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Opzet van deze sessie
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1. De 10 meest gestelde vragen over PFAS onderzoek=> Elisabeth van Bentum

2. Oplossingen voor reiniging van grond en grondwater => Coen de Jong

3. Uw vragen!



Onderzoek
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Het PFAS bemonsteringsprotocol
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Waarom een PFAS bemonsteringsprotocol?
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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

?



Analyseer je blanco’s altijd?
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Afhankelijk van het project

Bron: Microplastics and persistent fluorinated chemicals in the Antarctic –

Greenpeace- 2018



Ik moet van mijn opdrachtgever een vlamvertragende overall 
aan. Kan ik nou geen onderzoek doen naar PFAS?
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Natuurlijk wel. 



Mag ik een glazen monsterfles gebruiken?
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Nee. PFAS kunnen zich binden aan glas. 



Is er een relatie tussen PFAS gehaltes en organische stof?
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Er is geen duidelijke relatie tussen organische stof en binding aan de grond.

Geen relatie voor PFOA, matige relatie voor PFOS.



Zijn PFAS vluchtig? Moet ik steekbussen gebruiken?
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De meest voorkomende PFAS zoals PFOS en PFOA (en analoge verbindingen) zijn

in de praktijk niet vluchtig. 

Steekbussen zijn daarom niet nodig.



Kan ik bestaande peilbuizen gebruiken om onderzoek te
doen naar PFAS?
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Ja, we hebben op meerdere locaties bestaande peilbuizen bemonsterd. 



Is het nodig snijdende peilbuizen te plaatsen?
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Waarschijnlijk niet.



Is het voldoende om alleen PFOS en PFOA te analyseren?
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Voor onderzoek naar PFAS wordt 

voorgesteld om minimaal 

de C4-C10 perfluorverbindingen

en de precursors 6:2 en 8:2 FTS te analyseren.



Is werken in met PFAS verontreinigde grond gevaarlijk?
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Er is geen klasse zwart bij PFOS en PFOA

In de praktijk zijn PFOS en PFOA niet vluchtig. 

Compartiment PFOS PFOA*

Grond / sediment
6600 µg/kg 
SRCarbo/MTRhumaan , bodem

900 µg/kg 
Interventiewaardeniveau/MTRhumaan,

bodem

Grondwater
310 µg/l
humane risico’s, wonen met tuin

130 µg/l*
humane risico’s, wonen met tuin

Overzicht toetsingswaarden humane risico’s grond en grondwater voor werken met verontreinigde grond en 

grondwater



Sanering
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PFAS algemeen
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· Moeilijk conventioneel aan te pakken

˗ Lage vluchtigheid

˗ Niet of nauwelijks afbreekbaar

· Adsorptie goed mogelijk

˗ Nabehandeling van grond/kool in relatie tot duurzaamheid

· Aandacht voor verschillende PFAS types



· Ontgraven van grond

˗ Hergebruik

˗ Verbranden

˗ Stabiliseren/solidificeren

˗ Wassen

PFAS in bodem
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Actief kool

IonenwisselingSonolyse

Andere 
adsorptie 
materialen

Omgekeerde osmose, 
nanofiltratie

Precipitatie/ 
electrocoagulatie

Ozofractionation

Oxidatie/ 
reductie

Fotolyse

Biologische 
afbraak

PFAS in water
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Adsorptie
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· AC meest gebruikt

˗ Meso- en macroporiën>>microporien

˗ Hydrofobe interactie én ionenwisseling

˗ Langere ketens adsorberen beter

˗ Verstoring van organische moleculen

· Ionenwisseling (IEX) als alternatief

˗ Vergelijkbaar met AC

˗ Mogelijk op lange termijn rendabel

Reactivatie en nabehandeling zijn aandachtstpunten!



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

˗ Molecuulgrootte: goede verwijdering

˗ Concentraat nabehandeling

· Ozofractionation

˗ Ozonbelletjes: vergelijkbaar met zeepbellen

˗ Kleine, geconcentreerde afvalstroom

˗ Organische stoffen afgebroken door ozon



· Biologisch 

˗ Niet of nauwelijks aangetoond op relevante schaal

˗ Deels afbreekbaar, nooit helemaal te mineraliseren

· Chemische oxidatie/reductie 

˗ Alleen werkbaar onder specifieke omstandigheden

· Sonolyse

˗ Ultrasoon geluid

˗ Belletjes die instorten

˗ Temperatuur >4.500 ᵒC leidt tot PFAS afbraak

Afbraak
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www.expertisecentrumpfas.nl

ARCADIS Elisabeth van Bentum (elisabeth.vanbentum@arcadis.com)

Witteveen + Bos Coen de Jong (coen.de.jong@witteveenbos.com)

TTE Arne Alphenaar (alphenaar@engineers.nl)

Vragen over deze sessie?


