


Dit event komt tot stand in een samenwerking tussen alle projectpartners van Terug in Omloop    
het Team Vlaams Bouwmeester, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM),             
het Departement Omgeving, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)        
en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Inburgering en Integratie,                                   
in samenwerking met BVS, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector



Programma voormiddag 





Terwijl u wacht,          
in een notendop: 

Geschiedenis Brownfields 



Terug in Omloop

Een terugblik op ruim 30 jaar beheer van verontreinigde sites.

• Eerste wettelijke initiatieven in kader Afvalstoffendecreet
(wijziging in 1990 van art,21 § 2,c).

• Beleidslijnen in Afvalstoffenplan 1991-1995.

• Basisprincipes in specifiek Bodemsaneringsdecreet 1995. 
Grondige herziening in 2006 met Bodemdecreet.

• Beleidsinitiatieven rond brownfields vanaf 2000.

• Brownfieldconvenantendecreet 2007 met focus op complexe
herontwikkelingen.

• Samenwerkingsverband Terug in Omloop wordt in 2014 
opgestart.

• WHO publiceert eind 2021 aanbevelingen voor de aanpak
van verontreinigde sites in stedelijk gebied.

• Netwerkevent TiO Blikfabriek Hoboken 2022.



Van paragraaf 
naar decreet
• Artikel 21, § 2, c van het 
Afvalstoffendecreet (1990): 

• Bodemsaneringsdecreet 1995: 
initieel 53 artikelen.

• Bodemdecreet 2006: bodemsanering 
en bodembescherming.



Een kleine regio met veel sites (en bodemverontreiniging)

85.000 geschatte risicolocaties. Geconcentreerd in havengebieden en industriële assen. Grootste sites reeds 
onderzocht. 45.000 bodemonderzoeken resulteerden in 6.000 saneringswerken.



KS als grootschalig
testgebied

Periode 1988-1992: uitfasering van de 
steenkoolontginning in Limburg.

1993: opstart van sanerings- en
herontwikkelingsprogramma (EU Rechar-fonds) 

• Proeftuin voor bodemsanering en herontwikkeling;

• Installatie van Technisch-wetenschappelijke
adviescommissie;

• Afspraken rond procesverloop en inpassing in 
juridisch kader (ontwerp bodemsaneringdecreet
goedgekeurd in 1993) ;

• Basisonderzoek naar impact op de bodem (en
grondwater);

• Gefaseerde aanpak van de stortplaatsen (terrils) en
productieterreinen;

• Aandacht voor historisch erfgoed;

• …



Niet alle 
saneringsprojecten

zijn identiek. De 
schaalgrootte kan al 

eens verschillen. 
Maatwerk en

specialisatie dringt
zich op.



Van saneren naar
herontwikkelen

• Beleidsvoorbereiding door OVAM (1999) 
resulteerde in Brownfieldprogramma van 
Vlaamse regering 1999-2004.

• Europees onderzoeksproject CABERNET rond
herontwikkeling van brownfields (2000).

• In 2001 verschijnt eerste wetgeving rond
brownfields in USA.

• Vanaf 2006 zijn geïntegreerde saneringen
onderdeel van OVAM-aanpak.

• Brownfieldconvenantendecreet zorgt vanaf
2007 voor specifiek instrument.



Eerste stappen met 
geïntegreerde 
aanpak

Het mag soms iets meer zijn.

• Voormalig chemische productie locatie La  Floridienne te
Gent werd gesaneerd en omgevormd tot een
containerterminal.

• Saneringswijze en bouwproject zijn op elkaar afgestemd.



Eerste stappen met 
geïntegreerde 
aanpak

Het mag soms iets totaal anders zijn.

• Locatie met voormalige installatie voor houtbehandeling te
Oostende werd gesaneerd en omgevormd tot een ziekenhuis.

• Saneringswijze en bouwproject zijn op elkaar afgestemd.



Beleid is dynamisch, net 
zoals de omgeving



EU ondersteunt
herontwikkeling
van brownfields

Na het CARACAS-project rond risico-
analyse bij bodemverontreiniging, 
werden sinds 1998 diverse Europese
onderzoeksprojecten opgezet rond
sanering en herontwikkeling van 
verontreinigde terreinen.



WHO : niet enkel
met covid begaan

In 2020-2021 verrichtte de WHO 
onderzoek naar de gezondheidseffecten
van verontreinigde terreinen in stedelijk
gebied. Dit resulteerde in aanbevelingen, 
onder andere gebaseerd op de 
ervaringen in 2 Vlaamse brownfields :    
De Krook te Gent en Schotte te Aalst.    
Op de kaft staat Carcoke – Zeebrugge.


