
 
 

 

PERSMEDEDELING 
Dinsdag 24 augustus 2021 

OPDRACHTHOUDER COÖRDINATIE AANPAK PFAS-VERONTREINIGING  
VOOR DE VLAAMSE REGERING, KARL VRANCKEN 

Bijkomend bodemonderzoek in Ronse na verhoogde concentraties 
PFAS en gebromeerde vlamvertragers in en rond de Molenbeek 
 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaat een bijkomend 
bodemonderzoek uitvoeren in en rond de Molenbeek in Ronse. Uit een eerste 
historisch onderzoek blijkt namelijk dat er verhoogde concentraties PFAS en 
gebromeerde vlamvertragers aanwezig zijn in de oever- en waterbodem. Om een 
duidelijk beeld te krijgen van de verontreiniging en de mogelijke risico’s worden 
er in september extra staalnames uitgevoerd van de bodem, waterbodem, het 
oppervlaktewater en grondwater.   

Historisch onderzoek  

Omwille van de textielnijverheid gevestigd langs de Molenbeek startte de OVAM 
in 2018 een historisch onderzoek met aandacht voor niet-klassieke parameters, 
zoals PFAS en gebromeerde vlamvertragers. In 2019 werd een tweede luik van het 
onderzoek opgestart waarbij een beperkte staalname en analyse van oever- en 
waterbodems langs en in de Molenbeek werd uitgevoerd met aandacht voor 
dezelfde niet-klassieke parameters. In totaal werden vier oeverbodemstalen en 
zes waterbodemstalen bemonsterd en geanalyseerd over een traject van 
ongeveer tien kilometer. 

Verhoogde concentraties  

Het onderzoek werd in juli 2021 gefinaliseerd. De resultaten tonen verhoogde 
concentraties van gebromeerde vlamvertragers en PFAS in de oeverbodem.  

Bijkomend bodemonderzoek  

De OVAM gaf de opdracht aan de erkend bodemsaneringsdeskundigen Sertius nv 
en Envirosoil om in de Molenbeek en de ruimere omgeving bijkomende stalen te 
nemen van het oppervlaktewater, de waterbodem, de bodem en het grondwater. 
Dat bijkomend onderzoek moet de precieze situatie in kaart brengen en mogelijke 



 

risico’s als gevolg van deze verontreiniging inschatten. De staalnames worden 
begin september opgestart, de resultaten zijn voor oktober.  

Tussentijds advies voor bewoners 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt een aantal tussentijdse adviezen voor, 
voor wie in de directe omgeving woont van plaatsen met verhoogde 
concentraties. Een overzicht van die adviezen en de precieze zone waarvoor ze 
gelden worden gecommuniceerd via de bewonersbrief en is ook terug te vinden 
op: https://www.ronse.be/nl/verontreiniging-Molenbeek 

Deze adviezen gelden tot het verder onderzoek meer duidelijkheid biedt over de 
omvang en de mogelijke risico’s van de verontreiniging. 

Opdrachthouder in de aanpak van de PFAS-problematiek Karl Vrancken zegt: 
“Hoewel de focus de voorbije maanden bij de PFAS-verontreiniging lag, zijn we er 
ons zeer goed van bewust dat de problematiek van de persistente polluenten 
ruimer is. In de loop van de komende weken zal de aandacht steeds meer 
verschuiven naar de aanpak op langere termijn en een Vlaanderen-brede aanpak. 
De wetenschappelijke expertise en inzichten die we nu in versneld tempo 
opbouwen rond PFAS, zijn waardevol om ook voor andere stoffen vooruitstrevend 
werk te leveren voor meetmethodieken, normering of handelingskader.” 

Bewonersvergadering  

Om de inwoners van Ronse in de directe omgeving van de Molenbeek extra te 
informeren over de vastgestelde bodemverontreiniging en het bijkomend 
onderzoek, wordt een digitale bewonersvergadering georganiseerd op donderdag 
2 september. 

https://www.ronse.be/nl/verontreiniging-Molenbeek

