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Onderzoek naar PFAS in uw buurt: voorzorgen nodig om blootstelling te vermijden 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 

Op en rond de brandweerkazerne aan de Industrieweg 1096 heeft de Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de 

aanwezigheid van PFAS. Daarbij zijn door PFAS-houdende blusschuimen verhoogde PFAS-waarden 

vastgesteld. PFAS zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen.  

Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Enkel langdurige 

blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben.  

Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) adviseert daarom in het gebied rond de brandweerkazerne 

zogenaamde no regret-maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen die uit voorzorg aanbevolen worden 

wanneer er bij een medisch milieudeskundige problematiek nog niet alle wetenschappelijke kennis aanwezig is. 

 

Wat kunt u doen om blootstelling te vermijden? 

Omdat uw woning in het gebied rond de onderzochte locatie ligt, raden we u uit voorzorg aan een aantal 

maatregelen aanbevolen door het Agentschap Zorg en Gezondheid te treffen om blootstelling zo veel mogelijk te 

beperken. U vindt een overzicht van de te nemen maatregelen in bijlage bij deze brief. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. 

Bijkomende onderzoeken op de locatie en in de ruime omgeving zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging 

beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap 

de maatregelen aanpassen. 

Het stadsbestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden u 

uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
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Waar vindt u meer informatie? 

• In de bijlage vindt u meer informatie over PFAS, de mogelijke gezondheidseffecten en wat u kunt doen om 

blootstelling te vermijden. 

• Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vindt u op de centrale website 

www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. 

• Algemene vragen over PFAS kunt u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be. 

• Voor lokale informatie kunt u terecht op www.herk-de-stad.be/pfas-vervuiling. 
 

Hoogachtend 
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