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Leuze-en-Hainaut 

 
Beheerder van de site 

• Het bedrijf Terre à venir, Rue de la Borgnette 19 in Tournai (adres van de eigenaar van het 
terrein). 

• Beheerder van het dossier: Olivier Dumoulin (+32495230599), olivier.terreavenir@gmail.com). 

Ligging van de site 

De site is gelegen aan de Rue Carcauderie, 7900 Leuze-en-Hainaut in de provincie Henegouwen (Waals 

Gewest, België) (zie onderstaande kaarten). 

De betrokken kadastrale percelen zijn de volgende: 

• 227/D P0000 voor 22 are 20 centiare; 
• 226/T P0000 voor 2 hectare 67 are 61 centiare; 
• 225/D P0000 voor 3 hectare 35 are 90 centiare; 
• 309/E P0000 pour 48 are 50 centiare. 
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Historiek 

• 11/10/2021: de heer Dumoulin heeft de site geregistreerd op sitesforbiomass.eu 
• 12/10/2021: eerste contact met S. Moreaux 
• 26/10/2021: eerste videovergadering 

o Aanwezig: O. Dumoulin (Terre à venir), A. Evlard (Valbiom), D. Handerek (ULg – 
GxABT), S. Moreaux (Atrasol), L. Lommel (Atrasol) 

• 29/11/2021: 1ste bezoek aan het terrein + bodembemonstering voor XRF-analyse. 
o Aanwezig: O. Dumoulin (Terre à venir), A. Evlard (Valbiom), B. Louvel (Junia), D. 

Handerek (ULg – GxABT) 
• 07/02/2022: bezoek aan het terrein in het kader van de oproep tot het indienen van blijken 

van belangstelling 
o Aanwezig:  D. Handerek (ULg-GxABT), S. Moreaux  (Atrasol), L. Lommel (Atrasol), Y. 

Fonteyne (Valbiom), B. De Vos (UGent), O. Dumoulin (Terre à venir), O.Poncin 
(Phitec), Dhr. Hendrick (Hemp in a box), 

• 18/02/2022: bemonsteringscampagne van de bodemkolom voor de karakterisering in de 
diepte en volledige analyse. (Resultaat nog onbekend per 01/06/22 - volgt nog) 

Algemene kenmerken van de site 

De zone van Leuze ligt in een peri-urbane context. Ze ligt aan de rand van de stad en wordt begrensd 

door de spoorweg. De zone heeft een totale oppervlakte van 6,7 ha. Ze heeft een zeer lichte helling, 

gericht op het zuidoosten. 

Volgens de bodemkaart heeft het perceel een leemachtige bodem met middelmatige of imperfecte 
natuurlijke drainage. 

Het perceel is niet opgenomen in de databank van de bodemstaat. 
 
Bodem 

Een eerste XRF-bemonsteringscampagne werd uitgevoerd op 29 november 2021. Er werden drie 

bodemmonsters genomen in de ploeghorizont (figuur 1). 

Figuur 1: Plaats van de bemonsteringspunten op het Leuze-perceel. 
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De analyses die werden uitgevoerd, hadden betrekking op de agronomische parameters: 
 

• pH NF ISO 10390, 
• carbonaat NF ISO 10693, 
• organische koolstof NF ISO 14235. 

Metaalverontreinigingen werden getest met de draagbare XRF-spectrometer op de gedroogde 

bodems die tot 250 µm waren gezeefd. 

In het laboratorium kan een niet-verwaarloosbare fractie grove fragmenten, zoals slakken en 

sloopmateriaal, worden waargenomen (figuur 2). 

Figuur 2: Betonfragment en slakken (rechts). 
 

De bodems hebben een neutrale pH van 6,78 ± 0,49. De relatief grote standaardafwijking wijst op 

een heterogeniteit van de bodems aan de oppervlakte. Het gehalte aan carbonaatequivalenten is 

laag (tussen 0 en 4 g kg-1). 

Het gehalte aan organische koolstof is relatief hoog (33,94 ± 2,00 g kg-1). Er kan worden uitgegaan 

van regelmatige aanvoer van organisch materiaal. 

De bodemverontreiniging vertoont geen bijzondere anomalie in een peri-urbane context. De 

gehalten aan Cu, Cr, Ni, Pb en Zn zijn twee keer zo hoog als de gehalten die gewoonlijk worden 

gemeten in landbouwgronden in Noord-Frankrijk (Sterckman et al., 2002). 

Het als slakken omschreven materiaal heeft een bijzonder hoog gehalte aan Fe en Mn. Bovendien is 

het gehalte aan anorganische verontreinigende stoffen relatief hoog, met name arseen, kwik, 

cadmium en tin. Het is waarschijnlijk dat op het landbouwperceel stedelijk organisch materiaal (b.v. 

zuiveringsslib) is terechtgekomen. 

Tweede bemonsteringscampagne: 
 

Analyses aan de gang op 01/06/22 - resultaten volgen nog. 
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Uitgevoerd project en valorisatieketen 

Naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling werden 2 projecten 
ingediend. 

 
1. Het aanplanten van hennep voor de productie van isolatie voor de bouw. 
2. De aanplanting van wilg voor KOH, miscanthus of silphium voor de productie van energie uit 

biomassa. 

De analyse van het consortium en het gebruik van de DST wijzen in de richting van hennep of 
miscanthus. 

 
Na besprekingen met O. Dumoulin werd, gezien de beschikbare oppervlakte, voorgesteld de 2 

projecten te selecteren, elk op de helft van het perceel. 

Belemmeringen en beperkingen 

• Het terrein ligt gedeeltelijk in een overstromingsgebied, zoals blijkt uit onderstaand plan (Figuur 
3). 

 

Figuur 3: Kaart van de overstromingsgebieden 
 

• De aanwezigheid van de waterloop die aan twee zijden (zuid en zuidwest) langs het perceel 
loopt, vereist het behoud van een 6 m brede bufferzone aan weerszijden daarvan. Er moet 
voor een permanent vegetatiedek worden gezorgd. Er werd geconstateerd dat de Japanse 
duizendknoop zich reeds in de bufferzone heeft gevestigd.  Bijzondere aandacht moet 
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worden besteed aan het voorkomen van de verspreiding ervan op het perceel en in de 
aangrenzende percelen. 

 

• De site ligt in de nabijheid van woonwijken ten noorden van het terrein. Met deze nabijheid 
moet rekening worden gehouden. Bovendien is de toegang tot het terrein onderworpen aan 
een erfdienstbaarheid van overpad. De voorwaarden van deze erfdienstbaarheid worden 
momenteel door de notaris opgesteld. 

Kansen 

• Het terrein wordt al enkele jaren bebouwd. Er is weinig of geen voorbereidend werk nodig 
voor de aanplanting van een biomassagewas. 

• Het terrein is goed bereikbaar voor landbouwmachines. 
• Grote oppervlakte 
• Showcase van een innovatief project waarin fotovoltaïsche panelen van de nieuwe generatie 

worden gecombineerd met 
de aanplanting van biomassa. 
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