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Een nieuwe toekomst voor de gronden
van ex-textielbedrijf Wittock-Van Landeghem
Naast de Boelwerf telde Temse 6 grote textielbedrijven. Meer dan 100
jaar bepaalden zij mede het sociaal-economisch klimaat in de gemeente.
Wittock-Van Landeghem (tussen Gasthuisstraat en T. De Decker/O. Van
Durmelaan) hield het langst stand. Sinds de onderneming in 1999 de
(laatste) deuren sloot, is een lange weg afgelegd, veroorzaakt door de
historische vervuiling van de gronden. Op een bepaald ogenblik was het
de bedoeling er een retailcentrum te bouwen, maar door de wisseling
van eigenaar wordt een andere richting uitgegaan: Santerra opteert voor
een woonproject. Zo ver is het echter nog niet. De agenda wordt nog
altijd bepaald door de sanering van de gronden.
Wittock-Van Landeghem (°1842) telde op zijn hoogtepunt tot 150
werknemers. Begonnen als zeildoekfabriek evolueerde het bedrijf na
WO II tot een zeilmakerij, gespecialiseerd in dekkleden voor militaire en
burgerlijke voertuigen, tenten, rugzakken, kitbags, gereedschapstassen,
camouflage- en beschermvesten... Het is daar dat de eerste gastarbeiders
in Temse - Turken - in 1964 aan de slag gingen. In 1983 was het bedrijf
het dodelijke mikpunt van een roofoverval door de Bende van Nijvel.
De onderneming vierde in 1992 nog met veel luister haar 150-jarig
bestaan, maar al enkele jaren later werd het sluitingsscenario - in fazen ingezet. De vennootschap werd eigenaar van de nv TIS, waarvan het
eerder aandeelhouder was. TIS werd op haar beurt in 1998 overgenomen
door Sioen Industries. Voorjaar 1999 werden de laatste activiteiten van
het textielbedrijf stopgezet en overgebracht naar de hoofdzetel van
Sioen in Haaltert (Kerksken).
In 2000 wilde Sioen het bedrijfsterrein verkopen, maar dat kon pas na
een oriënterend bodemonderzoek. Daarbij werd ernstige bodem- en
grondwaterverontreiniging vastgesteld, eigen aan de (verleden) tijd en
de aard van de activiteiten. Een aanvullend beschrijvend bodemonderzoek was verplicht: de vervuilde zone werd afgebakend en de concentratie van de verontreiniging vastgesteld. De verontreiniging had zich via
het grondwater ook verspreid op aangrenzende gronden. Saneren werd
het sleutelwoord. Eén en ander evolueerde in 2010 tot het opmaken
van een brownfieldconvenant (herbestemming van historisch vervuilde
verlaten gronden), met als hoofdrolspelers: TIS (in handen van Sioen) en
vastgoed-NV Claver (Merksem) i.s.m. Ovam, het Departement Ruimte
Vlaanderen en het Gemeentebestuur. Aanvankelijk was het de bedoeling
op de site een retailcentrum op te richten met 12 units: er zouden goederen worden verkocht die een aanvulling betekenden op het bestaande
commerciële aanbod van Temse.
In 2014 nam de nv Santerra TIS over van Sioen. Omwille van aanslepende
problemen met de bodemsanering, bijkomende studies en enorme
tijdverliezen door de procedures stapte Claver uit het convenant. Zijn rol
werd overgenomen door de nieuwe eigenaar Santerra, met de bedoeling
een woonproject te realiseren. Het convenant werd in die zin aangepast. Aansluitend gaf het gemeentebestuur opdracht tot het maken van
een RUP. Wat het woonproject precies zal omvatten, moet nog worden
bepaald.
In januari 2016 ging de bodemsanering van start op het voormalige
bedrijfsterrein. De gronden buiten de grenzen van de site worden in een
tweede fase gesaneerd. Tot nader order zijn op de site enkel saneringswerken aan de gang.
Het dossier illustreert de complexiteit van de problematiek (vervuiling,
sanering en herbestemming), inclusief de langdurige en omslachtige
procedures.

