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RONDETAFEL IN ZWIJDRECHT: CONSTRUCTIEF NADENKEN OVER
SANERINGSOPLOSSINGEN

De verschillende betrokken partijen, van lokale besturen over burgerbewegingen tot 3M en
Lantis kwamen donderdagvoormiddag samen in Zwijndrecht om samen te debatteren over een
mogelijke saneringsaanpak. “De winst van deze ontmoeting is dat we nu van iedereen hebben
kunnen horen hoe zij tegenover een mogelijke sanering staan, wat de componenten zijn die ze
daar zeker in willen terugzien, en hoe de andere partijen daarover denken. Dat biedt een
vertrekpunt voor verdere besprekingen, en, belangrijker, voor een plan dat moet leiden tot een
leefbaar Zwijndrecht”, zegt PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken.

De opdrachthouder organiseerde vorige week een workshop met de saneringssector rond
verschillende innovatieve, maar ook enkele eerder klassieke saneringstechnieken, zowel voor het
saneren van water- als grondpartijen. Daarbij werd duidelijk dat de opschaling van bestaande
installaties en de uitrol van innovatieve technieken voor de nodige bijkomende capaciteit kunnen
zorgen.

Met die kennis in het achterhoofd werd nu gedebatteerd over mogelijke pistes om de regio
Zwijndrecht - zowel het industriële als het residentiële deel - te saneren. De deelnemers aan de
rondetafel werd gevraagd welke componenten voor hen essentieel zijn in de oplossing voor de
PFAS-verontreiniging. Die input was stof genoeg voor een bij momenten hevige gedachtenwisseling.

Na afloop was iedereen het erover eens dat er voldoende raakpunten zijn om het stakeholderoverleg
verder te zetten en dat het pad van de dialoog het juiste pad is.

“We staan voor een complexe uitdaging, niet alleen voor het saneren van industrieel gebied, de
3M-site of de Oosterweelwerf, maar ook voor het bewoonde gebied. De verschillende stakeholders
hebben vandaag duidelijk gemaakt dat het geen vanzelfsprekende operatie is. Maar bij iedereen is
het uitgangspunt om van dit gebied opnieuw een aangename, leefbare plek te maken voor de



bewoners. Die mindset zorgt voor een constructief debat waar de ambitie werd uitgesproken om
samen dit proces vorm te geven en zo tot een goede oplossing te komen”, zegt Karl Vrancken.


