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Werken Grote Baan (N70) tussen Sint-Elisabethstraat en 
Torenstraat tijdelijk stilgelegd 
 
Geachte mevrouw, heer 
Beste bewoner 
 
Via deze brief willen we u informeren dat er voorlopig niet wordt verder gewerkt 
op de Grote Baan tussen Sint-Elisabethstraat en Torenstraat. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren namen deze beslissing omdat 
er onzekerheid is over de grondstalen uit deze werfzone.  
 
De eerste resultaten van het bodemonderzoek tonen een licht verhoogde PFOS-
concentratie. In één van de drie onderzochte stalen is een concentratie van PFOS 
(3,4 microgram/kg ds) aangetroffen die iets hoger ligt dan de richtwaarde 
vastgelegd door OVAM voor vrij gebruik van gronden (3 microgram/kg ds). De 
PFOS-waarden in de andere twee stalen liggen onder die richtwaarde, net zoals 
de onderzochte stalen uit de voorgaande fases van de werken. 

 
AWV en de gemeente Beveren namen kennis van deze vaststelling en hebben de 
werken uit voorzorg stilgelegd, in afwachting van bijkomend bodemonderzoek 
en de definitieve resultaten ervan. AWV gaat hier verder mee aan de slag, zoals 
de Vlaamse wetgeving en geldende richtlijnen voorschrijven.  
 
Verder onderzoek nodig  
AWV en de gemeente Beveren begrijpen dat deze beslissing ongerustheid kan 
opwekken bij de omwonenden. In de loop van deze week zal de 
bodemdeskundige extra grondstalen nemen en verder onderzoek doen, om de 
vervuiling in kaart te brengen. Op basis van de definitieve resultaten, die we over 
een tweetal weken verwachten, wordt het verdere verloop van de werf  
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bekeken. Samen met de bevoegde instanties bekijken we dan hoe we de werken op 
een verantwoorde manier kunnen verderzetten. De werfzone tussen de Sint-
Elisabethstraat en de apotheker blijft intussen afgesloten voor het verkeer. 

 
Voorzorgsmaatregelen 
Voor u als bewoner blijven de zogenaamde ‘no-regret’-voorzorgsmaatregelen 
aangewezen. Die werden eerder al gecommuniceerd door de gemeente. Met deze 
maatregelen kan u ervoor zorgen dat u blootstelling aan deze stoffen minimaliseert. 
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de informatie op de website van 
de gemeente: www.beveren.be/PFOS.  

 
Uitgebreide informatie over de ruime problematiek rond de PFAS-vervuiling vindt u 
ook op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.  

 
Afrondende werken vorige fases 
De beslissing om de werf stil te leggen, heeft geen invloed op de afrondende werken 
die momenteel nog bezig zijn in de zone tussen de Essendreef en de Carrefour. Daar 
worden o.a. de openbare verlichting, de bushaltes en de voetpaden afgewerkt. 

 
Meer informatie 
Met vragen over de werken kan u terecht bij uw bereikbaarheidsadviseur op het 
nummer 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren) of via 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.  

 
 

Met vriendelijke groeten 
 

Eva Van den Bossche 
Afdelingshoofd 
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