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INLEIDING 

 

 

1.1 Pop-up project 

 

Het project POP-UP is een project wat uitgevoerd wordt in het kader van het kennisprogramma van het 

uitvoeringsprogramma (UP) van het convenant Bodem en Ondergrond. Het POP-UP project behelst een 

project waarbij de problematiek van zogenaamde opkomende Stoffen in het bodembeheer centraal staat. 

Het project omvat een aantal deelactiviteiten en levert een aantal deelproducten, zoals aanzet voor een 

preventie- en signaleringssysteem en een generiek handelingskader voor decentrale overheden. Voor 

nadere achtergronden van het project wordt verwezen naar het hoofdrapport (in voorbereiding). Het project 

wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de partijen van het Expertisecentrum PFAS (Arcadis, 

TTE en Witteveen+Bos) en Bioclear Earth. Voor een aantal onderdelen wordt samengewerkt met het RIVM. 

 

Het project omvat ook een aantal nevenprojecten (pilots) uitgevoerd specifiek in opdracht van een aantal 

decentrale overheden. Deze projecten kunnen input (inzicht) geven aan het hoofdproject, maar zijn 

zelfstandig uitgevoerde projecten. Het betreft pilots van uiteenlopende aard, waarbij de gezamenlijke deler 

is dat het betrekking heeft op het omgaan met opkomende stoffen én het activiteiten moet betreffen met 

een vernieuwend (inhoudelijk of procesmatig) karakter. 

 

Onderhavige rapportage betreft de rapportage van de pilot ‘Soesterberg’. Opdrachtgever hiervoor is de 

provincie Utrecht die hierbij nauw samenwerkt met het RVB/Ministerie van Defensie. 

 

 

1.2 Pilot Soesterberg 

  

Achtergrond 

Op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg is nabij de voormalige brandweerkazerne sprake van een 

grond- en grondwaterverontreiniging met hoofdzakelijk PFOS. In een recente risicobeoordeling heeft 

Arcadis (mei 2019) geconcludeerd dat het hier een ernstig en spoedeisend geval van bodemverontreiniging 

betreft. Het is aangemerkt als een historisch geval van bodemverontreiniging omdat de veroorzaking 

hoofdzakelijk heeft plaatsgevonden voordat er kennis was van de nadelige effecten van deze verontreiniging 

voor bodem en grondwater. De provincie Utrecht heeft op basis hiervan de beschikking Ernst en Spoed 

afgegeven (d.d. 6 mei 2019, nummer 81EDF73D). 

 

In de toekomstige situatie is er volgens de beoordeling uit mei 2019 mogelijk sprake van de volgende 

risico’s: 
- Risico voor de mens; dit is op basis van overschrijding van de risicogrenswaarde voor PFOS van 

1.200 µg/kg voor wonen met tuin. 

- Risico voor flora en fauna via directe ecotoxiciteit en ook via doorvergiftiging, hierbij worden voor PFOS 

de risicogrenswaarden (middenniveau uit RIVM-studie 4 maart 2019) van respectievelijk 380 en 18 

µg/kg ds aangehouden. 

- Risico’s door verspreiding van grondwaterverontreiniging. De risicogrenswaarde voor het gebruik van 

grondwater als drinkwater (0,2 µg/l) wordt overschreden. 
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Na het uitvoeren van de risicobeoordeling is het wettelijk kader voor de sanering van PFAS 

verontreinigingen in de grond verder ontwikkeld.  

 
Bij aanwezigheid van een opkomende stof (zoals ook PFAS) speelt op enig moment de vraag over de 

reinigbaarheid en de saneringsopties. Ook voor PFAS houdende grond is dit een issue. Immers, reinigen en 

vervolgens nuttig (en breed) toepassen heeft de voorkeur boven storten en selectief toepassen. Dit speelt 

ook voor de verontreinigde grond op de vliegbasis Soesterberg.  

 

Op het gebied van reinigingstechnieken voor PFOS gebeurt veel op wereldschaal, maar vooral gericht op de 

waterfase. Op het gebied van grondreiniging is er evenwel veel minder bekend.  

 

Met deze pilot willen we de mogelijkheden voor reiniging van de PFAS-houdende grond, en in het bijzonder 

de grond van Soesterberg, nader in beeld brengen.  

 

Doel  

We beogen in het kader van het POP-UP project een pilot uit te voeren met als hoofddoel een aanzet te 

geven aan de (verdere) ontwikkeling van reinigingsmogelijkheden voor de verontreinigende grond. De pilot 

moet een antwoord geven of reiniging van de grond van Soesterberg een haalbare optie is. Dit kan zowel 

ex-situ, als in-situ. Voor deze aanzet voeren wij in het kader van dit project een eerste fase uit van een 

marktverkenning. 

 

Daarnaast zijn er twee nevendoelen: 

- het genereren van locatie-specifieke gegevens die kunnen helpen bij de risico-evaluatie en daarbij ook 

input kunnen geven aan t.z.t. vast te stellen terugsaneerwaarden; 

- het komen tot een ‘modus operandi’ hoe in voorkomende gevallen, de markt in te schakelen bij 

onderzoek naar saneringsmogelijkheden om zodoende sneller naar oplossingsrichtingen te komen. 

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden in het kader van deze pilot hebben bestaan uit twee afzonderlijke activiteiten: 

1 activiteit 1: interviews met aannemers en reinigers ten aanzien van de stand der techniek en 

mogelijkheden; 

2 activiteit 2: uitvoeren van een aantal reinigingsproeven (extractieve reiniging) gericht op ‘proof of 

principle’. 

 

De reinigingsproeven (laboratoriumonderzoek) zijn na een algemene karakterisatie opgedeeld in twee 

sporen:  
- vaststellen kenmerken grond en verontreiniging; 

- spoor 1. Nabootsen van ex-situ reiniging door het scheiden van verschillende fracties in combinatie met 

grondwassen. Door middel van zeven kunnen de verschillende fracties worden afgescheiden. Naar ver-

wachting zal de fijnere fractie meer PFAS bevatten dan de grovere fractie. Deze fijne fractie kan dan 

worden afgevoerd (gestort), waarna de grovere fractie kan worden gewassen en kan worden herge-

bruikt; 

- spoor 2. Uitloging van verontreinigde grond naar grondwater. Dit richt zich vooral op kolomproeven en 

de mogelijkheid van grondwatersanering of het effect van (rest)concentraties in grond op het grondwa-

ter.  

 

 

1.3 Breder kader 

 

De pilot wordt uitgevoerd in een breder kader gericht om te komen tot sanering (en herontwikkeling) van 

een deel van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Momenteel loopt parallel een aantal andere activiteiten: 

-  nader bodemonderzoek ter afbakening en detaillering van het verontreinigingsbeeld; 

-  opstellen van een saneringsvisie voor het gebied; 

-  verkenning stand van zaken reinigingstechnieken en visie bij internationale probleembezitters, met extra 

focus op buitenlandse defensiesites; 
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-  reinigingsproeven (opgestart april 2020) bij een aantal aannemers en verwerkers, als separate follow-up 

van onderhavige pilot. 

 

De resultaten van deze trajecten moeten uiteindelijk uitmonden in verdere planvorming en uitvoering van 

een sanering, beoogd in 2021. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt activiteit 1 omschreven; de uitgevoerde interviews voor de marktverkenning. In 

hoofdstuk 3 wordt vervolgens activiteit 2 behandeld: de opzet en de resultaten van de uitgevoerde proeven  

worden beschreven. In het slothoofdstuk (4) volgt een beschouwing en worden de conclusies en 

aanbevelingen gepresenteerd. Deze conclusies en aanbevelingen hebben vooral betrekking op de locatie 

Soesterberg, maar gaan ook kort in op algemene ‘lessons learned’ in relatie tot omgang met opkomende 

stoffen.  
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ACTIVITEIT 1: VERKENNENDE GESPREKKEN MET AANNEMERS EN REINIGERS 

 

 

2.1 Selectie en planning aannemers 

 

In samenspraak met provincie Utrecht en RVB is een lijst samengesteld van te benaderen aannemers. Hier is 

vervolgens contact mee gelegd en aansluitend zijn er interviews afgenomen. De interviews zijn uitgevoerd in de 

periode 20 januari-5 maart 2020 door W. Hendriks van Witteveen+Bos. De volgende partijen zijn geïnterviewd: 

- Van Schie; 

- Zandwijk Recycle treatment Solutions; 

- Verhoeve Milieu; 

- Mourik Groot Ammers; 

- NTP; 

- PFAS cleaning and treatment solutions (Boskalis); 

- Heijmans; 

- Theo Pouw; 

- HMVT.  

 

 

2.2 Bevindingen interviews 

 

Op navolgende pagina’s is een samenvattende overzichtstabel opgenomen waarin van de stand van zaken 

met betrekking tot (onderzoek naar) reinigingsmogelijkheden bij de diverse partijen is opgenomen. Op basis 

hiervan zijn de bevindingen op hoofdpunten als volgt: 

1 De reiniging van PFAS-houdende grond staat nog in de kinderschoenen. Sommige Nederlandse 

aannemers hebben proeven gedaan op lab- en batchschaal en hebben een positieve verwachting van de 

reinigbaarheid door middel van grondwastechniek met water. Rendementen van 85 % - 95 % worden 

haalbaar geacht.  

2 Thermische grondreiniging zou bij hoge temperaturen effectief moeten zijn, maar op dit moment zit er - 

los van de PFAS-problematiek - stagnatie in de hele thermische reinigingsbranche als gevolg van 

problemen met de afzet van gereinigd product. Of Nederlandse installaties geschikt zijn voor de 

behandeling van PFAS houdende grond is punt van nadere studie.  

3 Omdat het vergunningtechnisch nog lastig is om PFAS-houdende grond of water te verwerken, zijn 

aannemers zeer terughoudend om meer dan op labschaal proeven te doen. Ook vergaand gezuiverd 

water (met licht verhoogde PFAS-concentraties) mag veelal (nog) niet worden geloosd. Vaste 

grondreinigingsinstallaties zijn op dit punt het verst.  

Opmerkingen 

1 Na dit traject hebben er zich nog twee partijen extra gemeld (Groundwater Technology en de Vries en 

van der Wiel [NL-dochter van DEME]). 

2 Op 14 mei 2020 heeft het ministerie van IenW via een beleidsnotitie laten weten dat - in tegenstelling tot 

eerdere standpunten - sterk met PFAS-verontreinigde grond (gehalten > 60 ug/kgds) wel in aanmerking 

komt voor ontheffing op het stortverbod. Dit opent nieuwe mogelijkheden bij de saneringsoplossingen. 

Dit punt is niet meegenomen bij de uitvoering van de interviews (die allen voor 14 mei 2020 hebben 

plaatsgevonden). De impact van dit besluit zal meegenomen moeten worden bij het 

saneringsonderzoek.  
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Tabel 3.1 Stand van zaken met betrekking tot (onderzoek naar) reinigingsmogelijkheden 
 

Partij Beschikbare technieken grond Ervaring technieken grond 

met PFAS 

Beschikbare technieken 

waterbehandeling 

Ervaring water met PFAS Opmerkingen 

Van Schie 

 

-  geen  

-  wel samenwerking met 

Kustjens op gebied van  

 extractieve grondreiniging 

-  via partners op labschaal 

rendement circa 85 % 

- wordt ingehuurd -  mobile installatie alleen bij > 20.000 

ton 

-  gebruik factor tijd 

 

Zandwijk RTC -  mobiele installatie voor 

grondreiniging 

-  geen ervaring of 

experimenten met PFAS  

  -  afslibbare fractie van belang 

-  lozingseisen van belang 

-  bij > 30.000 ton is mobiele installatie 

rendabel 

Verhoeve M&W - geen  -  wel contacten met Vlaamse 

reinigers 

-  advanced oxidation (combi 

ozon, perox en uv) als 

voorbehandeling voor 

actief kool filtratie 

- interesse in concentreren 

waterstroom door middel 

van ionenwisseling 

-  toegepast in de praktijk 

-  ionenwisseling nog geen 

experimenten 

 

Mourik  -  extractieve grondreiniging 

 (hydrocyclonage) 

-  geen  -  diverse technieken in huis 

(ion, actief kool) 

- geen praktijkervaring PFAS  

NTP -  geen  

-  wel samenwerkingen op gebied 

van extractieve reiniging met 

Kustjens) 

-  samenwerking met Duitse 

partijen als het gaat om directe in 

situ aanpak op 

  basis van afbraak (superoxides) 

 

-  in situ aanpak : wel 

planvorming en labschaal, 

zoeken nog een pilot  

-  vooral inzet op 

oxidatietechniek als 

voorbehandeling 

(vervolgens PFAS op actief 

kool)  

- praktijkervaring in 

Duitsland 

-  ook andere 

waterbehandelingstechnieken zijn 

bekend: membraamfiltratie, 

poederkool, foam fractionation 

- voor extensieve benadeling: in 

Duitsland lopen er experimenten met 

fytoremediaton (olifantengras) 
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Partij Beschikbare technieken grond Ervaring technieken grond 

met PFAS 

Beschikbare technieken 

waterbehandeling 

Ervaring water met PFAS Opmerkingen 

PFAS CTS  

(Boskalis i.sm. in-situ 

technieken) 

-  vaste grondreinigingslocatie 

in Schiedam, eventueel ook 

locatie in Amersfoort 

-  eventueel ook mobiele 

installaties mogelijk 

- 85-95 % haalbaar op 

labschaal 

-  inzet op voorbehandeling 

van grondwater, meerdere 

technieken in huis 

-  labschaal (beperkte 

pilotschaal ?) 

-  lozingsvergunning is aandachtspunt 

-  afslibbaar deel: verdere 

volumereductie via bijv. 

kamerfilterpersen 

-  kijk ook naar het grondwater, neem 

dit mee in de total costs van de 

sanering 

Heijmans -  op gebied van 

grondbehandeling wordt 

samengewerkt met partner bij 

extractieve reiniging 

-  in-situ/on site microbiële 

aanpak 

 

-  extractieve reiniging 

rendement 95 % haalbaar 

-  biologische technieken (in 

samenwerking WUR spin-

off) nog in de 

kinderschoenen 

-  lopen een aantal 

onderzoekslijnen 

-  basis is actief kool, met 

voorzuivering (ozon) 

-  ervaring met 

waterbehandeling op 

Schiphol  

-  immobilisatietechnieken (bioseals) 

gebruiken om zones af te scheiden 

(IBC)  

-  let ook op parameters als ijzer, kalk 

Theo Pouw - vaste reinigingsinstallatie 

(extractief) 

-  thermische installatie 

-  proeven uitgevoerd met 

extractief reinigen 

-  thermisch, wel conceptueel 

bedacht: geen testen 

- - - afwachtend m.b.t. verdere 

ontwikkeling 

HMVT -  samenwerking extractieve 

reiniging met partner 

(Kustjens) 

-  joint venture (TRS-USA) op 

gebied van in-situ thermisch 

behandeling 

-  thermische aanpak alleen 

op kleine schaal nog in de 

VS toegepast 

-  waterbehandeling 

(voorzuivering) met 

flocculanten  

 

-  flocculanten (i.c. actief 

kool) toegepast op locatie 

in Amsterdam 

  

 interesse in het toepassen van harsen 

(resins) 
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ACTIVITEIT 2: UITVOERING PROEVEN 

 

 

3.1 Algemeen 

 

De proeven zijn vanuit het POP-UP consortium uitgevoerd door Arcadis. Zoals in paragraaf 1.2 is 

aangegeven zijn na het vaststellen van de belangrijkste kenmerken van bodem en verontreiniging twee 

sporen gevolgd. Spoor 1 is met name gericht op de mogelijkheden van grondreiniging door middel van 

grondwasproeven op twee grondmonsters, uitgevoerd door aannemer Boskalis Environment (als een 

anoniem project, de analyseresultaten zijn separaat verkregen). Parallel zijn in spoor 2 kolomproeven 

uitgevoerd. Spoor 2 is bedoeld als input voor de saneringsvisie op de locatie. Uitloging van de 

verontreiniging is zeer belangrijk in verband met de risico’s richting grondwater en verspreiding van de 

verontreiniging, en een eventuele aanpak van het grondwater. Uitloging is onderzocht door middel van een 

drietal kolomproeven uitgevoerd bij SGS België (bij verschillende concentraties PFAS).  
 

De specifieke onderzoeksvragen die behorende bij dit onderzoek zijn: 

- spoor 1: 

· in welke mate kan het aanwezige PFAS worden afgescheiden door het afscheiden van de fijnste 

fractie? 

· in hoeverre is het mogelijk om de grovere fractie dusdanig te wassen dat de PFAS concentraties 

beneden de toetsingsnorm zijn?  

- spoor 2: 

· is het mogelijk de -verontreiniging door middel van grondwateronttrekking effectief aan te pakken?  

·  wat kan worden verwacht wat betreft het uitlooggedrag van de achtergebleven restverontreiniging? 

 
 

3.2 Verzamelde monsters en uitgevoerde analyses uitgangsmateriaal 

 

Spoor 1 - Grondwasproeven 
Voor de grondwasproeven zijn van tevoren 2 locaties en dieptes geselecteerd met een (verwachte) hoog 

gehalte verontreiniging en verschillend qua bodemtype. De monsters voor de grondwasproeven zijn 

genomen in februari 2020 door Geofoxx te Gouda:  

- een ondiepe, meer humeuze laag: Boring C09 (50-90 cm-mv), dit monster bevat circa 1900 µg/kg PFOS; 

- een dieper gelegen, minder humeuze laag: Boring A01 (250-400 cm-mv), dit monster bevat circa 2600 

µg/kg PFOS.  

 

Van beide bodemlagen is een emmer met materiaal verzameld. De inhoud is gehomogeniseerd voor 

aanvang van de proeven en de aanvullende analyses.  

 

Van deze monsters is, na homogenisering, een monster naar GBA Gesellschaft für Bioanalytik GmbH te 

Pinneberg gestuurd voor de TOP (Total Oxidizable Precursors) analyse. Dit is een analyse om te bepalen of er 

zogenoemde ‘precursors’ van PFAS aanwezig zijn, welke niet zichtbaar zijn in de reguliere PFAS-analyses.  

Daarnaast is uit elke emmer een monster gestuurd naar AL-West B.V. te Deventer voor analyses op 

organische stofgehalte, ijzer, kalk en zeefkromme.  
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Spoor 2 - Uitloogtesten 

Naast de monsters voor de grondwasproeven zijn er diverse monsters van verschillende locaties en dieptes 

genomen (welke gebruikt zijn voor nader onderzoek op de locatie), waaruit een selectie is gemaakt voor de 

kolomproeven.  

 

Voor de kolomproeven zijn 3 mengmonsters samengesteld (uit in totaal 15 deelmonsters). Per 

mengmonsters waren alle deelmonsters afkomstig van dezelfde boringlocatie en van aansluitende 

dieptetrajecten. Deze monsterkeuze was afhankelijk van de PFAS-concentratie en de diepte – rond 

grondwaterstand. De gekozen boorpunten en dieptetrajecten van de mengmonsters zijn:  

- C09 (900-1100 cm-mv); rond grondwaterstand, met naar verwachting een hoge concentratie PFOS (~ 

1000 µg/kg); 

- A05 (200-600 cm-mv); naar verwachting 50-100 µg/kg PFOS; 

- D25 (400-900 cm-mv); circa 100 µg/kg PFOS. 

 

 

3.3 Uitvoering proeven 

 

Spoor 1 (grondwasproeven) 

De proeven zijn uitgevoerd door Boskalis Environmental B.V. op 12 maart 2020. De uitvoering was als volgt:  

 

Allereerst zijn de monsters, met een vloeistof tot vaste stof verhouding (L/S = liquid/solid ratio) van 4, met 

zeven gescheiden in: 

- Silt en lutum (<63 µm); 

- Fijn zand (63 µm - 1 mm); 

- Grof zand (1 - 3 mm); 

- Grind (+3 mm). 

 

Vervolgens zijn beide zandfracties, verdeeld in fijn en grof zand, gespoeld middels een opstroomkolom 

‘counter current washing’ met een L/S verhouding van 10. Met deze stap kan extra organisch materiaal 

worden uitgespoeld. De totale hoeveelheid toegevoegd water gaat dus uit van een L/S verhouding van 14. 

Het organisch materiaal van de fracties wordt uitgespoeld en vastgelegd in de afslibbare fractie. De initiële 

monsters (input) en alle aparte fracties zijn gewogen voor het bepalen van de massabalans en de overdracht 

van PFAS in de input naar de verschillende fracties. 

 

De test bestond uit de volgende stappen: 

1 In het lab nat zeven van de bodem in verschillende fracties met L/S 4. 

2 Behandeling van de verkregen >63µm fractie door middel van opstromen. 

3 Monstermateriaal en de behandelde fracties zijn geanalyseerd op PFAS.  

4 Wegen van alle fracties in droge stof gehalte, om een materiaal massabalans te kunnen maken 

5 Berekening van de efficiëntie voor het verwijderen van de verontreinigende stoffen  

 
In afbeelding 3.1 is de uitvoering van de grondwasproeven schematisch weergegeven.  
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Afbeelding 3.1 Uitvoering grondwasproeven 
 

 
 

 

In bijlage II is een aantal foto’s van de proeven te vinden.  

 

Spoor 2 uitloogtesten 

De kolomproeven zijn uitgevoerd bij SGS Belgium N.V. te Antwerpen. De exacte samenstelling van de 

mengmonsters is te vinden in bijlage III.  

 

Na menging is per mengmonster een PFAS-analyse uitgevoerd. Vervolgens zijn deze monsters in een kolom 

geplaatst. De kolom is opgestroomd met schoon water. In tegenstelling tot de opstroomtest tijdens de 

grondwasproeven (welke is uitgevoerd met een groot volume water ten opzichte van een relatief kleine 

hoeveelheid grond, om wervelingen op te wekken), is de grond hier langzaam doorstroomd met water, 

totdat de waterfractie na het doorstromen van een L/S=1 is verzameld. Vervolgens is het volgende water 

verzameld tot L/S=10 (dit betreft dus 9 L/S). De verkregen fracties zijn geanalyseerd op PFAS.  

 

 

3.4 Bevindingen proefnemingen 

 

3.4.1 Resultaten analyses uitgangsmateriaal  

 

In tabel 3.1 zijn de analyseresultaten van beide grondmonsters van de grondwasproeven weergegeven. De 

analysecertificaten zijn te vinden in bijlage I.  
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Tabel 3.1 Analyseresultaten proeven grondmonsters per monster (diepte in cm-mv) 
 

Analyse Eenheid A01 (250-400) C09 (50-90) 

  

  

IJzer (Fe2O3) mg/kg d.s. <5,0 <5,0 

Calciet (CaCO3) mg/kg d.s. <1,0 <1,0 

Organische stof  % <0,2 2,0 

Korrelgrootteverdeling: 

Fractie < 2 μm 

Fractie < 16 μm 

Fractie < 32 μm 

Fractie < 50 μm 

Fractie < 63 μm 

Fractie < 125 μm 

Fractie < 250 μm 

Fractie < 500 μm 

Fractie < 1 mm 

Fractie < 2 mm 

Fractie > 2 mm 

 

 % md 

 % md 

 % md 

 % md 

 % md 

 % md 

 % md 

 % md 

 % md 

 % md 

 % Ds 

 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

<1,0 

0,44 

8,7 

56 

89 

100 

7,1 

 

<1,0 

<1,0 

1,6 

1,8 

2,3 

10 

38 

76 

94 

100 

4,6 
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Afbeelding 3.2 De korrelgrootteverdeling van de minerale delen (< 2 mm) is weergegeven in onderstaande afbeelding 
 

 
 

 

Typische kenmerken van de monsters zijn:  

- monster A01 (250-400) (diepere laag):  

· bevat bijna uitsluitend zand en grind;  

· bevat geen of nauwelijks deeltjes <63 µm; 

· bevat geen of nauwelijks organische stof; 

- monster C09 (50-90) (ondiepere, meer humeuze laag):  

· bevat voornamelijk zand en grind; 

· bevat circa 2 % silt en lutum (<63 µm); 

· bevat organisch materiaal.  

 

Van beide monsters is tevens een TOP-analyse uitgevoerd. Een TOP-analyse omvat drie stappen: 

- als eerste een PFAS-analyse; 

- vervolgens een oxidatiestap, waarbij eventueel aanwezige PFAS-precursors (grotere PFAS-verbindingen 

welke af kunnen breken tot bijvoorbeeld PFOS en PFOA) omgezet worden naar de meetbare PFAS-

verbindingen; 

- daarna wordt de PFAS-concentratie opnieuw bepaald. Deze analyse omvat dus een dubbele PFAS-

analyse; voor en na oxidatie.  

 

Met de TOP-analyse kan dus vastgesteld worden of er nog andere verbindingen aanwezig zijn die niet met 

een reguliere PFAS-analyse gemeten worden, maar welke op termijn wel voor nalevering van PFAS kunnen 

zorgen.  

 

In onderstaande tabel en grafieken staan de resultaten van de TOP-analyse weergegeven.  
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Tabel 3.2 Analyseresultaten PFAS en TOP-analyse 
 

Verbinding Eenheid A01 (250-400) C09 (50-90) 

Voor oxidatie 

(reguliere PFAS-

analyse) 

Na oxidatie Voor oxidatie 

(reguliere PFAS-

analyse) 

Na oxidatie 

PFPeA µg/kg d.s. <10 170 <10 200 

PFBA µg/kg d.s. <10 84 <10 190 

PFHxA µg/kg d.s. <10 1400 <10 800 

PFHpA µg/kg d.s. <10 43 <10 45 

PFOA µg/kg d.s. <10 160 <10 190 

PFNA µg/kg d.s. <10 <10 <10 10 

PFDA µg/kg d.s. <10 <10 <10 <10 

PFUnDA µg/kg d.s. <10 <10 <10 <10 

PFDoDA µg/kg d.s. <10 <10 <10 <10 

PFBS µg/kg d.s. <10 <10 <10 <10 

PFHxS µg/kg d.s. 19 33 35 30 

PFHpS µg/kg d.s. 0 0 0 12 

PFOS µg/kg d.s. 3200 6700 2200 2900 

PFDS µg/kg d.s. 49 65 93 49 

PFOSA µg/kg d.s. <10 <10 92 <10 

PF-3,7-DMOA µg/kg d.s. <10 <10 <10 <10 

HPFHpA µg/kg d.s. <10 <10 <10 <10 

FTS-6:2 µg/kg d.s. <10 <10 <10 <10 

 

 

Afbeelding 3.3 Resultaten TOP analyses A01 (250-400) en C09 (50-90) 
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In afbeelding 3.3 zijn de totale PFAS concentraties voor en na oxidatie weergegeven, links voor A01 en rechts 

voor C09. Het verschil tussen voor en na oxidatie geeft weer hoeveel precursors aanwezig zijn.  

Deze precursors betreffen PFAS-verbindingen die groter zijn dan PFOS en PFOA, en in het milieu door 

natuurlijke processen af kunnen breken tot de meetbare PFAS zoals PFOS, PFOA, en andere 

perfluorsulfonzuren en perfluorcarboxylzuren met kortere en/of langere ketens. Met een reguliere PFAS 

analyse - dit betreft een standaardpakket van 30 PFAS verbindingen - worden slechts enkele precursors 

geanalyseerd (zoals bijvoorbeeld PFOSA, 6:2 FTS), maar blijft het grootste deel van de precursors 

onzichtbaar. Met de TOP-analyse komen deze precursors wel naar voren.  

 

Uit de TOP-analyses komt naar voren dat in het geval van A01 (250-400 cm-mv) 5400 mg/kg aan precursors 

aanwezig is (totale gehalte wordt daarmee 8700 mg/kg), en voor C09 (50-90 cm-mv) 2000 mg/kg (totale 

gehalte 4400 mg/kg). Uit de afbeelding wordt duidelijk dat niet alleen de concentratie PFOS toeneemt, maar 

dat er ook andere PFAS verschijnen, dit zijn de C4-C8 PFCA’s (perfluorcarboxylzuren), dit zijn verbindingen 

zoals PFOA en met kortere ketens. In afbeelding 3.4 is de data nogmaals weergegeven, met links A01 en 

rechts C09. In deze figuren is de data opgesplitst per gemeten verbinding. Hieruit komt de toename van 

PFOS en de C4-C8 PFCA’s duidelijk naar voren. Deze resultaten duiden op twee typen brandblusschuim: 

1 Een (waarschijnlijk) ouder type met PFOS-precursors (bij beide monsters een flinke toename van de 

hoeveelheid PFOS).  

2 Een (waarschijnlijk) recenter fluorhoudend schuim met C6-telomeren. Er is bij beide monsters PFBA, 

PFPeA, PFHxA, PFHpA en PFOA ontstaan (C4-C8 PFCA’s). Dat is typisch voor C6-schuimen. Dat niet alleen 

kortketenige PFAS ontstaan, maar ook een lichte verhoging van PFHpA en PFOA te zien is komt doordat 

er altijd een beetje nevenverontreiniging met C8-telomeren in een C6-schuim aanwezig zijn vanwege het 

productieproces. 
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Afbeelding 3.4 Resultaten TOP analyses A01 (250-400), uitgesplitst per PFAS-verbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.5 Resultaten TOP analyse C09 (50-90) (rechts), uitgesplitst per PFAS-verbinding 

 

 
 

 

Uit de resultaten blijkt een toename van PFAS totaal van:  

- Factor 2,6 voor A01; 

- Factor 1,8 voor C09. 

 

En een toename PFOS totaal met: 

- Factor 2 voor A01; 

- Factor 1,3 voor C09. 
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De TOP-analyses geven aan dat er meer vracht in de grond aanwezig is dan je alleen op basis van een 

standaard PFAS analyse kan zien. De aanwezigheid van deze precursers zal t.z.t. bij de afweging van 

saneringsmogelijkheden meegenomen moeten worden; dit is zowel vanuit het oogpunt van risicobeperking 

(‘herbesmetting’) als kostenoogpunt (verbruikskosten van eventueel benodigde adsorbens van belang).  

 

Uit deze analyses, en ook uit andere analyses is gebleken dat PFOS de belangrijkste component is bij de 

gebruikte grondmonsters. Tijdens de analyses zijn verschillende pakketten geanalyseerd, bij ieder pakket zijn 

in ieder geval de PFSA’s (perfluorsulfonzuren) en de PFCA’s (perfluorcarboxylzuren) geanalyseerd. Omdat bij 

de reguliere analyses PFOS de belangrijkste component is (<10 % andere verbindingen), wordt de evaluatie 

van de proeven voornamelijk gericht op PFOS.   

 

 

3.4.2 Resultaten en discussie grondwasproeven 

 

In onderstaande tabel staan de PFOS-concentraties voor alle geanalyseerde monsters weergegeven. Omdat 

PFOS verreweg het grootste deel uitmaakt van de totale PFAS (>95 %), én de meest kritische parameter is op 

de locatie, is de massabalans opgesteld voor PFOS. 

 

Door middel van de gewichten in combinatie met de gemeten concentraties is een massabalans opgesteld. 

In tabellen is de verdeling van de verschillende fracties op basis van droog gewicht weergegeven, alsmede 

de berekende percentages PFOS in de verschillende fracties. De complete massabalansen zijn te vinden in 

bijlage IV. 

 

 

Tabel 3.3 Resultaten grondwasproeven monster A01 (250-400) 
 

Input 

/output 

 

Naam Input/output 

nat gewicht 

Percentage 

droog gewicht 

van input 

(massabalans 

grond)  

Gemeten 

concentratie 

PFOS 

Hoeveelheid 

PFOS 

(massabalans 

PFOS) 

Percentage 

PFOS van 

input 

Input Oorspronkelijke monster  2000 gram 100 % 3.200 µg/kg d.s. 6.100 µg 100 % 

Output <63 µm + organisch stof  37 gram 0,5 % 29.000 µg/kg d.s. 271 µg 4,4 % 

Zandfractie 63 µm-1 mm  161 gram 7 % 23 µg/kg d.s. 3 µg 0,0 % 

Zandfractie 1 -3 mm  2055 gram 88 % 35 µg/kg d.s. 59 µg 1,0 % 

Grove fractie 3-20 mm 85 gram 4 % Niet bepaald. 

Ingeschat op  

35 µg/kg d.s.1. 

Ingeschat op 

3 µg 

Ingeschat op 

0,0 % 

Proceswater 29,2 liter 0 % 490 µg/l 14.300 µg 234 % 

 
 
  

 

1 Voor de massabalans is het gehalte ingeschat op hetzelfde gehalte als de zandfractie 1-3 mm.  
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Tabel 3.4 Resultaten grondwasproeven monster C09 (50-90) 
 

Input 

/output 

 

Naam Input/output nat 

gewicht 

Percentage 

droog gewicht 

van input 

(massabalans 

grond) 

Gemeten 

concentratie  

PFOS 

Hoeveelheid  

PFOS 

(massabalans 

PFOS) 

Percentage 

PFOS van 

input 

Input Oorspronkelijke monster  1500 gram 100 % 2.200 µg/kg d.s. 3.000 µg 100 % 

Output <63 µm + organisch stof  226 gram 6 % 5.100 µg/kg d.s. 390 µg 13 % 

Zandfractie 63 µm-1 mm  127 gram 7 % 24 µg/kg d.s. 2,4 µg 0,1 % 

Zandfractie 1-3 mm  1270 gram 78 % 46 µg/kg d.s. 49 µg 1,6 % 

Grove fractie 3-20 mm 130 gram 9 % Niet bepaald. 

Ingeschat op  

46 µg/kg d.s1. 

Ingeschat op 

6 µg 

Ingeschat op 

0,2 % 

Proceswater 20,3 liter 0 % 200 µg/l 4.100 µg 134 % 

 
 

Op basis van deze resultaten blijkt dat de massabalans voor beide monsters niet sluitend gemaakt kon 

worden. Er is geen PFOS verdwenen, maar er is na het wassen meer PFOS-vracht berekend dan dat er in het 

oorspronkelijke grondmonster aanwezig was. Vooral in het water zijn de gemeten concentraties hoger dan 

verwacht (in het water alleen al is meer vracht berekend dan in het oorspronkelijke grondmonster) . Voor 

Monster A01 (250-400) is de totale hoeveelheid na wassen 140 % hoger dan de input. Voor Monster C09 

(50-90) is het verschil minder groot, maar ook daar is 50 % méér gemeten (voor beide monsters zit in het 

waswater al meer dan in het oorspronkelijke monster gemeten is). Er is gekeken naar een aantal mogelijke 

verklaringen met betrekking tot de uitvoering van de proeven1, maar er is in dat opzicht geen bevredigende 

verklaring voor gevonden. De meest plausibele verklaring is dat dit verschil toe te schrijven is aan 

heterogeniteit in het monstermateriaal. 

 

Desalniettemin volgt uit de resultaten een aantal interessante observaties 

- Door middel van het afscheiden van de fractie <63 µm en de organische stof, en het wassen van de 

grond (transport naar de waterfase) kan het gehalte PFAS in de grond sterk gereduceerd worden. Het 

gewassen zand (63 µm-3 mm) bevat slechts 1 % (monster A01) en 1,7 % (monster C09) van de 

hoeveelheid PFOS in de oorspronkelijke monsters. Het reinigingsrendement is 98-99 %.  

- De behaalde concentraties in het gewassen zand zijn 23-35 µg/kg d.s. voor monster A01 en 24-46 µg/kg 

d.s. voor monster C09. Deze waarden voldoen aan het huidige indicatieve niveau voor ernstige 

verontreiniging voor PFOS (INEV; 110 µg/kg d.s.). De waarden voldoen niet aan de hergebruiksnormen 

voor wonen en industrie (3 µg/kg d.s., maar er wordt wel verwacht dat lagere concentraties haalbaar 

zijn: 

· beide monsters hadden zeer hoge uitgangsconcentraties. De verwachting is dat bij lagere 

beginconcentraties ook lagere eindconcentraties behaald kunnen worden; 

  

 

1  Onder andere: 

- is de juiste waterfractie gemeten (misschien L/S=4 ipv L/S=14). Nee, is niet het geval; 

- kloppen de analysedata van het water wel, er is op het certificaat aangegeven dat de recovery vrij laag was. Dit is 

kortgesloten met het lab, de concentraties kloppen, een afwijking van 30 % is gangbaar, maar dat verklaart de 

resultaten niet;  

- De ingangsconcentraties zijn bij andere labs gemeten. Klopt dit wel? 3200 versus 2600 en 2200 versus 1900 (bij 

twee andere labs) liggen in dezelfde ordegrootte, dit verklaart de afwijking niet; 

- zijn misschien tijdens de proeven reeds precursors afgebroken (zie resultaten TOP-analyse). Nee, dat is niet de 

verwachting, want dan zouden de C4-C8 PFCA’s in het water verhoudingsgewijs veel hoger moeten zijn (logen 

makkelijker uit dan PFOS).  
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· daarnaast is de verwachting dat ook bij deze hoge beginconcentraties de concentraties verder 

kunnen verlaagd door de grond extra te spoelen. De concentraties in het water zijn dermate hoog, 

dat er nog PFOS in het aanhangende water kan zitten;  

· mogelijk kan er nog finetuning van de scheiding van de verschillende fracties plaatsvinden.  

- De gehalten PFOS in de twee fracties van 63 µm-1 mm en 1-3 mm zijn qua ordegrootte redelijk 

vergelijkbaar. Wel is bij beide monsters het gehalte in de grovere fractie hoger dan in de fijnere fractie. 

Dit is mogelijk het gevolg van de aanwezigheid van wat grovere organische delen.  

- De PFOS komt hoofdzakelijk terecht in de afgescheiden fractie (fractie <63 µm + organische stof) (4-13 

% van de vracht) én in de waterfractie (85-95 %). (Tussentijdse) reiniging van het waswater is belangrijk 

(om hoge rendementen te halen is schoon waswater nodig). 

 

Er is tijdens deze proeven niet gekeken hoe de PFAS-precursors zich verdelen over de gewassen fracties 

(TOP analyses op de verschillende fracties). Er kunnen dus geen uitspraken gedaan worden over het reini-

gingsrendement voor de PFAS-precursors.  

 

 

3.4.3 Resultaten en discussie uitloogtesten 

 

In onderstaande tabel staan de PFOS-concentraties voor alle geanalyseerde monsters van de kolomproeven 

weergegeven. Omdat PFOS het grootste deel van de totale PFAS-verontreiniging betreft, wordt de evaluatie 

van de proeven gericht op PFOS.  

 

 

Tabel 3.5 Resultaten kolomproeven. De weergegeven concentraties betreffen de hoeveelheid PFOS  
 

Input/output Monster C09 (900-1100) A05 (200-600) D25 (400-900) 

Input Oorspronkelijke 

(meng)monster 

710 µg/kg d.s. 

(PFAS-totaal = 716 µg/kg) 

71 µg/kg d.s.  

(PFAS-totaal = 94 

µg/kg) 

43 µg/kg d.s. 

(PFAS-totaal = 44 µg/kg) 

Output Water L/S 1 340 µg/l 0,075 µg/l 31 µg/l 

Water L/S 10 14 µg/l <0,05 µg/l 0,056 µg/l 

 

 

Qua verdeling van vracht ziet dat er als volgt uit (berekening is uitgevoerd voor 1 kg droge stof): 

 

 

Tabel 3.6 Vracht PFOS tijdens kolomproeven bij 1 kg droge stof  
 

Input/output Monster C09 (900-1100) A05 (200-600) D25 (400-900) 

Input Oorspronkelijke 

(meng)monster 

710 µg 71 µg 43 µg 

Output Fractie L/S = 0-1 

liter/kg d.s.  

340 µg 0,075 µg 31 µg 

Fractie L/S = 1-10 

liter/kg d.s. 

126 µg <0,45 µg 0,50 µg 
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Afbeelding 3.6 Vracht PFOS tijdens kolomproeven voor monster C09 (9-11 m-mv). Links de vracht in de grond, rechts de 

uitgeloogde vracht 

 

 
 

 

Afbeelding 3.7 Vracht PFOS tijdens kolomproeven voor monster A05 (2-6 m-mv). Links de vracht in de grond, rechts de 

uitgeloogde vracht (welke op basis van de analyses laag is en daardoor niet zichtbaar in de afbeelding) 
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Afbeelding 3.8 Vracht PFOS tijdens kolomproeven voor monster D25 (4-9 m-mv) Links de vracht in de grond, rechts de 

uitgeloogde vracht 

 

 
 

 

Net als bij de grondwasproeven komt uit deze uitloogtesten naar voren dat de PFAS goed uitloogt. Vooral in 

de eerste fractie (L/S = 1) wordt veel PFOS uitgespoeld, 48-72 % in C09 (9-11 m-mv) en D25 (4-9 m-mv). 

Voor A05 lijkt het alsof er geen uitspoeling plaatsvindt. Op basis van het algemene beeld bij de 

grondmonsters van Soesterberg en dat het monstermateriaal van A05 een vergelijkbare grondslag heeft als 

de andere monsters (zand), wordt aan deze resultaten getwijfeld. De opzet van de kolomproef bood echter 

geen mogelijkheid om deze resultaten te controleren. 

 

Na de initiële snelle uitspoeling van PFOS, vindt door middel van het spoelen met extra water (tot L/S = 10) 

minder uitspoeling van PFOS plaats. Voor C09 is dit 17 % extra, voor D25 slechts 1,2 %. In totaal is tijdens 

deze proeven voor C09 66 % van de PFOS uitgespoeld en voor D25 73 %.  

 



24 | 27 Witteveen+Bos | 105010/20-013.216 | Definitief 02 

4  

 

 

 

 

BESCHOUWING 

 

 

4.1 Conclusies 

 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen zoals te vinden in hoofdstuk 1 beantwoord en enkele 

algemene conclusies weergegeven. 

 

Algemeen 

Zowel de uitgevoerde interviews als de uitgevoerde proeven (grondwasproeven en uitloogproeven) leveren 

inzicht in de stand der techniek en de mogelijkheden met betrekking tot reiniging van met PFAS 

verontreinigde grond. 

 

De interviews laten zien dat er bij diverse partijen op lab- en pilotschaal wordt gewerkt aan de ontwikkeling 

van geschikte reinigingstechnieken. De voornaamste focus ligt hierbij op het wassen van de grond (met 

bijbehorende waterbehandeling), in beperkte mate wordt er onderzoek verricht naar andere technieken die 

wellicht meer van toepassing zijn op specifieke situaties (aanpak hot spots, extensieve aanpak). Mede door 

het gebrek aan feitelijke uitvoeringsprojecten blijft het onderzoek tot heden beperkt. Aannemers en reinigers 

zijn doorgaans wel positief over te behalen reinigingsrendementen (> 90 % wordt haalbaar geacht bij 

geschikte partijen grond). Er is een duidelijke behoefte om verdere testen uit te voeren met materiaal 

afkomstig van de vliegbasis Soesterberg. Nb. vanuit een ander traject lopen inmiddels proeven met 

materiaal afkomstig van Soesterberg bij diverse aannemers/reinigers. Dit toont dat er perspectief wordt 

gezien in de verdere ontwikkeling en optimalisatie van reinigingstechnieken. Deze pilot heeft hierbij evident 

bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van reinigingstechnieken’; hetgeen ook het hoofddoel van deze 

pilot was. 

 

De uitgevoerde proeven laten een aantal interessante observaties zien die bij het nadenken over 

saneringsaanpakken meegenomen moeten worden. Het genereren van deze informatie van één van de twee 

nevendoelen van deze pilot. Navolgend worden de bevindingen van de beide sporen (grondwassen en 

doorspoelen) nader in beschouwing genomen. In z’n algemeenheid geldt het volgende beeld: 

-  de PFAS verontreiniging is goed mobiel, behalve het gedeelte wat zich in de zogenaamde afslibbare 

fractie bevindt; 

-  dit betekent dat in geval van (ex situ) grondwassen er hoge reinigingsrendementen behaald kunnen 

worden. De inschatting is dat dit tot > 95 % kan zijn. In de afslibbare fractie zullen bij dit proces hogere 

gehalten achterblijven; dit materiaal zal sowieso gestort moeten worden. Er moet rekening worden 

gehouden met hoge gehalten in het spoelwater;  

-  het in-situ uitspoelen van de grond, bijv. via infiltratie/percolatiesysteem zal naar verwachting lastig 

worden omdat een deel van de PFAS niet of slecht uitspoelt, de PFAS verzamelt zich namelijk in de 

waterfase én in de fractie <63 µm + organische stof. Deze fractie <63 µm + organische stof blijft bij 

uitloging in de grond aanwezig, Het ‘schoon spoelen’ van de bodem wordt daarmee een langdurige 

operatie; bovendien waarschijnlijk ook kostbaar vanwege het langdurig moeten zuiveren van het 

spoelwater.    

 

De grond bevat naast de PFAS die met een reguliere PFAS analyse gemeten kunnen worden, tevens PFAS-

precursors, die af kunnen breken naar meetbare PFAS zoals onder andere PFOS. 
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De hoeveelheid PFOS inclusief PFOS-precursors ligt een factor 1,3-2 hoger dan het gehalte PFOS gemeten 

met een reguliere PFAS-analyse. De verontreiniging lijkt afkomstig te zijn van twee typen brandblusschuim; 

een PFOS-houdend brandblusschuim (ouder schuim) en een brandblusschuim op basis van C6-

fluortelomeren (recenter schuim). Met de aanwezigheid van deze precursors moet rekening gehouden 

worden bij het opstellen en afwegen van saneringsopties. Bij saneringstechnologieën die gebaseerd zijn op 

afbraak is bovendien van belang dat de fluoride-massabalans aangeeft dat de PFAS ook daadwerkelijk zijn 

afgebroken en bijvoorbeeld niet vastgelegd. 

 

Uit de proefnemingen komt ook naar voren - zonder dat dit expliciet is onderzocht - dat het zuiveren van 

het spoelwater bij extractieve reiniging een belangrijke kostencomponent kan worden. Nagaan in hoeverre 

hierbij optimalisaties zijn te behalen is een aandachtspunt. 

 

Spoor 1 - Reiniging door middel van grondwassen 

De specifieke onderzoeksvragen behorende bij de grondwasproeven waren:  

1 In welke mate kan het aanwezige PFAS worden afgescheiden door het afscheiden van de fijnste fractie? 

2 In hoeverre is het mogelijk om de grovere fractie dusdanig te wassen dat de PFAS concentraties beneden 

de toetsingsnorm zijn?  

 

Deze vragen kunnen als volgt worden beantwoord: 

1 Het PFOS kan voor een significant deel, circa 4-13 % van de vracht aan PFOS, worden afgescheiden door 

afscheiding van de fijnste fractie. Het grootste deel van de aanwezige PFOS komt in de waterfase terecht 

(85-95 %). Door middel van grondwassen kan een reinigingsrendement van 98-99 % behaald worden (op 

basis van de concentraties in het gewassen zand).  

2 Door het wassen van de zandfracties kan een aanzienlijke reductie in PFOS worden bereikt. Het 

indicatieve niveau voor ernstige verontreiniging (INEV, interventiewaardeniveau) kan behaald worden, 

ook bij de sterkst verontreinigde monsters. De waarden voldoen nog niet aan de hergebruiksnormen 

voor klasse wonen en industrie (3 µg/kg). De verwachting is wel dat bij lagere uitgangsconcentraties, een 

extra spoelstap en mogelijk een finetuning van de scheiding van de verschillende fracties, lagere 

eindconcentraties behaald kunnen worden dan nu tijdens deze test.  

 

Spoor 2 - Uitloging PFAS 

De specifieke onderzoeksvragen behorende bij de uitloogproeven waren. 

 

Spoor 2 

1 Is het mogelijk de -verontreiniging door middel van grondwateronttrekking effectief aan te pakken?  

2 Wat kan worden verwacht wat betreft het uitlooggedrag van de achtergebleven restverontreiniging?  

 

Deze vragen kunnen als volgt worden beantwoord: 

1 In de verzadigde zone kan door middel van grondwateronttrekking een groot deel van de 

verontreiniging verwijderd worden. De PFAS-verontreiniging is erg mobiel, een groot deel van de 

verontreiniging (50-70 %) gaat reeds bij het spoelen met 1 L/S ratio in de waterfase zitten (dit geldt 

zowel voor de geteste grond afkomstig van rond de grondwaterstand (C09) als voor grond uit de 

onverzadigde zone (D25)) Echter, na tien L/S-ratio’s is de reductie van verontreiniging slechts 66-73 %. Er 

wordt verwacht dat ook na lang spoelen een restverontreiniging achterblijft. De mobiliteit van deze 

restverontreiniging zal dan wel sterk gereduceerd zijn. Theoretisch gezien kan ook de onverzadigde zone 

worden uitgespoeld. In de praktijk is het echter niet goed mogelijk om een onverzadigde zone in zijn 

geheel en homogeen te doorspoelen.. Gezien de dikte van de onverzadigde zone (ca 9 meter) wordt dit 

daarom niet als haalbare optie gezien.  

2 Verwacht wordt dat een achtergebleven restverontreiniging (restverontreiniging welke niet ontgraven 

wordt, en dus ook niet behandeld is) na kan blijven leveren aan het systeem. Zowel bij hoge 

concentraties als bij lagere concentraties vindt uitloging van circa 70 % plaats. Het monster A05 vormt 

hierop een uitzondering, hierbij is niet of nauwelijks uitloging gemeten. Maar of dit daadwerkelijk het 

geval is, kan op basis van dit onderzoek niet gezegd worden.  
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4.2 Aanbevelingen 

 

Wat betreft de follow-up richting aannemers en reinigers geldt de aanbeveling dat hier een separaat 

vervolgtraject voor opgezet wordt; dit omdat de bereidheid vanuit het werkveld om hierin te participeren 

groot is en er zo ervaring opgedaan kan worden met testen met materiaal afkomstig van een daadwerkelijke 

saneringslocatie. Dit vervolgtraject is inmiddels in gang gezet. Bij de terugkoppeling hiervan is het zaak om 

een goede balans te betrachten tussen enerzijds transparantie ten behoeve van een gezamenlijk leertraject, 

en anderzijds bedrijfsgevoelige procesinformatie.  

 

De uitgevoerde proeven waren een eerste stap om te bepalen wat het gedrag van PFAS is op de locatie 

Soesterberg en in hoeverre deze kunnen worden verwijderd. Afhankelijk van het saneringsdoel en de 

uiteindelijk uit toe te passen saneringsmethode wordt aangeraden om nader onderzoek te doen naar: 

- Optimalisatiemogelijkheden van de grondwassing. Kan met een extra wasstap een lagere 

eindconcentratie behaald worden? Kunnen eventuele toeslagstoffen het rendement verbeteren? En 

welke eindconcentratie kan behaald worden bij lagere startconcentraties van de grond? De resultaten 

van de diverse lopende proefnemingen door aannemers/reinigers alsook de te kiezen 

aanbestedingsstrategie zullen daarbij meegenomen moeten worden. 

- Bij de optimalisatie moet ook gekeken worden naar het optimaliseren van de waterzuivering; wat is de 

meest geschikte/kosteneffectieve techniek? 

- De huidige proeven hebben een indicatie gegeven van het uitlooggedrag van de grond. Het wordt ter 

overweging gegeven om het hier vastgestelde beeld van uitloging te bevestigen met meerdere 

metingen verspreid over de locatie, waarbij tevens de eindconcentratie in de grond gemeten wordt (na 

afloop van de uitloogproef).  

- Het effect van grondwassen of uitspoeling op de PFAS-precursors. Uit de TOP-analyse is gebleken dat er 

een veel hogere vracht aan PFAS aanwezig is, dan op basis van een standaard PFAS-analyse naar voren 

komt. Er is momenteel nog geen inzicht in welke fractie deze precursors na wassing terechtkomen.  

- Ook al is in bovenstaand onderzoek bij de evaluatie voornamelijk gekeken naar PFOS, het is belangrijk 

om tijdens verdere proefnemingen en haalbaarheidsonderzoeken goed te kijken naar de volledige 

massabalans: 

· PFAS kunnen ophopen op verschillende oppervlakten, grensvlakken of adsorberen aan bijvoorbeeld 

bepaalde mineralen. Ook kan leidingwerk etc. lang naleveren. Omdat PFAS niet afbreken is het 

belangrijk om goed te weten in welke (deel)stroom de PFAS terechtkomen;  

· Bij technologieën gebaseerd op afbraak is naast de PFAS massabalans ook de fluoridemassabalans 

van belang om zeker te weten dat de PFAS volledig worden afgebroken en er geen andere PFAS als 

(schadelijke) tussenproducten ontstaan. 

 

 

4.3 Context POP-UP project 

 

Het POP-UP project omvat een groot aantal activiteiten en deelprojecten. Het uitvoeren van een aantal - min 

of meer losstaande pilots - zoals deze - maakt daar onderdeel van uit. Deze pilot heeft zich gericht op het op 

verkrijgen van een eerste inzicht in de stand der techniek en reinigingsmogelijkheden bij een opkomende 

stof, in dit geval PFAS. Hierbij opgemerkt dat de PFAS problematiek al wel een aantal jaren onderwerp is van 

onderzoek en (beleids)ontwikkeling. Desalniettemin heeft de pilot laten zien dat met een relatief beperkt 

budget en binnen een korte termijn veel informatie opgehaald kan worden . Als zodanig heeft dit traject 

laten zien dat er vanuit de markt snel gereageerd kan worden. Succesfactor hierbij was het daadwerkelijk de 

beschikking hebben over een saneringslocatie.  

 

In voorkomende gevallen (bij nieuwe stoffen of problematieken) kan om snel inzicht te krijgen een dergelijke 

aanpak bestaande uit meerdere losse ‘verkenningselementen’ zoals (interviews, testen, maar ook anderszins) 

worden uitgerold. Ervaring hierbij opdoen was het tweede nevendoel van deze pilot. Randvoorwaarde voor 

succes hierbij is wel de betrokkenheid van één of meerdere deskundige probleemeigenaren.   
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Aandachtspunt hierbij is het vinden/zoeken van aansluiting bij zowel de hogere bestuurslagen (rijk) als ook 

lagere overheden. Hoe voorkom je dat het wiel ook ergens anders wordt uitgevonden? En hoe bewerkstellig 

je dat de opgedane kennis en inzichten bij de juiste personen/op de juiste bureaus landen? Hiervoor is een 

goede en werkende kennisinfrastructuur noodzakelijk. In een ander onderdeel van dit POP-UP project, maar 

ook in een breder landelijk kader, wordt daar momenteel nader naar gekeken.  
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Zeefkromme A01_C09 
 

 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.02.2020Datum
35006104Relatienr
924224Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   924224   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006104 ARCADIS NEDERLAND BV
Uw referentie C05044.000284 PFOS Soesterberg
Opdrachtacceptatie 26.02.20
Monsternemer Opdrachtgever

ARCADIS NEDERLAND BV 
Marlies Bos
Postbus 161
6800 AD Arnhem

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

%
% Ds

% Ds
% Ds
% md
% md
% md
% md
% md
% md
% md
% md
% md
% md
% Ds

% Ds
% Ds

638926 638927

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 26.02.2020
Einde van de analyses:  28.02.2020

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

A01-ALW (250-400) C09-ALW (50-90)

Opdracht   924224   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm
Fractie < 16 µm
Fractie < 2 µm
Fractie < 16 µm
Fractie < 32 µm
Fractie < 50 µm
Fractie < 63 µm
Fractie < 125 µm
Fractie < 250 µm
Fractie < 500 µm
Fractie < 1 mm
Fractie < 2 mm
Fractie > 2 mm

Organische stof
Calciet (CaCO3)

S
S

S

S

95,2 92,1
<5,0 <5,0

<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 <1,0
<1,0 1,6
<1,0 1,8
<1,0 2,3
0,44 10

8,7 38
56 76
89 94

100 100
7,1 * 4,6 *

<0,2   2,0   
<1,0 * <1,0 *

x) x)

638926
638927

25.02.2020
25.02.2020

A01-ALW (250-400)
C09-ALW (50-90)

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN-ISO 10693: 
eigen methode: 
eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Calciet (CaCO3) *
Fractie > 2 mm *
Fractie < 16 µm Fractie < 2 µm Fractie < 16 µm Fractie < 32 µm Fractie < 50 µm Fractie < 63 µm
Fractie < 125 µm Fractie < 250 µm Fractie < 500 µm Fractie < 1 mm Fractie < 2 mm

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof
Fractie < 2 µm
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C05044.000284
PFOS Soesterberg
924224AL-West Opdrachtnummer

Projectnummer
Projectnaam

Begin van de analyses:
Einde van de analyses:

26.02.2020
28.02.2020

Monstergegevens
Monsternr. Barcode Boornummer Monstername Aanlevering

638926

638927

A01-ALW

C09-ALW

AG30177102

AG30177124

25.02.20

25.02.20
   

26.02.20

26.02.20
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TOP analyse A01_C009 
  



GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Flensburger Straße 15 · 25421 Pinneberg
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The results are only based on the items tested. No responsibility is taken for the correctness of the sampling if the samples were not taken by the GBA or on their behalf. In this case, the results 
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GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH   HypoVereinsbank   Sitz der Gesellschaft:      Geschäftsführer:  
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ARCADIS Nederland BV
Frau Bos
Postbus 264

AD Arnhem6800

Test Report No.: 2020P507454 / 1
 ARCADIS Nederland BV

27.02.2020
 TOP analyses

soil
see table
Analyses by order of customer
pe can
ca. 500 g
20503508
durch den Auftraggeber
courier
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
27.02.2020
19.03.2020
see last page
 If no other agreement was made solid samples are going to be 
 stored for three months and water samples for two weeks after 
 the report has been sent.

Customer

Date of arrival
Project
Material
Sample name
Order
Packing material
Amount of sample
GBA-No.
Taking of sample
Transport of sample
Laboratory
Start of analysis
End of analysis
Methods

Sample storage

Remarks

Pinneberg, 19.03.2020

i. A. J. Brunken
Project manager
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TOP analyses

20503508 20503508 20503508
001 002 003
soil soil soil

A01-GBA (250-400) Before Top C09-GBA (50-90) Before Top A01-GBA (250-400) After Top
ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

27.02.2020 27.02.2020 27.02.2020

95,6 91,5 95,6
     

<0,010 <0,010 0,17
<0,010 <0,010 0,084
<0,010 <0,010 1,4
<0,010 <0,010 0,043
<0,010 <0,010 0,16
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
0,019 0,035 0,033

<0,010 <0,010 <0,010
3,2 2,2 6,7

0,049 0,093 0,065
<0,010 0,092 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010

GBA-No.
Sample-No.
Material
Sample identification
Amount of samples
Date of arrival

Test results
Dry weight

PFC

PFPeA

PFBA

PFHxA

PFHpA

PFOA

PFNA

PFDA

PFUnDA

PFDoDA

PFBS

PFHxS

PFHpS

PFOS

PFDS

PFOSA

PF-3,7-DMOA

HPFHpA

FTS-6:2

TOP assay

Units
W.-%

mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW

DL = Detectionlimit  MU = Measurement uncertainty  n.a. = not evaluable   n.b. = not definable   n.n. = undetectable
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20503508
001
soil

A01-GBA (250-400) Before Top
ca. 500 g

27.02.2020

95,6
 

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,019

<0,010
3,2

0,049
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

GBA-No.
Sample-No.
Material
Sample identification
Amount of samples
Date of arrival

Test results
Dry weight

PFC

PFPeA

PFBA

PFHxA

PFHpA

PFOA

PFNA

PFDA

PFUnDA

PFDoDA

PFBS

PFHxS

PFHpS

PFOS

PFDS

PFOSA

PF-3,7-DMOA

HPFHpA

FTS-6:2

TOP assay

Units
W.-%

mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW
mg/kg DW

20503508 20503508 20503508
002 003 004
soil soil soil

C09-GBA (50-90) Before Top A01-GBA (250-400) After Top C09-GBA (50-90) After Top
ca. 500 g ca. 500 g ca. 500 g

27.02.2020 27.02.2020 27.02.2020

91,5 95,6 91,5
     

<0,010 0,17 0,20
<0,010 0,084 0,19
<0,010 1,4 0,80
<0,010 0,043 0,045
<0,010 0,16 0,19
<0,010 <0,010 0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
0,035 0,033 0,030

<0,010 <0,010 0,012
2,2 6,7 2,9

0,093 0,065 0,049
0,092 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010
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The results are only based on the items tested. No responsibility is taken for the correctness of the sampling if the samples were not taken by the GBA or on their behalf. In this case, the results 
refer to the sample as received. Without the written consent of GBA excerpts of this report may not be reproduced. GBA decision rules can be seen in the general terms and conditions.

With ª marked methods are accredited methods. Detection limits may vary depending on the matrix of the sample.
Testing laboratory:  ÊGBA Pinneberg

Used methods
Test Report No.: 2020P507454 / 1

Dry weight 0,4 W.-% 1 DIN ISO 11465: 1996-12ª Ê

PFC

PFPeA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFBA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFHxA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFHpA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFOA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFNA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFDA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFUnDA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFDoDA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFBS 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFHxS 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFHpS 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFOS 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFDS 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PFOSA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

PF-3,7-DMOA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

HPFHpA 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

FTS-6:2 0,010 mg/kg DW 20 DIN 38414-14: 2011-08ª Ê

TOP assay PI-MA-M 20-037: 2017-10 Ê

Parameter DL Unit MU Methods
%
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PFAS resultaten na grondwasproeven (AC20-02575_F nieuwe versie) 



ARCADIS Nederland B.V.

Attn:  Marlies Bos

Beaulieustraat 22

6814 DV  Arnhem

NETHERLANDS

The present document voids and replaces the previously issued report(s) with same 

reference(s).

ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Your reference: PO ? - Marlies Bos

Number of samples:  8

Date of receipt: 24/03/2020

Identification of the samples:

IAC20-02575.001 - A01-Filterkoek 0000206AD

IAC20-02575.002 - A01-Proceswater 0014445TQ

IAC20-02575.003 - A01-63um-1mm 0000232AD

IAC20-02575.004 - A01-1-3mm 0000207AD

IAC20-02575.005 - C09-Filterkoek 0000197AD

IAC20-02575.006 - C09-Proceswater 0014433TQ

IAC20-02575.007 - C09-63um-1mm 0000191AD

IAC20-02575.008 - C09-1-3mm 0000192AD

Analytical results:

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)
(LC/MS-MS, Electrospray, after extraction)

B

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water
(SPE-LC/MS-MS - based on ISO 25101)

B/E

Determination of the dryweight
(based on CMA 2/II/A.1)

The analyses marked with B are Belac ISO17025 accredited (N.005-TEST)

The laboratory is acknowledged for the analysis marked with an E.

Remarks:

Droge stofgehalte werd toegevoegd.

Monster 002 en 006: Voor de perfluorcomponenten waarbij de recovery van de gelabelde interne standaard 

met de SPE voorbereiding lager lag dan 20% werd de rechtstreekse injectie gerapporteerd (met verhoogde 

rapportagegrens).

(*) Voor de gemarkeerde component(en) lag de recovery van de gelabelde interne standaard tussen de 20 en 

30%, evenwel kan de rapportagegrens nog gehaald worden.

ISO17025 (N.005-TEST)

I.A.C., a division of SGS Belgium NV ANTWERP, 24/04/2020

Sven Herremans

Technical Manager

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
Registred Office : Noorderlaan 87  2030 Antwerpen  H.R. Antwerpen 141 810  BTW BE 404.882.750  Citibank BE87 5701 3412 5594

All orders are executed only in accordance with our General Conditions, deposited with the Antwerp Chamber of Commerce and Industry.
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Unless otherwise agreed, all orders and documents are executed and issued in accordance with our General Conditions. Upon simple request the conditions will 
again be sent to you. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised 
that information contained hereon reflects SGS Belgium’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. SGS 
Belgium’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the 
transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be 
prosecuted to the fullest extent of the law. If the sample(s) to which the findings recorded herein (the ‘Findings’) relate was (were) drawn and / or provided by the 
Client or by a third party acting at the Client’s direction, then the findings constitute no warranty of the sample’s representativeness of any goods and strictly relate 
to the sample (s). SGS accepts no liability regarding the origin or source from which the sample (s) is/are said to be extracted.
A description of the used analytical methods , the identity of the external laboratories for the marked (E) analyses and the uncertainty of measurement of analyses 
are available upon request.  Possible mentioned norms or criteria are made in accordance with the client.
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: A01-Filterkoek 0000206AD

Determination of the dryweight

Component Concentration

(%)

Reporting Limit

(%)

Date of 

analysis

Dryweight 25.44 0.123/04/2020

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Component Concentration

(µg/kgdm)

Reporting Limit

(µg/kgdm)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) 8.2 0.517/04/2020

Perfluorohexanoate (PFHxA) 66 0.509/04/2020B

Perfluoroheptanoate (PFHpA) 6.0 0.509/04/2020B

Perfluorooctanoate (PFOA) 26 0.509/04/2020B

Perfluorononoate (PFNA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorodecanoate (PFDA) 2.8 0.509/04/2020B

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) 1.6 0.509/04/2020B

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) 1.8 0.509/04/2020B

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) 4.9 0.509/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 280 0.509/04/2020B

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) 31 0.509/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 29000 0.509/04/2020B

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) 17 0.509/04/2020B
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: A01-Proceswater 0014445TQ

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water

Component Concentration

(µg/l)

Reporting Limit

(µg/l)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) 0.13 0.106/04/2020B/E

Perfluorohexanoate (PFHxA) 0.89 0.106/04/2020B/E

Perfluoroheptanoate (PFHpA) 0.12 0.106/04/2020B/E

Perfluorooctanoate (PFOA) 0.34 0.106/04/2020B/E

Perfluorononoate (PFNA) <0.10 0.106/04/2020B/E

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.10 0.106/04/2020B/E

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.10 0.106/04/2020B/E

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.20 0.206/04/2020B/E

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) 0.15 0.106/04/2020B/E

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) 0.12 0.106/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 10 0.106/04/2020B/E

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) 0.28 0.106/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 490 (*) 0.106/04/2020B/E

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) 2.0 0.106/04/2020B/E
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: A01-63um-1mm 0000232AD

Determination of the dryweight

Component Concentration

(%)

Reporting Limit

(%)

Date of 

analysis

Dryweight 81.96 0.123/04/2020

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Component Concentration

(µg/kgdm)

Reporting Limit

(µg/kgdm)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) <0.50 0.517/04/2020

Perfluorohexanoate (PFHxA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorooctanoate (PFOA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorononoate (PFNA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.50 0.509/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) <0.50 0.509/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 23 0.509/04/2020B

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.50 0.509/04/2020B

Page 5 of 10
SGS Belgium NV Institute for Applied Chromatography    Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

t +32 (0)3 545 85 90       f +32 (0)3 545 85 99       e be.iac@sgs.com      url www.sgs.be



ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: A01-1-3mm 0000207AD

Determination of the dryweight

Component Concentration

(%)

Reporting Limit

(%)

Date of 

analysis

Dryweight 82.08 0.123/04/2020

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Component Concentration

(µg/kgdm)

Reporting Limit

(µg/kgdm)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) <0.50 0.517/04/2020

Perfluorohexanoate (PFHxA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorooctanoate (PFOA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorononoate (PFNA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.50 0.509/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) <0.50 0.509/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 35 0.509/04/2020B

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.50 0.509/04/2020B
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: C09-Filterkoek 0000197AD

Determination of the dryweight

Component Concentration

(%)

Reporting Limit

(%)

Date of 

analysis

Dryweight 33.74 0.123/04/2020

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Component Concentration

(µg/kgdm)

Reporting Limit

(µg/kgdm)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) 1.5 0.517/04/2020

Perfluorohexanoate (PFHxA) 9.2 0.509/04/2020B

Perfluoroheptanoate (PFHpA) 2.0 0.509/04/2020B

Perfluorooctanoate (PFOA) 13 0.509/04/2020B

Perfluorononoate (PFNA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorodecanoate (PFDA) 2.9 0.509/04/2020B

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) 1.9 0.509/04/2020B

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) 3.3 0.509/04/2020B

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) 4.1 0.509/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 72 0.509/04/2020B

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) 10 0.509/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 5100 0.509/04/2020B

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) 21 0.509/04/2020B
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: C09-Proceswater 0014433TQ

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water

Component Concentration

(µg/l)

Reporting Limit

(µg/l)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) 0.12 0.106/04/2020B/E

Perfluorohexanoate (PFHxA) 0.59 0.106/04/2020B/E

Perfluoroheptanoate (PFHpA) 0.11 0.106/04/2020B/E

Perfluorooctanoate (PFOA) 0.99 0.106/04/2020B/E

Perfluorononoate (PFNA) 0.14 0.106/04/2020B/E

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.10 0.106/04/2020B/E

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.10 0.106/04/2020B/E

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.20 0.206/04/2020B/E

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) 0.12 0.106/04/2020B/E

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.10 0.106/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 13 0.106/04/2020B/E

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) 0.50 0.106/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 200 0.106/04/2020B/E

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) 1.6 0.206/04/2020B/E
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: C09-63um-1mm 0000191AD

Determination of the dryweight

Component Concentration

(%)

Reporting Limit

(%)

Date of 

analysis

Dryweight 78.63 0.123/04/2020

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Component Concentration

(µg/kgdm)

Reporting Limit

(µg/kgdm)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) <0.50 0.517/04/2020

Perfluorohexanoate (PFHxA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorooctanoate (PFOA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorononoate (PFNA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.50 0.509/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 0.64 0.509/04/2020B

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) <0.50 0.509/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 24 0.509/04/2020B

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.50 0.509/04/2020B
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02575_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: C09-1-3mm 0000192AD

Determination of the dryweight

Component Concentration

(%)

Reporting Limit

(%)

Date of 

analysis

Dryweight 84.64 0.123/04/2020

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Component Concentration

(µg/kgdm)

Reporting Limit

(µg/kgdm)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) <0.50 0.517/04/2020

Perfluorohexanoate (PFHxA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorooctanoate (PFOA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorononoate (PFNA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.50 0.509/04/2020B

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.50 0.509/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 1.6 0.509/04/2020B

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) <0.50 0.509/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 46 0.509/04/2020B

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.50 0.509/04/2020B
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PFAS resultaten kolomtesten 
 



ARCADIS Nederland B.V.

Attn:  Marlies Bos

Beaulieustraat 22

6814 DV  Arnhem

NETHERLANDS

The present document voids and replaces the previously issued report(s) with same 

reference(s).

ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Your reference: PO ? - Marlies Bos

Number of samples:  9

Date of receipt: 03/04/2020

Identification of the samples:

See next page(s)

Analytical results:

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)
(LC/MS-MS, Electrospray, after extraction)

B

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water
(SPE-LC/MS-MS - based on ISO 25101)

B/E

The analyses marked with B are Belac ISO17025 accredited (N.005-TEST)

The laboratory is acknowledged for the analysis marked with an E.

ISO17025 (N.005-TEST)

I.A.C., a division of SGS Belgium NV ANTWERP, 15/05/2020

Sven Herremans

Lab Operations Manager

Unless otherwise agreed, all orders and documents are executed and issued in accordance with our General Conditions. Upon simple request the conditions will 
again be sent to you. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised 
that information contained hereon reflects SGS Belgium’s findings at the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any. SGS 
Belgium’s sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the 
transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be 
prosecuted to the fullest extent of the law. If the sample(s) to which the findings recorded herein (the ‘Findings’) relate was (were) drawn and / or provided by the 
Client or by a third party acting at the Client’s direction, then the findings constitute no warranty of the sample’s representativeness of any goods and strictly relate 
to the sample (s). SGS accepts no liability regarding the origin or source from which the sample (s) is/are said to be extracted.
A description of the used analytical methods , the identity of the external laboratories for the marked (E) analyses and the uncertainty of measurement of analyses 
are available upon request.  Possible mentioned norms or criteria are made in accordance with the client.
 

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
Registred Office : Noorderlaan 87  2030 Antwerpen  H.R. Antwerpen 141 810  BTW BE 404.882.750  Citibank BE87 5701 3412 5594

All orders are executed only in accordance with our General Conditions, deposited with the Antwerp Chamber of Commerce and Industry.
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Identification of the samples:

Client Sample Identification
IAC20-02895.001 - C09 (9-11)

IAC20-02895.002 - A05 (200-600)

IAC20-02895.003 - D25 (400-900)

IAC20-02895.004 - C09 (9-11) LS1

IAC20-02895.005 - C09 (9-11) LS10

IAC20-02895.006 - A05 (200-600) LS1

IAC20-02895.007 - A05 (200-600) LS10

IAC20-02895.008 - D25 (400-900) LS1

IAC20-02895.009 - D25 (400-900) LS10

Page 2 of 11
SGS Belgium NV Institute for Applied Chromatography    Haven 407   Polderdijkweg 16   B-2030 Antwerpen

t +32 (0)3 545 85 90       f +32 (0)3 545 85 99       e be.iac@sgs.com      url www.sgs.be



ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: C09 (9-11)

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Component Concentration

(µg/kgdm)

Reporting Limit

(µg/kgdm)

Date of 

analysis

Perfluoropropanoate (PFPA) 0.34 0.129/04/2020

Perfluorohexanoate (PFHxA) 3.4 0.129/04/2020B

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorooctanoate (PFOA) 0.24 0.129/04/2020B

Perfluorononoate (PFNA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.10 0.129/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 1.4 0.129/04/2020B

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) 0.66 0.129/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 710 0.129/04/2020B

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) 0.18 0.129/04/2020B
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: A05 (200-600)

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Component Concentration

(µg/kgdm)

Reporting Limit

(µg/kgdm)

Date of 

analysis

Perfluoropropanoate (PFPA) <0.10 0.129/04/2020

Perfluorohexanoate (PFHxA) 0.47 0.129/04/2020B

Perfluoroheptanoate (PFHpA) 0.11 0.129/04/2020B

Perfluorooctanoate (PFOA) 3.7 0.129/04/2020B

Perfluorononoate (PFNA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) 0.16 0.129/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 13 0.129/04/2020B

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) 5.7 0.129/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 71 0.129/04/2020B

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.10 0.129/04/2020B
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: D25 (400-900)

Determination of Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Component Concentration

(µg/kgdm)

Reporting Limit

(µg/kgdm)

Date of 

analysis

Perfluoropropanoate (PFPA) <0.10 0.129/04/2020

Perfluorohexanoate (PFHxA) 0.17 0.129/04/2020B

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorooctanoate (PFOA) 0.29 0.129/04/2020B

Perfluorononoate (PFNA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.10 0.129/04/2020B

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.10 0.129/04/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 0.67 0.129/04/2020B

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) 0.26 0.129/04/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 43 0.129/04/2020B

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.10 0.129/04/2020B
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: C09 (9-11) LS1

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water

Component Concentration

(µg/l)

Reporting Limit

(µg/l)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) 0.30 0.05013/05/2020B/E

Perfluorohexanoate (PFHxA) 2.5 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctanoate (PFOA) 0.13 0.05013/05/2020B/E

Perfluorononoate (PFNA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 0.55 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) 0.24 0.05013/05/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 340 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) 0.11 0.05013/05/2020B/E
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: C09 (9-11) LS10

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water

Component Concentration

(µg/l)

Reporting Limit

(µg/l)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorohexanoate (PFHxA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctanoate (PFOA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorononoate (PFNA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 14 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) 0.083 0.05013/05/2020B/E
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: A05 (200-600) LS1

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water

Component Concentration

(µg/l)

Reporting Limit

(µg/l)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorohexanoate (PFHxA) 0.17 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptanoate (PFHpA) 0.051 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctanoate (PFOA) 0.98 0.05013/05/2020B/E

Perfluorononoate (PFNA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 0.34 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 0.075 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.20 0.213/05/2020B/E
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: A05 (200-600) LS10

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water

Component Concentration

(µg/l)

Reporting Limit

(µg/l)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorohexanoate (PFHxA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctanoate (PFOA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorononoate (PFNA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.20 0.213/05/2020B/E
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: D25 (400-900) LS1

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water

Component Concentration

(µg/l)

Reporting Limit

(µg/l)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorohexanoate (PFHxA) 0.20 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctanoate (PFOA) 0.23 0.05013/05/2020B/E

Perfluorononoate (PFNA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) 0.48 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) 0.19 0.05013/05/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 31 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.20 0.213/05/2020B/E
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ANALYTICAL REPORT :      IAC20-02895_R1

Analytical results - organic parameters

Your reference: D25 (400-900) LS10

Determination of Per- and polyfluorinated substances (PFAS) in water

Component Concentration

(µg/l)

Reporting Limit

(µg/l)

Date of 

analysis

Perfluoropentanoate (PFPeA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorohexanoate (PFHxA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptanoate (PFHpA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctanoate (PFOA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorononoate (PFNA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorodecanoate (PFDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroundecanoate (PFUnDA) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluorododecanoate (PFDoDA) <0.20 0.213/05/2020B/E

Perfluorobutane sulfonate (PFBS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoropentane sulfonate (PFPeS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorohexane sulfonate (PFHxS) <0.050 0.05013/05/2020B/E

Perfluoroheptane sulfonate (PFHpS) <0.050 0.05013/05/2020

Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 0.056 0.05013/05/2020B/E

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) <0.20 0.213/05/2020B/E
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BIJLAGE: FOTO’S UITGEVOERDE PROEVEN 

 

 

II.1 Input A01 
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II.2 A01 gewassen grind +3mm 
 

 
 

 

II.2 A01 gewassen grof zand 1-3mm 
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II.3 A01 Fractie<63µm + organische stof 
 

 

 

II.4 C09 input C09 
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II.5 A09 afgescheiden grind +3mm 
 

 

 

 

II.7 C09 grove delen +3mm (gespoeld) 
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II.8 Foto 8 C09 afgescheiden grof zand 1-3 mm 
 

 

 

 

II.9 C09 gespoeld grof zand 1-3 mm 
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II.10 C09 Fractie<63µm + organische stof 
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III  
 

 

 

 

BIJLAGE: SAMENSTELLING MENGMONSTERS KOLOMPROEVEN  

 

 

 

 

Mengmonsternaam  Barcodes te mengen monsters Meetpunt Dieptetraject 

C09 (900-1100) 

Y5118753 C09  900-1000 

Y5118745 C09  900-1000 

Y5118566 C09  900-1000 

Y5118751 C12 900-1000 

Y5118579 C09_N 1000-1100 

A05 (200-600) 

Y7982529 A05 350-400 

Y5118904 A05_N 200-300 

Y5118888 A05_N 300-400 

Y5118909 A05_N 400-500 

Y5118914 A05_N 500-600 

D25 (400-900) 

Y5118700 D25_N 400-500 

Y5118749 D25_N 500-600 

Y5118727 D25_N 600-700 

Y5118702 D25_N 800-900 

Y5118683 D25_N 800-900 
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BIJLAGE: MASSABALANS 

 

 

Massabalans C09 

 

 
 

 

Massabalans A01 

 
Massa balance concentration

Mass balance in weight input

Input 2000 96% 3200 6118 100%

Separation into following products*

I Debris +20mm 0 0%

II Coarse fraction 3-20mm 84,7 95% 4% 4% 35 3 0,0%

III Sand 63µm-1mm 156,7 90% 7% 8%

Sand 63µm-1mm - counter current washed 161,4 82% 7% 8% 23 3 0,0%

IV Sand 1m-3mm 1995,3 84% 88% 100%

Sand 1m-3mm - counter current washed 2055,15 82% 88% 103% 35 59 1,0%

IV Fines (< 63µm) + organic 36,8 25% 0,5% 2% 29000 271 4,4%

TOTAL 2338,05 100% 116,9%

V Proceswater (ml) 29161,95 490 14289 234%

µg/l

Water balance 338,05 ml extra -139% deviation

Mass balance fractions

PFOS 

(µg/kg.ds)

wet weight 

(gr)

dry 

solids

fraction 

ds

fraction 

wet PFOS  totaal (µg)

PFOS percentage 

van totaal
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