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Metaleurop 

Levering van miscanthus als input voor biomassaketels 
 
Beheerder van de site 

Heel wat landbouwers zijn getroffen door de diffuse verontreiniging die door de vroegere gieterij Metaleurop 
werd gegenereerd. De industriële site werd ontmanteld en kreeg een andere functie. 

Ligging van de site 

Het betrokken gebied is groot en strekt zich uit over verschillende gemeenten in Le Nord en Pas de Calais. Er 

werden concentratieperimeters van zware metalen (Pb, Cd) gedefinieerd. 

 

 

Bron studie Blézat 2005 
 
Historiek 

In het hart van het vroegere mijnbekken van Nord-Pas de Calais loosde een loodgieterij (Metaleurop Nord, 
Noyelles-Godault) aanzienlijke hoeveelheden stof, van 1894 tot 2003, toen ze haar activiteiten stopzette. De 
afzetting van deze stofdeeltjes op het bodemoppervlak heeft geleid tot een aanzienlijke verontreiniging van de 
bodem, met name met cadmium, lood en zink. De versnippering van de landschappen door antropogene 
belastingen (vroegere industriële en mijnbouwactiviteiten, hoge bevolkingsdichtheid, dicht 
communicatienetwerk, ...) is een ander kenmerk van het bestudeerde gebied. 
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Algemene kenmerken van de site 
Op de landbouwpercelen blijft de verontreiniging beperkt tot de ploeghorizont, en de gewassen die geteeld 
worden op bodems met meer dan 200 mg Pb en/of 4 mg Cd per kg (drooggewicht) overschrijden vaak de 
geldende reglementaire waarden voor levensmiddelen en diervoeders. Deze sector beslaat 750 ha 
landbouwgrond, waarvan de sanering niet eenvoudigweg kan worden gebaseerd op klassieke technieken van 
afgraven en vervangen van verontreinigde grond. 

Uitgevoerd project en valorisatieketen 
De uitdagingen waren de beoordeling van de ecologische levensvatbaarheid van de voorgestelde 
beheersmethoden en het leveren van een bijdrage aan een duurzame omschakeling van de landbouw in een 
sector die in grote moeilijkheden verkeert. Deze bijdrage kan geleverd worden door innovatieve technologieën 
te ontwikkelen die gebruik maken van plantaardige biomassa verkregen uit met metalen verontreinigde bodems, 
voor de productie van energie. Het doel was om gediskwalificeerde landbouwgrond weer economisch 
aantrekkelijk te maken en tegelijk te voldoen aan de verwachtingen op milieu-, economisch en sociaal gebied. 

Er is een vereniging van landbouwers opgericht, "Agriculture et Territoires", die tot doel heeft 
nieuwe agrarische toepassingen te vinden voor vervuilde grond. 

Er worden verschillende oplossingen getest, waaronder miscanthus, dat het voordeel heeft dat het de zware 
metalen 
niet exporteert en ze in de bodem houdt, dankzij het dichte vegetatiedek. 

Het beplante areaal is toegenomen van 6 hectare in 2007 tot bijna 30 hectare vandaag. 

Tot dusver is slechts één afzetmogelijkheid benut, namelijk die voor de bevoorrading van drie 
biomassaverwarmingsinstallaties die zijn aangesloten op een 
warmtenet. 

De eerste site is een particuliere structuur die verschillende gebouwen verwarmt in de gemeente Liévin, op 25 
km van de productiesite. 

De tweede site is de gemeente Ostricourt, gelegen in het productiegebied. Het verwarmingsinstallatie werd in 
november 2021 in gebruik genomen en dekt de verwarmingsbehoeften van een scholencomplex. 

De derde site is de gemeente Leforest, gelegen in het productiegebied. De verwarmingsinstallatie produceert 
warmte voor de behoeften van het zwembad, dat in september 2022 weer open zal gaan voor het publiek. 

De totale oppervlakte die nodig is om in al deze behoeften te voorzien, wordt geraamd op ongeveer 30 hectare. 

Belemmeringen en beperkingen 

Hoewel het gebruik van miscanthus voor energiedoeleinden verscheidene voordelen heeft, blijft de sector 
kwetsbaar. Er werden verschillende factoren geïdentificeerd die de teelt van miscanthus belemmeren: 

• De hoge kost van het aanplanten 
• Het feit dat er geen inkomen is voor het eerste jaar of zelfs het tweede jaar 
• De lage marge die de landbouwers in sommige jaren met dit gewas hebben behaald in vergelijking met 

andere gewassen 
• Het zoeken naar afzetmogelijkheden is een eerste vereiste voordat oppervlakten ingenomen kunnen 

worden 
• De opslag van de geoogste volumes is een niet te verwaarlozen punt. De lage dichtheid van miscanthus 

vereist 
dat men beschikt over een aangepast volume 

• Door zijn aard moet miscanthus lokaal worden gebruikt vanwege zijn dichtheid en de transportkosten. 

Kans 
De hoge bevolkingsdichtheid in het gebied genereert een grote warmtebehoefte. Er is dus potentieel om deze 
keten in het gebied verder te ontwikkelen. 

Bovendien maakt de aanzienlijke stijging van de kosten van fossiele brandstoffen (gas, olie, elektriciteit) deze 
projecten interessant en samenhangend in termen van broeikasgasreductie en koolstofopslag. 
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Verwarmingsinstallatie 
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Verwarmingsinstallatie 
in Liévin 

 

 

Oogst van miscanthus 
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