
VRAGEN GESTELD BIJ DE VOORSTELLING VAN DE MEETRESULTATEN VMM (APRIL 2013 - MEI 2014) 

 

- Zijn meetposten gekozen in functie van de industrie? 

De meeste meetposten worden gekozen op basis van industriële activiteiten. De schroot 

verwerkende, de ferro en non ferro industrie vormen hier een belangrijk aandeel in. Hiernaast 

zijn er ook een aantal stedelijke en landelijke meetposten. 

 

- Zal er altijd verder gemeten worden in Menen? 

Er zijn nog geen plannen om de meetposten in Menen weg te halen. Wanneer een meetpost 

gedurende langere tijd geen overschrijdingen meer geeft, wordt overwogen om deze op een 

andere locatie in te zetten. 

 

- Is de dalende trend van de resultaten geen gevolg van de crisis? 

De crisis heeft in de schrootsector niet direct voor een daling in de aanvoer van schroot gezorgd 

en zal zo waarschijnlijk geen invloed op de metingen (gehad) hebben. 

 

- Worden de stoffen opgenomen door de groenten in onze tuin? 

De stoffen (PCB, dioxines, PAK’s) worden niet door de wortels van de planten opgenomen. Wel 

vallen ze neer op het oppervlak van de planten en vruchten en kunnen ze zich hechten aan de 

vettige (was-)laag van sommige planten. Daarom is het aangeraden groenten en fruit goed te 

wassen met lauw water en nadien af te drogen. Planten met een vettige schil (courget, 

komkommer,..) worden best geschild. 

 

- Wordt er ook fijn stof gemeten? 

Op de meetpost MN01 wordt er fijn stof gemeten. De waarden zijn meestal laag. De fijnstofnorm 

voor de gemiddelde dagconcentratie is vorig jaar 24x overschreden, terwijl dit op jaarbasis 

volgens Europa 35x mag.  

 

- Kan de plaatsing van een extra meetpost aangevraagd worden? 

Dit kan, maar de vraag moet komen van een officiële instantie en daarbij is geen zekerheid dat 

de meetpost er zal komen. 

 

  



- Waarom worden de waarden voor dioxines en PCB’s die gemeten worden in 

industriegebied niet aan de normen getoetst? 

PCB’s en dioxines worden voornamelijk (voor  98%) via de voeding opgenomen. Daarom worden 

enkel de waarden van de meetposten in woongebieden  aan de norm getoetst. Het is de 

concentratie van deze stoffen in de woongebieden die zal bepalen welke invloed er zal zijn op 

groenten, fruit en eieren die daar geproduceerd worden. 

 

- Waarom moeten wij maatregelen nemen en wordt de bron niet aangepakt? 

De maatregelen die de industrie neemt om de uitstoot naar de omgeving zoveel als mogelijk te 

beperken worden tijdens het volgende participatiemoment (18-12-2014) voorgesteld. 

 

- De houtverwerkende industrie zorgt ook voor problemen. Er komt regelmatig zwarte rook 

uit de schouw 

Dit zal doorgegeven worden aan milieu-inspectie. Het kan ook via het meldpunt worden 

aangegeven. 

 

- Kunnen er acties rond geluidshinder in het actieplan worden opgenomen? 

Dat is mogelijk, het actieplan kan worden uitgebreid naar soort acties en naar gebied 

 

- Komt er een nieuwe biomonitoring in Menen? 

Er is voorzien in het actieplan om na te gaan in hoeverre een verdere opvolging  wenselijk is en 

op welke manier dit dan best gebeurt.  


