
 
 

PERSBERICHT 
 

 

PFOS:  

Conclusies bodem- en grondwaterstalen 

bekend. 

Geen vervuilde grond in Logistiek Park West en 

buffer Schoorhavenweg 

Dienst Communicatie 

16|07|2021 
 

 

Resultaten van de bodem- en grondwaterstalen 

Het college van burgemeester en schepenen gaf eerder de opdracht om een aantal bodem- en 

grondwaterstalen te nemen en te analyseren naar aanleiding van de PFOS-verontreiniging vanuit de site 

van 3M in Zwijndrecht. Er werden stalen genomen in de Kloetstraat, aan het Chiro-lokaal in Kallo, in de 

Kalishoekstraat en langs de N70 door een externe gespecialiseerde firma.  

Een aantal resultaten waren reeds eerder bekend gemaakt maar nu zijn alle resultaten gekend en kan er 

een conclusie getrokken worden. 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Uit de bodemanalyses blijkt dat in woongebied steeds voldaan wordt 

aan de bodemsaneringsnormen. De normering voor de monsters genomen in landbouwgebied worden 

(beperkt) overschreden. De normering in zo’n zone is ook strenger, vandaar ook de overschrijding, niet 

omdat er hogere waarden werden gemeten. Wat het grondwater betreft, voldoen drie van de vier stalen 

aan de bodemsaneringsnorm. Er is 1 kleine overschrijding voor de norm van PFOA op de locatie dicht in de 

buurt bij de grens met Zwijndrecht. De resultaten het onderzoek die in opdracht van de gemeente door 

een externe firma gevoerd werd,  liggen in dezelfde lijn als die van de onafhankelijke deskundigen die in 

opdracht van OVAM bijkomend onderzoek uitvoeren. Onze resultaten zullen verder worden besproken met 

OVAM, maar geven geen aanleiding tot aanpassing van de no-regretmaatregelen die nu al van toepassing 

zijn.” 

 

Ontkrachting van vermoedens vervuilde grond Logistiek Park Waasland en buffer Schoorhavenweg 

Naar aanleiding van beweringen vanuit de gemeenteraad dat de gronden gebruikt in het Logistiek Park 

Waasland en de nieuwe tijdelijke buffer in aan Schoorhavenweg afkomstig zouden zijn van vervuilde 

Oosterweelgronden, werden er door ons bestuur volgende acties ondernomen: 
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 De technische verslagen van de aangevoerde gronden werden opgevraagd bij de aannemers. Deze 

bevestigden reeds dat het om niet-verontreinigde gronden, afkomstig van andere werven gaat. 

 

 Er werd een schriftelijke vraag over de gronden naar Lantis gestuurd. De gemeente ontving van 

Lantis een formeel antwoord: “Tijdens de Oosterweelwerken op het grondgebied van Linkeroever 

en Zwijndrecht wordt er geen grond afgevoerd. Integendeel, de werken vereisen meer grond dan 

de hoeveel die we opgraven, dus er wordt ook veel propere grond aangevoerd.” Lantis is duidelijk: 

“De met PFOS-verontreinigde grond blijft ter plaatse. We verwerken de grond waar we deze 

hebben aangetroffen, van afvoer is geen sprake.” 

 

 Om definitief uitsluitsel over de verdachtmakingen te verkrijgen, werden in opdracht van 

gemeente Beveren bodemstalen genomen in het Logistiek Park West en de buffer door een erkend 

deskundige. Burgemeester Marc Van de Vijver: “De resultaten tonen duidelijk aan dat het hier gaat 

om propere grond. Alle bodemstalen bevinden zich voor PFAS zelfs onder de streefwaarde in 

Vlaanderen en in sommige gevallen, zelfs nog onder de detectielimiet. De gebruikte gronden zijn 

dus volkomen zuiver en we hopen hiermee de verdachtmakingen te beëindigen.” 
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