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Opstart van een bodemonderzoek in Willebroek – contactgegevens bezorgen – Zone K

Geachte heer
Geachte mevrouw

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) informeert u over een bodemonderzoek in 
Willebroek.

Zoals verschenen in de pers, is een meer uitgebreid bodemonderzoek nodig in jullie woonwijk. Dit 
naar aanleiding van de aangetroffen bodemverontreiniging in het verkennend bodemonderzoek 
'Samenvattend overzicht bijkomend verkennend bodemonderzoek PFAS, Willebroek, Projectnummer
SOL18110275' van 19 juli 2021 uitgevoerd door Sertius nv. Uw woonwijk noemen we verder zone K. 
De zone is aangeduid op het bijgevoegd plan. 

Wat moet u doen?

1 Bezorg uw contactgegevens  (telefoonnummer en/of e-mailadres) zo snel mogelijk aan de 
bodemsaneringsdeskundige, liefst voor 23 augustus 2021. Vermeld het dossiernummer P-96906
en zone K bij elk contact. 

U kunt dit op verschillende manieren:
― bij voorkeur via het contactformulier op  www.ovam.be/sites-op-particuliere-gronden. Daar 

klikt u op de provincie Antwerpen en bij 'Willebroek – Voormalige papierfabriek' klikt u op 
'contactformulier zone K';

― het formulier bij deze brief naar de bodemsaneringsdeskundige sturen of hem de nodige 
gegevens telefonisch bezorgen:

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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Tauw België nv
Nele Van de Maele (afwezig op vrijdag)
Remylaan 4C bus3, 3018 Leuven
E  nele.vandemaele@tauw.com
M  0471 21 73 11 

2 Contacteer ook de bodemsaneringsdeskundige als u praktische vragen heeft over het 
bodemonderzoek.

3 Als u zelf geen eigenaar bent, gelieve de eigenaar op de hoogte te brengen van deze brief. 
Eigenaars die niet ter plaatse wonen krijgen nog een brief van zodra wij over hun gegevens 
beschikken.  Spreek met de eigenaar verder af in verband met de toegang tot het terrein.

Siteonderzoek en sitebesluit

De OVAM groepeert meerdere percelen en noemt dit een site. Het bodemonderzoek noemen we 
een siteonderzoek. Het juridisch document dat het bodemonderzoek mogelijk maakt is een 
sitebesluit. Dit besluit publiceren we in het Belgisch Staatsblad.

Tijdens het siteonderzoek neemt de bodemsaneringsdeskundige stalen van de grond en het 
grondwater. We beschouwen de zone als 1 groot onderzoeksterrein waarop het veldwerk verdeeld 
wordt.  We voeren niet op elke afzonderlijke grond veldwerk uit. Onderzoeksresultaten van eerder 
uitgevoerde bodemonderzoeken nemen we mee op in het siteonderzoek. Het siteonderzoek kost u 
niets.

Andere activiteiten die mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakten,  worden in dit 
bodemonderzoek niet onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een recentere activiteit of een 
eigen stookolietank. 

Wat als bodemsanering noodzakelijk blijkt?

Als de verontreiniging afkomstig is van de voormalige activiteiten, voert de OVAM de sanering op 
haar kosten uit.

Wanneer start het bodemonderzoek?

Het veldwerk is voorzien vanaf 6 september 2021. De bodemsaneringsdeskundige of de boorploeg 
belt aan of contacteert u voor een afspraak als er op uw grond veldwerk gepland is.

Hebt u nog vragen?

Met algemene vragen  kunt u terecht op:

― Lokale maatregelen en andere informatie: www.willebroek.be/pfas 

― Meest recente updates van Vlaanderen: www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling; 

― Algemene vragen rond PFAS: pfas@vlaanderen.be
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2/3

http://www.ovam.be/disclaimer
mailto:pfas@vlaanderen.be
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fpfos-vervuiling&data=04%7C01%7Cine.wenmaekers@ovam.be%7Ce838284148584502e7d108d935ada333%7Cfce70dadc0314cf8a6fced5dc11e9d17%7C0%7C0%7C637599842141520173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xBsAg7HizWHPXadquodK4eypWECljMsBSgqAdx%2FgSEg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.willebroek.be%2Fpfas&data=04%7C01%7Cine.wenmaekers@ovam.be%7Ce838284148584502e7d108d935ada333%7Cfce70dadc0314cf8a6fced5dc11e9d17%7C0%7C0%7C637599842141520173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=39bwpWkiUbB06iQzBCYJe1uLm2cIXDPPEo9h6pmkOoM%3D&reserved=0


Vindt u geen antwoord op uw vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Willebroek 
met Kimberly Devos op 03 866 90 36 of Veerle Coeckelbergh op 03 866 90 33. U kunt ook mailen 
naar pfas@willebroek.be.

Vermeld het dossiernummer P-96906 en zone K bij elk contact. 

Wij danken u voor uw medewerking.

Hoogachtend,
voor Ann Cuyckens, afdelingshoofd

Christine Van Tricht
ingenieur
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