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Toelichting bodemproblematiek 

• Asbest en PFAS 

 

• PFAS  80% PFOS 

 

• Geen ‘bij-verontreiniging’ maar echte bronnen: 

• Grond max: 80.000 µg/kg 

• Grondwater: 10-900 µg/l 

 

 

 

 

 



Sanering PFAS, doelstelling 

Opheffen risico’s in relatie tot het beoogde gebruik:  
 

• Industrie  woningbouw 
 

Specifiek: 
• Geen humane risico’s  
• Geen ecologische risico’s  
• Geen verspreidingsrisico’s 

 

 



Sanering PFAS, doelstelling 

Afgeleide saneringsdoelstellingen PFOS (juli 2017): 
• Grond: 100 µg/kg 
• Grondwater: 36 µg/l 

 

Ter vergelijking RIVM 4 maart 2019 (grond): 

 

 

 

PFOS µg/kg 

Landbouw / Natuur 3 

Wonen 18 

Industrie 110 



Invloed bodemopbouw locatie op verspreiding 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  



Impressie bodem- 
verontreiniging 



Impressie, verleden - toekomst 



Waarom hier pionieren ? 

• Definitie saneringsdoelstellingen 

 

• Economische uitvoerbaarheid 

 

• Binnen een afgebakende tijd 

 



Saneringskosten vs. herontwikkeling 

 

Milieubelang: niet spoedig saneren leidt zeer 
waarschijnlijk tot een omvangrijk PFAS probleem 
in het grondwater door verspreiding naar het 
watervoerende pakket 

 

  grote behoefte aan een economisch, snel 
    uitvoerbare sanering 

 

 

Waarom hier pionieren ? 



Waterzuivering PFAS  

Twee uitdagingen: 

 

1. Lozingseis (1 µg/l PFAS)  99% rendement 

 

2. Werking en kosten gangbare zuiveringen. 
Hierdoor is het moeilijk prijszekerheid te 
geven aan de klant 

 

 

 

 



Waterzuivering PFAS, op zoek..  

Alternatieve zuivering: 

• Bereiken lozingsvereiste  

 

• Acceptabele & ook ‘voorspelbare’ kosten 

 

 

Uitgekomen op specifieke floctuatie techniek 

 



Eerst pilot onderzoek! 

Resultaat: 

 

• Techniek floctuatie 
 micro filtratie is toepasbaar op waterstroom 
• Relatief hoog rendement: 
 90-95 % door ‘zuiverheid’ PFAS  

 



Zuivering 



Resultaat zuivering 

Positief: lozingsnorm wordt gehaald! 

 

Aandachtspunten: 

• Biologische processen in doseerunits 

• Zwevend stof belasting v.d. microfiltersystemen 

• Snelle doorslag aktief kool (polishing step)  

• Lange analyse termijnen PFAS  vermoeilijkt 
processturing 

 

 

 

 

 

 

 



Vrachtverwijdering binnen zuivering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal zuivering: 35 kg PFAS 

Floctuatie deel: 32,5 kg PFAS Aktief kool: 2,5 kg PFAS 



Lessons learned / conclusies 

 

 

 

 

 

 

• Techniek is in staat om gevraagd rendement te 
halen 

• Wisselende samenstelling PFAS is van invloed op 
het saneringsrendement  

• Reststroom PFAS houdend afval beperkt. Wel 
rekening mee houden in calculatie 

     Pionieren is doen ! 
 

 



Dank, vragen ? 



Sessie 5.1 

Nieuwe verontreinigingen  
vraagt om Pionierschap 



Wie pioniert er nu eigenlijk? 

Rogier Cornelissen 

Strukton Milieutechniek 



Saneren van drugsafval in grond- en grondwater 













Afweging saneringstechnieken 

 Kosten 

 Aard van de verontreinigingen 

 Het waterbezwaar 

 Omgevingsfactoren 

 Zekerheid doelstelling 

 



 



 





Het pionierwerk 

 



Wie pioniert er nu eigenlijk? 



 





Nieuwe verontreinigingen  
vraagt om Pionierschap 

Sessie 5.1 



Pionieren:  
welke ingrediënten zijn nodig voor succes? 

Sytze Keuning 

Bioclear earth 



 



Transformatie zone  

Performance zone 

Transformatie zone  

Performance zone 

Project versus proces hiërarchie  



Transformatie zone  

Performance zone 

Transformatie zone  

Performance zone 











Transformatie zone  

Performance zone 

Transformatie zone  

Performance zone 

          Complexiteit 



Transformatie zone  

Performance zone 

Transformatie zone  

Performance zone 



Transformatie zone  

Performance zone 

Transformatie zone  

Performance zone 

          Dank u  


