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DUFERCO WALLONIE 

REAL ESTATE Department 

Herinrichting van de site van Forges de Clabecq  
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 Voorstelling van DUFERCO 

 

• Groep opgericht in 1979 / Verhandeling van staalproducten 

• Industriële productie sinds 1996 

• Ontwikkeling van nieuwe activiteiten sinds 2005 (Energie & 

Leefomgeving) 

GROEP 

DUFERCO 

• Afdeling van de Groep Duferco 

• Investeerder & industrieel ontwikkelaar 

Energie 

Logistiek 

Leefomgeving 

• Wereldspeler in de herwaardering van oude industriële 

terreinen 

AFDELING 

DIVERSIFICATIE 

In België is de afdeling Diversificatie geïntegreerd binnen Duferco Wallonie nv. 



Samenstellen van een multidisciplinair team : 

 

 Projectbeheer 

 Sanering 

 Ruimtelijke ordening (CWATUPE) 

 Financiën 

Ontwikkeling van een activiteit om vervuilde 

gronden te saneren  Deep Green nv : 

   Sanering 

   Thermopile© : thermische behandeling In Situ 

   Ontwikkelingscentrum 

 Onderzoek naar saneringscentrum 
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 Duferco en oude industriële terreinen 

 
 

 Maatschappelijke visie: Liever oude industriële terreinen herintegreren 

in het economisch circuit dan braakliggend terrein aansnijden 
 

 Visie als economische speler: 

 Een duurzame partner zijn in Wallonië: Verantwoordelijkheidszin 

 Verlaten vs Participatie in herontwikkeling 

 Het resultaat van de sanering beheersen 

 Een handicap tot een opportuniteit ombuigen: 

  Liever ontwikkeling van een activiteit dan het beheer van 

een beperkt aantal projecten 
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 Voorstelling van de site Forges de Clabecq 

Bruxelles 

Tubize 
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 Voorstelling van de site Forges de Clabecq 

Bruxelles 

Tubize 

Centrum 

Tubize  

Clabecq 

« Forges de Clabecq » 

80 ha 
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 Geschiedenis 

 

 Oorspronkelijke bedoeling: Opnemen in de lijst van prioritaire sites 

Marshall Plan 

 

 2006 : Ontstaan van de afdeling Diversificatie van de groep Duferco  

Beheer van « Brownfields » 

 

 2007 : Principe van Publiek-Private partnerschappen 
 

  sanering ten laste van de privé 

  Overheidsmiddelen bestemd voor noodzakelijke infrastructuur 

 voor de ontwikkeling van Tubize 

   

  Gemeenschappelijke ontwikkeling van een project  van gemengde 

 herinrichting dat wonen en economie samenbrengt: 

 Onderzoeksgroep (2007 – 2009) 

 Begeleidingscomité (2010 - …) 

 

 Beroep op het instrument ‘RUP’ (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) 

1 

2 
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 Geschiedenis 

1752 

Eerste 

activiteiten op 

de site 

2002 

Stopzetting van 

de activiteiten 

2007 

Onderzoeksgroep 

2009 

Perimeter 

RUP 

Waals Gewest, Gemeente Tubize, Duferco, Sarsi, Spaque 

• Bodemonderzoek 

• Eerste ideeën voor herinrichting 

 Zomer 2007 : Indienen vraag voor 

erkenning ‘RUP’ 

 September 2008 : Voorlopig besluit SAR 

 Openbaar onderzoek 

 Overleg met betrokken actoren 

 Mei 2009 : Definitief besluit SAR 
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 Geschiedenis 

1752 

Eerste 

activiteiten op 

de site 

2002 

Stopzetting van 

de activiteiten 

2007 

Onderzoeksgroep 

2009 

Perimeter 

‘RUP’ 

 

Waals Gewest, Gemeente Tubize, Duferco, Sarsi, Spaque 

• Bodemonderzoek 

• Eerste ideeën voor herinrichting 

 Zomer 2007 : Indienen vraag voor 

erkenning ‘RUP’

 September 2008 : Voorlopig besluit ‘RUP’ 

 Openbaar onderzoek 

 Overleg met betrokken actoren 

 Mei 2009 : Definitief besluit ‘RUP’ 

11/2010 

Kaderverdrag en 

Begeleidingscomité 

    - Waals Gewest: 

• Vertegenwoordigers van Minister Henry 

(Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Mobiliteit) 

• Techische en afgevaardigde ambtenaren 

- Gemeente Tubize 

- Duferco 

Lancering van een 

Masterplan & 

participatieve 

aanpak 



9 

 Masterplan : Uitvoering 

 

 Project met regionale uitstraling 

Bijna uitsluitend gelegen op de 

gemeente Tubize 

 Complexiteit & Multidisciplinariteit: 

Ruimtelijke ordening, stedenbouw, 

architectuur, leefmilieu, tewerkstelling…  

 Samenwerking tussen Gewest, Stad en de eigenaar: 

 Contractuele overeenkomst voorziet een 

Begeleidingscomité: 

• Regelmatige bijeenkomsten 

• Integratie van opmerkingen en suggesties  in de  

uitwerking van het Masterplan. 

 Samenstelling van een team van deskundigen & 

studiebureaus 

Vaststellingen Antwoorden 

 SAR = wit blad 

Nood aan een gids voor de uitvoering 

op de site 

 Realisatie van een Masterplan 

 Een effectenrapportage opmaken

 Terugkerende studie : 

 Integratie van de opmerkingen  van de effectenrapportage 

gedurende de studie 

Beslissing 



10 

 Masterplan : Participatieve aanpak 

 
Vaststellingen Antwoorden 

 Nood om het project te 

verrijken: via een kennis van het 

terrein en van de dynamieken 

ontstaan door de actoren. 

 Burgerparticipatie: 

De stedelijke workshops: 

Participatie van bewoners aan de uitwerking van 

het project 

 Impact van het project op de 

naburige gemeenten 

 Bezorgdheid van de 

autoriteiten voor de omvang van 

het project 

 Project bijzonder goed geschikt 

voor co-realisatie- 

 Strategische ambitie op het terrein: 

De Vergadering van actoren: 

Integratie van de ontwikkelingsdoelstellingen en 

van de strategische dimensies voor het project 
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 Masterplan : Participatieve aanpak 
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 Master Plan : Intervenants 

Begeleidingscomité 

Deskundigen 

Effectenrapportage 

Vergadering van 

actoren 

Stedelijke 

workshops 

Eigenaar 

Opmerkingen 

Suggesties 

Aansturing Studies 

Diagnose 

Participatie 

uitwerking 

project 
Aanbevelingen 

Diagnose 
Territoriale 

ambitie 

MASTER 

PLAN 
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 Afbraak 

 
 

Hoogoven 6 : 

 Afgebroken 4 september 2012 

 Vernieuwende afbraakmethode met vijzels/krikken om het volume te 

destabiliseren 

 Zonder explosieven 
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 Afbraak 
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 Sanering 

 

 

 Bodemonderzoek sinds 2002, . . .   aanvullingen, . . .   herzieningen . . . 

 

 Saneringsproject ingediend in december 2010  

 Goedkeuring in september 2011 

 Voorziene beperkingen in gebruik in het saneringsproject worden 

geïntegreerd in het kader van de participatieve aanpak en van de 

uitwerking van het Masterplan 
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 Sanering 

 

Fysisch-chemische behandeling Biologische behandeling 
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 Masterplan 
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 Prochaines étapes 

1752 

Eerste 

activiteiten op 

de site 

2002 

Stopzetting van 

de activiteiten 

2007 

Onderzoeksgroep 

2009 

Perimeter 

‘RUP’ 

11/2010 

Lancering van 

het Masterplan 

Vergunning 

Basisuitrusting 

Perimeter 

‘ZAE’ 

Sanering 

Publieke 

infrastructuur 

Stedenbouwkundige 

vergunning 
03/2012 

Goedkeuring 

Masterplan 


