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PFOS: eindelijk duidelijke richtlijnen voor 

getroffen inwoners, communicatie is opgestart.  

Dienst Communicatie 

16|06|2021 
 

De afgelopen dagen werden de inwoners geconfronteerd met heel wat verwarrende, soms 

contradictorische informatie omtrent de PFOS-verontreiniging in hun buurt. Ondertussen kwam er 

eindelijk duidelijkheid vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid en heeft gemeente Beveren, op basis 

hiervan een bewonersbrief opgemaakt. In deze bewonersbrief, die nog deze week bedeeld wordt, staan 

de voorzorgsmaatregelen waarmee inwoners moeten rekening houden. De gecommuniceerde 

maatregelen gaan uit van het voorzorgsprincipe en worden genomen op basis van de gekende data. 

Concreet werden drie perimeters bepaald: een van anderhalve kilometer rond de 3M-site, een van 

anderhalve tot vijf kilometer rond het bedrijf en een van vijf tot tien kilometer. Elke perimeter heeft eigen 

voorzorgsmaatregelen. De eerste perimeter, die met de strengste voorzorgsmaatregelen, ligt op het 

grondgebied van Zwijndrecht en heeft geen impact op Beveren. De tweede perimeter, tot vijf kilometer, 

heeft wel impact op Beveren, Melsele en Kallo. Mensen die binnen deze perimeter leven, wordt gevraagd 

om geen eigen-geteelde eieren te eten. In de laatste perimeter mogen inwoners nog maximum 1 eigen-

geteeld ei per persoon per week consumeren. Ook deze perimeter heeft impact op de gemeente. 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “De afgelopen dagen kregen we heel wat contradictorische, 

fragmentarische informatie omtrent de PFOS-vervuiling. We zijn dan ook tevreden dat er eindelijk duidelijke 

instructies zijn. Omdat de gezondheid van onze inwoners primeert, heeft het college van burgemeester en 

schepenen daarom ook onmiddellijk de opdracht gegeven om een bewonersbrief op te maken. Deze brief zal 

nog deze week bedeeld worden. De brief bevat alle voorzorgsmaatregelen die best opgevolgd worden.” 

“Deze voorzorgsmaatregelen komen er op basis van de data en de inzichten waarover we nu beschikken. Dat 

neemt echter niet weg dat deze inzichten, omwille van nieuwe gegevens, kunnen wijzigen. Als dat zou blijken, 

dan zullen we ook onmiddellijk communiceren”, vervolgt Van de Vijver. “Om zeker te zijn dat we over 

voldoende gegevens beschikken, laat ook gemeente Beveren de nodige stalen nemen en analyses maken. 

Dat moet ons in staat stellen deze vervuiling accuraat in kaart te brengen.” Concreet gaf het college van 

burgemeester en schepenen opdracht aan een gespecialiseerde firma om op 11 juni laatstleden een aantal 

stalen te nemen: in de Cloetstraat, aan het Chiro-lokaal in Kallo, in de Kalishoekstraat en langs de N70.  

“Op de resultaten is het dus nog even wachten”, zegt Van de Vijver. “Op basis van de resultaten beraden we 

ons over de vervolgstappen, maar vooral over gerichter advies aan onze inwoners.” 
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