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Bodemkwaliteit in Gent in kaart gebracht

De Stad Gent en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) brengen

in kaart hoe gezond de Gentse grond is. Via deze website kunnen Gentenaars en

Gentse bedrijven te weten komen of ze een ‘risicogrond’ hebben. In Gent zijn er

naar schatting 4.500. Op elk van die gronden moet een bodemonderzoek

gebeuren voor overdracht of ten laatste in 2028.

Stap voor stap

⏲

http://www.degrotegrondvraag.be/


De OVAM lanceert ‘De Grote Grondvraag’ nu ook in Gent. Samen met de Stad Gent vraagt de

OVAM aan grondeigenaars in Gent om hun grond te controleren via

www.degrotegrondvraag.be. Daar 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 weer gezond te
maken. Want een vervuilde bodem houdt gezondheidsrisico’s in.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu

Vrijstellingen

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 weer gezond kan worden. Voor bepaalde sectoren zet 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 om een gezond leefmilieu te kunnen garanderen. Maar ook
omdat we beseffen dat de aanpak van die historische erfenis een unieke
hefboom is om nieuwe woon-, werk- of recreatiemogelijkheden te creëren.'
— Henny De Baets, administrateur-generaal OVAM 

Hoe gezond is uw grond?

https://persruimte.stad.gent/www.degrotegrondvraag.be
https://www.ovam.be/vrijstelling-onderzoeksplicht
https://www.degrotegrondvraag.be/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Contact

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Bert Willaert, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0478 63 12 46, e-mail bert.willaert@stad.gent

Jan Verheyen, OVAM, gsm 0479 89 07 46, e-mail jan.verheyen@ovam.be

Bevoegd

Veelgestelde vragen

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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