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DEME’s milieudochter DEC start met saneringswerken
op voormalige Eandis site in Kortrijk


Verlaten fabrieksterrein wordt woongebied



Brownfieldproject past in masterplan voor stadsvernieuwing wijk Overleie

ZWIJNDRECHT - KORTRIJK | DEME Environmental Contractors (DEC) is gestart met
saneringswerken op de voormalige Eandis site in Kortrijk. Het brownfield project aan de
Menenpoort wordt herontwikkeld tot een woon- en groenzone met ondergrondse
parking. Het terrein van 1,5 ha maakt deel uit van een grootschalig vernieuwingsproject
in Kortrijk dat zich uitstrekt van aan de Leie tot het nabijgelegen Astridpark.
De sanering van de vroegere Eandis site in Kortrijk behoort tot een algemeen sloop- en saneringsproject
waarbij nutsbedrijf Eandis in totaal 9 voormalige fabrieksterreinen aanpakt. Naast Kortrijk gaat het om
bedrijfsgronden in Eeklo, Herentals, Mechelen, Willebroek, Oostende, Ronse, Tielt en Veurne. De
werken worden telkens uitgevoerd door de tijdelijke handelsvennootschap G2G (Gasfield to Greenfield)
die een partnerschap vertegenwoordigt tussen Sita Remediation en DEME Environmental Contractors
(DEC).
De bodem van de vroegere Eandis site in Kortrijk is o.a. vervuild met teer, een residue van gas dat er
jarenlang gewonnen werd uit cokes. Na de afbraakwerken start DEC vanaf midden juni 2016 met het
afgraven van de bodem. De vervuilde grond wordt afgevoerd en verwerkt in DEC’s
grondrecyclagecentra in Zeebrugge en Kallo.
Dirk Ponnet, algemeen directeur DEC Vlaanderen: “De werken in Kortrijk zijn delicaat en vrij complex
door de veelheid aan ondergrondse leidingen en kabels die de site doorkruisen. Na de afbraakwerken
worden sleuven gegraven om de aanwezige nutsinfrastructuur te verleggen. Bij de saneringswerken
houden we uiteraard rekening met de toekomstige ontwikkeling van het gebied waarvan de contouren
zijn vastgelegd in samenspraak met het stadsbestuur”.
Eens de saneringswerken zijn afgerond, wordt het terrein verkocht aan een ontwikkelaar die het
stadsvernieuwingsproject kan uitvoeren. In samenwerking met het stedenbouwkundig bureau Arch &
Teco is hiervoor een ontwerpontwikkelingsplan uitgewerkt. Potentiële kopers hebben meteen een
verkavelingsvergunning op zak.
Wout Maddens, schepen van Stedenbouw en Stadsvernieuwing Kortrijk : “Dankzij het werk van
DEC zullen we deze oude, vervuilde kankerplek aan de rand van de stad kunnen omtoveren tot een
groene, prachtige woonomgeving. De stadsvernieuwing van Overleie zal zo weer een nieuwe boost
krijgen.”
De saneringswerken op de voormalige Eandis site in Kortrijk duren tot eind 2016.

Inplantingsplan brownfieldproject Menenpoort Kortrijk

Toekomstig ontwikkelingsplan brownfieldproject Menenpoort Kortrijk
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Over DEME
De Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep DEME is een internationale marktleider voor
complexe waterbouwwerken.
Gedreven door een aantal wereldwijde uitdagingen (stijgende zeespiegel - schaarste van natuurlijke
grondstoffen - toenemende energievraag - terugdringing van CO2-uitstoot - verontreiniging van onze
waterlopen en bodems) is DEME van een louter bagger- en landwinningsbedrijf uitgegroeid tot een
multidisciplinaire en innovatieve waterbouw- en milieugroep die wereldwijd actief is.
Voortbouwend op 150 jaar ervaring en knowhow is DEME intussen organisch gegroeid in een reeks
aanverwante sectoren, zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, het uitvoeren van
complexe waterbouwprojecten in EPC-verband, inclusief civiele werken, de ontwikkeling en bouw van
hernieuwbare energieprojecten, de dienstverlening aan de olie-, gas- en energiesector, het saneren en
recycleren van vervuilde grond en slib, het winnen van marine grondstoffen (granulaten en mineralen)
etc.
Dankzij een geïntegreerde bedrijfsstructuur profileert DEME zich sterk als een ‘global solutions provider’
die klanten totaaloplossingen aanbiedt. DEME beschikt over de meest moderne, hoogtechnologische en
veelzijdige vloot.
DEME is in België uitgeroepen tot ‘Onderneming van het Jaar 2015’ en telt wereldwijd 4600
medewerkers. In 2015 realiseerde de Groep een omzet van 2,35 miljard euro.
www.deme-group.com

