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Start saneringswerken in met PFAS-verontreinigde
woonzone in Willebroek
Op maandag 21 februari start de eerste fase van de saneringswerken op site De Naeyer in
Willebroek. Vorig jaar werd daar een bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Omdat de
verontreiniging verspreid is over de ganse nieuwe woonwijk, werd beslist om de volledige
woonzone te saneren. Een zone met particuliere percelen aan de Pulpstraat is de eerste
deelzone waar de saneringsmaatregelen worden uitgevoerd.
Historiek verkennend en uitgebreid bodemonderzoek
Het verkennend bodemonderzoek van 19 juli 2021 in de woonwijk op de vroegere site van fabriek
De Naeyer in Willebroek wees op een bodemverontreiniging met PFAS. Daarop startte de OVAM
meteen met een uitgebreid bodemonderzoek. Het tussentijds verslag van dat siteonderzoek werd
in november 2021 toegelicht tijdens een bewonersvergadering. Daaruit bleek dat de
verontreiniging is verspreid in de toplaag over de hele woonwijk.

Ontgraving woongebied
Op basis van dat verslag werd beslist om de volledige woonzone te saneren. Concreet wordt de
verontreinigde toplaag ontgraven en vervangen met propere grond. Het gaat hier om de zones
met particuliere bewoning. Ook de openbare ruimte met een hoger blootstellingsrisico (bv.
speelpleinen) worden gesaneerd. Op deze manier worden de verschillende blootstellingswegen
aan PFAS aangepakt en worden de gezondheidsrisico’s op lange termijn voor de bewoners
weggenomen. De huidige blootstelling houdt geen acuut gezondheidsrisico in, maar in
afwachting van de sanering van de volledige zone is het advies voor de bewoners om de huidige
no regret-maatregelen te blijven toepassen.
"Het is geen geheim meer dat de PFAS-problematiek Vlaanderen voor grote uitdagingen stelt.
Maar we pakken die zo doortastend mogelijk aan, met de bescherming van ons leefmilieu en de
gezondheid van de mensen als belangrijkste drijfveer. Vandaag steekt de OVAM de spade in
Willebroek in de grond om de verontreiniging in de nieuwe woonwijk er zo snel mogelijk op te
kuisen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
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Sanering van eerste deelzone
Gezien de omvang van het project wordt per deelzone gewerkt. De Pulpstraat is de eerste
deelzone die wordt aangepakt. De afgelopen weken vonden de voorbereidende werken plaats en
vanaf maandag 21 februari start de effectieve sanering. De werken zullen ongeveer zes maanden
duren. De projectontwikkelaars van de nieuwe woonwijk, die nog deels in ontwikkeling is,
worden nauw betrokken bij de aanpak. Op die manier kan de sanering zo geïntegreerd mogelijk
verlopen.
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Voor meer informatie:
Jan Verheyen – Stationsstraat 110 2800 Mechelen
T 015 284 148 – G: 0479 89 07 46
woordvoerder@ovam.be

