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Analyseresultaten beschrijvend bodemonderzoek PFAS-verontreiniging site De Naeyer 
 

Beste buurtbewoner, 

 
Tijdens de informatievergadering van 19 juli 2021 brachten we jullie op de hoogte van de vaststelling 
van een PFAS-bodemverontreiniging in een zone vanaf de fabriekssite De Naeyer tot aan de Rupel.  

Daaropvolgend liet de OVAM zo snel mogelijk een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren in het 
woongebied op de site De Naeyer. Een risico-evaluatie moet duidelijk maken of en waar een sanering 
noodzakelijk is.  

Waar staan we nu? 

Sinds de start van dit bodemonderzoek in augustus werden 64 boringen uitgevoerd op dit deel van 
de fabriekssite. Op dieptes van 0,0-0,2 m en 0,3-0,7 m werden in totaal 88 grondstalen genomen.  Bij 
de plaatsing van 20 peilbuizen werden nog eens 40 grondstalen genomen op dieptes tussen 1,0 en 
3,0 m. Eens alle 128 stalen genomen waren, werden deze in een erkend labo geanalyseerd op de 
aanwezigheid van PFAS. Dat proces heeft enkele weken geduurd en de analyseresultaten zijn nu 
bekend. 

Volgende stappen 

De betrokken diensten en het lokaal bestuur zitten zo snel mogelijk samen om het tussentijds 
rapport van dit bodemonderzoek voor de fabriekszone en de risico-evaluatie te bespreken. We 
verwachten dat we midden november een beslissing kunnen nemen. Daarna organiseren we 
opnieuw een bewonersvergadering om de resultaten en de volgende stappen toe te lichten.  

U ontvangt binnenkort dan ook een uitnodiging voor deze vergadering. 
In afwachting daarvan vragen wij u om de adviezen die we eerder communiceerden verder op te 
volgen.  

Aan de buurtbewoners van  
woonzone De Naeyer in Willebroek  

uw bericht van  afdeling Bodembeheer 

bijlagen  contactpersoon Youri Mertens, youri.mertens@ovam.be 

Mechelen 08/11/2021 ons kenmerk  
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Heeft 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/pfas-vervuiling 

- Algemene vragen rond PFAS: pfas@vlaanderen.be 

Vindt u geen antwoord op uw vragen, dan kunt u contact opnemen met Youri Mertens, 
dossierhouder bij de OVAM, op 015 284 470. U kunt ook mailen naar pfas@ovam.be 

 
Hoogachtend, 

 

 

 

Ann Cuyckens      Karl Vrancken  

Afdelingshoofd      Opdrachthouder Vlaamse overheid  

 

http://www.willebroek.be/pfas
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fpfas-vervuiling&data=04%7C01%7Cyouri.mertens%40ovam.be%7C85ca90e106f341a8f9af08d99faf3dfe%7Cfce70dadc0314cf8a6fced5dc11e9d17%7C0%7C0%7C637716397290181530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DaDbv22laBJZDLJ5JYPqVWb4W%2BeutT5QSCBdZv6PyuA%3D&reserved=0
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