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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

Biotalys
trekt naar
Brusselse
beurs
L’obligation

verte
européenne
à la conquête
de la finance.

JAN DE SCHAMPHELAERE

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 newspaper figures

Format
Newspaper
(print + digital)

Format
Berliner
440mm H x 290mm W

Language
Dutch (De Tijd) +
French (L’Echo)

Audience
602,000
(total brand contacts,
CIM 2020)

Frequency
Every day, Tuesday
to Saturday

Distribution
Subscriptions &
individual sales

Print run (weekdays)
80,180
(print + digital)

Print run (weekend)
126,680
(print + digital)

The only
business newspapers in
Belgium
L’Echo | De Tijd are the only business
newspapers (print & digital) in Belgium.
Both publications are aimed at directors,
managers, entrepreneurs and investors.
All print formats appear in the digital
newspaper, as well as in the tablet newspaper on Saturdays (in PDF). These extra
publications are included in the print rate.

Key readership figures

Every day, Tuesday to Saturday. We operate based on the needs of our clients
in terms of format and frequency.

More than 9 out of 10
readers of De Tijd | L’Echo
own property

1 in 3 readers of De Tijd |
L’Echo has at least three
real estate properties
(5x cf. average Belgian)

1 in 10 readers owns a home
worth > €1,000,000

Readers possess €750,000
in wealth on average
(3x cf non-readers)

Almost 30% of De Tijd | L’Echo
readers have 1,000 € left
to invest at the end of the
month

1 in 3 readers owns
at least one revenue property
(5x more than average
Belgian)

1 in 4 readers owns
a second home
(4x more than average
Belgian)

2 in 3 readers with revenue
property plan to invest
further in property

General Terms and Conditions of Sale available on www.trustmedia.be

Weekly columns

Source: The Belgian and his Real Estate 2021, The Belgians and their Money, Kantar 2021; Declaration on honour - CIM 2021
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2022 Rates
45mm W
(1 column)

94mm W
(2 columns)

143mm W
(3 columns)

192mm W
(4 columns)

(6 columns)

50mm H

100mm H

140mm H

180mm H

220mm H

L’Echo + De Tijd

395

790

L’Echo

155

310

De Tijd

240

480

L’Echo + De Tijd

790

L’Echo

310

De Tijd

1,580

2,210

2,845

3,475

620

870

1,115

1,365

480

960

1,345

1,730

2,110

L’Echo + De Tijd

1,185

2,370

3,320

4,265

5,215

L’Echo

465

930

1,300

1,675

2,045

De Tijd

720

1,440

2,015

2,590

3,170

L’Echo + De Tijd

1,580

3,160

4,425

4,925

6,950

L’Echo

620

1,240

1,735

1,950

2,730

De Tijd

960

1,920

2,690

2,975

4,225

L’Echo + De Tijd

2,370

4,740

6,635

8,530

10,430

15,160

L’Echo

930

1,860

2,605

3,350

4,090

5,900

De Tijd

1,440

2,880

4,030

5,185

6,335

9,260

H = height - W = width

L’Echo | De Tijd

Rates

Digital newspaper formats

General Terms and Conditions

Contact

440mm H
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290mm W

(in euros, excl. VAT)
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Superior position*

(in euros, excl. VAT)

L’Echo Immo | De Tijd Immo*

L’Echo

De Tijd

180mm H x 192mm W (4 C)*

1,950

2,975

(in euros, excl. VAT)

DE TIJD ZATERDAG 14 AUGUSTUS 2021

36

De Tijd Immo

No bleed (H x W)

Echo Immo

180mm H x 192mm W (4 C)*

Tijd Immo

(1)

1,950

2,975

140mm H x 290mm W (6 C)* (1)

2,605

4,030

Elke week het meest recente
vastgoednieuws in uw mailbox?
Schrijf u in op www.tijd.immo/newsletter

Duurzaam (ver)bouwen
3 juli
Wat is
duurzaam
wonen?

10 juli
Minder impact van
uw woning op het
milieu? Bouw circulair

17 juli
Zes tips om uw
woning duurzaam
te renoveren

24 juli
Wie niet energiezuinig bouwt,
riskeert een boete

31 juli
Premies maken van
zonnepanelen nog
altijd goede investering

14 augustus
Geen riolering?
Zo regelt u zelf
de waterzuivering

21 augustus
Een ecologische
tuin met
zwempartij

28 augustus
Hoe uw groen
project
financieren

Landelijk gelegen huizen kunnen vaak niet
aangesloten worden op de riolering. U moet
het huishoudelijk afvalwater dan ter plaatse
zuiveren met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.

Geen riolering?
Zo zuivert u
zelf afvalwater
PETRA DE ROUCK

H

et bad laten leeglopen,
afwaswater door de gootsteen laten stromen,
maar ook de afvoer van
de (af)wasmachine. Het
afvalwater van de meeste
gezinnen komt in de riool terecht. Maar in
landelijke gebieden ligt lang niet overal
riolering. Ligt uw huis te ver van de riolering en wordt ook in de toekomst geen riolering aangelegd? Dan moet het afvalwater
gezuiverd worden met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
(IBA). Of u in zo’n zone woont, kunt u controleren op het Geoloket van de Vlaamse
Milieumaatschappij.
Bij een nieuwbouw moet de IBA onmiddellijk worden geplaatst. Voor woningen
die dateren van na 2008 werd de verplichte

plaatsing opgelegd in de bouwvergunning. ‘Voor bestaande woningen van voor
2008 kunt u het best de gemeente of de
rioleerbeheerder contacteren om na te
gaan op welke termijn u een IBA moet
plaatsen’, zegt Katrien Smet, woordvoerster
van de Vlaamse Milieumaatschappij. ‘In
principe is de aanleg ten laste van de eigenaar van de woning, maar in veel gevallen
plaatst de gemeente of de rioolbeheerder
zelf de IBA’s en beheert ze die. Voor die
dienstverlening moet u betalen, net zoals u
dat zou doen voor een rioolaansluiting.’

Onder- of bovengronds
Er zijn twee categorieën IBA’s: compacte
ondergrondse systemen en bovengrondse
systemen die worden geïntegreerd in uw
tuin.
De ondergrondse systemen zijn er zowel in kunststof als in een betonnen bekui-

In veel
gevallen
plaatst de
gemeente
of de rioolbeheerder
zelf de individuele behandelingsinstallatie
en beheert
ze die.
Katrien Smet
Vlaamse Milieumaatschappij

ping. Ze nemen weinig plaats in. Bovengronds zie je alleen een sturingskast en een
tot drie deksels.
De bovengrondse natuurlijke of extensieve systemen gebruiken planten om het
afvalwater te zuiveren, zoals een rietveld of
kokosbed. Ze zijn goed bestand tegen de
wisselende toevoer van afvalwater en verbruiken minder elektriciteit dan de compacte systemen.
Het zuiveringsproces gebeurt in drie stappen:
- Bij de voorbehandeling of primaire
zuivering bezinken de grove bestanddelen
uit het afvalwater.
- Bij de biologische of secundaire zuivering breken bacteriën de afvalstoffen in het
water af en zetten ze die om in onschadelijke of minder schadelijke stoffen. Bij een
bovengronds systeem gebeurt de over-

ADVERTENTIE

I NV E ST E E R I N BRUSSE L M E T
GE W A A RBO RGDE VE RGO E DIN GE N
Toplocatie: tussen de NAVO & Brussels Airport

Gunstig fiscaal regime:

Zorgeloos beheer door ervaren uitbater

• Geen belastingen op inkomsten*

Maximale zekerheid:

• Geen onroerende voorheffing of andere belastingen*

• 25 jaar gewaarborgde vergoedingen*
• Hoog netto rendement*
• Geen onvoorziene kosten*

• BTW recuperatie*
Aankoop in volle eigendom (geen erfpacht)
All-in: vanaf €157.725 (excl. akte- en dossierkosten)

*Cfr. De contractuele bepalingen, de te bekomen ruling en de huidige fiscale wetgeving.

ONTDEK DIT PROJECT OP WWW.U-FLATS.BE

Advertorial*

7 augustus
Zo kiest u
de juiste
verwarming

dracht van zuurstof naar het afvalwater via
planten of natuurlijke materialen.
- Bij de nabehandeling worden de zwevende stoffen en de afgestorven bacteriën
die zich in het gezuiverde afvalwater bevinden gescheiden van het gezuiverde afvalwater, ook effluent genoemd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in een nabezinktank.
Het gezuiverde afvalwater moet aan bepaalde normen voldoen en mag afvloeien
naar een gracht of een waterloop. Is er
geen gracht, dan mag het infiltreren in de
bodem via zinkputten, infiltratiekanalen,
infiltratiebekkens of opgehoogde infiltratiebedden. Het slib dat zich op de bodem
afzet, moet om de paar jaar geruimd worden, waarna het wordt afgevoerd naar een
slibverwerkingsbedrijf.

Wie een
IBA heeft,
giet beter
niet om
het even
wat door
de afvoer.

Biologisch afbreekbaar
Wie een IBA heeft, giet beter niet om het
even wat door de afvoer. U kiest het best
voor biologisch afbreekbare poets- en wasproducten. Kleine hoeveelheden afwasmiddel, waspoeder voor de wasmachine,
wasverzachter of ontkalkingsmiddelen
vormen geen probleem. Producten die een
negatieve invloed hebben op de zuiveringsprestaties en u dus niet mag gebruiken zijn onder andere desinfecterende
middelen, agressieve ontstoppers, verf en
spoelwater van verf, white spirit of thinner,
bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden,
etensresten, plantaardige of dierlijke oliën
of vetten van de frituurpan en giftige producten.
Ook proper regenwater hoort niet thuis
in een IBA. Het veroorzaakt een te sterke
verdunning van het afvalwater en bij zware
regenval spoelt het actieve slib weg. De totale afkoppeling van hemelwater van bijvoorbeeld daken is daarom erg belangrijk.
Een IBA kost tussen 2.500 en 5.000 euro.
De plaatsingskosten liggen tussen 2.000
en 3.500 euro. Die prijzen zijn exclusief
btw. ‘Sommige gemeenten trekken een
subsidie uit, andere doen de aanleg en de
exploitatie van IBA’s in eigen beheer of laten dat door de rioolbeheerder uitvoeren’,
zegt Smet.
De jaarlijkse exploitatiekosten zijn afhankelijk van het systeem en omvatten het
jaarlijks nazicht, de herstellingen en het
energieverbruik. Ze bedragen zo’n
200 euro per jaar, waarvan ongeveer
50 euro aan energie. Bij het jaarlijkse
onderhoud horen ook een controle van de
slibvorming en een staalafname van het
gezuiverde water.
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The L’Echo Immo | De Tijd Immo offers
an editorial real estate context that
serves as the perfect setting to showcase your brand using exclusive and
high-impact advertising formats. Available on Saturdays in the L’Echo Immo |
De Tijd Immo pages.

No bleed (H x W)

© PIETER VAN EENOGE

Superior position is an exclusive and
high-impact advertising format on an
editorial page in the first section on weekdays and the first section on Saturdays.
Available every day except Mondays

Wie een IBA
heeft, loost
geen vervuild water.
Daarom is er
een korting
op de waterfactuur.

Korting op waterfactuur
Wie een IBA heeft, loost geen vervuild water. Daarom is er een korting op de component voor de zuivering van het drinkwater
op de waterfactuur. De gemeente bezorgt
uw waterbedrijf daarvoor een attest. Wie
een eigen IBA beheert, kan een vrijstelling
krijgen van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Die dient voor de zuivering
van het afvalwater in de zuiveringsstations.
De bijdrage is gelijk in heel Vlaanderen. In
sommige gemeenten kunt u ook een vrijstelling krijgen voor de gemeentelijke
saneringsbijdrage. Die slaat op de kosten
voor het afvoeren en inzamelen van het
afvalwater via de gemeentelijke of stedelijke riolering en verschilt per gemeente.

Volgende week:
Een ecologische
tuin met
zwempartij

(in euros, excl. VAT)

• Publish your advertorial in the
editorial context of L’Echo | De Tijd.
• Supply your own text
• Available every day except Mondays

No bleed (H x W)

L’Echo

De Tijd

L’Echo + De Tijd

180 mm x 192 mm (4 C)*

2,630

4,015

6,645

* Bookable subject to availability; (1) Digital newspaper formats included (tablet & smartphone). See the technical file for more information.

L’Echo | De Tijd

Rates
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General Terms and Conditions
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Digital newspaper formats
Trustmedia regards digital newspaper advertising (tablet & smartphone) and print advertising as a single newspaper product.
Print formats from 180mm H x 192mm W will appear
• in our digital newspapers.
• in a format optimised for static.
• this publication is included in the print rate.

Modules
Newspaper formats

Digital formats (width x height - pixels)

newspaper/print
number*

tablet (static) - landscape

number*

smartphone (static) - portrait

number*

dimensions
1

220mm H x 290mm W

1

180mm H x 290mm W

1

180mm H x 192mm W

1

220mm H x 192mm W

1

Full page
(862px W x 924px H)
Half page tablet
(862px W x 336px H)
Half page
(862px W x 336px H)
Half page
(862px W x 336px H)
Half page
(862px W x 336px H)

1
2
2
1
1

Half page mobile

3

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

2

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

2

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

1

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

1

(320px W x 200px H)

*Number of adverts per day

Each advert in the digital newspaper can optionally be enhanced with animation (subject to an
additional fee).
• Options: video or photo gallery or content page (HTML)
• Contact us for other custom animation options

L’Echo | De Tijd

Rates

Digital newspaper formats

General Terms and Conditions

Contact

General Terms and Conditions of Sale available on www.trustmedia.be

440mm H x 290mm W
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General Terms and Conditions
Technical specifications for
print content

Technical specifications for
digital newspaper content

• Adverts must clearly state ‘ADVERTORIAL’ at the top in a sufficiently
large font.
• In addition, the advert must also
contain the following statement in a
clearly legible font: ‘X is responsible
for this publication’, with X clearly
identifiable as the advertiser or
advertised brand.
• All advertorials or editorial adverts
must be submitted to the editorial
team (via Trustmedia) for approval.
The editorial team reserves the right
to refuse any adverts that have not
been submitted, or to amend them
to suit the format requirements
without consultation.
• Advertorials must be clearly distin-

Content to be created
Word document (embedded fonts +
high-resolution photos: 300 dpi, black/
white or CMYK)

Digital newspaper order form
Book your tablet and smartphone
advert and confirm the content delivery date by sending an e-mail to
advops@trustmedia.be

guishable from editorial content in
terms of look and feel. Advertisers
must use a different font to the one
used by the newspaper or magazine. The Chronicle, Gotham and
Retina fonts are prohibited. Both
the title and the body text must be
drawn up in a sans-serif font. The
column width must be different to
the one used by the editorial team.

L’Echo | De Tijd

Rates

Print-ready content
Print-ready PDF (embedded fonts +
high-resolution photos: 300 dpi, black/
white or CMYK). Adverts are printed on
salmon pink newsprint.
• PDF Your advert must be supplied in
PDF format, in accordance with the
Medibel+ standards. You can view
these standards on www.medibelplus.be.
• Colours CMYK
• Images CMYK; TIFF, EPS or JPG 300 dpi (normal) 1200 dpi (bitmap)
• ICC profile We recommend that you
use the IsoCoatedv2 or IsoNews-

Please supply Trustmedia with a suitable
format per medium (print newspaper,
tablet, smartphone)
Static ad
• Appearance in digital newspaper
(tablet & smartphone) on the same
day as your advert appears in the
print newspaper
• No animation in this static advert
• Format: jpg, png
• File size: 150 kb
• Clickable: only if an animation
option has been purchased (see
below)

paper26v4 ICC profiles. Please
make sure you include your choice
at the end of the PDF file name:
“name_IWC.pdf” or “name_NP.pdf”.
That way, we can ensure the best
possible print result for your adverts
• Fonts Use an OpenType, PostScript
or TrueType font. Please avoid any
imported fonts.

Digital newspaper formats

General Terms and Conditions

Branding
Third-party branding in the form of logos
or adverts is not permitted in inserts
or adverts in De Tijd or L’Echo, unless
expressly agreed with Trustmedia and
subject to an additional fee for third-party
branding.

Cancellation
If the advert is cancelled later than
three working days prior to its publication, 100% of the price will be charged.
In case of cancellation of one or more
adverts that form part of a campaign or
annual contract, the volume discount
granted on adverts already published
will be reviewed and invoiced.

Booking deadline
Newspapers (print and digital):
no later than three days prior to
publication

Material delivery
Newspaper: please upload your
material using the personalised link
in the e-mail you receive 15 days
prior to publication.
Digital: please send your material
to tablet@trustmedia.be

Contact

General Terms and Conditions of Sale available on www.trustmedia.be

Advertorial terms and
conditions
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Feest op de
Brusselse beurs
Bel20 laat
coronacrisis
achter zich
BELEGGEN P18

Biden in
Brussel
Amerikaanse
president
sluit NAVO
in de armen

De Belgische
economie heeft
de crisis verteerd.
De aandacht
moet nu weer
gaan naar
de structurele
uitdagingen.

Sports &
Leisure Group
Familie De Clerck
wil internationale
topspeler in
kunstgras kopen
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www.tijd.be
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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

verte
européenne
à la conquête
de la finance.

JAN DE SCHAMPHELAERE

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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