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Schadelijke stoffen zijn niet zomaar uit het milieu te bannen.

PCB's waren decennia geleden populair in de chemische industrie, die ze massaal gebruikte in onder meer verf of inkt en als
koelvloeistof. De stoffen waren chemisch stabiel en onbrandbaar, wat ze commercieel interessant maakte. Maar ze bleken giftig, en
omdat ze moeilijk afbreken stapelden ze zich op, onder meer in het vetweefsel van mensen en andere dieren. In tijden van stress werd
dat vet gebruikt, waardoor er ineens een grote hoeveelheid schadelijke PCB's vrijkwam, met alle gevolgen voor de gezondheid van
dien. Vanaf de jaren tachtig werden de productie en het gebruik van PCB's wettelijk verboden, ook in ons land.

Desondanks melden Gert Everaert en zijn collega's van de UGent in Marine Pollution Bulletin dat er nog altijd vrij hoge concentraties
van de stoffen gemeten worden in het Belgische deel van de Noordzee en in het estuarium van de Schelde. Sinds 1991 daalden de
concentraties in het zeewater wel, waardoor ze vandaag tot drie keer lager zijn dan bij het begin van de metingen. Maar in de Schelde
blijven ze stabiel. Dat kan moeilijk te maken hebben met lekken in oude hydraulische systemen of elektrische toestellen, en een
aanvoer vanuit de lucht lijkt erg onwaarschijnlijk.

Het oog van de onderzoekers viel op de baggerwerken die permanent in de Schelde worden uitgevoerd om de toegang tot de haven
van Antwerpen open te houden. Die woelen historisch vervuild sediment op, wat een constante toevloed van PCB's in het water in de
hand werkt. De wetgeving is helaas niet voorzien op deze vorm van secundaire vervuiling.
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Bornem, Puurs, sint-amands Promobiel Klein-Brabant zoekt naar oplossingen voor fileprobleem Het verkeersplatform Promobiel
Klein- Brabant heeft gisteren, bij de start van de Week van de Mobiliteit, gepleit voor betere verbindingen van het openbaar vervoer.
Tijdens de spitsuren slibt zowat de hele regio dicht. Ondertussen zijn ook wetenschappers gestart met een ...
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Promobiel Klein-Brabant zoekt naar oplossingen voor fileprobleem

Het verkeersplatform Promobiel Klein- Brabant heeft gisteren, bij de start van de Week van de Mobiliteit, gepleit voor betere
verbindingen van het openbaar vervoer. Tijdens de spitsuren slibt zowat de hele regio dicht. Ondertussen zijn ook wetenschappers
gestart met een onderzoek naar de verkeerssituatie in Klein- Brabant.

Wie dagelijks gebruikt maakt van de N16, N17 en A12 heeft het zelf ook al gemerkt: de files worden elke dag langer. "Daar moet nu
iets aan gedaan worden. Als we niet snel ingrijpen, stevent Klein-Brabant, een belangrijke economische regio in Vlaanderen, af op


