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Wat zijn PFAS? 
Wat zijn mogelijke gezondheidsrisico’s van (langdurige) blootstelling aan hoge concentraties?

PFAS betreft een grote groep stoffen (> 6.000) waarvan een aantal op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat. 
• Door de specifieke eigenschappen worden PFAS al decennia toegepast in industriële processen en bevinden ze zich in veel alledaagse producten. 
• PFAS breken niet of nauwelijks af in het milieu en verspreiden zich gemakkelijk in onze leefomgeving en hopen zich op in planten en dieren (bio-accumulatie).  

Zo komen ze ook in onze voedselketen en ons drinkwater. 
• Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een aantal in het verleden veel gebruikte PFAS verbindingen een groot aantal schadelijke directe en indirecte effecten heeft op onze gezondheid. 
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PFAS zijn niet of nauwelijks afbreekbaar, ze verspreiden zich 
gemakkelijk in het milieu en kunnen ophopen in het menselijk 

lichaam, dieren en planten.

?

https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen
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Lokale omgeving 
Waar zit het in en hoe komt het in de omgeving?

Emissie door productie

Emissie door  
verbranden & storten

Emissie door recycling

Emissie door gebruik
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Wereldbeeld PFAS 
Verspreiding en impact op onze leefomgeving

PFAS worden over de hele wereld aangetroffen. Via primaire bronnen (industriële processen) komen ze in de leefomgeving terecht en verspreiden ze zich gemakkelijk over grotere afstanden via bodem, 
lucht, grond-/oppervlaktewater en afvalstromen. Daarnaast komen ze in de leefomgeving terecht via secundaire bronnen (bijvoorbeeld afvalverwerking, grond- en baggeractiviteiten) en grootschalig gebruik 
van PFAS houdende producten (slijtage). 

PFAS hopen zich op in flora en fauna (bio-accumulatie) en via doorvergiftiging 
komen hoge concentraties terecht in roofdieren. Via deze verspreidingsroutes 
komen PFAS ook terecht in ons voedsel (gewassen, vis, vlees, melk, eieren, etc.).

Verspreiding via flora en fauna

Door depositie, productieprocessen, incidenten (waarbij bijvoorbeeld 
blusschuim gebruikt wordt) en gebruik van PFAS houdende bouw- 
stoffen of bodemverbeteraars, komen PFAS in de bodem terecht. Door 
grondverzet worden de stoffen vervolgens verder verspreid. Sommige 
PFAS worden door planten en gewassen opgenomen via de bodem.

Verspreiding via bodem 

PFAS wordt aangetroffen in afvalwater (industrieel en huishoudelijk) 
en komt zo in ons grond- en oppervlaktewater terecht. Rivieren 
transporteren PFAS vervolgens richting de zee. Omdat het verwijderen 
van PFAS zeer moeilijk is en veel gangbare zuiveringstechnieken PFAS 
onvoldoende verwijderen, vormen PFAS een bedreiging voor onze 
drinkwaterkwaliteit

Verspreiding via water

Kleine hoeveelheden PFAS komen vrij tijdens het gebruiken en wassen van PFAS  
houdende producten. Zo komen PFAS in het water, de bodem of de lucht terecht en 
worden ze verder verspreid. Ook na einde van de levensduur van producten worden 
PFAS via recycling, verbranding of storten verspreid.

Verspreiding via productgebruik en afvalstromen

Verspreiding via lucht
PFAS worden bij (industriele) productieprocessen uitgestoten naar de lucht. Via de lucht 
verspreiden ze zich over grote afstanden en komen uiteindelijk in bodem en water terecht.
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PFAS in de bodem 
Mogelijkheden en beperkingen voor projecten 

Tijdelijke uitname (gesloten grondbalans) wanneer op basis van vooronderzoek  
geen PFAS puntbronnen worden verwacht. Meer info>>

Acceptatie vrijkomende grond door acceptanten duurt langer.  
Tijdelijke opslag van PFAS houdende grond is nodig in afwachting van definitieve afzet

Toepassen van vrijkomende grond op basis tijdelijk handelingskader PFAS of lokaal 
beleid (bodemkwaliteitskaart) wannneer geen sprake is van puntbronnen.  
Meer info>>

Onduidelijk of er sprake is van een historische/nieuwe PFAS puntbronverontreiniging. 
Lastig om vast te stellen, vereist uitgebreid onderzoek. Meer info>>

Extractief reinigen of storten van vrijkomende zandige grond met PFAS gehalten > 
lokale/landelijke  toepassingsnormen. Meer info>>

Nieuwe PFAS puntbronverontreiniging aanwezig: Zorgplichtsanering van grond/
grondwater dient zo snel mogelijk te worden uitgevoerd. Sanering technisch mogelijk 
maar kostbaar. Door mobiliteit van PFAS, wenselijk dit zo snel mogelijk te starten (om 
aanvullende saneringskosten te voorkomen). Meer info>>

Vrijkomend PFAS houdend grondwater zuiveren voorafgaand aan lozing. 
 Meer info>>

Bevoeg Gezag heeft (nog) geen PFAS saneringsbeleid. Complex en vertragend proces 

Saneren van niet genormeerde PFAS is complex en vereist veel afstemming met  
Bevoegd Gezag. Meer info>>

Waterschap verleent geen maatwerkvoorschrift voor lozing van PFAS houdend water. 
Meer info>>

Geen aanvullende V&G maatregelen op basis van de CROW400 als voor PFAS  
gehalten lager zijn dat de SRC arbowaarden. Meer info>>

Storten van vrijkomende klei en veen met PFAS gehalten boven de lokale/ 
landelijke toepassingsnormen. Meer info>>

Historische PFAS puntbronverontreiniging aanwezig. Beheersing/sanering van grond/
grondwater is noodzakelijk. Technisch mogelijk maar kostbaar. Meer info >>

Kansen waardoor projecten (mogelijk) doorgang kunnen vinden Beperkingen die de voortgang van projecten in gevaar kunnen brengen

https://www.tauw.nl/pfas/pfas-onderzoek-en-analyse.html
https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas.html
https://www.tauw.nl/pfas/grondstromenplan-opstellen.html 
https://www.tauw.nl/pfas/pfas-onderzoek-en-analyse.html
https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/kosteneffici%C3%ABnte-en-duurzame-reiniging-van-pfas-houdende-grond.html
https://www.tauw.nl/pfas/pfas-sanering-ontwerp-en-begeleiding.html
https://www.tauw.nl/pfas/pfas-sanering-ontwerp-en-begeleiding.html
https://www.tauw.nl/pfas/pfas-sanering-ontwerp-en-begeleiding.html
https://www.tauw.nl/pfas/pfas-sanering-ontwerp-en-begeleiding.html
https://www.tauw.nl/pfas/veiligheidskundig-begeleiding-grond.html
http://Storten
https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas.html
https://www.tauw.nl/pfas/pfas-sanering-ontwerp-en-begeleiding.html
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Contact

Tessa Verschoor

tessa.verschoor@tauw.com

+31 62 29 74 82 0

Algemeen & grondreiniging                 Grondverzet & beleid

Odile Rutten

odile.rutten@tauw.com

+31 65 11 18 83 4

Grondverzet, bodemkwaliteitskaarten     
& grondreiniging

Rudmer Stoel

rudmer.stoel@tauw.com

+31 61 12 18 43 6

Waterbodem

Luister hier ook onze podcast over PFAS! Meer informatie? tauw.nl/pfas

Harm Landman

harm.landman@tauw.com

+31 62 71 09 34 3

John van Tol

john.vantol@tauw.com

+31 61 59 51 43 7

Risicobeoordeling, Arbo-veiligheid & sanering

mailto:tessa.verschoor%40tauw.com?subject=
mailto:odile.rutten%40tauw.com?subject=
mailto:rudmer.stoel%40tauw.com?subject=
https://www.tauw.nl/actueel/nieuws/tauw-podcast-pfas.html
http://tauw.nl/pfas
mailto:harm.landman%40tauw.com?subject=
mailto:john.vantol%40tauw.com?subject=

