
 
 

MOGELIJKE GEURHINDER OP BLUE GATE ANTWERP 

 

Beste buurtbewoner, 

In augustus 2021 start de laatste fase van de sanering van de Leigracht in het natuurgebied de 

Hobokense Polder. De werken kaderen in de herontwikkeling van Petroleum Zuid tot het duurzame en 

optimaal bereikbare bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. 

 

Wat verandert er? 

Sinds vorig jaar wordt de Leigracht in verschillende fasen gesaneerd, wat zorgt voor een opwaardering 

van het water en de oevernatuur. In augustus 2021 start de laatste fase van de sanering van de 

Leigracht, ter hoogte van de wijk Polderstad. Tijdens de werken zullen delen van de Hobokense Polder 

(tijdelijk) niet toegankelijk zijn. Het is mogelijk dat de saneringswerken geurhinder veroorzaken die 

enkele dagen kan aanhouden. We nemen extra maatregelen om de mogelijke hinder te minimaliseren.  

Minder hinder maatregelen 

Tijdens de saneringswerken zal de aannemer alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de 

geurhinder tot een minimum te beperken. De afgegraven verontreinigde grond zal onmiddellijk 

worden afgevoerd, wat de geurhinder zal beperken. Daarnaast zal tijdens de werken de afgegraven 

grond met water besproeid worden. Gelijktijdig gebruikt de aannemer een geurbestrijder zodat de 

stofontwikkeling en geurhinder verder worden geminimaliseerd. Tot slot kan het terrein afgegraven 

worden in verschillende stukken. Op die manier zullen minder onaangename geuren tegelijk 

vrijkomen.  

Geen gevaar voor gezondheid 

De geur die mogelijks waargenomen kan worden, is een ‘oude dieselgeur’. Deze geur kan opgemerkt 

worden, afhankelijk van de weersomstandigheden en de windrichting, maar veroorzaakt geen gevaar 

voor de gezondheid van bewoners en bezoekers van dit gebied. Tijdens de werken zullen de waarden 

continue worden gecontroleerd. Zowel politie, brandweer als milieudienst van de stad Antwerpen 

volgen de saneringswerken nauwkeurig mee op.  

 

Wenst u meer informatie over deze werken? U kan ons bereiken via talk@bluegateantwerp.eu 

Meer informatie over Blue Gate Antwerp vindt u op www.bluegateantwerp.eu 

 

We willen u alvast bedanken voor uw begrip. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Blue Gate Antwerp  
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