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Sanering fabrieksterrein op kruissnelheid • Gipsberg binnenkort te bezoeken

55.000 zonnepanelen bekostigen
sanering van Kuhlmannterrein
ZELZATE

De sanering van het Kuhl
mannfabrieksterrein is nu
voor twee derde afgerond.
Op 14 november kunt u de
gipsberg met 55.000 zon
nepanelen bezoeken.

SINT-MARGRIETE

Loos alarm door
automatisch brandalarm
De brandweer van Kaprijke
moest gisterenavond uitrukken
naar SintMargriete. “We kregen
een oproep door een automatisch
brandalarm in de Hontsende
straat”, zegt brandweerkapitein
Patrick Goossens. “Bij aankomst
bleek er gelukkig niks aan de
hand en konden de manschappen
terugkeren naar de kazerne. Beter
zo dan dat we zwaar aan de slag
moeten.” Meteen keerde de rust
terug in het polderdorp. (emt)
EVERGEM

DIRK VERVERS

Snelheidsduivels halen tot
125 per uur op R4

In 2010 dreigde een milieu
ramp op en rond de voorma
lige Kulhmannfabriek. De vo
rige fabriekseigenaar liet het
terrein achter in een erbar
melijke tot gevaarlijke staat.
Bekkens met zuur boven op
de gipsberg dreigden door te
breken, waardoor de omge
ving zou besmet worden. Ge
lukkig is het uiteindelijk zo
ver niet gekomen.
“Vandaag is twee derde van
de gipsberg, die we nu ‘Zon
neberg’ noemen, gesaneerd.
Op een deel van de afgedekte
berg prijken nu 55.000 zon
nepanelen, die mee de sane
ring bekostigen”, zegt pro
jectleider Bartel De Clercq.
In 2009 is de laatste uitba
ter van de voormalige Kuhl
mannfabriek en de gipsstort
plaats failliet gegaan. Hij liet
een zwaar historisch passief
achter waar de overheid
dreigde voor op te draaien.
Het totaal aan sanerings
kosten werd geraamd op
ruim 30 miljoen euro. In
2010 heeft een groep onder
nemers met DEC, Dredging
International, Jan De Nul en
Envisan het terrein aange
kocht en is gestart met de sa
nering.
Er kwam inmiddels een
zonnepanelenpark via de
vennootschap Terranova So
lar dat met 55.000 zonnepa
nelen het grootste van de Be
nelux is geworden.
Het eerste doel was om zo
snel mogelijk een waterdich
te afdek en een leeflaag in
propere aarde aan te brengen
op de gipsberg. Deze werken

Bij een laatste snelheidscontrole
op de R4 werden 376 voertuigen
gecontroleerd en 45 bestuurders
negeerden de toegelaten snelheid
van 90 km per uur. “Er gebeuren
geregeld verkeersongevallen”,
stelt de politie vast. “125 km per
uur is helaas geen uitzondering
op de R4.” (osw)
EVERGEM

Te snel in Droogte

VUM
W

In de Droogte werd een snel
heidscontrole gehouden: 55 voer
tuigen werden gecontroleerd.
Hiervan reden er twaalf sneller
dan toegelaten, dus één op de vijf
voertuigen reed er te vlug. De
snelheid is er beperkt tot 50 km
per uur, maar de hoogst gemeten
snelheid bedroeg 83 km per uur.

De berg is voor twee derde afgedekt en er kwamen al 55.000 zonnepanelen.

BARTEL DE CLERCQ
PROJECTLEIDER

zijn gestart in 2011 en daar
van is nu twee derde afge
werkt. Eind 2016 moet de
volledige gipsberg afgewerkt
zijn. Gedurende vijf jaar is
met een pompenscherm rond
de gipsberg grondwater op
gepompt om verdere ver
spreiding van zuur water uit
de gipsberg naar de omgeving
toe te vermijden.
Eenmaal de gipsberg water
dicht verpakt is, zal de grond

(osw)

OOSTWINKEL

Grote werken vragen
extra maatregelen
ZVD

“Alle vervuilde grond
zal worden afgevoerd
naar gespecialiseerde
grondverwerkers. Het
vervuilde grondwater
wordt opgepompt en
gezuiverd op de site”

W

Vijf jaar geleden dreigden bekkens met zuur water door te breken.

waterkwaliteit in de omge
ving van de berg verder wor
den opgevolgd en aangepakt.
De fabrieksterreinen langs
heen het kanaal GentTer
neuzen worden volwaardig
gesaneerd zodat er een nieuw
bedrijventerrein kan komen.
“De saneringswerken zitten
op kruissnelheid en zullen in
2016 worden afgerond. Alle
vervuilde grond zal worden
afgevoerd naar gespeciali

seerde grondverwerkers. Het
vervuilde grondwater zal
worden opgepompt en wor
den gezuiverd in een water
zuiveringsinstallatie op de
site”, zegt De Clercq.
Op zaterdag 14 november is
er een bezoek mogelijk aan
deze gipsberg, met een gids.
INFO
www.zonneberg.be/nieuws

Om de veiligheid rond de werken
in Oostwinkel te garanderen,
voerde de gemeente Zomergem
extra verkeersmaatregelen in. In
de SintJansstraat wordt enkel
nog plaatselijk verkeer toegela
ten, in de Langestraat kwamen
verkeerskussens om de snelheid
te verlagen. Er geldt een verbod
op zwaar verkeer (+ 7,5 ton) in de
Kruipuit (vanaf kruispunt met
Zwepe richting Oostwinkel), in de
Vlamingstraat (vanaf kruispunt
met Zwepe richting SintJans
straat) en in Leischoot (vanaf het
kruispunt met de Hoekstraat
richting Oostwinkel). (cte)

Kruidvat opent tweede vestiging in Deinze
DEINZE

JRZ

ZULTE

JDV

Eind november wil Kruidvat
in Driespoort Shopping een
tweede vestiging in de Leiestad
openen. De andere winkel be
vindt zich in de Tolpoortstraat.
Filiaalmanager Ann Decleves
van Kruidvat Driespoort is er
met haar team van overtuigd
dat er nog marge tot groei is.
In de vestiging Driespoort zul
len zeven personeelsleden te
werkgesteld worden.
Met deze zaak erbij zijn de
meeste ruimtes van het shop
pingcentrum nu gevuld, na on
der meer Albert Heijn, De
Speelvogel, Action en Interieur
Van Kerkhove.
Binnenkort zwaaien ook de
deuren open van Grand Café
Driespoort en Atita Papierwa
ren. In februari 2016 zijn Mol
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Hendrik De Keukeleire en Kathleen Bauwens van Driespoort en filiaalmanager
Ann Decleves van de nieuwe vestiging van Kruidvat.

ders Schoenen en Mode en
Oxygen Fitness aan de beurt.
Er resten nu nog twee ruimtes
van circa 400 vierkante meter

die niet ingenomen zijn. Ze
worden voorgesteld op 21 no
vember, dan is er de officiële
opening van het centrum. (jdv)

Siouxweekend verwacht weer massa volk
Vanavond start het 22ste Siouxweekend van KSA KAstaar en Chiro
KAdol. In de tenten aan de Rijwegstraat worden vanavond
zevenhonderd gasten verwacht voor een croque monsieur of een
spaghetti. Zaterdag worden 1.700 fuifgangers verwacht. Er is ‘happy
hour’ om 22 uur en er is een defilé van dj's: Les Mecs, No Trixx,
Major J. Tymson, Woestie, radio Tepelklets en radio Side 2. (jrz)

