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1. Context en algemene doelstellingen 

Het project New-C-Land beoogt de valorisatie van marginale sites door de productie van plantaardige biomassa 
die wordt gebruikt voor energie en materialen. Het project helpt grensoverschrijdende gebieden voor te 
bereiden op een groter aanpassingsvermogen ten voordele van het klimaat en de milieutransitie. Het originele 
van New-C-Land is dat het gronden met beperkingen in aanmerking neemt, zoals lineaire percelen (weg, spoor, 
rivier), landbouwgebieden in de onmiddellijke nabijheid van woningen en gevoelige infrastructuur en 
braakliggende terreinen. Het standpunt van New-C-Land is dat de terreinen met gewoonlijk slecht beheerde 
vegetatie, diensten aan de samenleving kunnen leveren. Deze diensten kunnen betrekking hebben op het 
landschap, het leefmilieu, de gezondheid, de economie en sociaal van aard zijn. De geleverde diensten kunnen 
worden uitgebreid en verschillende beheerscenario's moeten en kunnen aan de gemeenschappen worden 
voorgesteld. Zo kan een stedelijk braakliggend terrein dat op herwaardering wacht of een herwaardeerde 
ruimte die op hergebruik wacht, worden beheerd volgens een scenario dat tegelijk beantwoordt aan de 
verwachtingen van de beheerder, het grondgebied en de samenleving (Figuur 1). In overleg met alle 
belanghebbenden moet het juiste evenwicht worden gevonden om het gebruik van de grond in de lokale en 
regionale context te optimaliseren. 

 

 

Figuur 1: Potentiële diensten die worden geleverd door de marginale gronden, volgens verschillende beheerscenario's. Het 
fytomanagementplan 1 kan overeenstemmen met een bloeiend braakland dat is aangelegd om de biodiversiteit te 

bevorderen en de site in een paar maanden een goed imago te geven. De redelijke kosten voor de aanleg compenseren de 
geringe waarde van de biomassa als input voor methanisering. Het fytomanagementplan 2 kan een wilgenbos zijn dat 

wordt beheerd als hakhout met korte omlooptijd, waarvan het hout wordt gevaloriseerd voor verwarming. Deze 
aanplanting van wilgen kan een toevluchtsoord zijn voor tal van diersoorten en een invloed hebben op de lucht- en 

waterkwaliteit. De kosten van het planten en rooien van bomen verminderen echter het rendement van de investering van 
de aanplanting op korte termijn. 

 
De braakliggende terreinen vertegenwoordigen een aanzienlijk grondpotentieel op het grondgebied van de 
Europese metropool Rijsel (MEL), (alle eigenaars ongeveer 551 ha, al dan niet bebouwd, van het landbouw- en 
industrieel type; bron inventaris braakliggende terreinen 2018 uitgevoerd door de Directie Erfgoed van de 
MEL). Het Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais (EPF) is een belangrijke speler op het gebied van 
hergebruik van grond en komt tussen in de eerste fasen van stadsvernieuwing. Na het slopen van de 
gebouwen, de behandeling van de geconcentreerde vervuilingsbronnen en de plaatsing van een omheining om 
de veiligheid van de site te garanderen, gaat het EPF door met de behandeling van de bodem door 
bodembedekkers aan te brengen. Op deze vergraven bodems wordt meestal een bedekking van Poaceae 
(raaigras, zwenkgras, ...) in combinatie met kleine Fabaceae (kruipende klaver, rolklaver) ingezaaid. Dit 
goedkope vegetatiedek heeft het voordeel dat er snel een dicht plantendek ontstaat dat het mogelijk maakt de 
waterafvloeiing, hitte-eilanden en de overdracht van stof naar de oeverpopulaties te beperken, alsook de 
kolonisatie door houtachtige, ruderale, invasieve of zelfs beschermde plantensoorten. De aanwezige Fabaceae 
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vormen een voedselbron voor tal van wilde en gedomesticeerde bestuivers. De aangelegde "bloeiende" weiden 
dragen ook bij tot de verbetering van het leefklimaat, vooral als er een min of meer lange periode ligt tussen de 
actie van het EPF en de eerste heraanleggingswerken door de overnemer. 
Naast de noodzaak voor de gebieden om zich te vernieuwen, zijn de burgers ook bekommerd om de behoefte 
aan natuur en het behoud van de biodiversiteit. Het beheer als bloeiend braakland kan een antwoord bieden 
op de uitdagingen van het behoud van de biodiversiteit. Bloemrijke braaklanden zijn immers ruimten die 
worden beheerd door de aanplanting van een kruidlaag waarvan de vegetatie bestaat uit een mengsel van 
soorten eenjarige bloeiende planten (korenbloem, gele ganzenbloem, kamille, bernagie, ...) of vaste planten 
(knoopkruid, duizendblad, margriet, ...). Deze vegetatie kan een toevluchtsoord vormen voor diverse 
diersoorten zoals insecten en vogels. Kleine gebieden kunnen een belangrijke rol spelen bij de continuïteit van 
ecologische corridors (groen raster in Japanse trappen) en bij het verbeteren van de diversiteit op 
landschapsniveau. 

Het gebruik van marginale sites voor de productie van diensten voor de samenleving stuit op weerstand bij 
niet-deskundigen op dit vlak, in het bijzonder vanwege de uitdagingen van de restverontreiniging van de 
bodems. Ter herinnering, de bodemverontreinigende stoffen kunnen in twee categorieën worden 
onderverdeeld: organische en anorganische. Organische verontreinigende stoffen zijn meestal samengesteld 
uit meerdere atomen en vormen grote moleculen. De overdracht van de bodem naar de plant via de wortels is 
gering of onbestaande als gevolg van de fysische (moleculaire verdringing) en chemische (hydrofobiciteit) 
eigenschappen van deze moleculen. Zo worden petroleumkoolwaterstoffen (PHC's), polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK's), benzeen-tolueen-ethylbenzeen-xyleen (BTEX) en de overgrote meerderheid van de 
vluchtige organische halogeenverbindingen (VOX) niet door de wortels aan planten overgedragen. Onder 
bepaalde omstandigheden kunnen zij door de biologische activiteit van de bodem worden afgebroken. 

Anorganische verontreinigingen omvatten metalen (Cd, Cu, Pb, Ni, Pb en Zn) en metalloïden (As, Hg), en 
worden over het algemeen metalen sporenelementen (MSE's) genoemd. Deze atomen zijn kationen waarvan 
de fysische en chemische eigenschappen lijken op die van de minerale elementen die essentieel zijn voor het 
leven van de plant (Ca, Mg, Fe, ...). In de bodem kunnen MSE's zich binden aan organisch materiaal en klei. 
Alleen in water opgeloste MSE's (ionische vorm) kunnen echter door planten worden opgenomen. De MSE's 
passeren vervolgens langs de kationenpompen van de plant tijdens de plantenvoeding. Er dient te worden 
onderstreept dat de meeste planten (en hun mycorrhizaschimmels) over strategieën beschikken om 
metaalionen te vermijden en te sequestreren. Bovendien bevindt de zone van de wortelprospectie zich in de 
eerste 20-30 cm vanaf het oppervlak en komt deze niet noodzakelijk in contact met dieper gelegen 
vervuilingsbronnen. 

Over het algemeen wordt een bloeiende braakland in de herfst gemaaid. De rendementen aan biomassa 
bedrage ongeveer vijf ton/ha ruw materiaal, onder optimale landbouwomstandigheden. De vraag is dan wat er 
met deze biomassa moet gebeuren, en men kan kiezen om ze ter plaatse te laten, om ze als veevoeder te 
valoriseren (als ze op gezonde grond is geteeld), of om ze naar een composteringscentrum of een 
methaniseringseenheid te brengen. Methanisering is een manier om biomassa om te zetten in energie (biogas) 
en kan de energiemix van het gebied vervolledigen. Door ADEME gesteunde onderzoeksprojecten, zoals 
CARMEN zijn bezig met de valorisatie door methanisering van maaigras afkomstig van wegbermen. Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de inputs en het digestaat wat het MSE- en PAK-gehalte betreft. 
Mits bij de oogst voorzorgsmaatregelen worden genomen, is het mogelijk deze biomassa door middel van 
methanisering om te zetten in energie, zonder dat de kwaliteit van het digestaat wordt aangetast. 

Momenteel staat de regelgevingscontext van centra voor de terugwinning van organisch afval niet toe dat 
biomassa wordt gevaloriseerd die is geproduceerd op marginale gronden, met name op braakliggende 
terreinen en in andere stedelijke ruimten. Het lijkt van belang een dialoog tot stand te brengen tussen de 
beheerders van sites, de territoriale gemeenschappen en de overheidsdiensten, met name de DREAL en de 
DRAAF, zodat dit soort ontwikkeling zo goed mogelijk beantwoordt aan de verwachtingen van de 
belanghebbenden en de burgermaatschappij. 
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2. Doel van de demosite van GTI Sodifac 

Het experiment op de site van GTI Sodifac is bedoeld als demo. Deze site heeft een oppervlakte van 2 ha en ligt 
op het kruispunt van de Rue Pierre de Roubaix, de Rue Mulhouse en de Rue Victor Hugo in Roubaix. De site 
werd in 2019 door het Etablissement Public Foncier voor rekening van het MEL aangekocht, ontmanteld en 
bewerkt. Een vastgoedproject voorzag de bouw van 120 woningen, binnen dit en 3 jaar. De verwachtingen van 
het EPF voor de site zijn dus: (1) de site te kunnen opleveren aan de MEL in samenwerking met de gemeente 
Roubaix of aan de voor het vastgoedproject aangewezen projectontwikkelaar, en dit op korte termijn (3 jaar) 
en zonder de extra kosten van het herstel van de site terrein in verband met het rooien van bomen, 
(2) de overlast voor de omwonenden te verminderen, met name uit gezondheidsoogpunt door het opnieuw 
opwaaien van stof, en door bij te dragen aan het goede imago van de wijk, en (3) tijdelijk gebruik of tijdelijke 
bestemming aan te moedigen, zodat de draagtijd ook projecttijd is Dit laatste kan bijdragen tot het behoud van 
de biodiversiteit en een tijdelijk toevluchtsoord vormen voor bestuivende insecten en vogels, en een sociaal of 
artistiek gebruik bevorderen ... Gezien de relatief kleine oppervlakte (2 ha), de betrekkelijk korte periode dat de 
site beschikbaar zal zijn (3 jaar) en het vastgoedproject dat er komt, zullen de economische en sociale functies 
van de site minder nadruk krijgen. 

Het hier voorgestelde experiment is niet in de eerste plaats bedoeld om sociale banden te scheppen of een 
plaats voor het publiek te zijn, en evenmin om winst te maken met de verkoop van biomassa. Het zal echter 
interessant zijn een kosten-batenanalyse uit te voeren van het beheer voor en door de productie van 
plantaardige biomassa. Elk nieuw gebruik van de marginale gronden moet immers op zodanige wijze kunnen 
worden gerealiseerd dat aan de verwachtingen van het gebied wordt voldaan. De kwestie van de economische 
rentabiliteit moet door de overheid en de gemeenschappen opnieuw worden gedefinieerd in het licht van de 
sociale verwachtingen en de gezondheids-, milieu- en landschapsfuncties (of -diensten) die door marginale sites 
worden geboden. Een algemene kostenanalyse zou relevant zijn, met name door de aanplanting te vergelijken 
met de kosten van het herstel van de site in de staat van voor de overdracht, als geen enkel onderhoud wordt 
uitgevoerd. Om nieuwe modellen voor economische ontwikkeling op basis van groene groei te kunnen 
voorstellen, moeten overheden en gemeenschappen toegang hebben tot gegevens van demosites. 

3. Experiment 

3.1. De site van GTI Sodifac 

De site van GTI Sodifac bevindt zich in de wijk Fraternité in het oosten van Roubaix. De site bevindt zich in een 
dichte stedelijke context, tegenover woonhuizen in de Rue Victor Hugo. Vroeger was het een productiesite van 
autohoezen (polyester en elastaan), maar eind 2019 werd ze ontmanteld. Het overgrote deel van het gemalen 
materiaal werd verwijderd. Een deel ervan werd echter op zijn plaats gelaten en verspreid over het 
grondoppervlak (figuur 2), dat op het niveau van het natuurlijke terrein (NT) bleef. 

Wegens zijn industriële verleden wordt de site van GTI Sodifac (voormalige spinnerij Motte-Bossut) in de 
BASIAS-databank vermeld onder het identificatienummer NPC5951837 (verrassend genoeg onder de naam 
Codifac). De site komt echter niet voor in de BASOL-databank, die een lijst bevat van sites met aangetoonde 
verontreiniging. Er werd een verontreinigingsdiagnose uitgevoerd door het EPF, en het zou interessant kunnen 
zijn om de kwaliteit van de bodem aan de oppervlakte te vergelijken met de pedogeochemische achtergrond 
van de stedelijke bodem in de BDSolU-databank. Het site van GTI Sodifac is een typisch voorbeeld van de 
ontmantelde stedelijke ruimten die worden beheerd door het EPF Nord-Pas de Calais. 

Het stadspark Destombes in de Rue Pierre de Roubaix ligt in de onmiddellijke nabijheid van de site. Dit park is 
opgenomen in de groene raster van de MEL. Gezien de biodiversiteitsproblematiek op het grondgebied van de 
MEL lijkt het wenselijk dat de site van GTI Sodifac, zelfs tijdelijk, deel gaat uitmaken van een netwerk van 
biodiversiteitsarchipels en van het stedelijk groen raster. Het tweeledige doel van de site (biomassa en 
biodiversiteit) wordt bekrachtigd door de verkozenen van de stad Roubaix. 

 



6 

 

 

A 
 

 
 

B 
 

 
 

Figuur 2: : Zicht op het noorden (A) en het oosten (B) van de site van GTI Sodifac (24/07/2020) 
 

3.2. Keuze van de plantensoorten 

De demosite van GTI Sodifac is bedoeld om de op planten gebaseerde beheersmethode te evalueren (tabel 1 
en figuur 3). De site Sodifac heeft verschillende beperkingen: 

• De bodems van de site liggen over het algemeen boven opvullingen en zijn dus zeer waterafvoerend. 
De waterretentiecapaciteit van de bodem is laag. Het zal dus nodig zijn planten te zaaien die bestand 
zijn tegen perioden van droogte. Irrigatie van de planten is geen optie. 

• De bodem van de site bevat weinig of geen organisch materiaal. 
• De ingrepen op de site worden toevertrouwd aan een groenvoorzieningsbedrijf. Dit beheer wordt vaak 

ruim van tevoren gepland. De gekozen plantensoorten moeten zeer eenvoudige teeltroutes hebben, 
kunnen groeien op bodems met beperkingen en enkel interventie vereisen bij het zaaien en oogsten. 
Aangezien de site in de stad ligt, is de toegang voor landbouwmachines bovendien beperkt. Het is dus 
niet zeker dat een stoppelploeg beschikbaar zal zijn om de grond oppervlakkig te bewerken. 
Diepploegen moet worden vermeden om geen afbraakmateriaal naar boven te brengen. Grof 
materiaal uit de opvulling kan aan de oppervlakte komen en de bewerking van de grond hinderen. De 
voorkeur gaat uit naar zaaien zonder grondbewerking, met uitzondering van harken. In de periode 
tussen het einde van de sloopwerken (eind 2019) en de inzaaidatum (herfst 2020) zal zich tussen de 
opvullingen een harde aardkorst hebben gevormd. Normaal gesproken wordt het zaaien uitgevoerd in 
de dagen/weken na de sloopwerken. Door deze harde aardkorst moet een deel van de oppervlakte 
van de site oppervlakkig worden bewerkt. Het doel is het belang te evalueren van het al dan niet 
omwerken van de bodem in deze moeilijke pedologische context. 

• Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de site wordt niet overwogen. De fytosanitaire 
behandelingsfrequentie-index (IFT) moet nul zijn. Zaden die met gewasbeschermingsmiddelen zijn 
gecoat, moeten worden vermeden. 

De door plantensoorten geïnduceerde diensten staan vermeld in tabel 1. De mixen van complementaire 
gewassen hebben als doel de bodem te bedekken, een aanzienlijk methanogeen vermogen te hebben en een 
toevluchtsoord te vormen voor de biodiversiteit. Luzerne en wikke, bijvoorbeeld, zijn Fabaceae (vroeger 
peulvruchten) die in staat zijn stikstof uit de lucht te binden. Symbiose met rhizobia kan een belangrijke troef 
zijn op bodems met weinig organisch materiaal, en hun diepe penwortels kunnen voor een goede watertoevoer 
zorgen. 

Haver en rogge zijn granen. Hoewel het natuurrassen zijn, produceren ze korrels die rijk zijn aan vergistbare 
suikers. Haver wordt door de MEL naar voren geschoven om zijn methanogene vermogen. Rogge staat erom 
bekend goed te groeien op arme, droge grond. 
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Een zaadmengsel voor bloeiend braakland kan helpen bloeiende planten te kweken die de ontwikkeling van de 
populaties bestuivende insecten ondersteunen. Indien commercieel beschikbaar, moet de voorkeur worden 
gegeven aan een mengsel van lokale soorten van gecertificeerde regionale oorsprong (van ECOSEM - Wallonië). 
Het zaaien kan het best in de herfst gebeuren (rond 15 september). 

De site, die bedoeld is als demo, kan vanaf de herfst van 2020 plaats bieden aan verschillende afzonderlijke 
zaailingen of mengsels (tabel 2 en figuur 3). Zo kon het EPF de inzaai testen van luzerne (Vlaamse var.); bonte 
wikke, haver (var. Une de Mai), rogge (var. KWS DANIELLO). Deze zaden schijnen verkrijgbaar te zijn bij 
Semence de France (Armentières, 59). Het bloeimengsel (3 kg) is verkrijgbaar bij Ecosem (Be). 

Aanplantingen van zonnebloem, sorgho, soja, ramee, trosgierst, klaver + triticale, luzerne + triticale en een vak 
aromatische planten (wilde tijm, oregano, ...) kunnen worden getest op de micropercelen ten noordwesten van 
de site. Het doel is inzicht te krijgen in het gedrag van deze planten (kieming, groei, bedekking, belang voor de 
ongewervelde fauna, biomassa, ...). 

Na de eerste waarnemingen in de lente en de zomer van 2021 kunnen verdere zaagexperimenten worden 
uitgevoerd. 
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Tabel 1: Door de verschillende plantensoorten geïnduceerde diensten 
 

  
Onkruidbe

strijding 

 
Beperkt het 

opnieuw 
opwaaien 
van stof 

 

Biodiversiteitscorridor 
 

Verhoogt de 
stikstofauto
nomie van 

de site 

 

Welzijn van de inwoners 
 
 
Terugwinning 
door 
methanisering 

Voedt 
honingbij
en 

Voedt de 
kleine 
fauna 

Landschapsont
werp 

Koelte-
eiland 

Luzerne (Medicago sativa; Vlaams type) x x x  x  x  

Bonte wikke (Vicia villosa) x x x  x x x  

Diploïde haver x x  x    x 

Hybride rogge (var. Nasri) x x  x    x 

Zonnebloem (RGT BELLUS; RGT AXELL)   x x  x  x 

Sorgho (RGT AMIGGO; RGT SWINGG)        x 

Soja     x   x 

Trosgierst (Setaria italica subsp. Moharia)        x 

Rode klaver x x x  x x x x 

Triticale    x    x 

Ramee (Boehmeria nivea, L.)         

Vak met aromatische planten (wilde tijm, oregano ...)   x      

Zwenkgras (Festuca rubra, F. ovina; Agrostis) x x     x  

Mesotrofe bloemenweide x x x   x x  

Xero-thermofiele bloemenweide x x x   x x  

 
 
 

Tabel 2: Voorstel van zaailingen (soort en dichtheid) voor de herfst 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luzerne 100% (60 kg/ha) 800 
Bonte wikke (Vicia villosa) 100% (60 
kg/ha) 

800 

Haver 100% (60 kg/ha) 800 
Rogge 100% (60 kg/ha) 800 

 Oppervla
kte 
bij 
benaderi
ng 

(m2) 

Gordel 1 (rode klaver) 3000 

      

 

 Oppervla
kte 
bij 
benaderi
ng 

Zaaidichtheid 

(m2) (40 kg / ha) (20 kg / ha) (5 kg / ha) 

Combinatie metha 1 1200 
Luzerne 
(Medicago sativa) Haver 

 

Combinatie metha 2 1200 
Luzerne 
(Medicago sativa )  Rogge 

Combinatie metha 3 1200 
Bonte wikke (Vicia  

villosa) Haver 

Combinatie metha 4 1200 
Ruige wikke (Vicia  

villosa) Rogge 

   

Combinatie metha biodiv 1 1200 
Luzerne 
(Medicago sativa) Haver Bloemenmix 

Combinatie metha biodiv 2 1200 
Luzerne 
(Medicago sativa) Rogge Bloemenmix 

Combinatie metha biodiv 3 1200 
Ruige wikke (Vicia  

villosa) Haver Bloemenmix 

     
    

   

 

Zwenkgras (Festuca rubra, F. ovina; 
Agrostis) 2000 

 
Mesotrofe bloemenweide 200 

Xero-thermofiele bloemenweide 200 

 

Zonnebloem 50 

Sorgho 50 
Soja 50 
Ramee 50 
Trosgierst (Setaria italica subsp. 
Moharia) 50 

Rode klaver + triticale 50 
Luzerne(Medicago sativa) + 
triticale 50 

Vak met aromatische planten (tijm, wilde 
tijm, 

  

50 
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Figuur 3: Algemene lokalisatie van de geteste zaailingen. 
 

Bovendien sluit dit inzaaivoorstel niet uit dat er een stapel dood hout, roestbomen en een bosje overblijvende 
honingdragende planten worden voorzien die bevorderlijk zijn voor de vestiging van een diersoort met meer 
specifieke ecologische eisen. Deze richtsnoeren zullen ten uitvoer worden gelegd in overleg met het EPF, de 
MEL en de stad Roubaix. 

Om rekening te houden met het belang voor de biodiversiteit van deze beheersmethoden, kunnen van tijd tot 
tijd (mei, juli en september) floristische en faunistische inventarissen worden gemaakt. De biologische 
indicatoren (diersoorten) waarmee rekening wordt gehouden, moeten nog in overleg met het EPF worden 
vastgesteld, om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van het groene raster op het grondgebied te voldoen. 
Rhopalocera (dagvlinders), Orthoptera, Hymenoptera en zelfs spinnen lijken groepen van soorten te zijn die vrij 
sterk reageren op de vegetatiestructuren. Deze opvolging gebeurt buiten het kader van het programma van 
Interreg New-C-Land. 

Bij gelijke biodiversiteit (specifieke rijkdom en overvloed van de soorten) zal de aandacht vooral uitgaan naar 
plantenmengsels die het minst metalen accumuleren. Daarom zal bijzondere aandacht worden besteed aan het 
metaalgehalte (Cd, Pb en Zn) van de geoogste plantendelen. 

3.3. Maaien en exporteren van de biomassa 

Om de beheerskosten te beperken, wordt voorzien om de geproduceerde biomassa op het beste moment te 
maaien en te oogsten ... Er kan ook een interventie aan het eind van de zomer worden gepland. Deze periode 
stemt overeen met het einde van het leven van eenjarige planten en biedt rijpe zaden de gelegenheid om op 
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de grond te vallen, als voorbereiding op een nieuwe levenscyclus. Het is wenselijk om het perceel elk jaar in 
twee fasen te maaien, om ervoor te zorgen dat de kleine fauna nog kan schuilen. Het is belangrijk te maaien op 
een minimumhoogte van 10 cm om te voorkomen dat de bodem wordt gestript, het materieel wordt 
beschadigd en de habitats van lagere mesofauna worden vernietigd. 

De najaarszaailingen worden in de lente groen geoogst. De voorjaarszaailingen worden in de herfst geoogst. 

Tabel 3: Zaai- en oogstperiode naar gelang van de plantensoort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luzerne 100% (60 kg/ha) Herfst Lente 
Bonte wikke (Vicia villosa) 100% (60 
kg/ha) 

Herfst Lente 

Haver 100% (60 kg/ha) Herfst Lente 
Rogge 100% (60 kg/ha) Herfst Lente 

 

 
Het rendement van de biomassaproductie kan worden berekend door het ruwe materiaal ter plaatse te wegen. 
Er moet een weegsysteem worden gebruikt om de op 2 m² geproduceerde biomassa te evalueren. Voor elk 
mengsel zijn drie herhalingen mogelijk. 

In het kader van het project New-C-Land zullen metaalanalyses worden uitgevoerd op 20 tot 30 planten, 
afzonderlijk of in mengsels. Er kunnen bodemmonsters (n = 5) worden genomen om de overdrachtsfactoren te 
bepalen. De analyses van metalen (Cd, Pb, Zn) zullen intern in het laboratorium van LGCgE-Yncréa worden 
uitgevoerd, als basis voor de bespreking. De metaalgehalten zullen worden vergeleken met 5 representatieve 
monsters van groenafval dat normaliter door een methanisator zoals het CVO van Sequedin gaat. Deze 
monsters zullen worden gekozen in overleg met de teams van de MEL. 

3.4. Methanisering van de biomassa 

Biomassa zou kunnen worden opgenomen in de inputmix van een lokale methaniseringseenheid als de 
kwaliteit van de grondstof aan de verwachtingen voldoet. Tot op heden is nog geen enkele locatie formeel 
geïdentificeerd, maar er zijn besprekingen begonnen en deze zullen gedurende het gehele experiment worden 
voortgezet met de DREAL en de vertegenwoordigers van het centrum voor de valorisatie van organisch afval 
van Sequedin (CVO) om de beperkingen in verband met de aanvaarding van deze inputs vast te stellen. 
Methanisering is een manier om biomassa om te zetten in energie. Het is van toepassing op de verwerking van 
de meeste landbouwgewassen en groenafval. Bij deze omzetting van organisch materiaal in afwezigheid van 
zuurstof ontstaat een gasmengsel: biogas, een mengsel dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan en 
koolstofdioxide. Het methaniseringsproces is conservatief voor elementen die geen deel uitmaken van de 
biogassamenstelling. Het overblijvende organische materiaal, de opgeloste mineralen en het water vormen het 
digestaat. De metaalelementen blijven ook in het digestaat achter; ze kunnen in opgeloste vorm aanwezig zijn 

 Zaaien Oogst 
 

(groen) 

Gordel 1 (rode klaver) Herfst Lente 

Gordel 2 (rolklaver + grassen) Herfst Lente 

 

 Zaaien Oogst 
 

(groen) 

Combinatie metha 1 
Luzerne 
(Medicago sativa) Herfst Lente 

Combinatie metha 2 
Luzerne 
(Medicago sativa) Herfst Lente 

Combinatie metha 3 
Bonte wikke (Vicia  

villosa) Herfst Lente 

Combinatie metha 4 
Bonte wikke (Vicia  

villosa) Herfst Lente 

  Lente 

Combinatie metha biodiv 1 
Luzerne 
(Medicago sativa) Herfst Lente 

Combinatie metha biodiv 2 
Luzerne 
(Medicago sativa) Herfst Lente 

Combinatie metha biodiv 3 
Bonte wikke (Vicia  

villosa) Herfst Lente 

Combinatie metha biodiv 4 
Bonte wikke (Vicia  

villosa) Herfst Lente 

 

Zwenkgras (Festuca rubra, F. ovina; 
Agrostis) Herfst Lente 

 
Mesotrofe bloemenweide Herfst Lente 

Xero-thermofiele bloemenweide Herfst Lente 

 

Zonnebloem Lente Herfst 

Sorgho Lente Herfst 
Soja Lente Herfst 
Ramee Lente Herfst 
Trosgierst (Setaria italica subsp. 
Moharia) Lente Herfst 

Rode klaver + triticale Lente Herfst 
Luzerne(Medicago sativa) + 
triticale Lente Herfst 

Vak met aromatische planten (tijm, wilde 
tijm, 

  

Lente Herfst 

 



11 

 

 

en/of in de resterende vaste fase van de input achterblijven. In een logica van agronomische valorisatie, moet 
de kwaliteit van het digestaat voldoen aan de voorschriften tot vaststelling van de grenswaarden voor 
metaalelementen, zoals beschreven in het besluit van 8 januari 1998 tot bepaling van de technische 
voorschriften die van toepassing zijn op de verspreiding van slib op landbouwgrond. De in het kader van dit 
experiment verrichte werkzaamheden zullen het mogelijk maken de capaciteit van marginale gronden voor de 
productie van biomassa voor methaniseringseenheden beter te karakteriseren. 

Gezien de relatief kleine oppervlakte van de site van GTI Sodifac (< 2 ha) en bijgevolg de kleine hoeveelheden 
biomassa (tussen 5 en 10 ton), zou de verandering in de kwaliteit van het digestaat geen belemmering mogen 
vormen voor het experiment. Ter herinnering: de bruto door het CVO verwerkte biomassa bedraagt 300.000 
tot 400.000 ton per jaar, terwijl die van een typische landbouwmethaniseringseenheid ten minste10.000 ton 
bedraagt. Aan de hand van enkele analyses van ruwe digestaten (met inbegrip van een controlestaal) zal de 
invloed van de biomassa van de site van GTI Sodifac op de kwaliteit van de digestaten van het CVO kunnen 
worden gecontroleerd. 

Bovendien zou het interessant kunnen zijn een idee te krijgen van het methanogene vermogen van de 
verschillende biomassamengsels met 3 herhalingen per behandeling, of zelfs vier soorten die afzonderlijk 
worden getest. De meting van het werkelijke methanogene potentieel kan in een servicelaboratorium worden 
uitgevoerd. Offertes worden momenteel ingewonnen, met name bij Innolab. De Eurametha-pool in Arras is in 
aanbouw en zal pas ten vroegste over 2 jaar operationeel zijn. Deze prestatie zal worden betaald door het EPF. 

4. Begeleiding New-C-Land 

Het team van New-C-Land, vertegenwoordigd door een of meer partners, kan in de herfst van 2020 een 
bijeenkomst organiseren. De referent voor biodiversiteit en ecologische engineering van het EPF, de betrokken 
diensten op het niveau van de MEL en de gemeente Roubaix moeten de landschappelijke, milieu-, 
gezondheids-, economische en sociale diensten kunnen bespreken die de site van GTI Sodifac kan bieden. Om 
de aanpak verder te ontwikkelen kan New-C-Land, met de hulp van het EPF, de sites op het grondgebied van 
MEL in kaart brengen die nog wachten op omschakeling en waarvan de beheersmethoden de valorisatie van de 
biomassa mogelijk zouden kunnen maken. 

Bovendien moet, om het einde van de levensduur van de geproduceerde biomassa te plannen, de basis worden 
gelegd voor een partnerschap tussen de eigenaar en de (tijdelijke) beheerder van marginale sites (EPF) en een 
beheerder van een methaniseringseenheid. Het centrum voor de valorisatie van organisch afval (CVO) als 
stedelijk instrument zou voor dit experiment de aangewezen methaniseringseenheid kunnen zijn, afhankelijk 
van de technische en reglementaire haalbaarheid. Tot slot moet een bestek worden opgemaakt van de 
biomassa's om de valorisatie ervan te bestendigen in de methanisatoren van het gebied, met het oog op het 
voortzetten van de aanpak. De DREAL Hauts-de-France gelast de departementale eenheden met de bespreking 
van het reglementaire luik en de eerste gesprekken lijken aan te tonen dat de regelgeving soepeler is voor 
inputs die bestemd zijn voor methanisering dan voor die welke bestemd zijn voor compostering. 

In 2021 kan New-C-Land de bodem/plant-paren bemonsteren op de demosite, en 30-40 plantanalyses en 10 
bodemanalyses (Cd, Pb, Zn) uitvoeren. De factoren van metaaloverdracht van de bodem naar de planten zullen 
dus kunnen bijdragen tot de besprekingen en de keuze van het zaaigoed in de toekomst mee bepalen. Er zou 
een verslag kunnen worden opgesteld waarin de aanpak en de eerste resultaten worden voorgesteld (zie de 
tabel in de bijlage). 

De aanpak van de demosite van GTI Sodifac die door het EPF met steun van het Interreg New-C-Land 
programma is opgezet, zou voor de diensten van het MEL, waaronder de dienst wegenonderhoud en -beheer 
(SEER), de dienst aanleg en beheer van het landschap (SCGP) en de territoriale coördinatoren, aanleiding 
moeten zijn om zich te buigen over de kwestie van de valorisatie van biomassa afkomstig van het maaien van 
de vegetatie via methanisering. Naast deze op het beheer van het afval gebaseerde aanpak lijkt het van belang 
dat de overheid van het grondgebied waarde hecht aan de ecosysteem- en sociaal-economische diensten die 
een doordacht en vernieuwend beheer van marginale sites opleveren, en dat ze nieuwe ontwikkelingsmodellen 
voorstellen die op groene groei zijn gebaseerd. 
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herbages- fauches-bord-routes-methanisation 
 

Bijlage 

Tabel 4: Acties en analyses die door New-C-Land (NcL) kunnen worden uitgevoerd op de demosite van GTI Sodifac 
 
 
 

 2020 2021 2022 2023 
Herfst Herfst Herfst Herfst 

Ontmoeting en sensibilisering van de diensten NcL NcL   
Maaien Zaaien X X X 
Analyse van planten/bodem/digestaten  NcL   
Export biomassa naar methanisator  X X X 
Verslag  NcL  ? (zonder 

NcL) 
 

https://www.ademe.fr/carmen-caracterisation-hap-metaux-herbages-fauches-bord-routes-methanisation
https://www.ademe.fr/carmen-caracterisation-hap-metaux-herbages-fauches-bord-routes-methanisation
https://www.ademe.fr/carmen-caracterisation-hap-metaux-herbages-fauches-bord-routes-methanisation
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