risicogronden. Op elk
van die gronden moet een bodemonderzoek gebeuren voor overdracht of ten laatste in 2028. De
deelname van de Stad Gent brengt het totaal van De Grote Grondvraag op 214 deelnemende
gemeenten. Medio november start de OVAM met een nieuwe campagnegolf. Sinds de start van de
campagne werden in Vlaanderen al 177.000 gronden gecontroleerd via De Grote Grondvraag.
Stad Gent en de OVAM vragen Gentenaars hun grond te controleren op www.degrotegrondvraag.be. Op
deze website kunnen Gentenaars en Gentse bedrijven hun adres ingeven om te zien welke info er over hun
grond is en of er nog actie nodig is. Wie eigenaar is van een zogenaamde risicogrond, krijgt stap voor stap
te zien wat er verwacht wordt. In Gent zijn er naar schatting 4.500 gronden waarop risicoactiviteiten
werden of worden uitgevoerd, bijvoorbeeld activiteiten van oude fabrieken, garages of droogkuis.
'Door het industriële verleden zijn er in Gent veel verontreinigde gronden. Met de Gentse Grote
Grondvraag willen we die in kaart brengen. Bij het vaststellen van verontreiniging wordt samen bekeken
om de grond terug gezond te maken. Want een vervuilde bodem houdt gezondheidsrisico’s in.’
Tine Heyse, schepen van Milieu Stad Gent
Risicogronden onderzoeken tegen 2028
Op risicogronden moet een bodemonderzoek gebeuren om te weten of sanering nodig is. Zo’n onderzoek
is nodig voor een grond overgedragen wordt of ten laatste in 2028. Particulieren en scholen komen
meestal in aanmerking voor een vrijstelling van onderzoeksplicht. De OVAM start dan een bodemonderzoek
op. Organisaties of bedrijven moeten een bodemonderzoek in de regel zelf laten uitvoeren. De OVAM
ondersteunt alle grondeigenaars in dit proces en zoekt samen met hen uit hoe de grond terug gezond kan
worden. Voor bepaalde sectoren zet de OVAM ondersteunende initiatieven op.
‘De Stad Gent en de OVAM delen de ambitie om alle potentieel verontreinigde sites uit het verleden tegen
2028 te onderzoeken en waar nodig te saneren tegen 2036 omdat we er beiden van overtuigd zijn dat
een gezonde bodem essentieel is voor een gezond leefmilieu. Maar ook omdat we beseffen dat de aanpak
van die historische erfenis een hefboom is om nieuwe woon-, werk- of recreatiemogelijkheden te creëren.’
Henny De Baets, administrateur-generaal OVAM
De Grote Grondvraag ging van start in november 2019 en heeft als doel om de naar schatting 85.000
historische risicogronden in Vlaanderen in kaart te brengen te onderzoeken tegen 2028. In 2036 wil
Vlaanderen alle historische bodemverontreiniging aangepakt hebben. Sinds de start van de campagne
werden 177.000 gronden gecheckt op de website. In november start de OVAM een nieuwe campagne om de
resterende gemeenten mee aan boord te krijgen en de Vlaming aan te sporen zijn grond te checken.
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Voor meer informatie:
Jan Verheyen – Stationsstraat 110 2800 Mechelen
T 015 284 148 – G: 0479 89 07 46
woordvoerder@ovam.be
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