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Advies AZG in het kader van een sterk vermoeden van PFAS-verontreiniging op het 
terrein van de Civiele Bescherming – Stationststraat in Jabbeke: verstrenging van 
no regret-maatregelen nodig. 
 
Geachte Burgemeester, 
 
U kreeg op 19 juni 2021 het advies om in de directe omgeving van alle 
brandweeroefenterreinen en (zware) industriële branden, zoals op het terrein van 
de Civiele Bescherming in de stationsstraat in Jabbeke, no regret-maatregelen te 
treffen om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken. Dat kwam door een 
sterk vermoeden van PFAS-verontreiniging door gebruik van PFAS-houdende 
blusschuimen.  
 
Op basis van het verkennende bodemonderzoek adviseren wij u om die no regret-
maatregelen te verstrengen op en rond bovenvermelde site. 
 
 
 

Vlaamse overheid 
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL 
T 02 553 35 00 
F 02 553 35 84 
www.zorg-en-gezondheid.be 
 

Aan de heer Frank Casteleyn  
 
Burgemeester van Jabbeke 
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Wat zijn no regret-maatregelen? 
 
No regret-maatregelen zijn maatregelen vanuit het voorzorgsprincipe die worden 
aanbevolen rond een medisch milieukundige problematiek waarover nog niet alle 
wetenschappelijke kennis aanwezig is. Ze kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud 
naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen.  
 
No regret-maatregelen zijn maatregelen in het kader van de volksgezondheid: 

● Ze helpen om de blootstelling aan PFAS en andere chemische stoffen te 
verminderen, en om opstapeling en milieugezondheidskundige schade in het 
lichaam te beperken en te voorkomen. 

● De maatregelen moeten de inwoners duidelijk informeren om gedrag aan te 
passen, met speciale aandacht voor risicogroepen. 

● De maatregelen komen tot stand na een afweging van de risico’s rond 
epidemiologie, volksgezondheid, toxico-kinetische aspecten en eventueel 
individuele ziekteverschijnselen.  

 
Concreet adviseren we volgende no regret-maatregelen:  
 
Op de site:  

• Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site. 

• Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op de site 
regelmatig schoon met water.  

• Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.  
 

Op de site en in een zone van 100m rond de site- te rekenen vanaf de perceelsgrens:  

• Eet u zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag 
gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet. Dit advies geldt zeker voor 
kwetsbare personen: kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger 
willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven. 

• Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen. Kwetsbare personen eten beter geen eieren van 
eigen kippen. 

• Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin. 

• Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait  

• Goede hygiëne toepassen:  
o Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd. 
o Maak uw huis binnen schoon met water. 
o Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, 

zoals uw oprit en terras, schoon met water. 
 
Op de site en in een zone van 500m rond de site: - met middelpunt peilbuis P21: 

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

o Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven. 
o Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, 

toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit 
duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.  

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

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

• Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet. 
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Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-bodem- of 
grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige 
opdrachten zal geven. Tijdens verder onderzoek zal een contour van de verontreiniging bepaald worden, ook 
buiten het terrein. Voor het bronperceel en eventuele verspreidingspercelen zal in het beschrijvend 
bodemonderzoek een locatiespecifieke risico-evaluatie opgesteld worden. 
 
 
Hopelijk kan u met deze informatie de nodige maatregelen afkondigen voor de bescherming van de 
volksgezondheid. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Tim De Winter       Liesbet Van Rooy 
Medisch Milieudeskundige     Milieugezondheidskundige 
Afdeling Preventie 
 
 
 
Waarom krijgt u deze brief?  
Wij schrijven u in het kader van onze bevoegdheid conform artikel 3, 3° in samenlezing met artikel 2 en artikel 
3, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
agentschap ‘Zorg en Gezondheid’. We stellen vast dat u overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet de gezondheid van uw inwoners dient te waarborgen en wensen u in dit kader te ondersteunen 
en te adviseren. 
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) 
werken nauw samen bij de beoordeling van de geanalyseerde concentraties: 

• AZG evalueert of een aanpassing van de bestaande no regret-maatregelen nodig is op basis van de 
PFAS-concentraties, de omgevingsfactoren en mogelijke blootstellingsrisico’s. 

• OVAM evalueert de mogelijke aanwezigheid van PFAS-verontreiniging en de eventuele noodzaak en 
prioriteit voor verder bodemonderzoek. OVAM duidt een saneringsplichtige aan mocht dat nodig zijn. 
Sowieso brengt de OVAM u op de hoogte van haar beslissing. 
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