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Perfluoralkyl- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn 

jarenlang in enorme hoeveelheden geproduceerd.

Door hun chemische veelzijdigheid werden ze in talloze 

toepassingen op de markt gebracht. Deze stoffen zijn 

de laatste tijd veel in het nieuws, voornamelijk vanwege 

hun schadelijke effecten op het milieu.
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PFAS worden vaak “forever chemicals” genoemd en enkele van deze stoffen vallen onder de EU-
regelgeving voor persistente organische verontreinigende stoffen (Peristent Organic Pollutants, ofwel 
POP’s). Vanwege hun toxiciteit en hun persistentie in het milieu vormen ze niet alleen een aanzienlijke 
bedreiging voor tal van natuurlijke omgevingen, maar ook een enorme uitdaging voor grondbezitters, 
autoriteiten en beleidsmakers. De beleidsproblemen ontstaan vooral omdat er inmiddels enkele 
duizenden soorten PFAS bekend zijn, waarvan een deel al in het milieu is aangetoond. Het aantal 
verschillende PFAS is onhandelbaar groot, en bovendien kunnen de eigenschappen van afzonderlijke 
stoffen behoorlijk verschillen.

Dit is ook de reden waarom bijvoorbeeld bemonsteringsprocedures, analysemethoden en parameters 
complex zijn, evenals de relevante wetgeving. En waarom deze, door de continue ontwikkelingen rondom 
PFAS voortduring onderhevig zijn aan de veranderingen en nog steeds in ontwikkeling zijn. Als u op uw locatie 
te maken heeft met een PFAS-gerelateerd vraagstuk, is het cruciaal om een deskundige en ervaren partner 
aan uw zijde te hebben die een goed overzicht heeft op deze complexe situatie en die oplossingen op maat 
kan ontwikkelen.

TAUW beschikt over experts die de wetgeving zowel op Nederlands en Europees niveau bijhouden. PFAS-
gerelateerde wetgeving en richtlijnen zijn op allerlei gebieden van toepassing, zoals voor chemicaliën, 
afval, water en bodem. Onze milieuspecialisten en ingenieurs zijn ervaren in het plannen en uitvoeren van 
beoordelingen voor locaties die verontreinigd zijn met PFAS en in het ontwerpen van saneringsprojecten om 
te voldoen aan de nalevingseisen voor bodem, oppervlaktewater en grondwater.

Strikte naleving van de toegestane PFAS-niveaus in bodem en grondwater veroorzaakt al heel snel problemen 
bij de sanering, de veiligheid, het transport van grond naar zuiveringsinstallaties en het verkrijgen van 
vergunningen voor nieuwe projecten. TAUW heeft ervaring met het werken met PFAS-projecten, variërend 
van standaard bodemonderzoeken tot projecten op maat voor specifieke wensen.

Oplossingen op maat
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TAUW biedt een breed scala aan diensten voor PFAS op verschillende gebieden. We zijn ervaren in 
het samenwerken met uiteenlopende groepen van klanten uit diverse sectoren. Industriële bedrijven, 
waterschappen, overheden en projectontwikkelaars (due diligence) vinden samen met TAUW antwoorden op 
specifieke PFAS-vragen.

Van kleinschalige tot grootschalige verontreinigingen
•  We voeren bodemonderzoek uit voor grootschalige gebieden met een diffuse impact van PFAS, 

veroorzaakt door atmosferische depositie 
•  We bieden sanering van verontreinigingen veroorzaakt door het gebruik van blusschuim, incidenten, 

alsmede op oefenlocaties voor brandweer

Duurzame en kosteneffectieve oplossingen
• Wij bieden een kosteneffectieve methode voor het reinigen van PFAS-houdende grond
• Wij leveren expertise op het gebied van veiligheid en duurzaamheid van PFAS-projecten

Projectontwikkeling
•  We leveren expertise voor het helpen ontwikkelen van nieuwe projecten op locaties met bekende of 

potentiële PFAS-verontreiniging, van start tot finish
• We geven advies op maat in de vorm van innovatieve projecten en pilots

Deskundig advies over de huidige PFAS-wetgeving
•  De PFAS-wetgeving is aan voortdurende veranderingen onderhevig. TAUW volgt de ontwikkeling van de 

PFAS-wetgeving op de voet en houdt klanten op de hoogte houden van de meest actuele status
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TAUW-expertise
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PFAS monstername en analyse

Onze diensten 

Bodembeheerplan

Wanneer er verschillende grondsoorten met wisselende PFAS-gehaltes moeten worden afgegraven 
en beheerd, kan TAUW u helpen met het maken van een plan van aanpak. Dit geeft een overzicht 
van de aanwezige bodemsoorten, de mate van verontreiniging en hoe die bodem onder de huidige 
wetgeving kan worden hergebruikt, gereinigd of afgevoerd.

PFAS-sanering (ontwerp en begeleiding)

Als specialist in bodemsanering biedt TAUW een complete bodemsaneringsdienst aan. De om-
vang, werkwijze en urgentie van de sanering worden bepaald en voor het specifieke project van de 
opdrachtgever wordt een saneringsplan op maat gemaakt. TAUW-experts hebben gedegen kennis 
van de best beschikbare saneringstechnieken, risicobeoordelingsmethoden en het gedrag van 
PFAS in de ondergrond.

‘Soilwashing’- techniek voor het reinigen van 
PFAS houdende grond

De aanwezigheid van PFAS in de bodem of het 
grondwater heeft vaak ernstige gevolgen voor de 
planning van civiele werken. TAUW gebruikt een 
innovatieve ‘soilwashing’-techniek voor duurzame en 
kosteneffectieve bodembehandeling. Deze techniek 
is ontwikkeld in samenwerking tussen TAUW en 
DEME. De PFAS worden vervolgens uit het waswater 
verwijderd, wat de restverontreiniging minimaliseert 
zodat de grond kan worden hergebruikt.
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TAUW voert bodemonderzoeken uit om een duidelijk beeld te krijgen van de mate van PFAS-verontreiniging 
op specifieke locaties. Dit kan gebeuren wanneer er grond moet worden ontgraven, om achtergrondwaarden 
te bepalen of om de aanwezigheid van PFAS in de bodem en het grondwater te kwantificeren. TAUW biedt de 
volgende diensten aan:
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Watertechnologie

Onze kennis van de best beschikbare technieken voor het verwijderen van PFAS uit water of af-
valwater, stelt TAUW in staat om te adviseren welke technieken het beste voor welke doeleinden 
zijn te gebruiken. Daarnaast weten wij door onze kennis over PFAS in afvalwater welke specifieke 
lozingsvergunningen aangevraagd moeten worden.

PFAS afvalbeheer

We hebben diepgaande kennis van de Europese en nationale afvalwetgeving, zoals het zeer veran-
derlijke Nederlandse SVHC-beleid (voor onder meer PFAS) dat geldt voor afvalbeheerbedrijven.

PFAS in emissies

De Amerikaanse EPA constateert dat emissies naar de lucht van PFAS uit industriële bronnen 
een relevante route zijn voor het vrijkomen van PFAS in het milieu, zoals blijkt uit de neerslag en 
accumulatie van regenwater. In Europa gelden er nog geen wettelijk bindende grenswaarden voor 
PFAS-emissies naar de lucht. Indien u dit wenst, kunnen onze experts ook nu al luchtemissiemetin-
gen uitvoeren op ng/Nm3-niveau in samenwerking met onze gespecialiseerde partnerlaboratoria.

Veiligheid & PFAS

TAUW biedt ondersteuning door onze veiligheidsexperts voor alle PFAS-gerelateerde projecten. De 
experts van TAUW gaven input bij het definiëren van de SRC-ARBO-waarden (gezondheid en veilig-
heid op het werk) die nu landelijk worden gebruikt.
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Netherlands

Belgium

Germany

Italy

Spain

France

Waarom kiezen voor TAUW?
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TAUW is een Europees adviesbureau met een sterke positie op het gebied van milieuadviezen en 
praktisch haalbare duurzaamheid. Met 1200 toegewijde professionals geeft TAUW vorm aan een vitale 
leefomgeving door effectieve oplossingen aan te bieden en sterke expertise te combineren met waardevolle 
partnerschappen.

TAUW is oorspronkelijk opgericht in 1928 als het Technisch Adviesburo van de Unie van Waterschapsbonden 
en heeft een sterke internationale reputatie op het gebied van milieuadvisering (inclusief monitoring en 
meting), ruimtelijke ontwikkeling, waterbouw en civiele techniek. Vandaag de dag specialiseren we ons in het 
ontwerpen, verbeteren en beheren van de natuurlijke omgeving, de gebouwde omgeving en infrastructuur. 
Ons advieswerk steunt op de nieuwste technische inzichten en op kennis van de lokale context. Daarnaast 
staat TAUW bekend om haar hoogwaardige milieutechnische expertise en ervaring met het actuele 
onderwerp van projecten, inclusief bijbehorende vakgebieden.

PFAS-expertteam
We hebben een groot team van specialistische experts die helpen bij het ontwikkelen van een vitale 
leefomgeving door duurzame oplossingen te bieden. PFAS is een van de belangrijkste strategische pijlers 
binnen TAUW.

Onze internationale groep van PFAS-experts volgt nauwgezet alle technische, academische en juridische 
ontwikkelingen rondom PFAS. In deze groep combineren we hoogwaardige expertise met waardevolle 
partnerschappen.
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TAUW heeft ervaring met het werken met PFAS-projecten, variërend van standaard bodemonderzoeken tot 
projecten op maat voor specifieke wensen. Hieronder vindt u een aantal projectreferenties:

1.  Beheerplan bodemafgraving: Voor een klant met meerdere containers zand/grond met verschillende 
PFAS-concentraties, heeft TAUW een grootschalig onderzoek op locatie uitgevoerd waarbij elke partij is 
gecontroleerd. Het project omvatte het hele traject van de eerste inspectie tot het transport voor het 
reinigen van de grond middels ‘soilwashing’. TAUW heeft tal van projecten uitgevoerd waarbij eerst de 
omvang van de verontreiniging in kaart is gebracht. Daarna is de verontreiniging afgegraven en afgevoerd 
naar een ‘soilwashing’-installatie.

2.  Advisering voor landelijke aanpak van praktische PFAS-vraagstukken: TAUW geeft input aan een 
landelijk team (bestaande uit adviseurs, overheid, aannemers etc.) dat adviseert over de landelijke aanpak 
van PFAS-vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving, hergebruik van PFAS-houdende grond 
en PFAS broninventarisaties.

3.  Historisch onderzoek & veldstudie bij een RWZI: Tijdens een vooronderzoek werden verhoogde 
PFAS-concentraties gevonden. TAUW voerde een gedetailleerde follow-up uit waarin bleek dat de 
verontreiniging was veroorzaakt door de inzet van blusschuim.

4.  Ontwikkeling van gemeentelijke PFAS-bodemkwaliteitskaarten: In Nederland heeft TAUW tal van 
bodemkwaliteitskaarten samengesteld op basis van de PFAS-concentraties in de bodem. Deze kaarten 
weerspiegelen de lokale achtergrondwaarden en helpen bij het onderbouwen van het beleid voor 
richtlijnen voor gronduitgravingen. Daarnaast heeft TAUW op 200 locaties in heel Nederland steekproeven 
genomen om de landelijke achtergrondwaarden van PFAS in grond vast te stellen.

5.  Grondwatersanering en uitwaaieringsonderzoek van een PFAS-brongebied: Dit project omvatte een 
bodem- en grondwateronderzoek, geohydrologische modellering en het ontwerpen van een insluitings- 
en saneringssysteem (afpompen en behandelen), inclusief advisering over afvalwaterbeheer.

6.  PFAS-emissieonderzoek in water en lucht: Voor een industriële klant deed TAUW een onderzoek 
naar de verspreiding van PFAS-emissies, met de nadruk op GenX. Er werden monsters genomen en 
geanalyseerd en er werden massabalansen gemaakt. Dit gaf inzicht in de verspreidingswijze van GenX, 
waardoor maatregelen konden worden genomen om de uitstoot van GenX te voorkomen.

7.   Overwegingen voor PFAS-
verwijderingstechnologieën: In dit 
project is TAUW als expert in de best 
beschikbare technieken gevraagd om 
PFAS-verwijderingstechnologieën voor 
water en lucht te evalueren.

Projectreferenties
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PFAS Informatiepunt 

pfas@tauw.com

+31 (0)57 06 99 911

Wilt u meer informatie?

Contactgegevens 

Als u vragen heeft over PFAS en hoe deze uw bedrijf kunnen beïnvloeden, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen. Doe dit ook als u zich afvraagt welke van onze diensten van toepassing kunnen zijn op uw 
huidige situatie, of als u een offerte wilt ontvangen voor een van onze bovengenoemde diensten. Wij gaan 
samen met u op zoek naar een passende oplossing voor uw vraag of uitdaging.



tauw.nl/pfas


