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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. 

PFAS zijn niet of nauwelijks afbreekbaar, ze verspreiden zich gemakkelijk in het 
milieu en kunnen ophopen in het menselijk lichaam, dieren en planten.
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Emissie door productie Emissie door verbranden & storten

Emissie door recycling

Emissie door gebruik

Lokale omgeving 
Waar zit het in en hoe komt het in de omgeving?
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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). 

Wereldbeeld PFAS 
Verspreiding en impact op onze leefomgeving

Verspreiding via lucht

Verspreiding via bodem

Verspreiding via productgebruik en afvalstromen

Verspreiding via water

Verspreiding via flora en fauna
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Kansen waardoor projecten (mogelijk) doorgang kunnen vinden Beperkingen die de voortgang van projecten in gevaar kunnen brengen

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>>

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

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

Vrijkomend PFAS houdend grondwater zuiveren voorafgaand aan lozing. 
 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>>

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

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

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>>

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

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/duurzame-reiniging-pfas-houdende-grond.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-onderzoek-en-analyse.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
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