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Schadelijke PFOS-stoffen
zitten overal in Vlaanderen
Vlaamse overheid neemt pakket maatregelen in en rond Zwijndrecht, maar
meerdere studies tonen aan dat schadelijke chemicaliën breder verspreid zijn
PIET DEPUYDT, BEN
SERRURE EN DAAN BLEUS

W

ie op minder
dan anderhalve kilometer van
de fabriek
van 3M in
Zwijndrecht woont, beperkt het
best de consumptie van zelfgeteelde groenten, laat eieren van eigen
kippen het best voor wat ze zijn en
is het best voorzichtig met grondwater. Ook voor wie tot op 5 kilometer woont zijn eieren uit de tuin
uit den boze. Tot op 10 kilometer
wordt aangeraden maximaal één ei
uit de eigen tuin per week te eten.
Dat zijn in een notendop de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die
het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag communiceerde als
antwoord op de gezondheidscrisis
met de schadelijke PFOS-chemicaliën, waarvan de concentratie in en
rond Zwijndrecht veel te hoog ligt.
PFOS is een lid van een familie
door de mens gemaakte chemische
verbindingen die bekendstaan als
PFAS. Die delen het kenmerk dat
ze niet of zeer moeilijk biologisch
afbreekbaar zijn. Dat geeft ze bepaalde voordelen: ze zijn oersterk,
stoten vuil en vet af en zijn hittebestendig. Maar van enkele PFAS,
waaronder PFOS, is ondertussen
duidelijk dat ze schadelijk zijn voor

mens en milieu. Daarom zijn ze al
lang verboden in Europa. Maar net
omdat ze bijna onverwoestbaar
zijn, zadelen ze ons op met een
probleem met een lange staart.
Dat is nergens duidelijker dan in
en rond Zwijndrecht, waar het
chemiebedrijf 3M jarenlang PFOS
produceerde. In de regio worden
jaren nadat het bedrijf is gestopt
met de productie nog altijd bijzonder hoge concentraties aangetroffen. Dat probleem kwam
naar boven toen in die buurt graafwerken werden begonnen voor de
Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht
maande vorige week al aan de consumptie van eieren uit de eigen
tuin in een straal van 15 kilometer
rond de fabriek te beperken. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid
stelt die voorzorgsmaatregelen nu
scherp, in afwachting van meer onderzoek over de verspreiding en de
gezondheidsimpact. Bij de inwoners wordt een breed bloedonderzoek opgestart, onder leiding
van Karl Vrancken, professor aan
de UAntwerpen.
De focus van het onderzoek en
de maatregelen ligt logischerwijs
op de 3M-site en de omgeving.
Maar het probleem met PFOS beperkt zich niet tot die ene hotspot.
Een recente studie door onderzoekers van de UAntwerpen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaat-

schappij, wijst uit dat de PFOS-concentratie in bepaalde soorten vis in
Vlaanderen problematisch hoog is.
De onderzoekers namen baarzen
en palingen, gevangen op 44 meetpunten over heel Vlaanderen, onder de loep. Op ongeveer de helft
van de meetpunten overschrijdt
de hoeveelheid PFOS de milieunormen.

De hoogste
concentraties PFOS
vonden we terug in
vissen ver weg van
3M in Zwijndrecht.
Dat wijst erop dat
er andere bronnen
van vervuiling zijn.
Lieven Bervoets
Onderzoeker
Universiteit Antwerpen

Gezondheid
Opvallend is dat de hoogste concentraties niet gemeten worden
in de buurt van 3M. ‘Dat wijst er
duidelijk op dat er nog andere
bronnen van vervuiling zijn’, zegt
onderzoeker Lieven Bervoets
(UAntwerpen).
Waar die exact liggen, is voorlopig moeilijk te zeggen, maar een
studie van de afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft een indicatie.
In 2018 liet OVAM op tientallen
punten in Vlaanderen, die werden
gezien als potentiële risicolocaties,
metingen uitvoeren. Het ging om
onder andere oefenterreinen van
brandweerkazernes, militaire terreinen en vliegvelden, waterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en
industriële sites uit de textiel-, papier- en verfindustrie. Die hebben
vaak gemeen dat ze met blusschuim werken, een chemisch
brandbestrijdingsmiddel waarin
jarenlang PFAS-chemicaliën zaten.
De resultaten van die metingen

waren verontrustend. Op 66 procent van de meetpunten bedroeg
de concentratie het tienvoudige
van de streefnorm. Bij een kwart
was sprake van honderd maal te
hoge waarden. Bij de meerderheid
van de metingen bleek ook het
grondwater in slechte staat. De
terreinen met een te hoge concentratie worden verder onderzocht,
laat het kabinet van minister van
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)
weten.
De schadelijke chemicaliën
vinden ook hun weg naar de mens.
Het Vlaamse Steunpunt Milieu en
Gezondheid screende tussen 2016
en 2020 428 Vlaamse jongeren van
14 en 15 jaar op PFAS-stoffen. Niet
minder dan 15,7 procent had meetwaarden die de gezondheidsnorm
overschreden. In de studie werden
alleen de vier PFAS-stoffen - PFOS,
PFOA, PFHXS en PFNA - onderzocht
waarover indicaties bestaan dat ze
op lange termijn schadelijk zijn
voor de gezondheid.
Het viertal wordt gelinkt aan
een verstoring van de hormonenhuishouding en fertiliteit, een
verhoogd risico op kanker en een
verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Maar
experts wijzen erop dat vooral nog
veel onbekend is over de gezondheidsimpact van de chemicaliën.
Daarvoor is diepgaand onderzoek
op langere termijn nodig. P3
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Het Gentse biotechnologiebedrijf
Biotalys heeft beslist vers kapitaal
op te halen via een beursgang op
Euronext Brussel. Hoeveel het
precies in gedachten heeft, is nog
even geheim, maar twee nieuwe
2
investeerders zijn al bereid
ÉDITO EN PAGE
10 miljoen euro op te hoesten. EN PAGE 5
Daarbovenop kan BiotalysLIRE
vermoedelijk rekenen op de steun
van zijn bestaande aandeelhouders, waaronder Gimv en Ackermans & van Haaren. Het bedrijf
zal in de komende weken zijn
debuut maken.
Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsmiddelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen
tegen insecten, schimmels en
bacteriën. Het bedrijf bestaat
sinds 2013 en maakt zich op om
volgend jaar een eerste product
in de VS te lanceren.
‘Er is veel vraag naar innovatie.
Landbouwers zijn op zoek naar
alternatieven voor chemische
middelen, onder meer omdat het
gebruik van bepaalde producten
stelselmatig wordt ingeperkt. We
willen de manier van werken in
de landbouw veranderen’, zegt
topman Patrice Sellès.
Biotalys is een nieuwe speler
in de Vlaamse agrotechnologiesector, die intussen een duizendtal werknemers telt, onder wie
een grote ploeg onderzoekers aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat leverde vroeger
ook al het zaadtechnologiebedrijf
Devgen op, dat bijna tien jaar
geleden voor 400 miljoen euro
werd opgeslokt door de wereldspeler Syngenta. P5
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Key figures krant

De enige
zakenkranten in België
De Tijd | L’Echo zijn de enige zakenkranten (print & digitaal) in België. Ze
richten zich dagelijks tot een half miljoen
bruto contacten bestaande uit decision
makers, managers, ondernemers en
beleggers.

Formaat
Berliner
(440 mm H x 290 mm B)

Frequentie
Elke dag, dinsdag
tot zaterdag

Verspreiding
Abonnementen &
losse verkoop

Taal
Nederlands (De Tijd)
+ Frans (L’Echo)

Oplage (week)
76.130
(print + digitaal)

Lezerscontacten
602.000
(total brand contacten,
CIM 2020)

Oplage (weekend)
116.680
(print + digitaal)

Key figures Lezers

Wekelijkse rubrieken
Elke dag, dinsdag tot zaterdag.
We werken op maat van de klant in
functie van formaat en frequentie.

Lezers bezitten 39% van
het Belgisch financieel
vermogen

1 op 4 lezers is jonger
dan 35 jaar

2 op 3 is
professioneel
actief

doelpubliek van decision makers,
influencers, vermogende
consumenten, investeerders

1 op 3 kan maandelijks
meer dan 1.000 €
sparen

21% houdt maandelijks
meer dan 1.000 € over
om te investeren

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

Alle printformaten verschijnen in de
digitale krant, alsook in de tabletkrant
op zaterdag (pdf-formaat). Deze extra
verschijningen zijn inbegrepen in het
printtarief.

Verschijningsvorm
Krant (print + digitaal)

Bron: Print & digitaal, CIM 2020; De Belg
en zijn Geld 2019; Authenticated Circulation 2020
De Tijd | L’Echo

Tarieven

Formaten Digitale Krant

Algemene voorwaarden

Contact
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Tarieven 2022
(in euro, excl. BTW)

45mm B
(1 kolom)

94mm B
(2 kolommen)

143mm B
(3 kolommen)

192mm B

290mm B
(6 kolommen)

100mm H

140mm H

180mm H

220mm H

De Tijd | L’Echo

395

790

De Tijd

240

480

L’Echo

155

310

De Tijd | L’Echo

790

1.580

2.210

2.845

3.475

De Tijd

480

960

1.345

1.730

2.110

L’Echo

310

620

870

1.115

1.365

De Tijd | L’Echo

1.185

2.370

3.320

4.265

5.215

De Tijd

720

1.440

2.015

2.590

3.170

L’Echo

465

930

1.300

1.675

2.045

440mm H

Publireportage
• Uw publireportage in de
redactionele context van
De Tijd | L'Echo
• U levert zelf uw tekst aan
• Mogelijk alle dagen, behalve
maandag.
Niet aflopend

De Tijd

L’Echo

De Tijd | L’Echo

180mm H x 192mm B

4.015

2.630

6.645

220mm H x 290mm B

8.550

5.520

14.070

440mm H x 290mm B

12.500

7.965

20.465

De Tijd | L’Echo

1.580

3.160

4.425

4.925

6.950

De Tijd

960

1.920

2.690

2.975

4.225

L’Echo

620

1.240

1.735

1.950

2.730

De Tijd | L’Echo

2.370

4.740

6.635

8.530

10.430

15.160

De Tijd

1.440

2.880

4.030

5.185

6.335

9.260

Superior Position

L’Echo

930

1.860

2.605

3.350

4.090

5.900

• Exclusief en impactvol advertentieformaat
• Op een redactionele pagina
• 2de katern op weekdagen, 3de
katern op zaterdag.
• Mogelijk alle dagen, behalve maandag.

H = hoogte — B = breedte

Niet aflopend

De Tijd

L’Echo

De Tijd | L’Echo

180mm H x 192mm B

2.975

1.950

4.925

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

(4 kolommen)

50mm H

Doorplaatsing in digitale krant (tablet en smartphone) vanaf 180mm H x 192mm B (4 kolommen) - Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie.

De Tijd | L’Echo

Tarieven

Formaten Digitale Krant

Algemene voorwaarden

Contact
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Formaten Digitale Krant
Trustmedia beschouwt digitale krant-advertising (tablet & smartphone) samen met printadvertising als één krantenproduct.
Printformaten vanaf 180mm H x 192mm B verschijnen
• in de digitale kranten.
• met een statisch geoptimaliseerd formaat.
• die verschijning is inbegrepen in het printtarief.

Modules
krantenformaten
afmeting krant
print

aantal*
1

220mm H x 290mm B

1

180mm H x 290mm B

1

180mm H x 192mm B

1

220mm H x 192mm B

1

tablet
(statisch) - landscape
Full page
(862px B x924px H)
Half page tablet
(862px B x 336px H)
Half page
(862px B x 336px H)
Half page
(862px B x 336px H)
Half page
(862px B x 336px H)

aantal*
1
2
2
1
1

smartphone

aantal*

(statisch) - portrait
Half page mobile

3

(320px B x 200px H)
Half page mobile

2

(320px B x 200px H)
Half page mobile

2

(320px B x 200px H)
Half page mobile

1

(320px B x 200px H)
Half page mobile

1

(320px B x 200px H)

*Aantal inlassingen per dag

Elke inlassing in de digitale krant kan naar keuze (mits toeslag) worden verrijkt met animatie.
• Mogelijkheden: video of foto galerij of content pagina (HTML).
• Contacteer ons voor andere animatiemogelijkheden op maat.

De Tijd | L’Echo

Tarieven

Formaten Digitale Krant

Algemene voorwaarden

Contact

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

440mm H x 290mm B

digitale formaten (pixels - breedte x hoogte)
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Algemene voorwaarden
Voorwaarden Publireportage

De Tijd | L’Echo

Tarieven

Technische specificaties
print materiaal
Op te maken materiaal
Word document (lettertypes inbesloten
+ foto’s in hoge resolutie: 300 dpi, zwart/
wit of CMYK)
Drukklaar materiaal
Pdf goed voor druk (lettertypes inbesloten + foto’s in hoge resolutie: 300
dpi, zwart/wit of CMYK). Advertenties
worden gedrukt op het zalmroze krantenpapier.
• PDF U levert de advertentie aan als
PDF bestand, en dit volgens de Medibel+ normen. U kan deze vinden
op www.medibelplus.be.
• Kleuren CMYK
• Afbeeldingen CMYK; TIFF, EPS of
JPG - 300 dpi (normaal) 1200 dpi
(bitmap)
• ICC-profiel Wij raden aan het
ICC-profiel IsoCoatedv2 of IsoNewspaper26v4 te gebruiken. Vermeld
dit ook achteraan in de naam van
uw pdf: “naam_IWC.pdf” of “naam_
NP.pdf”. Zo kunnen wij een optimaal
drukresultaat van uw advertenties
garanderen
• Fonts Gebruik een Font OpenType,
PostScript ou TrueType. Vermijd
geïmporteerde fonts.

Formaten Digitale Krant

Merkvermelding
Merkvermelding van derden onder de
vorm van logo’s of advertenties is niet
toegestaan in encartages of advertenties
in De Tijd en L’Echo, tenzij in uitdrukkelijk
overleg met Trustmedia en mits toeslag
voor merkvermelding van derden.

Annulatie
• Vanaf 3 werkdagen voor verschijning wordt bij annulatie 100% van de
inlassingsprijs gefactureerd.
• Bij annulatie van één of meerdere
inlassingen uit een campagne of
jaarovereenkomst wordt de toegestane volumekorting op de reeds
verschenen advertenties herzien en
gefactureerd.

Deadline reservatie
en aanleveren materiaal
Kranten (print en digitaal): uiterlijk
3 werkdagen voor verschijning

Aanleveren materiaal
Krant: Uploaden via de gepersonaliseerde link in de mail die u krijgt
vanaf 15 dagen voor verschijning.
Digitaal: verzenden naar tablet@
trustmedia.be

Algemene voorwaarden

Contact

Technische specificaties
materiaal digitale krant
• Bestelbon digitale krant: aanduiding reservatie tablet & smartphone-advertentie + bevestiging
aanlevering materiaal, te sturen naar
advops@trustmedia.be
• Trustmedia vraagt de levering van
het gepast formaat per medium
(papieren krant, tablet, smartphone)
• Statische ad
- Aanwezigheid in digitale krant
(tablet & smartphone) op dag van
inlassing in de papieren krant
- Geen animatie in deze statische
inlassing
- Formaat: jpg, png
- Weight: 150kb
- Clickable: alleen wanneer animatie
wordt gekocht (infra)

Algemene verkoopsvoorwaarden consulteerbaar via www.trustmedia.be

• De advertentie bevat bovenaan en
voldoende groot de duidelijke ver
melding PUBLIREPORTAGE.
• De advertentie bevat daarnaast
in duidelijk leesbare tekst ook de
vermelding ‘deze publicatie valt
onder de verantwoordelijkheid van
X’ waarbij X duidelijk herkenbaar de
adverteerder of het geadverteerde
merk is.
• Elke publireportage of publire
dactionele advertentie moet (via
Trustmedia) worden voorgelegd
aan de redactie ter goedkeuring. De
redactie reserveert zich het recht
om niet voorgelegde advertenties te
weigeren of zonder overleg aan te
passen aan de vormvereisten.
• Publireportages zijn qua look en
feel duidelijk onderscheidbaar
van de redactionele context. De
adverteerder gebruikt (een) ander
lettertype(s) dan de krant of het
magazine. De lettertypes Chronicle,
Gotham en Retina zijn uitgesloten.
Zowel titel als broodtekst worden
opgemaakt in een schreefloze letter.
De kolombreedte moet afwijken van
die gebruikt door de redactie.
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Schadelijke PFOS-stoffen
zitten overal in Vlaanderen
PIET DEPUYDT, BEN
SERRURE EN DAAN BLEUS

W

ie op minder
dan anderhalve kilometer van
de fabriek
van 3M in
Zwijndrecht woont, beperkt het
best de consumptie van zelfgeteelde groenten, laat eieren van eigen
kippen het best voor wat ze zijn en
is het best voorzichtig met grondwater. Ook voor wie tot op 5 kilometer woont zijn eieren uit de tuin
uit den boze. Tot op 10 kilometer
wordt aangeraden maximaal één ei
uit de eigen tuin per week te eten.
Dat zijn in een notendop de tijdelijke voorzorgsmaatregelen die
het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag communiceerde als
antwoord op de gezondheidscrisis
met de schadelijke PFOS-chemicaliën, waarvan de concentratie in en
rond Zwijndrecht veel te hoog ligt.
PFOS is een lid van een familie
door de mens gemaakte chemische
verbindingen die bekendstaan als
PFAS. Die delen het kenmerk dat
ze niet of zeer moeilijk biologisch
afbreekbaar zijn. Dat geeft ze bepaalde voordelen: ze zijn oersterk,
stoten vuil en vet af en zijn hittebestendig. Maar van enkele PFAS,
waaronder PFOS, is ondertussen
duidelijk dat ze schadelijk zijn voor

mens en milieu. Daarom zijn ze al
lang verboden in Europa. Maar net
omdat ze bijna onverwoestbaar
zijn, zadelen ze ons op met een
probleem met een lange staart.
Dat is nergens duidelijker dan in
en rond Zwijndrecht, waar het
chemiebedrijf 3M jarenlang PFOS
produceerde. In de regio worden
jaren nadat het bedrijf is gestopt
met de productie nog altijd bijzonder hoge concentraties aangetroffen. Dat probleem kwam
naar boven toen in die buurt graafwerken werden begonnen voor de
Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht
maande vorige week al aan de consumptie van eieren uit de eigen
tuin in een straal van 15 kilometer
rond de fabriek te beperken. Het
Agentschap Zorg en Gezondheid
stelt die voorzorgsmaatregelen nu
scherp, in afwachting van meer onderzoek over de verspreiding en de
gezondheidsimpact. Bij de inwoners wordt een breed bloedonderzoek opgestart, onder leiding
van Karl Vrancken, professor aan
de UAntwerpen.
De focus van het onderzoek en
de maatregelen ligt logischerwijs
op de 3M-site en de omgeving.
Maar het probleem met PFOS beperkt zich niet tot die ene hotspot.
Een recente studie door onderzoekers van de UAntwerpen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaat-

schappij, wijst uit dat de PFOS-concentratie in bepaalde soorten vis in
Vlaanderen problematisch hoog is.
De onderzoekers namen baarzen
en palingen, gevangen op 44 meetpunten over heel Vlaanderen, onder de loep. Op ongeveer de helft
van de meetpunten overschrijdt
de hoeveelheid PFOS de milieunormen.

De hoogste
concentraties PFOS
vonden we terug in
vissen ver weg van
3M in Zwijndrecht.
Dat wijst erop dat
er andere bronnen
van vervuiling zijn.
Lieven Bervoets
Onderzoeker
Universiteit Antwerpen

Gezondheid
Opvallend is dat de hoogste concentraties niet gemeten worden
in de buurt van 3M. ‘Dat wijst er
duidelijk op dat er nog andere
bronnen van vervuiling zijn’, zegt
onderzoeker Lieven Bervoets
(UAntwerpen).
Waar die exact liggen, is voorlopig moeilijk te zeggen, maar een
studie van de afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft een indicatie.
In 2018 liet OVAM op tientallen
punten in Vlaanderen, die werden
gezien als potentiële risicolocaties,
metingen uitvoeren. Het ging om
onder andere oefenterreinen van
brandweerkazernes, militaire terreinen en vliegvelden, waterzuiveringsinstallaties, stortplaatsen en
industriële sites uit de textiel-, papier- en verfindustrie. Die hebben
vaak gemeen dat ze met blusschuim werken, een chemisch
brandbestrijdingsmiddel waarin
jarenlang PFAS-chemicaliën zaten.
De resultaten van die metingen

waren verontrustend. Op 66 procent van de meetpunten bedroeg
de concentratie het tienvoudige
van de streefnorm. Bij een kwart
was sprake van honderd maal te
hoge waarden. Bij de meerderheid
van de metingen bleek ook het
grondwater in slechte staat. De
terreinen met een te hoge concentratie worden verder onderzocht,
laat het kabinet van minister van
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)
weten.
De schadelijke chemicaliën
vinden ook hun weg naar de mens.
Het Vlaamse Steunpunt Milieu en
Gezondheid screende tussen 2016
en 2020 428 Vlaamse jongeren van
14 en 15 jaar op PFAS-stoffen. Niet
minder dan 15,7 procent had meetwaarden die de gezondheidsnorm
overschreden. In de studie werden
alleen de vier PFAS-stoffen - PFOS,
PFOA, PFHXS en PFNA - onderzocht
waarover indicaties bestaan dat ze
op lange termijn schadelijk zijn
voor de gezondheid.
Het viertal wordt gelinkt aan
een verstoring van de hormonenhuishouding en fertiliteit, een
verhoogd risico op kanker en een
verzwakking van het immuunsysteem op lange termijn. Maar
experts wijzen erop dat vooral nog
veel onbekend is over de gezondheidsimpact van de chemicaliën.
Daarvoor is diepgaand onderzoek
op langere termijn nodig. P3
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Het Gentse biotechnologiebedrijf
Biotalys heeft beslist vers kapitaal
op te halen via een beursgang op
Euronext Brussel. Hoeveel het
precies in gedachten heeft, is nog
even geheim, maar twee nieuwe
2
investeerders zijn al bereid
ÉDITO EN PAGE
10 miljoen euro op te hoesten. EN PAGE 5
Daarbovenop kan BiotalysLIRE
vermoedelijk rekenen op de steun
van zijn bestaande aandeelhouders, waaronder Gimv en Ackermans & van Haaren. Het bedrijf
zal in de komende weken zijn
debuut maken.
Biotalys ontwikkelt biologische gewasbeschermingsmiddelen om onder meer aardbeien, druiven, aubergines, aardappelen en kolen te beschermen
tegen insecten, schimmels en
bacteriën. Het bedrijf bestaat
sinds 2013 en maakt zich op om
volgend jaar een eerste product
in de VS te lanceren.
‘Er is veel vraag naar innovatie.
Landbouwers zijn op zoek naar
alternatieven voor chemische
middelen, onder meer omdat het
gebruik van bepaalde producten
stelselmatig wordt ingeperkt. We
willen de manier van werken in
de landbouw veranderen’, zegt
topman Patrice Sellès.
Biotalys is een nieuwe speler
in de Vlaamse agrotechnologiesector, die intussen een duizendtal werknemers telt, onder wie
een grote ploeg onderzoekers aan
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat leverde vroeger
ook al het zaadtechnologiebedrijf
Devgen op, dat bijna tien jaar
geleden voor 400 miljoen euro
werd opgeslokt door de wereldspeler Syngenta. P5
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Vlaamse overheid neemt pakket maatregelen in en rond Zwijndrecht, maar
meerdere studies tonen aan dat schadelijke chemicaliën breder verspreid zijn
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