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No-
regretmaatregelen

➢ Op advies van Agentschap Zorg 
& Gezondheid

➢ Van toepassing sinds juli 2021

➢ Site-onderzoek in 4 woonzones

➢ Tussentijds rapport voor 
woonzone F
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Site-onderzoek zone F

Woonzone site voormalig Fabrieksterrein De Naeyer
➢ Eigenaars en/of bewoners worden vrijgesteld = het onderzoek en 

de eventuele saneringskost worden betaald door OVAM (incl. 
herstel tuinen, opritten, omheiningen …) 

➢ Saneren betekent niet dat alle verontreiniging wordt weggenomen
➢ Kosten in het kader van grondverzet bij het uitvoeren van 

grondwerken zijn ten laste van de initiatiefnemer

Resultaten
➢ De sterk verhoogde concentraties aan PFAS stelden we verspreid 

over de ganse zone vast.
➢ Bij toepassing van no-regretmaatregelen geen gezondheidsrisico. 
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Beslissing tot 
versneld optreden
in zone F

Leeflaagsanering  

➢ zones met particuliere 
bewoning 

➢ het openbaar domein, op 
locaties met de hoogste 
blootstellingsrisico’s 
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Leeflaagsanering
Wat pakken we aan?

➢ Delen particuliere percelen zonder duurzame verharding worden ontgraven

➢ Openbaar domein, locaties met de hoogste blootstellingsrisico’s 

Doelstelling 

De bewoners/gebruikers dienen minimaal gehinderd te worden in hun gebruik en 
dienen na sanering te beschikken over maximaal gebruiksgenot van de 
woning/percelen. 

Praktijk

➢ Ontgraving van de verontreiniging tot 70 cm 

➢ Aanbrengen van een propere leeflaag, alsook afwerking met teelaarde 

➢ Geen aanpak verharde zones (risico gerelateerd aan rechtstreeks contact met 
bodem) 
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Gefaseerde aanpak
Volgorde

➢ Particulier bewoonde percelen / geen aangelegde tuin

➢ Braakliggende particuliere percelen

➢ Percelen projectontwikkelaars in voorbereiding

Samenwerking ?

➢ Particulier bewoonde percelen / aangelegde tuin

Definitieve volgorde is nog vast te leggen.
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Praktische aanpak

➢ Begeleiding door bodemsaneringsdeskundige = 
aanspreekpunt bewoners

➢ Per deelzone wordt een keuze gemaakt over de manier van 
uitvoering

➢ Vóór sanering: plaatsbeschrijving en schatting door 
tuinexpert

➢ Regeling terreinherstel via overeenkomst

Per perceel 1 overeenkomst – eigenaar > gebruiker

2 opties: vergoeding of heraanleg

➢ Na sanering komt tuinexpert opnieuw langs voor een 
schatting na werken. Vergoeding = wat netto werd 
verwijderd

➢ Plaatsbeschrijving na beëindiging werken
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Uitvoering werken /Grondreiniging

Uitvoering werken

➢ Particuliere bewoning: verschillende deelzones aan te pakken

➢ Zones met reeds ingerichte tuinen

➢ Moeilijke bereikbaarheid

➢ Heraanleg

Grondreiniging

➢ 44 .000 ton grond te reinigen

➢ 7 centra voor grondreiniging bereid tot verwerking

➢ tijdelijke opslag mogelijk
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Maatregelen bij afgraving van met PFAS-
verontreinigde grond 

Stofhinder voorkomen ! 
➢ Vernevelen of bevochtigen 
➢ Afdekken van gronden bij stockage of transport
➢ Reinigen van het openbaar domein
➢ Controle: uitvoering stofmetingen

Opvolging door deskundige en veiligheidscoördinator
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Metingen binnenhuisstof

Doel

➢ meer inzicht te verkrijgen over mogelijke 
blootstelling van de bewoners

➢ zicht op een blootstellingsroute die nog redelijk 
onbekend is 

Waar

➢ in zone F bestaat de kans op een bijdrage 

➢ selectie van een aantal huizen
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Planning
Voorbereiding start nu

Wetgeving op de overheidsopdrachten

Eerste werken begin 2022

Aanstelling via raamovereenkomst

➢ Begeleiding werken door deskundige

➢ Tuinexpert

➢ Aannemer bodemsaneringswerken

➢ Tijdelijke opslag uitgegraven bodem

Plaatsing opdrachten 

➢ Grondreiniging: aanbesteding start januari 2022

➢ Andere 
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Communicatie en begrip zijn 
sleutelelementen voor een vlotte 
afhandeling!

Saneren van een woonwijk is een uitdaging voor alle 
partijen. 

➢ Aanpak per deelzone

➢ Praktische vragen bewoners

➢ Praktische vragen aannemer (toegang, beschikbare data, 
contactgegevens)

➢ Aanspreekpunt: begeleidend deskundige

➢ Nieuwsbrieven

➢ Mailadres voor zone F : zoneF@ovam.be
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Dank voor uw aandacht

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

T 015 284 284

F 015 203 275

www.ovam.be

info@ovam.be
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