
EEN VOLLEDIG PAKKET AAN SANERINGSTECHNIEKEN

 BIOLOGISCHE REINIGING

Biologische reiniging is een uitstekende reinigingsmethode 
voor gronden die vervuild zijn met ‘lichtere’ fossiele brand-
stoffen zoals diesel, benzine, kerosine ... voor bijvoorbeeld 
gronden afkomstig van de sanering van oude benzinestations 
of gronden rond lekkende stookolietanks. 

Soil remediation

 FYSICO-CHEMISCHE REINIGING

SUEZ beschikt in Grimbergen over een state-of-the-art rei-
nigingsinstallatie voor het toepassen van fysico-chemische 
reiniging op verontreinigde gronden of alternatieve stromen. 
Bij deze reinigingsmethode zetten we een combinatie van 
fysische scheidingsmethodes en chemische reiniging in om 
de vervuiling maximaal te scheiden van de gereinigde grond-
stromen. Deze methode laat toe om een grote fractie aan 
gereinigd zand en puin te recupereren. Het overblijvende 
residu bevat een hoge concentratie aan vervuiling. Dit voeren 
we af naar erkende stortplaatsen.  THERMISCHE REINIGING 

Wanneer de organische verontreiniging te zwaar is voor biologische reiniging, dan biedt thermische reiniging een oplossing. 
Bij deze reinigingsmethode wordt de verontreiniging aan hoge temperatuur vergast in een trommeloven. Het gaat om een 
verhitting waarbij de verontreiniging uitdampt. De rookgassen ondergaan vervolgens een behandeling in een naverbrander, 
waarna ze gezuiverd worden.

 RECYCLAGEPRODUCTEN

Als eindresultaat van de fysica-chemische reiniging ontstaan 
er waardevolle recyclageproducten. SUEZ zoekt voortdu-
rend naar afnemers die interesse hebben in gewassen zand 
of puin ICOPROI. Deze producten zijn perfect herbruikbaar 
in betoncentrales, als aanvulzand bij wegeniswerken, sleuf-
werken of als product in vormvaste toepassingen. 

 IN SITU SANERINGSTECHNIEKEN

SUEZ behandelt de bodem- en grondwaterverontreiniging 
zonder grondverzet. Deze technieken zijn geschikt voor het 
wegwerken van restverontreiniging of wanneer de veront-
reinigde grond onmogelijk kan afgegraven worden. Hiervoor 
bestaan verschillende technieken: 
• Zij haalt de verontreiniging uit de bodem via grondwater
   onttrekking of bodemluchtextractie. 
• Via injectie van voedingstoffen om de biologische afbraak 
   van de verontreiniging te stimuleren en te bespoedigen. 
• Door injectie van chemische stoffen om de verontreiniging 
   via een chemische reactie te reduceren (oxideren].
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EEN OPTIMAAL NETWERK
Wij beschikken over 5 sites in België waar onze klanten 

verontreinigde gronden kunnen aanleveren voor reiniging. 
Al onze sites zijn per schip bereikbaar.

 WATERZUIVERING

In haar vestiging in Grimbergen beschikt SUEZ over een 
hypermoderne installatie voor het behandelen en zuiveren 
van alle soorten afvalwaters, aangeleverd door derden. Deze 
flexibele waterbehandelingsinstallatie is gericht op zowel de 
behandeling van licht verontreinigd afvalwater als op afval-
water met een hoge pollutiegraad. Opdrachtgevers leveren 
hun afvalwaters aan via tankwagens, waarna men het zuivert 
tot onder de lozingsnorm. Een deel van het gezuiverde afval-
water recupereert men als proceswater voor fysico-chemi-
sche reiniging. 

 LAGUNERINGSBEKKENS VOOR 
     ONTWATERING VAN SLIB

In de Gentse zeehaven beschikt SUEZ over een gloednieuwe 
infrastructuur voor het ontwateren en behandelen van slib. 
Ze verwerkt in deze ontwateringslagunes verschillende 
soorten slib. Baggerslib, slib van wachtbekkens, slib van 
rioolkolken .... Met deze slibverwerkingsinstallatie speelt 
SUEZ  gericht in op een groeiende vraag van de markt.

 BROWNFIELDS

Naast het uitvoeren van bodemsaneringen in opdracht van 
derden, neemt SUEZ ook de volledige verantwoordelijkheid 
op zich voor de realisatie van brownfieldprojecten. Zij verwerft 
het verontreinigde terrein, laat een bodemsaneringsproject 
uitwerken, voert de bodemsanering uit én stelt partners aan 
voor de herontwikkeling van het terrein. 
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