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Introductie en opzet van deze presentatie
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• Introductie

• Het Expertisecentrum PPFAS

• Achtergrond

• Wat zijn PFAS

• Waar komt het voor

• Waarom zijn PFAS lastige stoffen

• Wat zijn de normen en risico’s
• Een handelingsperspectief: beleid in Nederland
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Wat zijn PFAS

‘Opkomende stoffen’: Emerging contaminants can be defined as substances that have been 

detected in the environment, but which are currently not included in routine monitoring 

programmes and whose fate, behaviour and (eco)toxicological effects are not well understood.

Kenmerken: 

˗ veelvuldig toegepast in producten

˗ complexiteit van deze stoffen is niet (voldoende) duidelijk

˗ vermoedelijke risico’s bij lage concentraties
˗ data ontbreekt (geen monitoring)
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Wat zijn PFAS

‘Man made’ => groep stoffen die niet van nature voorkomt

Koolstofketen met fluoratomen (alkyl-stoffen)

Poly-fluor-alkyl-stoffen: alle C atomen worden volledig bezet met F atomen
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Wat zijn PFAS

Per-fluor-alkyl-stoffen: C-atomen zijn gedeeltelijk bezet.

Fluor-polymeren: dit zijn producten (bv Teflon) die worden geproduceerd met behulp 

van PFAS stoffen.
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Historie van PFAS
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Waar wordt het in gebruikt

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLL6ibeHiMgCFQE_FAodFXYO6A&url=http://www.kruss.de/applications/expertise/surface-treatment/surface-treatment-in-general/&bvm=bv.103073922,d.d24&psig=AFQjCNHi1HcH1KRRQYa03bcH-aOGeyQySA&ust=1442922508959062
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLb6psyHiMgCFcVaFAodBakEhw&url=http://www.gooutdoors.co.uk/expert-advice/guide-to-gore-tex&bvm=bv.103073922,d.d24&psig=AFQjCNFl4hDyb7qc1TkmpXO8abktvTLsyQ&ust=1442922565929859
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De eigenschappen van PFAS

- Effecten op oppervlaktespanning => bijvoorbeeld vuil, water of olie afstotend

- Zeer stabiele en sterke koolstof – fluoride verbinding

Betekent dat afbraak zeer veel kost energie: voorbeeld verbranding PFOS > 1.100 OC

- In het algemeen: Persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT stoffen)

- Omzetting van precursors naar PFOS en PFOA

- Gedrag in water: 

- Snelheid van verspreiding is groot
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De eigenschappen van PFAS
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De eigenschappen van PFAS
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Verspreidingroutes PFAS

• Mondiaal: focus op water

• Nederland: grondverzet

Tabel 1 van Handelingskader geeft

overzicht van mogelijke bronnen en

kans op blootstelling
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Opnameroutes PFAS

• Nog veel niet bekend!

• Ingestie via voedsel

• Via gebruik van producten

• Effecten luchtkwaliteit
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Risicogrenswaarden voor PFOS, PFOA en GenX

* Nog geen volledige evaluatie

Medium Route / medium PFOS PFOA GenX

Grond Bovengrens grond (interventiewaardeniveau) 6600 µg/kg 900 µg/kg -

Wonen met tuin 11 µg/kg 900 µg/kg -

Wonen met moestuin - 86 µg/kg -

Ander groen, bebouwing, infra, industrie 8 µg/kg 1137 µg/kg -

Grondwater Bovengrens grondwater (interventiewaardeniveau) 4,7 µg/l 0,39 µg/l 0,66 µg/l*

Wonen met tuin 310 µg/l 130 µg/l -

Wonen met moestuin - 12 µg/l -

Oppervlaktewater Jaargemiddelde milieukwaliteitseis 0,00065 µg/l 0,048 µg/l 0,048 – 0,12 µg/l*

Drinkwater Drinkwater 0,53 µg/l 0,0875 µg/l 0,15 µg/l
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Risicogrenswaarden: verschillen tussen de stoffen (1)

Algemeen:

˗ Humane risicogrenswaarden PFOS gebaseerd 
op TDI van 2008 (‘hoog’), PFOA uit 2016 
(‘laag’)

Grond: 

˗ PFOS meer doorvergiftiging via 
vogels/zoogdieren dan PFOA (8 vs
1237µg/kg) → lagere toetsingswaarde voor 
industrie voor PFOS 
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Risicogrenswaarden: verschillen tussen de stoffen (2)

Grondwater:

˗ Interventiewaardeniveau hoger voor PFOS 
dan PFOA door oude TDI

Oppervlaktewater: 

˗ PFOS meer bioaccumulatie in vis → lagere 
toetsingswaarde voor oppervlaktewater 
(0,65 ng/l voor PFOS, 48 ng/l voor PFOA)



Onzekerheid door verschillende inzichten per land
voorbeeld: humane toxiciteit voor PFOS, PFOA en PFHxS (ng/kg 
lg/dag) 
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Stof HBGV (ng/kg lg/dag )

PFHxS FSANZ (2017):  20

PFOS

EFSA (2008): 150 1

ATSDR (2015): 30 2

US EPA (2016b): 20 2

FSANZ (2017): 20 2

PFOA

EFSA (2008):1500 1

US EPA (2016b): 20
ATSDR (2015): 20

RIVM (Zeilmaker, 2016): 12.5
NJWQI (2016): 2

FSANZ (2017): 160

1 currently under revision; 2 critical toxicity: PFOS: liver hypertrophy (ATSDR);fetal toxicity (US EPA, FSANZ); 

PFOA: liver hypertrophy (NJWQI, RIVM, ATSDR); fetal toxicity: US EPA, FSANZ) 



Wat is toxiciteit van andere PFAS?
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• Hoe de concentraties van 19 andere stoffen uit PFAS 

analyse pakket beoordelen?

• Te weinig data voor afleiden Toelaatbare Dagelijkse

Inname per stof

• ‘Relative Potency Factor’ humane toxiciteit ten 

opzichte van  PFOA

• PFOA is referentie vanwege meeste tox. gegevens



Relative Potency Factors (RPF) voor levertoxiciteit
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• Gevoeligste eindpunt is levertoxiciteit: 

• absoluut levergewicht 

• relatief levergewicht (lever t.o.v. lichaam), 

• Leverhypertrofie (vergroting en histo-pathologische veranderingen) 

• Gefitte dosis-effect relaties op basis van de toxiciteitsdata voor de drie effecten 

(Bench Mark Dose analysis) voor 12 stoffen (5% verhoging)

• Berekening RPF voor 12 stoffen ten opzichte van PFOA:𝑅𝑃𝐹𝑖 = 𝐵𝑀𝐷𝑃𝐹𝑂𝐴𝐵𝑀𝐷𝑖



Resultaat Relative 
Potency Factors 
(RPF) voor
levertoxiciteit
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• 𝑅𝑃𝐹𝑖 = 𝐵𝑀𝐷𝑃𝐹𝑂𝐴𝐵𝑀𝐷𝑖
• Rode factoren zijn

bijgeschat

Congeneer Congeneer RPF

Perfluorobutanesulfonate (PFBS, C4) 0.001

Perfluoropentane sulfonic acid (PFPeS, C5) 0.001 ≤ RPF ≤ 0.6

Perfluorohexanesulfonate (PFHxS, C6) 0.6

Perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS, C7) 0.6 ≤ RPF ≤ 2
Perfluorooctanesulfonate (PFOS, C8) 2

Perfluorodecane sulfonic acid (PFDS, C10) 2

Perfluorobutyrate (PFBA, C4) 0.05

Perfluoropentanoic acid (PFPeA, C5) 0.01 ≤ RPF≤ 0.05
Perfluorohexanoate (PFHxA, C6) 0.01

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA, C7) 0.01 ≤ RPF≤ 1
Perfluorooctanoic acid (PFOA, C8) 1

Perfluorononaoic acid (PFNA, C9) 10

Perfluorodecanoic acid (PFDA, C10) 4 ≤ RPF≤ 10
Perfluoroundecanoic acid (PFUnDA, C11) 4

Perfluorododecanoic acid (PFDoDA, C12) 3

Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA, C13) 0.3 ≤ RPF≤ 3

Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA, C14) 0.3

Perfluorohexadecanoic acid (PFHxDA, C16) 0.02

Perfluorooctadecanoic acid (PFODA, C18) 0.02

FRD-902/-903 (GenX) 0.06
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Opties om te handelen

• Verschil tussen saneren en grondverzet

• Situatie in Nederland => Omgevingswet = decentralisatie



Huidige bodemwetgeving

Wet bodembescherming = kapstok

Saneren → Circulaire 
bodemsanering

Grondverzet → Besluit bodemkwaliteit

Het instrumentarium biedt voldoende 

ruimte, maar we moeten er anders mee 

leren werken



Huidige bodemwetgeving

- Onderscheidt tussen historische of nieuw

- Regionaal beleid: via Bbk gebiedsspecifiek beleid

- De BRL 7000 is van toepassing

- Partijkeuring ook voor PFAS is geldig bewijsmiddel voor grondverzet

- Verdachte locatie voor PFAS Lijst in het handelingskader

- Representatief bemonstering BRL borgt niet alles, praktijkrichtlijn in

Handelingskader



Beleidsmatige kaders (en overige opkomende stoffen)

Zorgplicht is leidend principe → Weten = handelen

Geen landelijke normstelling → Beperkte ervaring met beleid en juridische kaders

Richtlijn niet genormeerde stoffen → Bepalingsgrens als achtergrondwaarde voor grond 

Afleiden gebied specifieke normen door BG

Saneren → Ad-hoc interventiewaarden voor saneren

Grondverzet → Functie afhankelijke waarden / lokaal maximale waarden grondverzet



Wat te doen?

Ad-hoc → Voorkomen of wegnemen stagnatie bij regulier werk en ontwikkelingen

Integraal beleid → Bij de regionale situatie aansluitend samenhangend normenstelsel

(past in lijn met Omgevingswet)



Onderscheid aanpak 2 sporen

Ad-Hoc spoor

1. Vaststellen kader en bevoegd gezag

2. Specificeren probleem (bronnen, bedreigingen)

3. Valideren (orienterend onderzoek)

4. vaststellen gebiedsspecifieke normen 

5. Beoordelingskader beleidsregels

6. Implementatie en communicatie

1

2

3 4

5
6
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Laatste ontwikkelingen

Tijdelijk handelingsperspectief kader voor PFAS (Definitief eind 2019/2020)

• Kamerbrief Staatssecretaris: proces voor omgaang met ZZS

• RIVM: Advies risicogrenswaarden PFOS, PFOA, GenX (4 maart 2019)

• Kan gebruikt worden als tijdelijk handelingskader

• Voor verspreiden bagger op aangrenzend perceel: optie uitgewerkt

• Niet voor toepassen bagger in diepe plassen
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PFAS in de praktijk
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• Hoe bemonsteren?

• Waarop analyseren?

• Hoe saneren?
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• PFAS gedragen zich anders dan “reguliere” 
verontreinigingen

• Oppervlakteactief (zepen)

• Grensvlak water/lucht/olie/grond

• Binding met eiwitten, niet zozeer opname in vetten

• Aanwezig in zeer veel toepassingen

Waar op letten?
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Bemonsteren

Regenkleding

Nieuwe kleding

Wasverzachter

(Fastfood) verpakkingenMuggenspray

Handcrème

Zonnebrandcrème

Potten/flessen
Teflon inlage deksel

Bemonsteringsslangen

Onderdelen pomp

Gore-Tex schoenen

Handschoenen

Post-its en waterproof papier

?
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Bemonsteren
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Hoe zit het met veiligheid?

• PFAS zijn niet zozeer acuut toxisch, vooral chronisch

• Lage toetsingswaarden vooral door bioaccumulatie en

chronische blootstelling

• Werken conform normale veiligheidsvoorschriften

(CROW) 

• PFAS zijn niet vluchtig (behalve fluortelomeeralcoholen)

• PFOA is niet vluchtig onder milieuomstandigheden

• Steekbussen niet nodig
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Analyseren

• Niet alleen PFOS en PFOA

• Samenstelling analysepakketten

verschilt

• Ervaring van het lab is belangrijk!

• Haalbare detectiegrenzen

• Water; 1 ng/l

• Grond; 0,1 µg/kg d.s.



39

Duizenden verbindingen

• Standaard pakketten – enkele precursors

• Vele duizenden verbindingen

• Analyses totaal organisch fluor

• Adsorbeerbaar

• Oxideerbaar

• Vluchtige PFAS via andere analyse



Verborgen PFAS meten: TOP Assay

Property of Arcadis, all rights reserved 



June 7, 2019 4

TOP analyse na blusschuimincident (oppervlaktewater)

Property of Arcadis, all rights reserved 

Data Courtesy of Nigel Holmes Queensland DEHP
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Saneren

• Gangbare in-situ technieken – geen effect

• Niet vluchtig

• PFOS en PFOA (en analoge verbindingen) zijn niet biologisch afbreekbaar

• Geen afbraak door reguliere chemische oxidatie / reductie

• Wel onttrekken – actief kool (langdurig proces)

• Precursors kunnen afbreken tot PFOS, PFOA en analoge verbindingen

• Lage toetsingswaarden
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Saneren

• Meest toegepast

• Ontgraving 

• Grondwateronttrekking / actief kool – lage adsorptie

• Definitieve oplossing

• Verbranding 1000-1200 °C

• Let er op dat PFAS overal aan vast plakken en niet vanzelf verdwijnen!



PFAS grond - grondwater
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• Grond – lange ketens

• Grondwater – kortere ketens

• Sulfonzuren adsorberen 

sterker dan carbonzuren
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Saneren - grond

Ontgraven + storten / 

verbranden bij hoge 

temperatuur

Wassen

Immobiliseren

Thermische desorptie

In-situ spoelen

Biologische afbraak

Oxidatie/reductie



47

Saneren - water
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· AC meest gebruikt

˗ Lage adsorptiegraad

˗ Hydrofobe interactie én ionenwisseling

˗ Langere ketens adsorberen goed, korte ketens slecht(er)

˗ Verstoring door organische moleculen

· Ionenwisseling (IEX) als alternatief

˗ Vergelijkbaar met AC

˗ Mogelijk op lange termijn rendabel

˗ Korte vs lange ketens

Reactivatie en nabehandeling zijn aandachtstpunten!

Adsorptie
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· Nanofiltratie (NF) en omgekeerde osmose (RO)

˗ Molecuulgrootte: goede verwijdering

˗ Concentraat nabehandeling – grote reststroom

· Ozofractionation

˗ Ozonbelletjes: vergelijkbaar met zeepbellen

˗ Kleine, geconcentreerde afvalstroom

˗ Organische stoffen afgebroken door ozon, PFAS 

niet of gedeeltelijk

Scheidingstechnieken



· Biologisch 

˗ Niet of nauwelijks aangetoond op relevante schaal

˗ Deels afbreekbaar, tot persistente eindproducten

· Chemische oxidatie/reductie 

˗ Alleen werkbaar onder zeer specifieke omstandigheden

· Sonolyse

˗ Ultrasoon geluid

˗ Belletjes die uit elkaar klappen

˗ Temperaturen tot 4.500 ᵒC leiden tot PFAS afbraak

50

Afbraak
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Samenvattend

• Gebruik bemonsteringsprotocol

• Kijk verder dan alleen PFOS en PFOA

• Saneren – geen wondermiddel

• Ontwikkelingen gaande, maar let op:

• Precursors → PFCAs en PFSAs

• Persistentie (PMT)

• Massabalans

• Interacties
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Waar ga ik het over hebben?
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Introductie PFAS in Nederland:

• Metingen grondwater op 29 potentiële bronlocaties (Expertisecentrum PFAS )

• PFAS in de bovengrond

• PFAS rond de Drechtsteden en Molenwaard



Potentiële bronlocaties onderzocht door EC PFAS
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Type locatie Subcategorie Aantal

Locaties

Aantal

Peilbuizen

Verwerkende industrie Productie Teflon en gefluoreerde 

polymeren 

1 6

Metaal industrie Galvanische industrie 4 34

Brandblusschuim (AFFF) 

(1970-2011/heden)

Brandblussen (calamiteiten) 3 12

Brandweeroefenplaatsen 6 44

Stortplaatsen 6 44

RWZI 1 1

Diverse industrie 5 12

Stedelijk gebied 3 29

Totaal 29 182



Grondwater potentiële bronlocaties locaties (zonder 
brandweeroefenlocaties)
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PFOS (µg/l) PFOA (µg/l)

Bovengrens 

(ad-hoc I-waarde)
4,7 0,39



Grondwater alleen Brandweeroefenlocaties
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OUD

NIEUW



Grond
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Regio Totaal PFOS PFOA

Haarlemmermeer/A’dam
Aantal metingen 195 195 146

Aantal metingen > 10 µg/kg d.s. 13 (7%) 0

Aantal < detectielimiet 

(detectielimiet <0,1 tot <5)
9 (5%)

4 (3%)

25-percentiel (µg/kg d.s.) 0,49 0,40

Mediaan; 50-percentiel (µg/kg d.s.) 0,94 0,73

75-percentiel (µg/kg d.s.) 1,8 1,1

90-percentiel (µg/kg d.s.) 3,4 2,0

95-percentiel (µg/kg d.s.) 4,9 4,6

Regio Dordrecht

Aantal metingen 147 111 147

Aantal metingen > 10 µg/kg d.s. 0 20 (14%)

Aantal < detectielimiet 

(detectielimiet <0,1 tot <5)
25 (23%)

19 (13%)

25-percentiel (µg/kg d.s.) 0,25 1,3

Mediaan; 50-percentiel (µg/kg d.s.) 0,46 3,0

75-percentiel (µg/kg d.s.) 0,93 6,2

90-percentiel (µg/kg d.s.) 1,6 8,2

95-percentiel (µg/kg d.s.) 1,9 8,5

PFOA

PFOS
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Concentraties bovengrond
Fase 1 Dordrecht (2017)



Concentraties bovengrond
Fase 2 Dordrecht (2017)



Concentraties bovengrond 
Molenwaard 2 (2018)
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Concentraties bovengrond 
Molenwaard (inclusief geanonimiseerde data)



GenX gevonden in rivieren



Conceptueel site model Helmond

5,4 μg/l GenX
2,1 μg/l PFOA



PFOA en GenX in Helmond



Zijn PFAS een probleem?

67

Grond

• Vooral problemen rond grondverzet. Diffuse achtergrondbelasting?

Verdacht locaties

• Met name brandweeroefenlocaties + 

overige industrie (veel nog niet bekend)



Nalezen?

https://www.expertisecentrumpfas.nl/

68

https://www.ozhz.nl/nieuws/bericht/detail/pfoa-in-groot-deel-zuid-holland-zuid-in-de-bodem/
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En nu?

• Wie heeft de antwoorden?

• Blik vanuit de omgevingsdiensten en 

gemeenten

• Wat doen de grondbanken/acceptanten



Rijkswaterstaat?



Verdachte gebieden zijn:

• (water)bodem 

Noord-Brabant

• stroomgebied Maas in Limburg

Gen-X ook verplicht onderzoeken

Uitgebreid pakket

Rijkswaterstaat

De norm is de detectielimiet



Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid

• Hanteert standstil principe

• Geen GEN-X onderzoeksplicht

• Alleen normen voor PFOA

• Accepteert geen grond buiten 

werkgebied, mits duidelijk beleid

4 zones met verschillende verwachtingswaarden (zone 0 t/m 3). 

Zone 0  geen PFOA verwacht 

Zone 1 t/m 3 in oplopende maximale waarden.  

Twee zones voor maximale waarde bij toepassing grond

Zone Maximale 

toegestane 

concentratie PFOA 

in grond

Risicogrenzen uit rapport RIVM voor PFOA

landbouw Wonen industrie

Zone A 2,5 ug/kg 7 ug/kg 89 ug/kg 1.100 ug/kg

Zone B 10 ug/kg



Omgevingsdienst 

Brabant Noord

• Heeft momenteel geen beleid

• Geen verdachte gebieden aangewezen

• Geen onderzoeksplicht



Omgevingsdienst 

Zuid Oost Brabant

• Als een locatie niet verdacht is niet 

onderzoeken

• Terrein rondom Helmond is verdacht

• Geen onderzoeksplicht voor grond buiten 

werkgebied



Omgevingsdienst 

Midden en West Brabant

• Heeft momenteel geen beleid, te weinig bekend

• Om enigszins een houvast te hebben wordt gewerkt met:

- 3-7-3 grens (PFOS, PFOA en Gen X)

- Stand-still principe



• PFAS houdende grond voor opslag van 

maximaal 3 jaar

• Afspraken tussen ontdoener en acceptant

• Geen afzet mogelijk wegens ontbreken 

hergebruiksnormen

Grondbanken



• Stortverbod voor sterk verontreinigde

grond

• Niet reinigbaarheidsverklaring?

Is storten dan de oplossing?



Stellingen

• Omgevingsdiensten die niks doen, worden 

een afvalputje!

• De grondbank zit op slot!

• De overheid is aan zet!

• Wie betaalt al die extra analysekosten?

• Geen norm dus geen probleem!

• PFAS is een voorbode!



Dank u voor 

de aandacht

BORREL 

EN NAZIT


