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Voorzorgsmaatregelen naar aanleiding van Pfos/Pfas in uw buurt 

 

Beste  

 
Naar aanleiding van de PFOS-problematiek heeft de Vlaamse overheid een 
reeks voorzorgsmaatregelen afgekondigd in een perimeter van 100 meter 
rondom brandweeroefenterreinen en terreinen waar in het verleden een 
zware industriële brand heeft plaatsgevonden.  
 
In Assenede betreft dit enkel het brandweerterrein in de Molenstraat. Uw 
eigendom bevindt zich binnen de veiligheidsperimeter van de 
brandweerkazerne.   
 
Hieronder vindt u een overzicht van de voorzorgsmaatregelen die moeten 
genomen worden. Deze blijven van kracht in afwachting van verder onderzoek 
naar de mogelijke aanwezigheid van PFOS. Zodra de resultaten van het 
onderzoek bekend zijn, brengen we u hiervan uiteraard op de hoogte.  
 
De voorzorgsmaatregelen:  
 
Voeding 
• Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerdepersonen, zwangere 
vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of wensen zwanger te worden, 
krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren. 
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit 
met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en 
groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed 
gewassen worden voor consumptie.  
• Eet geen zelfgeteeld kleinvee.  
• Eet geen eieren van uw eigen kippen.  
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• Binnen de perimeter horen eigen eieren voorlopig thuis in de huisvuilzak. 
Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.  
• Buiten de perimeter kunnen eieren en afval van groenten en fruit 
meegegeven worden met het GFT-afval.  
 
Grondwater  
• Drink geen grondwater als drinkwater.  
• Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of 
om een zwembad te vullen.  
 
Grond- en groenafval  
• Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.  
• Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.  
• Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk 
aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het 
groenafval in het containerpark.  
 
Hygiëne  
• Was uw handen, zeker voor de maaltijd.  
• Maak uw huis binnen en buiten schoon met water.  
 
Meer info?  

- Via onze milieudienst: milieu@assenede.be of 09 341 95 91. 
- Via de website van de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/pfas-

vervuiling.  
 
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Zoals reeds 
eerder aangehaald: het gaat om voorzorgsmaatregelen. Er is geen reden tot 
paniek. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Frederik Willems Philippe De Coninck 
Algemeen directeur Burgemeester 


