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Duferco (Sclessin) 

 
Beheerder van de site 

• Eigenaar van de site: Duferco Wallonië 
• Contactpersoon: O. Decocq (0473/977.085) 

Ligging van de site 

Het terrein van 2,4 ha is gelegen aan de Rue Sous les Vignes, 71 in 4000 Luik (in de wijk Sclessin). Het omvat 3 
kadastrale percelen (Luik 27 Div., Div. 1 Ougrée, sectie A, nrs. 87W2, 87X2, 87V2). 

Oppervlakte van de percelen (via WalOnMap): 

• 87W2 – 2,26 ha 
• 87X2 – 910 m² 
• 87V2 – 484,6 m² 

 

Figuur 1: Plan van de site (sitesforbiomasse.eu) 

 
Figuur 2: Plan van de site - Luchtfoto (sitesforbiomasse.eu) 

Opmerking: De actoren van het Duferco-project werden met elkaar in contact gebracht op een informatiesessie 
van New-C-Land. De site werd vervolgens niet opgevolgd of effectief aangelegd in het kader van het project. 
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Historiek 

Het is een industrieel braakland dat bekend staat als "Chimeuse-Est" en waar cokesovens stonden (1873-1908). 
Het was ook de locatie van de kolenmijn en de cokesovens van Tilleur Ougrée (1908-1927) en van de SA Engrais 
et produits Chimiques de la Meuse 
"Chimeuse" (1928-1957), een fabriek waar kunstmest en chemische stoffen werden gemaakt (productie van 
ammoniak en 
derivaten (ASED) (1957-1961)). 

• In 1961: einde van de activiteiten. Aankoop van de site door Distrigaz (nu Fluxys). 
• 2011 – 2014: wettelijke herbestemming van de site  zones met economische activiteiten van het type 

KMO en 
residentiële zone aan de straatkant. 

• 2017: aankoop van het terrein door Duferco Wallonie. 
 Pilootsite voor het uittesten van innoverende technieken voor de sanering van verontreinigde 

bodems 
 Aanplanting van energiegewassen die fytoremediatieprocessen combineren 
 Geleidelijke integratie van de verontreinigde grond in de projecten en/of de vooruitzichten voor 

herontwikkeling van de site 
• 2019: start van studies naar bodemverontreiniging (wordt afgerond). 
• 2020: studie naar de technisch-economische haalbaarheid van het beheer van de verontreiniging van 

de site door fytomanagement. Aanplanting van miscanthus. 
 

 
Figuur 3: Kaart van de historische installaties van "Produits Chimiques de la Meuse" en ligging van de site van Chimeuse-
Est 

 
Begeleiding New-C-Land 

• 26/09/2019: de door New-C-Land georganiseerde ontmoetingssessie op de Martinet-site heeft 
Duferco in staat gesteld een aanplantingsproject op de site van Sclessin te initiëren en te 
concretiseren.  Duferco heeft een beroep gedaan op verschillende bedrijven, zoals Naturem Solutions 
en Promisc, om een aanplanting (miscanthus) aan te leggen en deze, alsook de aanwezige vervuiling, 
te controleren. Ook de universiteit van Leuven was erbij betrokken. 
Duferco heeft bevestigd dat dit mogelijk is gemaakt door de vergaderingen die over Martinet zijn 
gehouden en de begeleiding die door New-C-Land werd geboden (in de vorm van informatie over het 
concept fytomanagement, enz.). Duferco heeft de ambitie om op korte termijn verder te gaan dan 
onderzoeksprojecten en het aanbod vanuit hun marginale sites te ontwikkelen. 

• 16/03/2022: bezoek aan het terrein georganiseerd door de partner ValBiom 
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Algemene kenmerken van de site 

De site is op het bestemmingsplan gelegen in een ZACC, een zone waarvan de inrichting door de gemeente aan 
een overlegprocedure is onderworpen. 

Hoewel de site buiten de zone ligt, werd besloten dit project over te dragen aan New-C-Land omdat Duferco 
een speler is in de impactzone en een sleutelrol speelt in het beheer van marginale sites. 

Bodem 

Volgens de bodemkaart (WalOnMap) bestaat de bodem op het perceel uit kunstmatige of niet in kaart gebrachte 
grond. 

Het oppervlak is over het algemeen vlak en begroeid, onbebouwd met enkele restplaten. De bodem bestaat uit 
verschillende opvullingen (slakken, soms koolstofhoudend fijnslib, rode modder, gemarmerde en witte 
modder, afvalgesteente van de steenkoolwinning) over het gehele terrein (gemiddeld 6 m diep). 

De percelen zijn in de databank van de bodemstaat opgenomen in perzikkleur (percelen waarvoor 
bodembeheermaatregelen zijn uitgevoerd of voorzien moeten worden). 

Uitgevoerd project en valorisatieketen 

Een proefproject van aanplanting van miscanthus (ongeveer 200 m²): 

1. Voorbereidende werkzaamheden om de plantzone los te maken (met een minikraan tot een diepte 
van ongeveer 30 cm + verwijdering van grof materiaal). 

2. Handmatig wieden (de droge omstandigheden en het bodemtype waren gunstig voor de niet-
ontwikkeling 
van onkruid). 

3. Aanplant en irrigatie van twee reeksen rijen op twee bodemmodaliteiten (open zone – 7 rijen: L1 tot 
L7 en een zone die is herbeplant met berkenbomen – 5 rijen: R1 tot R5 – zie onderstaand schema). 
Ruwe grond, met groenafval gecomposteerd of met neosol beheerde zone (L6-L7). Gebruik van een 
biostimulant op basis van wormencompost (PURLife) bij het planten en om de 15 dagen op bepaalde 
rijen. Doelstelling: de groeisnelheid/het rendement op neosol vergelijken met die van aanplanting 
rechtstreeks in verontreinigde grond. 

Er werd gekozen voor miscanthus om snel biomassa te verkrijgen en deze snel te kunnen valoriseren. Een 
valorisatie voor energie (als ketelinput) is gewenst. 
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Figuur 4: Plantschema - site Chimeuse-Est Duferco Sclessin 
 
Belemmeringen en beperkingen 

• Technische beperkingen met een zeer gecompliceerde bodem/substraat van de site (opvullingen die 
bouwafval bevatten van het type "bakstenen', verontreiniging, betonplaten, ondergrondse 
structuren). Het succes van de aanplanting zal afhangen van de maatregelen die stroomopwaarts 
worden genomen door Promisc. Een oplossing zou de aanvoer van voorbewerkte grond (neosol) 
kunnen zijn, op 20-30 cm. In acht te nemen: de traceerbaarheid en verplaatsing van grond 
(traceerbaarheidsbesluit – analyses te voorzien). 

• Aanwezigheid van nutsvoorzieningen, pylonen of bovengrondse elektriciteitsleidingen. 

Kansen 

Een eigenaar die gesensibiliseerd is voor fytomanagement wat leidt tot een snelle uitvoering van het project. 
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Foto's 

ValBiom – Maart 2022 
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Foto's Duferco 
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