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Preventieve maatregelen rond voormalige papierfabriek in Willebroek 
door hoge PFOS-concentraties  

In een afgebakend gebied rond de site van de Fabrieksloop en het 
Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer in Willebroek worden er 
preventieve maatregelen genomen voor de volksgezondheid. Dat 
hebben de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist, op 
basis van resultaten waaruit blijkt dat er verhoogde PFOS-
concentraties aanwezig zijn in de waterbodem, het oppervlaktewater 
en in bodemstalen.   

De Fabrieksloop en de bekkens rond de site van de voormalige 
papierfabriek in het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer werden 
opgenomen in een pilootproject voor waterbodemonderzoek. Uit de 
resultaten van dat onderzoek blijkt dat er verhoogde PFOS-concentraties 
aanwezig zijn in de waterbodem, het oppervlaktewater en de bodem 
rond de site. Er zullen in een ruimere omgeving (waaronder de nieuwe 
woonsite) bijkomende stalen van de bodem, grondwater, 
oppervlaktewater en waterbodem nemen om zo de precieze situatie in 
kaart te brengen. Deze staalnames worden eind deze maand uitgevoerd, 
de resultaten kennen we in de eerste helft van juli.  

In afwachting van de resultaten heeft de OVAM in samenspraak met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid beslist om een gebied af te bakenen 
waarin voorzorgsmaatregelen van kracht zijn. We vragen dus aan de 
bewoners binnen dit gebied om geen grondwater te gebruiken, niet te 
veel groenten uit de tuin en geen eieren van eigen kippen te eten en om 
regelmatig de woning met nat te poetsen. Verder raden we af om vis te 
consumeren uit de nabijgelegen vijvers en de vaart (ter hoogte van het 
afgebakend gebied). De exacte maatregelen en meer informatie vindt u 
terug op de website www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling.   

http://www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling


 

 

We nemen deze maatregelen uit voorzorg. Afhankelijk van de resultaten 
en bijhorende risico’s kunnen deze maatregelen aangepast worden.  

De OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid bekijken voor elke site 
met verhoogde PFOS-concentraties welke (preventieve) maatregelen 
nodig zijn.  
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