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Bodem- en waterstalen moeten resulteren in 

duidelijk advies aan inwoners 

Dienst Communicatie 
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Net zoals de gemeente Zwijndrecht zal ook gemeente Beveren de nodige analyses laten maken om de 

grootte van de PFOS-vervuiling rond de vestiging van 3M op de Linkerschelde-oever in kaart te brengen. 

Naast Zwijndrecht is vooral deelgemeente Melsele betrokken. 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “het spreekt voor zich dat de gezondheid van onze inwoners primeert. 

Daarom laten ook wij de nodige stalen nemen en analyses maken. Hiermee willen we deze vervuiling 

accuraat in kaart brengen. Op basis van de resultaten beraden we ons over de vervolgstappen, maar vooral 

over de adviezen voor onze inwoners.” 

Concreet gaf het college van burgemeester en schepenen opdracht aan een gespecialiseerde firma om op 

11 juni een aantal stalen te nemen: in de Cloetstraat, aan het Chiro-lokaal in Kallo, in de Kalishoekstraat en 

langs de N70. Daarmee is de cirkel rondom het bedrijf compleet, nadat ook de gemeente Zwijndrecht een 

aantal stalen liet nemen. Dat de stalen pas morgen kunnen genomen worden, heeft te maken met de 

verplichte gunningsprocedure voor dit soort opdracht. Bij de gunning was vooral de snelheid bepalend, 

waardoor deze opdracht ging naar de firma die de stalen het snelst kon nemen. 

“Op de resultaten is het helaas nog even wachten”, vervolgt Van de Vijver. “Er worden enerzijds bodemstalen 

vanop een diepte van 15 centimeter genomen, maar anderzijds ook waterstalen. De resultaten van de 

bodemstalen verwachten we volgende week vrijdag al, maar op de resultaten van de waterstalen moeten we 

nog een drietal weken wachten.”  

Ondertussen dook een oudere studie van de Universiteit Antwerpen op. Daaruit zou blijken dat de PFOS-

vervuiling zich situeert in een perimeter van 15 kilometer rond het bedrijf. “Net zoals Zwijndrecht hadden 

wij geen weet van deze studie. We hebben die ondertussen wel opgevraagd en zullen die ook uitgebreid 

bestuderen”, weet Van de Vijver. “Anderzijds vinden we het als gemeente wel heel erg spijtig dat Zwijndrecht 

ons niet vooraf op de hoogte heeft gebracht. Als rechtstreeks betrokken partij hadden we dit niet moeten 

vernemen via de pers en was intergemeentelijk overleg aangewezen alvorens te communiceren.”. 

Omdat PFOS vooral in het menselijk lichaam opgenomen wordt via dierlijke eiwitten, stelde de schepen 

van Leefmilieu van Zwijndrecht immers dat het beter is om geen eieren te eten van kippen die binnen die 

perimeter leven. “Het is net om te weten of dat een terecht advies is dat wij deze studie laten maken”, nog 

volgens Van de Vijver. “Angst is een slechte raadgever. Daarom willen wij op basis van de verkregen data een 

onderbouwd advies formuleren naar onze inwoners. In afwachting van die gegevens raden wij de inwoners 

die binnen de perimeter van 15 kilometer rond 3M wonen toch ook aan om even de resultaten af te wachten 

en tot die tijd geen eigen eieren te eten.” 
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“Het spreekt ook voor zich dat wij, van zodra er meer informatie beschikbaar is, hierover zullen 

communiceren met onze inwoners. Dat zal waarschijnlijk gebeuren via een bewonersbrief”, besluit Van de 

Vijver. 
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