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PFAS-VERONTREINIGING VASTGESTELD OP VERSCHILLENDE 
BRANDWEER(OEFEN)SITES 

BESTAANDE NO REGRET-MAATREGELEN OVERAL NALEVEN, BLIJFT DE BOODSCHAP 

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over mogelijke PFAS-verontreiniging op een site in 
Heist-op-den-Berg, wil opdrachthouder Karl Vrancken benadrukken dat de no regret-maatregelen die 
in de zomer voor alle brandweer(oefen)sites werden afgekondigd, onverminderd blijven gelden. 
Ondertussen is op verschillende van deze sites over heel Vlaanderen een PFAS-verontreiniging 
vastgesteld.  

Eind juni startte OVAM met een Vlaanderen-brede meetcampagne op brandweersites, om vast te stellen of 
er sprake is van een PFAS-verontreiniging. Daarbij ligt de focus vooral op brandweeroefenterreinen of 
plaatsen waar industriële branden hebben gewoed en waarbij gewerkt werd met PFAS-houdend 
blusschuim. 

Meteen stelde AZG samen met OVAM een lijst met no regret-maatregelen op voor alle sites in het 
onderzoek. Lokale besturen en inwoners werd gevraagd deze te respecteren om verdere blootstelling 
trachten te minimaliseren of zelfs te voorkomen.  

Voor verschillende van die locaties blijkt nu dat er wel degelijk sprake is van een PFAS-verontreiniging als 
gevolg van het gebruik van PFAS-houdend blusschuim. De lijst met locaties wordt vanaf deze week 
aangevuld op de website https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/no-regret-maatregelen-
brandweeroefenterreinen-en-sites-van-een-zware-industriele-brand.   

Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering in deze PFAS-crisis: “We merken op basis van de 
metingen door OVAM dat er steeds meer sites zijn met een PFAS-verontreiniging. Daarom is het erg 
belangrijk om nog eens extra te benadrukken dat de no regret-maatregelen, zoals we die in de zomer 
hebben afgekondigd, overal nageleefd moeten worden. Voor de nieuwe sites bepalen OVAM en AZG of 
bijkomende maatregelen nodig zijn, afhankelijk van de specifieke situatie van iedere site. Voor plaatsen 
waar geen verontreiniging werd vastgesteld, zullen de maatregelen versoepeld worden. Wanneer hierover 



 

meer duidelijkheid is, zal dat per locatie aan de lokale besturen en buurtbewoners gecommuniceerd 
worden.” 

De lijst op de PFAS-website geeft een overzicht van locaties waar een verontreiniging is vastgesteld. 
Ondertussen wordt samen met de verschillende betrokken entiteiten (OVAM, AZG, VMM, FAVV, 
opdrachthouder, lokale besturen, …) gezorgd voor een kwalitatieve analyse van het dossier. Tegelijk loopt	
het onderzoek natuurlijk verder: er zijn dossiers waarvoor de evaluatie van de metingen nog moet 
gebeuren en het dus nog te vroeg is om te bepalen of er sprake is van verontreiniging. De volledige 
procedure van analyse en adviesverlening heeft een doorlooptijd van een drietal maanden. Pas daarna 
kunnen definitieve adviezen gecommuniceerd worden. 

De no regret-maatregelen gelden in een zone van 100m rondom alle brandweer(oefen)sites en hebben 
onder meer betrekking op voeding, de bodem, het grondwater en de algemene hygiëne. Zo zijn er adviezen 
om het consumeren van groenten en fruit uit eigen tuin, zelf gekweekt kleinvee of de eieren van eigen 
kippen te beperken, en ook het gebruik van grondwater om de moestuin te sproeien.  

Het is ook afgeraden om kinderen te laten spelen op het onverharde terrein van de brandweersites. 


