
Informatie
over PFOS
en de Oosterweelwerken. 

Infobrochure voor
de Zwijndrechtenaar

zomer 2021



WAT IS PFOS?
PFOS is een chemische stof om producten water-, vet- en vuilafstotend te maken. Bovendien is PFOS bestand 
tegen hoge temperaturen. Het is één van de vele chemicaliën die tot de PFAS-familie behoort. Sinds 2009 
wordt het gebruik van PFOS niet meer toegelaten binnen de EU omdat het bij lange blootstelling aan hoge 
concentraties schadelijk kan zijn voor het menselijk lichaam, voor dieren en voor het milieu.

De Vlaamse overheid raadt bepaalde voorzorgsmaatregelen aan voor wie op korte afstand van

PFOS-gebied woont. Dat is het geval voor de gemeente Zwijndrecht. Deze maatregelen vind je terug op  
www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling.

BESTE BUURTBEWONER,
De voorbije weken ontstond er heel wat commotie over de historische PFOS-verontreiniging in
Zwijndrecht. We begrijpen dat er heel wat vragen leven. 

Daarom informeren we je via deze nieuwsbrief over de manier waarop we op de Oosterweelwerf 
omgaan met deze PFOS-verontreiniging. Gezondheid, veiligheid en het verbeteren van de
leefbaarheid zijn daarbij onze belangrijkste prioriteiten.

WAT IS HET VERBAND
TUSSEN PFOS EN OOSTERWEEL?
De Oosterweelwerken op Linkeroever werden zorgvuldig voorbereid. Vanaf 2016 werd de bodem onderzocht. 
Zo werd de omvang van een historische PFOS-verontreiniging, veroorzaakt door de fabriek van 3M, uitgebreid in 
kaart gebracht binnen het projectgebied van de Oosterweelverbinding.

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, kreeg na raadpleging van de bevoegde instanties en  
onafhankelijke experten instructies om tijdens de werken zorgvuldig met de PFOS-verontreiniging om te gaan. 
De opdracht die we kregen is duidelijk: we moeten werken volgens het “standstill-principe”. Dat wil zeggen dat 
we ervoor moeten zorgen dat de aangetroffen verontreiniging ter plaatse blijft en niet verspreid wordt door onze 
werken. Lantis mag dus geen bijkomende risico’s veroorzaken voor mens en milieu. 



Meer weten? Je vindt meer informatie over de PFOS-verontreiniging op www.oosterweelverbinding.be 
(zie het antwoord op vraag 53 in de lijst van meest gestelde vragen)

WELKE CONCENTRATIES
AAN PFOS WERDEN
AANGETROFFEN BINNEN HET
OOSTERWEELPROJECTGEBIED
OP LINKEROEVER? 
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WAT GEBEURT ER MET DE 
VERONTREINIGDE GROND?

Het Oosterweelproject gaat heel zorgvuldig te werk. Want jouw zorg is ook onze zorg: mens en milieu komen 
eerst. Waar mogelijk willen we daarom beter doen dan wat ons opgedragen is door de bevoegde  
overheidsinstanties en een begin maken van een duurzame oplossing.

Eerst en vooral: het is goed om weten dat niet alle grond die je ziet in ons projectgebied verontreinigd is.  
Er wordt ook heel wat nieuwe grond aangevoerd. Waar er wel met verontreinigde grond wordt gewerkt, worden 
strikte maatregelen gehanteerd om op een verantwoorde manier om te gaan met deze PFOS-verontreiniging.

De meest vervuilde grond (concentratie boven 70 microgram/kg ds) wordt veilig afgedekt  
op de volgende locaties:  

Op de site van 3M, waar het grootste deel van de grond met de hoogste concentratie wordt  
verwerkt in een veiligheidsberm. Deze zomer wordt gestart met de aanleg van deze berm.
In de zuidelijke kant van de nieuwe kluifrotonde aan Waaslandhaven-Oost. De leeflaag van  
deze kant van de kluifrotonde zal naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie  
Grondverzet nog worden vervangen door grond met een natuurlijke samenstelling.

Deze grond wordt zorgvuldig ingekapseld met een drie-
dubbele beschermlaag. Zo wordt de grond afgedekt 
met een speciale HDPE-folie van 2,5 millimeter, en een 
kleilaag (bentoniet). Bovenop deze afscherming wordt 
een erosiebestendige leeflaag aangebracht. De dikte van 
deze leeflaag is afhankelijk van de voorziene beplanting. 
Voor planten met diepere wortels voorzien we een dikkere 
leeflaag dan voor begroeiing zonder diepe wortels.
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De minder verontreinigde grond (concentratie tussen 3 en 70 microgram/kg ds) komt binnen het  
projectgebied in aanmerking voor voor hergebruik als bodem en bouwkundig bodemgebruik. Dit betekent 
dat deze grond zorgvuldig verwerkt wordt in bermen en taluds (ophopingen). Ook gronden met een lagere 
concentratie dan 3 microgram blijven op deze werf. De werf op Linkeroever heeft namelijk meer grond nodig 
dan er wordt opgegraven. Daarom kunnen we zeer uitdrukkelijk zeggen dat de verontreinigde grond op de 
werf blijft, en nergens anders belandt.

WIE BEPAALT
HOE ER GEWERKT WORDT?
In alles wat Lantis onderneemt, respecteert het de geldende regels en normen. Samen met de bevoegde in-
stanties volgt Lantis de nieuwste ontwikkelingen op. De gehanteerde methodes worden aangepast aan het 
voortschrijdend technologisch en wetenschappelijk inzicht. Zo wordt  er voor toekomstige werken rekening 
gehouden met de aanbevelingen van de Commissie Grondverzet. Dit team van onafhankelijke experten, onder 
leiding van Karl Vrancken, werd door de Vlaamse overheid samengesteld.

HOE ZORGEN WE 
VOOR DE OMGEVING?
We begrijpen dat er heel wat vragen leven over de mogelijke impact voor de omgeving. Op de werf worden 
alle nodige maatregelen genomen om verspreiding van PFOS in de omgeving te vermijden:

Zorgvuldig beheer van de grond

• We weten steeds exact waar welke gronden zich bevinden. Daartoe maakt de aannemer ‘grondstroom-
plannen’ op. PFOS-houdende grond wordt duidelijk gescheiden van andere grond. We vermijden 
dat sterker verontreinigde gronden zich mengen met minder vervuilde gronden en rapporteren hier 
zorgvuldig over.

De Oosterweelwerken zorgen voor een verbeterde situatie omdat de verontreiniging duidelijk  

in kaart is gebracht, de meest vervuilde gronden worden afgedekt en het grondwater wordt  

gezuiverd tot er geen PFOS meer wordt aangetroffen. Lantis werkt graag samen met alle  

betrokken besturen en organisaties om kennis en krachten te bundelen, maar is niet bevoegd  

buiten het projectgebied van Oosterweel.



• In afwachting van verwerking wordt de meest vervuilde grond  
op een veilige afstand van buurtbewoners bewaard.

• Het grondverzet wordt zowel intern als extern nauwlettend  
gecontroleerd. Intern zorgen we voor dagelijkse controles, toezicht  
en audits. Externe diensten, zoals de milieu-inspectie, brengen  
regelmatig een bezoek aan de werf om na te gaan of het grondverzet volgens de regels gebeurt.

• Verspreiding van stof vermijden: PFOS-houdende grondhopen worden, in afwachting van verwerking, 
verdicht (hard gemaakt) of hydraulisch ingezaaid. Veeg- en sproeiwagens zorgen er dagelijks voor dat 
eventuele stofontwikkeling wordt tegengegaan. We herinneren er ook aan dat niet alle grond  
PFOS bevat.

• Recente luchtmetingen hebben overigens aangetoond dat het stof dat op de werf wordt aangetroffen, 
geen PFOS-sporen bevat. Meer weten? Je vindt de resultaten van de luchtmetingen op  
www.oosterweelverbinding.be (zie het antwoord op vraag 62 in de lijst van meestgestelde vragen)

Het grondwater wordt gezuiverd

• We zuiveren het grondwater dat wordt opgepompt tijdens de werken. Daartoe werd een  
speciale waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Het grondwater gaat er zo op vooruit.

• We detecteren geen PFAS meer in het water dat naar de Schelde wordt afgevoerd of dat terug in de 
bodem wordt gebracht. 

WORDEN DE VERVUILDE GRONDEN 
GESANEERD?
Sanering blijft de taak van de vervuiler, die daarvoor de kosten betaalt. Het is aan de bevoegde autoriteiten 
om te beslissen of de gronden gesaneerd worden. De Oosterweelwerken zijn zo georganiseerd dat deze  
sanering perfect mogelijk blijft.

PFOS kan zich dus niet verspreiden in de omgeving – niet via de lucht en niet via het grondwater.

Integendeel, de situatie wordt net onder controle gebracht door de Oosterweelwerf.  

Meer nog: dankzij Oosterweel gaat de situatie erop vooruit.

Scan de QR code 
en lees hoe de 
vervuilde grond  
gestockeerd 
wordt.



WAAROM IS
OOSTERWEEL BELANGRIJK?
Oosterweel is niet alleen gericht op het verbeteren van de mobiliteit. Het project staat ook volledig in het te-
ken van leefbaarheid. Specifiek voor de Zwijndrechtenaar ontlasten we de gemeente van sluipverkeer, investe-
ren we in infrastructuur voor fiets en openbaar vervoer en hebben we met de gemeente Zwijndrecht sluitende 
afspraken gemaakt om samen de geluidsoverlast te verminderen. 

WAT IS DE ROL
VAN LANTIS?
Lantis is de bouwheer van het Oosterweelproject. De werken worden uitgevoerd door een groep aannemers. 
Grote infrastructuurwerken stuiten haast onvermijdelijk op historische bodemvervuiling die in Vlaanderen op 
heel wat plaatsen aanwezig is. Lantis springt hier verantwoord mee om. We vatten de rol van Lantis binnen het 
projectgebied van Oosterweel nog even samen:

1. Voorbereidend onderzoek van de bodem in het projectgebied. Lantis voerde vanaf 2016 een 
reeks milieuonderzoeken uit en bracht zo de omvang van de PFOS-verontreiniging in kaart.

2. Nagaan van verplichtingen bij bevoegde instanties. Lantis volgt nauwgezet de normen die door 
onafhankelijke bodemsaneringsdeskundigen bepaald werden en die door de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bevestigd werden. Diverse controlemechanismes garanderen een 
strikte naleving.

3. Saneren of vrijwaren van de situatie. Rekening houdend met haar plichten en de technische  
mogelijkheden, zorgt Lantis voor het vrijwaren van de situatie (dit betekent dat de vervuiling zich 
niet verder kan verspreiden) en maakte waar mogelijk een begin van een verbetering in het  
projectgebied. Het saneren van de vervuilde gronden blijft de taak van de vervuiler. In elk geval 
zullen de werken geen bijkomende risico’s voor de omgeving veroorzaken.

Oosterweel = ruimer, gezonder, vlotter én veiliger!
voor een leefbare woonomgeving in Zwijndrecht.



MEER WETEN OF EEN VRAAG?
Op www.oosterweelverbinding.be vind je alle informatie in verband met  
de Oosterweelverbinding, evenals een lijst met antwoorden op de
meestgestelde PFOS-vragen.

Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om te mailen naar info@lantis.be.
We doen ons best om binnen een aanvaardbare termijn je vraag te beantwoorden.  
Daarnaast werken we ook aan een manier waarop jij, als inwoner van Zwijndrecht,  
nog sneller je bezorgdheden of vragen kan overmaken aan ons over onze werf.  
We willen dat onze buren met een gerust gevoel naar onze werken kunnen kijken.  
Hoe dat precies zal gebeuren, vertellen via onze website of een nieuwsbrief.  
Je kan je inschrijven via www.oosterweelverbinding.be. 

Op www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling kan je de communicatie en maatregelen
van de Vlaamse overheid terugvinden. Ga naar www.antwerpen.be voor informatie
over de bodemstalen die in opdracht van de stad Antwerpen op Linkeroever
genomen worden (zoekterm ‘bodemstalen’).

Oosterweelverbinding

Oosterweelverbinding

@Oosterweel

Volg ook onze kanalen om op de hoogte  
te blijven van de laatste updates


