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PFAS-VERONTREINIGING GRONDWATER ZONE LOBROEKDOK  
Gebruik grondwater sterk ontraden in zone van 500m

Antwerpen, 31 januari 2022 - Bij metingen door Lantis en Stad Antwerpen is in de werfzone 
rond het Lobroekdok een PFAS-verontreiniging van het grondwater vastgesteld. Daarom wordt 
in een perimeter van 500 meter afgeraden om grondwater te gebruiken. Naast het grondwater 
werd ook de bodem rond het Lobroekdok zorgvuldig in kaart gebracht. Analyse van deze 
bodemstalen geven echter geruststellende waarden.

In aanloop naar de Oosterweelwerken aan het viaduct van Merksem, voerden Lantis en Stad 
Antwerpen metingen uit naar de aanwezigheid van PFAS in slib, bodem en grondwater in de buurt 
van het Lobroekdok. Daarbij werden hoge concentraties PFAS vastgesteld in het slib en het 
grondwater, maar niet in de bodem.   

Overleg met Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), Lantis, OVAM, opdrachthouder Karl Vrancken, 
het kabinet Demir en de Stad Antwerpen maakt duidelijk dat de risico’s voor de volksgezondheid 
minimaal zijn. Het advies van AZG is om in een zone van 500 meter rond het Lobroekdok geen 
grondwater te gebruiken. Zeker niet voor menselijk gebruik (drinkwater), maar ook niet om de 
groentetuin mee te besproeien of als water voor dieren (kippen, …).

De perimeter van 500m rond het Lobroekdok is enerzijds dicht bewoond, en anderzijds 
(post-)industrieel gebied. De grondwatervergunningen in dit gebied zijn enkel voor industrieel gebruik 
- er is geen voedselverwerkende industrie die gebruik maakt van grondwater in deze zone. De kans 
dat grondwater hier voor humane consumptie wordt gebruikt, is daarom eerder beperkt. Dit water 
gebruiken als drinkwater, of voor het bereiden van bv. koffie of ijsblokjes, wordt absoluut afgeraden. 

In de komende dagen en weken buigen AZG, VMM, Lantis, de Stad Antwerpen en OVAM zich verder 
over de lokale situatie om een volledig(er) beeld te krijgen van de verontreiniging in bodem en 
grondwater en om gerichtere no regret-maatregelen te bepalen.



Concreet adviseert AZG volgende no regret-maatregelen: 

In een zone van 500m rond het Lobroekdok:

• Gebruik putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om 
ermee te koken.

• Gebruik putwater niet om een zwembad te vullen of de moestuin water te geven. 

• Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals de auto wassen, toilet 
doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt 
is hiervoor regenwater i.p.v. grondwater aangewezen. 

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones in 
Vlaanderen:

• Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek 
en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.

• Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit aan op het openbaar waterleidingnet.



In Antwerpen gelden vandaag al op verschillende plaatsen no regret-maatregelen. Het overzicht is te 
raadplegen op de PFAS-website: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/antwerpen-no-regret-
maatregelen-pfas.  
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