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Resultaten uitgebreid bodemonderzoek  

Eind juli 2021 startte de OVAM een uitgebreid bodemonderzoek op in de woonwijk op de vroegere 
site van fabriek De Naeyer in Willebroek. Aanleiding was de aangetroffen bodemverontreiniging 
met PFAS in het verkennend bodemonderzoek van 19 juli 2021. De woonwijk op de fabriekssite 
noemen we zone F (zie kaartje onderaan). 

De resultaten van de eerste fase van dit uitgebreid bodemonderzoek werden in oktober besproken 
met de erkende bodemsaneringsdeskundige. Deze resultaten wijzen op een bodemverontreiniging 
met PFAS in de toplaag over de ganse woonwijk.  

De bovenste meter bestaat uit vergraven gronden. Door het grondverzet dat werd uitgevoerd om 
de site te ontwikkelen en de verspreiding van de gronden over het volledig terrein kunnen we geen 
effectieve bronzones met hoge concentraties aanduiden. Vanuit die vaststelling wordt er gewerkt 
aan een voorstel van aanpak voor de bodemverontreiniging. Omdat het gebied nog volop in 
ontwikkeling is, bekijken we of een versnelde procedure tot sanering mogelijk is. 

Uit het onderzoek van de OVAM en de risico-inschatting van de bodemsaneringsdeskundige blijkt 
dat de aangetroffen PFAS-waarden geen acuut gezondheidsrisico inhouden. We adviseren wel om 
de no-regretmaatregelen te blijven toepassen. 
 

Infosessie op 24 november  

Om u als buurtbewoner zo goed mogelijk te informeren over de resultaten van het uitgebreid 
bodemonderzoek, organiseert de gemeente in samenwerking met de Vlaamse overheid, de OVAM 
en het Agentschap Zorg en Gezondheid een digitale infosessie op woensdag 24 november 2021 
om 19 uur. Experten zullen de stand van zaken en de verdere stappen in Willebroek bespreken. 
We voorzien ook ruimte om vragen van bewoners te beantwoorden. 

Aan de buurtbewoners van  
woonzone De Naeyer in Willebroek  

uw bericht van Klik hier als u een datum wilt 
invoeren. 

afdeling Bodembeheer 

uw kenmerk    dienst/team dienst/team  
bijlagen    contactpersoon Youri Mertens 

Mechelen 17/11/2021 ons kenmerk    
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U kunt zich inschrijven op www.willebroek.be/infosessie. Nadien ontvangt u verdere praktische 
afspraken.  
 

Meer informatie  

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vindt u op de centrale website 
www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.  

Algemene vragen over PFAS kunt u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be. 

Voor lokale informatie kunt u terecht op de gemeentelijke website www.willebroek.be/pfas.  

 

Hoogachtend,  

 

Ann Cuyckens       Karl Vrancken  
Afdelingshoofd       Opdrachthouder Vlaamse overheid  
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