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PROGRAMMA

4 sprekers:

▪ Mevrouw Simone Beerkens: PFOS in Haarlemmermeer

▪ De heer Gertjan Loeffen: PFOA-onderzoek, normen en praktijk

▪ De heer Paul Verhaagen: Toelichting aanpak bodemsanering PFAS

▪ De heer Heijo Scharff: PFAS in verontreinigde grond: hergebruik en storten
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PRESENTATIE 1

De eerste presentatie wordt verzorgd door:

Simone Beerkens

Senior specialist Bodembeheer, gemeente Haarlemmermeer

PFOS in Haarlemmermeer

27 November 2018 3



PFOS in Haarlemmermeer

Simone Beerkens

Senior specialist Bodembeheer

Gemeente Haarlemmermeer



Inhoud

• Inleiding

• Aanleiding PFOS

• PFOS en nu?

• Beleid PFAS

• Gevolgen

• Vervolg



Inleiding

Uit: kennisdocument PFAS van expertisecentrum PFAS



Aanleiding 

PFOS

Artikel:

“Is afvalverwerker aansprakelijk?”

Bron: Haarlems Dagblad

Datum: 26 mei 2014

Schrijver: Anke Sprakel



PFOS en nu?

• 2008 calamiteit Schiphol

• 2009 Verontreiniging A.W.Z.I.

• 2011 RIVM rapport PFOS

• 2013 Verzoek rijk normen

• 2014 Beheersmaatregel A.W.Z.I.

• 2016 RIVM rapport PFOS

• 2017 Onderzoek grond en bagger

• 2017 PFOA Dordrecht



Beleid PFAS

• Geen landelijke normen

• Herschikken binnen geval?

• Gebiedsspecifiek beleid?

• Achtergrondconcentratie?



Beleid PFAS



Beleid PFAS

• Provincie 8 µg/kg PFOS

• Dubbele toets



Gevolgen

• Extra onderzoekskosten

• Stagnatie afvoer grond

• Stagnatie baggerwerk

• Schadeclaims

• Veel ambtelijke inzet

• Zorgen inwoners



Gevolgen

Artikel:

“Zeulen met vervuilde grond”

Bron: Haarlems Dagblad

Datum: niet bekend

Schrijver: Bart Boele



Gevolgen

Uit vooronderzoek adviesbureau:

“Echter is de locatie vanwege de ligging

(regio Haarlemmermeer) verdacht op verontreiniging met 

PFAS (PFOS en PFOA). Daarom dient voorafgaande 

aan de werkzaamheden de bodem te worden onderzocht 

op deze parameters.”



Vervolg

• Eén beleid andere gemeenten OD NZKG

• Evaluatie beleid

• Achtergrondconcentratieniveau PFOS en PFOA

• Landelijke normen?

• Opdracht RIVM risicogrenswaarden

• Werkgroep nieuw opkomende stoffen



Vragen?



PRESENTATIE 2

De tweede presentatie wordt verzorgd door:

Gertjan Loeffen

Senior adviseur bodem, RSK Netherlands

PFOA – onderzoek, normen en praktijk
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PFAS in bodem: ervaringen en ontwikkelingen bij 

grondverzet en saneringen

Gertjan Loeffen

Senior adviseur bodem, RSK Netherlands

1 november 2018
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• Inleiding

• PFAS

• Bodemonderzoek en analyse

• Normen

• Casus diffuse verontreiniging PFOA regio Zuid-Holland Zuid

• Problematiek

• Beleid - hergebruik

• Beleid (nog) niet toereikend

Inhoud



Copyright of RSK 1 november 2018 20

Wat zijn PFAS?

• Stofeigenschappen
• water-, vet- en vuilafstotend, oppervlakte actief, bestand tegen hoge

temperaturen en zuren, niet of nauwelijks afbreekbaar, niet-vluchtig

• (Industriële) toepassingen
• Water-, vet- en olieafstotend maken van diverse industriële en 

consumptieve verpakkingen en materialen (tapijten, papier, karton, textiel 
en leer, anti-aanbakpannen)

• Overig: Hulpmiddel bij verchromen en in brandblusmiddelen

• Gedrag in het milieu
• Toxisch en niet afbreekbaar, zeer mobiel in de bodem (goed oplosbaar)
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PFOS en PFOA

Perfluorcarbonzuren
(volledig gefluoreerde carbonzuren)

Bijvoorbeeld PFOA (C8)
- 8 koolstof (C) atomen

Perfluorsulfonzuren
(volledig gefluoreerde sulfonzuren)

Bijvoorbeeld PFOS
- 8 koolstof (C) atomen

- gedeeltelijk gefluoreerde PFAS (precursors)
- Fluorpolymeren
- GenX (FRD902 en FRD903)
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Bodemonderzoek en analyse

• Onderzoeksstrategie - vooronderzoek

• Bemonstering grond

• Bovengrond (toplaag)

• Bodemlaag net boven grondwaterstand

• Bemonstering grondwater

• Analyse

• Verpakkingsmateriaal, analysepakket, detectiegrenzen

Nadere toelichting: zie Handelingskader voor PFAS (expertisecentrum PFAS)
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Cross contaminatie door PFAS houdend materiaal

Bron: Handelingskader voor PFAS (expertisecentrum PFAS)
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Normen: humane risicogrenzen PFOA
Risicogrenswaarde

grond µg/kg ds

Risicogrenswaarde 

grondwater µg/l

‘wonen met tuin’ 900 * 130

‘wonen met moestuin’ 86 12

Direct gebruik grondwater als 

drinkwater

0,39 *

*  voorstel voor ad-hoc interventiewaarde

• Alleen rekening gehouden met blootstelling uit bodem; overige 
blootstellingsroutes zijn uitgesloten

• Minder gevoelig gebruik (bebouwing, infrastructuur, industrie en 
ander groen) hogere risicogrenswaarden

RIVM briefrapport 2018-0060
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Diffuse verontreiniging PFOA regio Zuid-Holland Zuid

• Dupont/Chemours in Dordrecht

• Atmosferische depositie en lozing oppervlaktewater

• Diffuse verontreiniging

• Verwachtingskaart met zones van vergelijkbare gehalten PFOA in grond

• Geen gezondheidsrisico’s (plaatselijk binnen zones 2 en 3 mogelijk sprake 
van gezondheidsrisico’s bij gebruik als moestuin)

• Ruimtelijke ontwikkeling (grondverzet – hergebruik van grond)

• Stagnatie en kostenstijging 
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Verwachtingskaart PFOA-houdende grond
Zone Verwachte gehalte 

PFOA in grond

Zone 0 (buiten 

pluimzone)

0 - 2,5 µg/kg

Zone 1 (pluimzone) 0 - 10 µg/kg

Zone 2 (depositiezone 

Alblasserwaard 0 - 120 µg/kg

Zone 3 (kernzone rond 

Chemours) 0 - 120 µg/kg
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Beleid toepassing PFOA-houdende grond 

• Bodemonderzoek

• Hergebruik van toepasbare grond

• Basis: stand-still principe

• Toepassingskaart - maximaal toegestane concentratie PFOA op toe te passen 
grond

• Overige toepassings- en afzetmogelijkheden

• Toepassing  in GBT

• Opslag in tijdelijk depot op de herkomstlocatie of elders

Handreiking toepassing van PFOA houdend grond (OZHZ, 13 juni 2018)
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Toepassingskaart PFOA-houdende grond
Zone Maximaal toegestaan gehalte 

PFOA in toe te passen grond

Zone A buiten pluimzone 2,5 µg/kg

Zone B pluimzone 10 µg/kg
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Beleid niet altijd toereikend

Wat te doen met:

• Hergebruik van grond met gehalten > maximaal toegestane gehalten PFOA

• Bodemsanering – nevenverontreiniging PFOA

• En: wat doen omliggende regio’s (met vergelijkbare problematiek)?

Gevolgen:

• Stagnatie ruimtelijke ontwikkelingen en kostenstijging

• Ongewenste depotvorming - illegaliteit

• Hergebruik grondstromen tussen beheersgebieden lastiger
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Vragen?



PRESENTATIE 3

De derde presentatie wordt verzorgd door:

Paul Verhaagen

Teammanager en projectmanager, HMVT

Toelichting aanpak bodemsanering PFAS
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Seminar PFAS in bodem: ervaringen en ontwikkelingen bij grondverzet en 
saneringen

Toelichting aanpak bodemsanering PFAS

Raadhuis Haarlemmermeer. 1 November 2018

P.A.A. Verhaagen



Onderzoek 

Definitie saneringsdoelstelling

Sanering

Toelichting aanpak bodemsanering PFAS



Ervaringen opgedaan bij onderzoek, planvorming en sanering locatie 
Cruquiusweg te Amsterdam. 

Uitvoeren bodemonderzoek 2016-2017

Opstellen raamsaneringsplan 2017

Momenteel grondwaterzuivering

Toelichting aanpak bodemsanering PFAS



Meeste bodemonderzoek voor PFAS nu gericht op screening van 
grondstromen in verdachte gebieden

Doel hiervan is een beeld te hebben van mogelijke belasting met PFAS om 
zo te bepalen wat het betekent voor grondverzet etc.

Doel is meestal niet het in beeld brengen van een totale PFAS 
verontreiniging

Doel onderzoek



Dit is een wezenlijk andere onderzoeksvraag en vraagt een totaal andere 
aanpak. Focus op:

• Natuurlijk de mogelijke brongebieden van PFAS

• Nadruk op het begrijpen hydrologisch systeem van
een locatie en omgeving

• Dan pas bodemonderzoek

• Altijd het grondwater betrekken

Onderzoek in beeld brengen van een PFAS 
verontreiniging



Resultaten van het onderzoek:
• PFAS is in dit geval PFOS (>90%)
• Vrijwel altijd zijn grond en grondwater

gelijktijdig verontreinigd. Alleen in grove zanden
is alleen grondwater verontreinigd

• Dominantie van het hydrologische systeem
voor de verspreiding bevestigd 

• Gehalten in grond PFOS max. 50-100 mg/kg
• Gehalten grondwater PFOS max. 400-800 µg/l

Onderzoek in beeld brengen PFAS Cruquiusweg 



Invloed bodemopbouw verspreiding PFAS

Terugblik op een bodemonderzoek naar PFAS

Horizontale verspreiding (via 
puinlagen, via drains etc).

Verticale verspreiding t.p.v. bron 
(klei geen belemmering tegen 
verspreiding)

Veen wel een belemmering bij 
verdere verticale verspreiding 



Wat is dan het doel ?

Opheffen van risico’s. Een bodemsanering moet risico’s wegnemen in 
relatie tot het beoogde gebruik. 

Voor de locatie in de nieuwe situatie na sanering:
• Bestaan geen humane risico’s (o.a. leeflaag, gebruik van de locatie)

• Bestaan geen ecologische risico’s (o.a. leeflaag)

• Geen verspreidingsrisico’s (o.a. wegnemen brongebieden, bodemopbouw)

Afgeleide saneringsdoelstellingen PFOS voor de locatie:
• Grond: 0,1 mg/kg

• Grondwater: 36 µg/l

Sanering PFAS, doelstelling 



Veiligheidseisen sanering PFAS zijn overzichtelijk

Analyses: aandachtspunt is de doorlooptijd  

De technieken voor sanering bij dit project zijn niet complex:
• Ontgraven grond

• Onttrekken van grondwater

Behandeling reststromen (grond en grondwater) is extreem complex:
• Verwerking en eindbestemming grond

• Zuivering van grondwater

Saneringstechnieken PFAS, project Cruquiusweg 



Nu geen beschikbare (in-situ) technieken voor grondreiniging 
beschikbaar. 

In-situ sanering grond: komende 1-3 jaar geen verwachting over 
doorbraak van een (economische) techniek. Knelpunten:

• Eigenschappen PFAS (stof, gedrag in bodem)

• Terug saneerwaarden verlangd

Grondverwerking. Meest kansrijk op korte termijn wassen van zandige 
gronden met navolgende behandeling van afvalwater.

Probleem bij aanpak PFAS brongebieden: precedent werking voor overige 
PFAS grondstromen naar stortplaatsen.

PFAS sanering grond



Uitdaging: Lozingseis 1 µg/l - Influent gehalte circa 100 - 300 µg/l. 

Onderzoek pilot zuiveringstechniek. Wat hebben we geleerd:
• Techniek flocculatie (PerfluorAd)– micro filtratie toepasbaar op 

waterstroom

• Relatief hoog rendement 90-95 % door zuiverheid PFAS (bijna alleen PFOS)

• Reageren op fluctuaties gehalten PFAS van belang. 

PFAS grondwatersanering project Cruquiusweg  



Uitvoering grondwatersanering Cruquiusweg

PFAS grondwatersanering



Ervaringen grondwaterzuivering met deze techniek:

• Zwevende stof reductie influent. Voorfiltratie tot 10 µm wenselijk

• Temperatuur in container van belang i.v.m. viscositeit flocculatie middel

• Buffer (watersilo) van groot belang i.v.m. homogeniseren influentgehalten 
PFOS

• Reststroom techniek beperkt  (2.000 m3 water genereert 1 m3)

PFAS grondwatersanering Cruquiusweg



Grond. Tot op heden:
• Uitzicht op wassen zandige stromen (PFAS naar een waterstroom)
• Behandeling andere grondstromen blijft problematisch. 
• In-situ technieken. Geen zicht op (economische) technieken

Grondwater. Uitdaging is voorkomen reststromen als gevolg 
waterzuivering. 

• Er zijn nu technieken welke waterbehandeling mogelijk maakt. Met 
reststromen

• Veel inspanning optimalisatie nat aktief kool voor zuivering. Nog steeds 
reststroom

• Op langere termijn: destructieve technieken (plasma?)

PFAS verwachte ontwikkelingen sanering



Dank, vragen?



PRESENTATIE 4

De vierde presentatie wordt verzorgd door:

Heijo Scharff

Manager research & Development, AFVALZORG

PFAS in verontreinigde grond: hergebruik en storten
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PFAS in

verontreinigde grond: 

hergebruik en storten

Heijo Scharff

Seminar PFAS in de bodem, Raadhuis Haarlemmermeer, 1 november 2018



Inhoud

Bedrijfsprofiel Afvalzorg

Hergebruik

Storten

PFAS, ZZS en de reactie van de markt

Wat is er nodig om PFAS uit het milieu verwijderen



Bedrijfsprofiel

Publiek afvalverwerkingsbedrijf; actief sinds 1977

Aandeelhouders: Noord-Holland (90%) & Flevoland (10%)

Missie: 

Maken van secundaire grond- en bouwstoffen uit afval (~1,0 Mt/a)

Vangnet in de afvalverwerking (beheer stortplaatsen; ~0,7 Mt/a)

Uitvoeren en minimaliseren van nazorg

Functionele en veilige landschappen uit stortplaatsen en saneringslocaties

Bijdrage aan PFOS/PFOA problematiek op 3 manieren:

grondbank (hergebruik), grondreiniging en storten



Hergebruik

Grondbank: 

Acceptatie van PFAS houdende grond voor opslag van maximaal 3 jaar

Op risico van ontdoener en inschatting van toekomstige hergebruiksnormen

Op dit moment geen afzet wegens ontbreken van hergebruiksnormen

Grondreiniging:

Geen reiniging van PFAS-houdende grond

Reden: ontbreken van normen

Uitvoering en ondersteuning van reinigingsproeven

(door acceptatie van te storten PFAS houdende reinigingsresiduen)



Storten

Acceptatie: 

Stortverbod voor verontreinigde grond

Beperkt niet-reinigbaarheidsverklaringen

Er zijn geen landelijke normen

Wettelijk kader:

Verordening 850/2004/EG persistente organische verontreinigende stoffen

Direct werkend

Maar noemt alleen PFOS en derivaten met zeer hoge grenswaarden 

LAP3: het is pas POVS-houdend als boven die grenswaarden

Waterwet (en Kaderrichtlijn Water):

Kwaliteit oppervlaktewater mag niet verslechteren: monitoring lozing en immissie toets

Voor Noordzeekanaal lijkt maximaal toelaatbaar 0,118 µgPFOS/l

Stortplaats Nauerna: overleg met Rijkswaterstaat over PFOS; past nog



Storten

Gehaltes PFAS in percolaat (afvalwater van stortplaatsen)

Beleid voor PFOS & PFOA? Ze zijn al ingehaald door de “opvolgers”!  

Stofnaam Kallenborn et al., 2004 Woldegiorgis et al., 2008 Busch et al., 2010 Nauerna Andere NL

Scandinavië Zweden Duitsland stortplaatsen

(n = 6) (n = 4) (n = 20) (n = 1) (n = 4)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur µg/l 0,18 0,11-5,70

perfluorbutaansulfonaat PFBS µg/l 0,005–0,112 (0,052) <0,0005–0,110 (0,037) <0,0004–1,356 (0,220) 0,92 0,17-9,50

perfluorbutaansulfonamide µg/l 0,02 0,09-1,00

perfluorbutaansulfonylamide µg/l 0,06 0,21-13,00

Perfluorbutaanzuur PFBA µg/l <0,012–0,030 (0,008) <0,003–2,968 (0,458) 0,22 0,12-11,00

perfluordecaansulfonaat PFDS µg/l <0,001–0,028 (0,007) <0,02 <0,02

perfluordecaanzuur PFDA µg/l <0,020–0,220 (0,083)  <0,0002–0,055 (0,006) <0,02 <0,02-0,03

perfluorheptaanzuur PFHpA µg/l <0,020–0,260 (0,198) <0,0001–0,280 (0,048) 0,27 0,15-1,40

perfluorhexaansulfonaat PFHxS µg/l 0,012–0,143 (0,077) 0,012–1,800 (0,518) <0,002–0,178 (0,022) 0,24 0,14-0,20

perfluorhexaanzuur PFHxA µg/l 0,026–0,697 (0,228) <0,007–0,310 (0,078) <0,0004–2,509 (0,234) 0,83 0,57-4,40

perfluornonaanzuur PFNA µg/l 0,005–0,062 (0,035) <0,018–0,100 (0,044)  <0,004–0,080 (0,007) <0,02 0,02-0,09

perfluoroctaansulfonaat PFOS µg/l 0,033–0,187 (0,083) 0,032–1,500 (0,555) 0,00001–0,235 (0,031) 0,08 0,04-0,11

perfluoroctaansulfonamide PFOSA µg/l <0,001–0,003 (0,001) <0,002–0,007 (0,003) <0,0001–0,014 (0,003) <0,02 <0,02

perfluoroctaanzuur PFOA µg/l  0,092–0,516 (0,293) 0,038–1,000 (0,537) <0,0004–0,926 (0,145) 0,97 0,73-2,50

perfluoroctadecaanzuur PFDOA µg/l 0,04 <0,02

perfluorpentaansulfonaat PFPe µg/l 0,05 <0,02-0,04

perfluorpentaanzuur PFPA µg/l 0,51 0,18-3,40

perfluorundecaanzuur PFUnA µg/l <0,059 <0,0001–0,003 (0,0004) <0,02 <0,02



Storten

PFAS is persistent en mobiel: toch relatief lage concentraties in percolaat

Door kunststof in het afval, compactie, horizontale gelaagdheid en slecht

doorlatend afval loopt het water via voorkeursbanen

70-90% van het stortlichaam wordt niet doorspoeld en draagt alleen via 

diffusie bij aan emissie

Storten heeft voordelen:

Vertraging van verspreiding => er ontstaat tijd om maatregelen te nemen

Concentratie van diffuse bronnen => de beheersbaarheid neemt toe



Storten

Oorsprong van PFAS in stortplaatsen is divers

Stortplaatsen met PFOS-houdende bagger hebben

geen hogere gehaltes PFOS in het afvalwater

Stortplaatsen met specifiek bedrijfsafval (textiel, tapijt,

shredder) hebben relatief hoge gehaltes PFAS in het afvalwater



Enkele PFAS zijn ZZS: als die zich in het afvalwater bevinden is verplicht dat

te melden aan de waterkwaliteitsbeheerder

Volgens de ZZS-navigator van RIVM zijn gefluoreerde koolwaterstoffen niet

relevant voor stortplaatsen

“Struisvogels” onder de stortplaatsbeheerders “weten van niets”

Zij accepteren daarom geen materiaal waarvan bekend is dat het PFAS 

bevat

Niemand wil zijn vingers branden

Verontreinigde grond blijft lekken waar het ligt

PFAS, ZZS en reactie van de markt



Beter beeld van PFAS achtergrondconcentraties

Ruimte voor grondreinigingsproeven

Afzetmogelijkheden voor (gereinigde) grond:

Evaluatie van de reinigingsresultaten

Realistische en landelijk dekkende hergebruiksnormen

Niet-reinigbaarheids-verklaringen

Realistische lozingsnormen voor afvalwater

Geen heksenjacht

Steun bij de realisatie van PFAS-verwijdering

Wat is nodig om 

PFAS uit het milieu te verwijderen



PROGRAMMA

4 groepen: uitwisseling ervaringen en ontwikkelingen:

▪ Groep BLAUW/Mevrouw Simone Beerkens: beleid PFOS-verontreinigingen regio Noordzeekanaalgebied is 

werkbaar

▪ Groep GROEN/De heer Gertjan Loeffen: PFOA-houdende grond leidt tot stagnatie van projecten en

ongewenste depotvorming

▪ Groep ROOD/De heer Paul Verhaagen: een PFAS-bodemverontreiniging is goed te saneren -

saneringstechnieken

▪ Groep GEEL/De heer Heijo Scharff: gebrek aan centraal beleid van de overheid bij handhaving PFAS: wat 

doen we (regionaal) met de opvolgers van PFOA en PFOS? 
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AFRONDING (1)

Kernpunten per discussiegroep:

▪ Algemeen over het onderwerp PFAS in bodem:

• Lastig punt: zorgen over communicatie vanuit overheden naar burgers en bedrijven;

• Actueel, levend onderwerp;

• Behoefte aan snelle oplossing, alhoewel die er nog niet lijkt te zijn;

• Opsteker van vandaag: Bodembranche is ‘volwassen’ branche die de eigen verantwoordelijkheid wil
nemen.

▪ BLAUW “beleid PFOS-verontreinigingen regio Noordzeekanaalgebied is werkbaar”:

• Buurgemeente had nog geen beleid en werd ‘afvoerput’;

• Soortgelijk beleid (in de regio) leidt tot betere beheersbaarheid;

• ‘Strenge’ normen zijn niet bevorderlijke voor interregionale grondstromen;

• De wens naar landelijk beleid is duidelijk aanwezig, dat lijkt ook makkelijker geaccepteerd te worden.

▪ .
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AFRONDING (2)

Kernpunten per discussiegroep:

▪ GROEN “PFOA-houdende grond leidt tot stagnatie van projecten en ongewenste depotvorming”:

• Behoefte aan landelijke normen voor hergebruik, gebruik- en locatiespecifiek;

• Overzicht over de problematiek (landelijk gezien) ontbreekt;

• Regio Zuid Holland-Zuid kan sterk verontreinigde grond met “een beetje” PFAS nu niet kwijt, een
vergunde faciliteit voor (tijdelijke) opslag zou veel projecten weer op gang helpen;

• Proceswater en lozingsnormen voor reinigers vaststellen.
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AFRONDING (3)

Kernpunten per discussiegroep:

▪ ROOD “een PFAS-bodemverontreiniging is goed te saneren – saneringstechnieken”:

• Behoefte aan cases/ervaring over saneringsnoodzaak;

• Hoe gedragen PFAS zich in de verschillende bodemsoorten (klei/zand/veen)? 

• Reststromen die problemen veroorzaken: er is behoefte aan een (thermische) verwerkingsinstallatie die 
dit probleem kan reinigen; 

• Homogeniseren van verontreinigd grondwater via bufferbak maakt saneren makkelijker.
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AFRONDING (4)

Kernpunten per discussiegroep:

▪ GEEL “gebrek aan centraal beleid van de overheid bij handhaving PFAS: wat doen we (regionaal) met de 
opvolgers van PFOA en PFOS?”:

• Behoefte aan centrale regie, alhoewel de trend decentralisatie is. 

• De overheden willen een kapstok waaraan het regionale beleid kan worden opgehangen. 

• Er zou een proces moeten worden ontwikkeld om niet-genormeerde stoffen, snel te ‘normeren’.

▪ Toegevoegde noot:

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de geformuleerde kernpunten die vanuit de verschillende
discussiegroepen zijn geformuleerd.
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