
Geachte voorzitter van de gemeenteraad  

 

Onlangs kwamen de resultaten van metingen van PFOS in het nieuws: de hoogste waarde in 

Vlaanderen werd gemeten in vissen in de Melsterbeek ter hoogte van Donk (Herk-de-Stad). Het 

betreft een onderzoek van Vlaamse waterlopen, meer bepaald de opname van gevaarlijke, slecht 

afbreekbare stoffen in vissen en mosselen. Deze ‘Veldstudie naar de monitoring van biota’ van 2018 

werd uitgevoerd in opdracht van de VMM1. 

Het is echter niet duidelijk op welke plaats van de Melsterbeek deze PFOS, die door de vissen is 

opgenomen, in het water terecht komt. Deze verontreiniging is dus een zorg van al de betrokken 

gemeenten waar deze beek door stroomt: Gingelom, Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Geetbets en 

Herk-de-Stad. 

We willen er bij u op aandringen om een gezamenlijk overleg met deze gemeenten  hierover op te 

starten, in samenspraak met OVAM. Ook Maarten De Jonge, verantwoordelijke van de VMM voor dit 

monitoringsproject en de onderzoeksgroep van Lies Teunen van Universiteit Antwerpen die dit 

onderzoek uitvoerde, dienen zeker bij dit overleg  betrokken te worden: zij kunnen de draagwijdte 

van de resultaten exact inschatten en toelichten. 

Het is belangrijk voor ons allemaal om de bron van deze verontreiniging op te sporen, maar vooral 

om vervolgens het probleem definitief op te lossen en daarbij ook te kijken naar andere 

verontreinigende stoffen zodat we samen de globale waterkwaliteit van de Melsterbeek effectief 

kunnen verbeteren. 

Raadslid Gunter De Ryck (Groen)  heeft de gemeenteraad van Herk-de-Stad over dit onderwerp 

bevraagd op 21 juni 2021. 

Raadslid Peter van Dam (Groen) heeft  dit onderwerp  laten toevoegen aan de agenda van de 

gemeenteraad van Sint-Truiden op 29 juni 2021. 

Wij hopen van harte dat we dit probleem samen op korte termijn kunnen oplossen, in het belang van 

alle inwoners van onze gemeenten en vooral ook van de landbouwers die water van de Melsterbeek 

gebruiken voor bevloeiing van hun gewassen. 
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