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Beste buurtbewoner 

Afgelopen zaterdag vernam het gemeentebestuur dat OVAM recent resultaten heeft ontvangen 
van bodemonderzoeken in de gemeente waarbij een bodemverontreiniging met PFAS/PFOS werd 
aangetroffen in de gebieden Fabrieksloop en Provinciaal Groendomein Broek De Naeyer. 
Burgemeester Eddy Bevers riep diezelfde dag de gemeentelijke veiligheidscel voor overleg 
samen. 

Op basis van deze onderzoeksresultaten en na een heroverweging van hun eerste aanbevelingen, 
besliste het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid in overleg met OVAM om 
de oorspronkelijke perimeter uit te breiden en alvast enkele voorzorgsmaatregelen te treffen 
om de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid te beperken. 

Advies Agentschap Zorg en Gezondheid 

• Kinderen niet laten spelen op het onverharde terrein van de betrokken site – zijnde de
oevers van de Fabrieksloop en de Zwarte Beek, of de oude bezinkingsbekkens.

• Geen vis consumeren afkomstig uit de Fabrieksloop, de vaart of de vijvers uit het Broek
De Naeyer

Binnen de afgebakende zone (zie bijgevoegd kaartje): 

• Meest kwetsbare bevolking (kinderen < 12 jaar, personen met een verminderd
immuunsysteem, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of vrouwen die
wensen zwanger te worden): geen zelfgeteelde groenten consumeren;

• Zelfgeteelde groenten met mate consumeren, mits een goede mix met gekochte
groenten. Steeds goed wassen voor consumptie;

• Geen zelfgeteeld kleinvee consumeren;
• Geen grondwater als drinkwater (consumptie) gebruiken;
• Grondwater uit ondiepe putten niet gebruiken om de moestuin te irrigeren;
• Grondwater uit ondiepe putten niet gebruiken om het zwembad te vullen;
• Compost samengesteld met materiaal uit eigen tuin niet gebruiken;
• Goede hygiëne toepassen

o Voor uzelf: handen wassen, zeker voor de maaltijd;
o Binnen de woning: kuisen met nat;

• Verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk vermijden;
• Geen eieren van eigen kippen consumeren.

De mogelijke gezondheidseffecten van PFAS/PFOS-blootstelling treden niet acuut op, maar 
aangezien er nog te weinig geweten is over de verspreiding van deze stoffen en wat de 
gezondheidsimpact is, raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid deze maatregelen aan uit 
voorzorg.  

Omgeving 
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Nog deze maand worden er bijkomende onderzoeken gepland in de ruime omgeving van het 
huidige onderzochte terrein. Op basis van deze nieuwe meetresultaten kan het Agentschap de 
geldende maatregelen aanpassen. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke veiligheidscel 
volgen de ontwikkelingen op de voet en staan in nauw contact met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid en OVAM. Wij houden u uiteraard steeds op de hoogte via onze gemeentelijke 
informatiekanalen. 
 
 
Meer info en updates 
Meest recente updates van Vlaanderen: www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling 
Lokale maatregelen en informatie: www.willebroek.be/pfas 
Algemene vragen rond PFAS: pfas@vlaanderen.be 
 

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Dirk Blommaert        Eddy Bevers 
Algemeen directeur       Burgemeester 
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