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Martinet 

 
Beheerder van de site 

• Eigenaar van de site: Stad Charleroi 
• Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een perceel aan ValBiom en de Université de Liège 

Gembloux AgroBioTech. 

Drie huidige gebruikers: 

• Het bureau voor architectuur, landschap en stedenbouw, "Les Marneurs" 
o Contactpersoon: Antonin Amiot + 32 470 86 03 83, contact@lesmarneurs.fr 

• Het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek CRAW 
o Contactpersoon: Gilles Colinet gilles.colinet@uliege.be 

• Een adviesbureau, betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van een mobiele pelletiseringseenheid 
"BeVert" 

o Contactpersoon: Bastian Demets 010 81 52 48, bastian.demets@bevert.be 

Ligging van de site 

Het terrein van de voormalige industriesite van Le Martinet bevindt zich in het westelijke deel van het 
grondgebied van de stad Charleroi. De adressen van de betrokken percelen zijn Rue de Trazegnies en Rue de 
Roux in Monceau sur Sambre (Henegouwen, Wallonië - zie kaarten hieronder). Meer bepaald op het bovenste 
plateau van de voormalige TLC-vlakte (Centre Triage Lavoir) gelegen tussen de bedding van een buiten gebruik 
gestelde industriële spoorlijn en een lijn van de NMBS die nog in gebruik is. 

De betrokken kadastrale percelen zijn Charleroi 17 Div./Monceau-sur-Sambre, sectie A, delen van nrs. 48n en 
49r). 

Oppervlakte van de percelen: 

• 48N – 21 ha 
• 49R – 1,8 ha 

Er werden twee gebieden geïdentificeerd voor de productie van biomassa, waaronder een zone met 
miscanthus en een berkenbos van drie hectare. De totale bebouwbare oppervlakte bedraagt 8,03 ha. 
Momenteel loopt op de site een pilootproject met de aanplanting van wilg en miscanthus. In 2013 werd wilg 
aangeplant als hakhout met zeer korte omlooptijd (op 0,2 ha) met het oog op de valorisatie ervan in een 
plaatselijke biomassaketel. Dit gewas is sinds 2013 het voorwerp van verschillende onderzoeks- en 
monitoringprogramma's. 
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Figuur 1: Luchtfoto van de percelen (Walonmap) 
 

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

Miscanthus 

Wilgen 
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Figuur 3: Plan van de site (sitesforbiomasse.eu) 
 
Historiek 

De Martinet-site maakt deel uit van het vroegere steenkoolbekken van de maatschappij Monceau-Fontaine. De 
site bestaat uit drie zones, genaamd: 

1. de "Fosse n°4 du Martinet" waar zich de oude mijnschachten en vele gebouwen bevonden gelinkt aan 
de mijnbouwactiviteiten. 

2. De "Terril Martinet TLC" met twee slakkenbergen. In deze zone bevonden zich sorteer- en 
wasinstallaties en opslag- en laadruimten voor steenkool. Het is deze zone die beplant werd. 

3. De zone van de spaanplaatfabrieksterrein onder de naam "TL Fabrique d’agglomérés" omvat de 
voormalige schlammbekkens en een braakliggend terrein met de ruïnes van een eerste 
spaanplaatfabriek. 

 
• Sinds 2013: GxABT-EESP werkt op een perceel in fytomanagement met wilgen. 
• 2015: ValBiom sluit zich aan bij de werken van GxABT-EESP. 
• 2017: de mogelijkheid wordt geopperd om deze teelt uit te breiden tot ± 8 ha. 
• 26/09/2019: een door New-C-Land georganiseerde ontmoetingssessie op de Martinet-site die de 

projectdragers in staat heeft gesteld elkaar te ontmoeten en een aanplantingsproject op de marginale 
site van Le Martinet te initiëren. Na deze ontmoetingssessie hebben ValBiom en GxABT samen met de 
stad Charleroi de laureaat gekozen. ValBiom en GxABT worden op de hoogte gehouden van de 
evolutie van het project (administratief, technisch, legislatief). Over de vorderingen wordt vervolgens 
verslag uitgebracht aan het consortium. Het project is dus praktisch autonoom na de New-C-Land-
impuls. 

• 17/03/2022: bezoek aan de ValBiom-site. 

De Manufacture Urbaine (gelegen op enkele tientallen meters van het perceel) heeft belangstelling getoond 
voor het gebruik van de biomassa die op Le Martinet zou worden gegenereerd. Bovendien nemen BEVERT, Les 
Marneurs, ValBiom en GxABT deel aan de bestuurscomités die alle concrete projecten op de Martinet-site 
coördineren. 

Algemene kenmerken van de site 

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

De dichtstbijgelegen wijk ligt achter de twee terrils (Martinet-wijk) en wordt gekenmerkt door een sterke 
verbondenheid met de site (door de betrokkenheid bij het behoud van de terrils en door de sociale dynamiek 
van de gemeenschap). 
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Bodem 

Volgens de bodemkaart bestaat de bodem op het perceel uit kunstmatige of niet 

in kaart gebrachte grond. Bodem (bron bodemonderzoek ISSEP 2010): 

• Zone zuid: Rode mijnsteen en opvulling met schist-steenkool met aanwezigheid van bouwafval 
(bakstenen, grove inerte materialen, ...). 

• Het uiterste oosten van de centrale zone: afwisselend slib en stofkool over een dikte van enkele 
meters. 

De percelen zijn opgenomen in lavendelpaars in de databank van de bodemstaat (percelen waarover de 
informatie louter indicatief is en geen enkele verplichting inhoudt uit hoofde van het bodemdecreet). 

Uitgevoerd project en valorisatieketen 

Er werden drie gebieden geïdentificeerd voor de productie van biomassa: 

1. Een recent ontruimd kerngebied van ongeveer 2 ha (momenteel 6000 m²) voor de aanplant van 
miscanthus. Het is in dit gebied dat het experimentele korte omloophout met zeer korte rotatie is 
gelegen. Het zal daar worden onderhouden. 

2. Verder is er een 3 ha groot berkenbos bestaande uit natte laagtes dat duurzaam zal worden beheerd 
voor het behoud en de bescherming van de bestaande fauna en flora. 

3. Er zal, tot slot, tegelijkertijd een coherente aanpak op de hele site worden toegepast om de 
verschillende erfgoedelementen en de intrinsieke landschappelijke kwaliteiten van de Martinet-site te 
valoriseren. De verschillende gebouwen bieden onderdak aan tal van economische en culturele 
spelers: de wijnboeren van Le Martinet, de brouwerij van La Manufacture Urbaine, een bakkerij, enz. 
Het uiteindelijke doel is om in een extra kort circuit de energie te kunnen produceren die nodig is voor 
deze verschillende bedrijven. 

Belemmeringen en beperkingen 

De site is marginaal vanwege de oorsprong ervan: een voormalig industrieterrein voor steenkoolwinning dat 
verontreinigd is met PAK's, MO, ZM, ... 

De voornaamste belemmering voor de verwezenlijking van het project is het financiële aspect. De groep van 
Les Marneurs heeft het project immers op eigen kosten moeten uitvoeren. 

Kansen 

- De terbeschikkingstelling van de site door de stad Charleroi 
- De integratie in een lokaal beheers- en bestuursstelsel. 
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Foto's 

ValBiom - Maart 2022 
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Aanplanting van wilgen 
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