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1 Inleiding 

 

Dit document is het verslag van een deelonderzoek in het kader van het handelingskader voor 

PFAS in Nederland. Het handelingskader is het resultaat van een 2-jarige studie waarin antwoorden 

zijn gezocht op technische, toxicologische en juridische vragen. De antwoorden hebben geleid tot 

een handelingsperspectief. Met het handelingsperspectief kunnen overheden en het bedrijfsleven 

aan de slag. In het handelingskader en de onderliggende documenten kunnen ze de antwoorden 

vinden voor het omgaan met PFAS in grond, grondwater, oppervlaktewater en baggerspecie.  

 

1.1 Aanleiding 

Sinds de 60er jaren zijn veel nieuwe stoffen ontwikkeld en toegepast in uiteenlopende industriële 

en huishoudelijke producten. Een voorbeeld is de stofgroep van de Poly- en perFluor Alkyl Stoffen 

(PFAS). Deze stoffen werden onder meer gebruikt vanwege de unieke oppervlakte-actieve eigen-

schappen die deze stoffen hebben. Hierdoor zijn ze zowel water als olie afstoten en ze zijn goed 

bestand tegen bijvoorbeeld hitte of zuren.  

In de basis bestaan deze stoffen uit een keten van koolstof (C) en fluor (F) atomen, met een speci-

fieke stofgroep eraan toegevoegd. Chemici waren in staat om veel verschillende variaties te maken 

en zo ontstond een stofgroep met meer dan 6.000 verschillende verbindingen. De toepassing van 

deze verbindingen in industriële of huishoudelijke producten is zeer breed. Ze zijn toegepast als 

vlekkenbescherming in tapijten, voor het waterafstotend maken van textiel, voor metaalbewer-

kingsprocessen, voor de productie van anti-aanbak materiaal, of als hulpstof in bepaalde soorten 

brandblusschuim.  

Sinds 2000 komen de stoffen uit de PFAS stofgroep steeds meer onder de aandacht omdat weten-

schappelijk onderzoek aantoont dat deze stoffen persistent, bioaccumulatief en toxisch zijn. Daar-

naast tonen metingen aan dat deze stoffen op grote schaal in ons milieu aanwezig zijn. 

De meest bekende stoffen zijn PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur). 

PFOS werd tot voor kort toegepast in bijvoorbeeld brandblusschuim. Deze stof zorgt voor een wa-

terige film tussen vloeistoffen en brandblusschuim en is bestand tegen zeer hoge temperaturen. 

Hierdoor werd dit type brandblusschuim voorgeschreven bij luchthavens, brandstofdepots, boor-

platformen en andere installaties met grote hoeveelheden vloeibare brandstoffen. PFOA was een 

hulpstof bij de productie van teflon en is toegepast in tal van andere producten omdat het bijdraagt 

aan een goede olie- en waterwerende werking. Meer recent is ook het gebruik van de vervangers 

van PFOS en PFOA - zoals bijvoorbeeld GenX1, Adona en EEA - in het nieuws. 

                                                      

1  GenX is formeel geen stof, maar een technologie die gebruik maakt van de stoffen FRD-902, FRD-903 en E1. 
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Het gebruik van PFOS en PFOA is - zoveel als mogelijk - middels wetgeving verboden in Nederland. 

Ondanks de uitfasering zijn deze stoffen nog wel aanwezig in ons milieu, en andere PFAS worden 

nog steeds toegepast.  

De laatste jaren groeit het bewustzijn dat deze stoffen mogelijk negatieve effecten op onze ge-

zondheid hebben. Een internationale groep van meer dan 200 wetenschappers heeft opgeroepen 

tot het verminderen van het gebruik van PFAS en het ontwikkelen van niet-gefluoreerde alternatie-

ven (Helsingør statement, 2014; Madrid statement, 2015). Het feit dat deze stoffen nog heel lang 

in ons milieu aanwezig zijn, dat het grootste deel van de stoffen niet gemeten wordt en dat weten-

schappelijk onderzoek wijst op de mogelijke effecten van de vele andere PFAS stoffen, voedt de 

behoefte aan gestructureerde en toegankelijke informatie over deze stofgroep. 

 

1.2 Naar een handelingskader voor PFAS 

Bovenstaande vragen en onzekerheden onderschreven de behoefte aan meer duidelijkheid over 

deze stofgroep en adviezen over de wijze van handelen. Het Expertisecentrum PFAS heeft samen 

met een brede klankbordgroep (zie bijlage A) invulling gegeven aan deze behoefte. Dit is gedaan in 

opdracht van de gemeente Dordrecht en met medefinanciering van het Ministerie van Infrastruc-

tuur en Waterstaat.  

Om te komen tot het handelingskader is een onderzoeksprogramma uitgewerkt dat heeft bestaan 

uit de volgende onderzoekslijnen:  
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De resultaten van iedere onderzoekslijn is separaat gerapporteerd. Voorliggend rapport omvat de 

rapportage van onderzoekslijn 3. De resultaten van deze onderzoekslijn zijn verwerkt in 3 deelrap-

portages (A, B en C). In paragraaf 1.4. is de opbouw nader toegelicht. 

 

1.3 Doel van dit document 

De doelstelling van dit onderzoek is vast te stellen of en in welke mate PFAS voorkomen in de Ne-

derlandse bodem- en watersystemen. Daarbij speelt een aantal aspecten: 

• Komen PFAS diffuus voor, of treffen we ze vooral aan bij bronlocaties? 

• Treffen we ze aan in de compartimenten grond, grondwater en oppervlaktewater? 

 

1.4 Dit document 

De rapportage over de aanwezigheid van PFAS in Nederland bestaat uit 3 delen: 

Deel A: Deze deelrapportage beschrijft de resultaten van grondwater- en oppervlaktewatermetin-

gen, met name van onverdachte locaties in Nederland. Deze rapportage is tot stand gekomen met 

meetdata van PFAS verkregen uit regionale en landelijke meetnetten. Veelal betrof dit grondwater- 

of oppervlaktewatermeetnetten.  

Deel B: Dit deelrapport beschrijft de resultaten van het door het Expertisecentrum PFAS zelf uitge-

voerde meetprogramma naar de aanwezigheid van PFAS in grond en grondwater. In dit meetpro-

gramma zijn 29 potentieel verdachte locaties onderzocht. Deze locaties zijn aangedragen door de 

deelnemers in de klankbordgroep. Van iedere onderzoekslocatie is een separaat meetrapport opge-

steld, dat is verstuurd naar de opdrachtgever van het desbetreffende project. Deelrapportage B be-

treft een geanonimiseerde samenvatting van deze 29 onderzoeken. 

Deel C: Deze rapportage richt zich op het voorkomen van PFOS en PFOA in de bovengrond (tot 

circa 0,5 m minus maaiveld). Deze uitwerking is opgesteld toen duidelijk werd dat de impact van 

PFOS en PFOA in Nederland geleidelijk verschoof van de kwaliteit van het grondwater naar effecten 

voor het grondverzet. Het werd duidelijk dat PFAS naar verwachting bovenal invloed heeft op de 

uitvoering van grondverzet. 

Onderhavig document betreft deelrapportage A. 

Tot slot: Voorliggende rapportage betreft een geanonimiseerde weergave van de meetdata. Veelal 

betreft het data die afkomstig zijn uit openbare bronnen (websites, rapportages, etc.). In enkele 

gevallen is gebruik gemaakt van data die aan ons beschikbaar zijn gesteld. Voor het gebruiken en 

rapporteren van deze data is toestemming verleend, mits deze data geanonimiseerd worden weer-

gegeven. In deze rapportage is aan deze eis voldaan. Wij willen iedereen bedanken voor hun me-

dewerking. 
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DEEL A: AANWEZIGHEID VAN PFAS IN GRONDWATER EN OPPERVLAKTE-

WATER 
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2 Aanpak en methodiek 

 

In dit hoofdstuk is toegelicht op welke wijze de data van niet verdachte locaties en meetnetten zijn 

opgehaald en verwerkt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het in figuur 1 weergegeven 

stappenplan. Deze stappen worden in navolgende paragrafen verder toegelicht. 

 

 

Figuur 1 Schematische weergave aanpak en methodiek 
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2.1 Stap 1: Data-acquisitie 

Om een zo volledig mogelijk (landsdekkend) beeld te krijgen van het voorkomen van PFAS in Ne-

derland, is een groot aantal instanties benaderd met het verzoek data aan te leveren. Deze data 

zijn aangevuld met de resultaten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd door het Expertisecen-

trum PFAS (voor zover het onverdachte (deel)locaties betrof). 

Benaderde instanties en respons 
In totaal zijn 76 instanties benaderd met een schriftelijk verzoek om data beschikbaar te stellen. 

Het gaat daarbij om de volgende type instanties: 

• Waterschappen en Hoogheemraadschappen; 

• Rijkswaterstaat: Bodem+, Waterdienst / Informatiehuis Water; 

• Drinkwaterbedrijven (individueel en verenigd in Vewin); 

• Provincies; 

• Gemeenten; 

• Omgevingsdiensten; 

• Onderzoeksinstituten. 

In bijlage B is een overzicht gegeven van alle instanties die zijn benaderd. Alle schriftelijk bena-

derde instanties zijn ook telefonisch benaderd waarbij het kader en de achtergrond van het project 

en het doel van onze vraag is toegelicht. In totaal hebben 20 instanties data aangeleverd (zie bij-

lage C). De data van de drinkwaterbedrijven is via de Vewin ontvangen. Per abuis is hierbij de data 

van drinkwaterbedrijf Oasen niet aan ons toegezonden. 

Als reactie hebben 29 partijen aangegeven niet over data te beschikken. De overige 27 instanties 

hebben niet gereageerd. Daarnaast is informatie verkregen uit openbaar toegankelijke informatie-

bronnen, zoals de website van het STOWA en het waterkwaliteitsportaal. 

Onderzoeken uitgevoerd door Expertisecentrum PFAS 

Om na te gaan welke activiteiten het grootste risico bezitten (of bezaten) voor het veroorzaken van 

aantasting van het bodem- en watersysteem met PFAS, is door het Expertisecentrum PFAS een ge-

richt meetprogramma uitgevoerd. Hierbij zijn 25 locaties onderzocht. (‘Onderzoekslijn 3b: Meetpro-

gramma PFAS’). De onderzoeken in onderzoekslijn 3b waren niet altijd gericht op verdachte loca-

ties. In enkele gevallen is ook gekozen voor onverdachte gebieden. In voorliggende rapportage 

(deel A) zijn ook de resultaten van de onverdachte locaties uit onderzoekslijn 3b (onderzoek door 

het Expertisecentrum) meegenomen. Het gaat daarbij om de onderzoeken die zijn uitgevoerd in de 

gemeente Katwijk en de gemeente Tilburg (grondwatermeetnet). Ook in de gemeente Rotterdam 

zijn onverdachte gebieden meegenomen, echter waren deze meetresultaten nog niet beschikbaar 

ten tijde van voorliggende data-evaluatie. 

Overige onderzoeken uitgevoerd door Expertisecentrum PFAS 

In opdracht van de gemeente Dordrecht is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van luchtde-

positie van PFOA in de omgeving van Dordrecht. Daarbij is ook de grond en het grondwater onder-

zocht op locaties die bovenwinds gelegen zijn van Dordrecht. Deze locaties worden beschouwd als 

onverdachte locaties. De resultaten van deze bemonstering zijn dan ook meegenomen in onderha-

vige analyse. 
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2.2 Stap 2: Ontsluiten aangeleverde data 

Door verschillende instanties (zie bijlage C) zijn data in een variëteit van formaten aangeleverd, 

zoals shapefiles, xlsx, xml, pdf, etc. De ontvangen data is omgezet in xls-format en opgeslagen in 

een database. 

Grond 

De data van grondanalyses op PFOS en PFOA is separaat geëvalueerd en gerapporteerd in deelrap-

port C. 

Sediment 

Door geen van de bevraagde instanties zijn kwaliteitsgegevens van het sediment aangeleverd. 

 

2.3 Stap 3: Selectie en bewerking data 

Selectie data (uitsluiting data) 

De volgende gegevens zijn niet meegenomen: 

• Effluentdata van waterzuiveringen. Dit betreft weliswaar water dat geloosd wordt op opper-

vlaktewater, maar omdat het ‘behandeld’ water betreft, zijn deze data niet meegenomen in de 

analyse. 

• Reinwater en proceswater. Ook hiervoor geldt dat het gaat om behandeld water en daarmee 

niet representatief is voor het voorkomen van PFAS in Nederland. 

• Data afkomstig van locaties die verdacht zijn voor het voorkomen van PFAS (zoals Chemours 

en grote calamiteiten als Chemiepack). 

 

Meetperiode data 

De data die in deze analyse zijn meegenomen dateren uit de volgende perioden: 

• Grondwater: de meeste data zijn uit de periode van 1 juli 2015 - 5 augustus 2016. Grondwa-

terdata van de onderzoeken die zijn uitgevoerd door het Expertisecentrum dateren uit 2016 en 

2017. 

• Oppervlaktewater: 2 mei 2011- 19 juli 2017. 

• Drinkwaterwinningen: 6 januari 2015 - 20 september 2017. 

Het verzamelen van data is gestart op 20 juni 2017 en heeft 5 maanden in beslag genomen. De 

verwerking van data is gestart op 1 december 2017. Data die eventueel later beschikbaar zijn ge-

steld, zijn niet in deze analyse meegenomen.  

Eenmalige meting versus meetreeksen 

Voor sommige meetlocaties zijn meer analysegegevens in de tijd (meetreeksen) beschikbaar. Voor 

deze meetlocaties zijn de meetwaarden gemiddeld. De gemiddelde waarden hebben daarmee het-

zelfde gewicht als eenmalige metingen. Zo wegen alle meetlocaties even zwaar mee in de analyse. 

Bij het bepalen van de maximaal aangetoonde concentraties zijn wel alle separate meetwaarden 

beschouwd (dus niet de gemiddelden van de meetreeksen). 
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Overlappende datasets 

Op basis van X,Y-coördinaten is gekeken waar in verschillende datasets sprake is van overlap. 

Overlappende gegevens zijn vervolgens verwijderd.  

Data van drinkwaterbedrijven 

De dataset die door de drinkwaterbedrijven is aangeleverd, heeft betrekking op verschillende typen 

water, zoals ruwwater voor verschillende type winningen (oppervlakte, oeverinfiltratie, grondwa-

ter), proceswater en reinwater. De door de drinkwaterbedrijven aangeleverde data is door een se-

nior drinkwaterspecialist opgedeeld in verschillende categorieën op basis van de leverancier en de 

locatie van de onttrekking:  

• Oppervlaktewater; 

• Oeverinfiltratie; 

• (Diep) grondwater; 

• Proceswater; 

• Reinwater. 

Vervolgens zijn de data van proceswater en de data van reinwater niet meegenomen in de analyse. 

Deze data hebben namelijk geen betrekking op de aanwezigheid van PFAS in grond- of oppervlak-

tewater. 

Opgemerkt wordt dat bij de review van dit rapport door de leden van Vewin door drinkwaterbedrijf 

Oasen (Zuid-Holland) is aangegeven dat zij wel meetdata heeft, echter dat deze data per abuis niet 

aan ons is toegezonden. 

 

2.4 Stap 4: Analyse 

De voorgaande stappen hebben geresulteerd in drie datasets met gegevens die betrekking hebben 

op: 

• Grondwater; 

• Oppervlaktewater; 

• Drinkwaterwinningen (onder te verdelen in drinkwaterwinning uit grondwater, uit oppervlakte-

water, of door middel van oeverinfiltratie). 

In deze stap heeft analyse van deze 3 datasets plaatsgevonden. De resultaten van deze analyses 

worden besproken in hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 3 vindt vooral een toetsing plaats aan de be-

schikbare toetsingswaarden, terwijl in hoofdstuk 4 de gegevens worden geïnterpreteerd en nader 

geanalyseerd, door naar tijdreeksen en ruimtelijke afhankelijkheden te kijken. De resultaten zijn 

verwerkt in kaarten.  

Door het ontbreken van bruikbare meetdata is het niet mogelijk om een analyse over sediment te 

maken. 
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3 Meetresultaten en toetsing 

 

In dit hoofdstuk worden de datasets van de verschillende compartimenten (grondwater, oppervlak-

tewater en drinkwaterwinningen) gepresenteerd en getoetst. 

 

3.1 Toetsingskader 

Om de meetresultaten te kunnen evalueren is een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader is 

opgesteld aan de hand van de toetsingswaarden die zijn afgeleid in de rapporten van het RIVM 

voor PFOS en PFOA (Verbruggen et al., 2017; Lijzen et al., 2017; Staatscourant, 2015; Wintersen 

et al., 2016). Voor PFOS en PFOA is getoetst aan: 

• De AA-EQS. Dit betreft een jaargemiddelde concentratie voor binnenwateren (oppervlaktewa-

ter). Voor PFOS dient deze conform de Kaderrichtlijn Water (KRW) vóór 22 december 2027 

gerealiseerd te zijn. Voor PFOA is de afgeleide waarde nog niet opgenomen in regelgeving. De 

AA-EQS toetsingswaarde is gebruikt voor toetsing van de oppervlaktewaterdata.  

• De drinkwatertoetsingswaarden. Deze toetsingswaarde is gebruikt voor de toetsing van data 

van grondwater, oppervlaktewater en drinkwaterwinningen.  

• De afgeleide risicogrenswaarden op interventiewaardeniveau. Deze toetsingswaarde is ge-

bruikt voor de toetsing van grondwater.  

 

PFOS en PFOA 

Bij het beoordelen van de meetgegevens zijn de concentraties PFOS en PFOA op basis van deze 

toetsingswaarden ingedeeld in verschillende categorieën (zie tabel 1).  
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Tabel 1 Toegepaste toetsingswaarden voor PFOS en PFOA voor categorisatie meetresultaten (toetsingswaar-
den afkomstig uit: Verbruggen et al., 2017; Lijzen et al., 2017; Staatscourant, 2015; Wintersen et al., 2016) 

Toetsingswaarde Omschrijving In deze rapportage 

toegepast voor ca-

tegorisatie van 

PFOS (µg/l) PFOA (µg/l) 

AA-EQS ‘Annual Average Environ-

mental Quality Standard’  

 

Oppervlaktewater 0,00065 0,048 

Drinkwatertoetsingswaarde Richtwaarde voor drinkwater Oppervlaktewater en 

grondwater 

0,53 0,0875 

Bovengrens voor grondwa-

ter  

Afgeleid op het niveau van 

de interventiewaarde voor 

grondwater 

Grondwater 4,7 0,39 

*  Dit betreft een jaargemiddelde voor binnenwateren, dat voor PFOS conform de Kaderrichtlijn Water (KRW) vóór 22 de-

cember 2027 gerealiseerd dient te zijn. Voor PFOA is deze toetsingswaarde niet opgenomen in de KRW.  

 

Bij deze tabel wordt in relatie tot de meetdata uit de beschouwde dataset het volgende opgemerkt: 

• De AA-EQS geldt alleen voor oppervlaktewater (en dus niet voor grondwater). Voor grondwa-

ter is daarom als laagste categorie een toetsingswaarde van 0,001 µg/l gebruikt. Deze waarde 

wordt op dit moment als haalbare rapportagegrens voor commerciële laboratoria beschouwd. 

• De waarde van de AA-EQS voor PFOS is dermate laag, dat deze in veel gevallen beneden de 

detectielimiet ligt van de uitgevoerde metingen in de ontvangen datasets. 

• De toetsingswaarden voor PFOS (drinkwatertoetsingswaarde en bovengrens) liggen gemiddeld 

een factor 10 hoger dan voor PFOA. De toetsingswaarden voor PFOS zijn meer dan 5 jaar gele-

den afgeleid, terwijl de waarden voor PFOA in 2017 zijn afgeleid. De afgelopen jaren hebben 

nieuwe toxiciteitsdata (met name in het buitenland) aanleiding gegeven tot steeds lagere ni-

veaus voor de risicogrenswaarden voor PFAS. Het kan niet worden uitgesloten dat dit op ter-

mijn invloed gaat hebben op de toetsingswaarden voor PFOS. In navolgend kader wordt hier 

nader op ingegaan. 

• Voor de bereiding van drinkwater kan zowel grondwater als oppervlaktewater worden gebruikt. 

Derhalve is de drinkwatertoetsingswaarde voor beide compartimenten gebruikt als toetsings-

waarde. 
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Ontwikkelingen in risicogrenswaarden 

Voor zowel PFOS als PFOA zijn humane risico’s de blootstellingsroute die de lage toetsingswaarden bepalen. Voor PFOS zijn 

de toetsingswaarden in 2010/2011 afgeleid, voor PFOA in 2016/2017.  

Tussen 2010/2011 en 2016/2017 is op basis van voortschrijdend inzicht de TDI (toelaatbare dagelijkse inname) voor PFOA 

sterk gedaald (van 1500 ng/kg lg/dag naar 12,5 ng/kg lg/dag) (zie ook kennisdocument). De toetsingswaarden voor PFOA 

zijn bepaald op basis van deze ‘nieuwe’ TDI.  

De toetsingswaarden voor PFOS zijn echter bepaald op basis van een oude TDI voor deze verbinding (150 ng/kg lg/dag). 

De verwachting is dat een nieuwe TDI voor PFOS aanzienlijk lager zal zijn (RIVM, 2018, nog niet gepubliceerd). De ver-

wachting is dat door een lagere TDI, de drinkwatertoetsingswaarde en de risicogrenswaarde op interventiewaardeniveau 

voor PFOS in dezelfde orde grootte als voor PFOA komen te liggen.  

Overige PFAS 

Voor de overige PFAS zijn geen toetsingswaarden beschikbaar. Voor deze stoffen zijn in deze rap-

portage de meetresultaten ingedeeld in de volgende categorieën: 

• > 0,001 µg/l: op dit moment is dit een haalbare rapportagegrens die door commerciële labora-

toria kan worden gehaald; 

• > 0,01 µg/l: een (arbitraire) tussenliggende waarde; 

• > 0,1 µg/l: in de praktijk wordt vanuit het voorzorgbeginsel voor nieuwe verontreinigende 

stoffen in het drinkwater uitgegaan van een signaleringswaarde van 0,1 µg/l (KRW, 2015). 

 

3.2 Grondwater 

Bij de beschikbare dataset wordt het volgende opgemerkt: 

• Van de in totaal 561 meetlocaties is 100% geanalyseerd op PFOS, 98% tevens op PFOA en 

slechts 14% op meerdere PFAS (C4-C16). 

• Van de in totaal 561 meetlocaties is bij 219 meetpunten (39%) de filterstelling van de meet-

punten meegeleverd met de dataset. De meeste meetpunten betreffen ondiepe meetpunten. Er 

kan daardoor beperkt onderscheid gemaakt worden tussen de kwaliteit van ondiep (freatisch) 

en diep grondwater. 

• Van sommige meetlocaties zijn meerdere meetresultaten (in de tijd) beschikbaar. In die geval-

len is de gemiddelde waarde van die resultaten als één meetwaarde meegenomen in de ana-

lyse.  

• De detectiegrens van de individuele PFAS varieert tussen 0,001 en 0,1 µg/l. In enkele gevallen 

is de detectiegrens hoger dan de (gemiddelde) meetwaarden (zie hierna). Het kan dus zo zijn 

dat in grondwatermonsters tevens verhoogde concentraties aanwezig waren, maar niet zijn ge-

detecteerd vanwege de hogere detectiegrens. 

• De meest voorkomende detectiegrenzen zijn 0,005 µg/l voor PFOS en 0,03 µg/l voor PFOA.  

Resultaten 
De resultaten van alle grondwatermeetpunten zijn samengevat in tabel 2. Omdat de meeste analy-

ses zijn uitgevoerd op PFOS en PFOA, zijn de resultaten van deze stoffen separaat weergegeven. In 

figuur 2 en 3 zijn de resultaten van respectievelijk PFOS en PFOA op kaart gepresenteerd. 
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Tabel 2 Samenvatting analyse grondwaterdata (concentraties weergegeven in µg/l) 

Aspect PFOS PFOA Overige PFAS 

Aantal meetlocaties 561 552  81  

Aantal > detectiegrens* 52 (9%) 

 

65 (12%) 

 

108 (7%) 

(individuele PFAS) 

Aantal > drinkwatertoetsingswaarde 0 21 (4%) niet van toepassing 

Aantal > toetsingswaarde op interventiewaarde niveau 0 0 niet van toepassing 

Gemiddelde concentratie (>DL) (µg/l) 0,0119 0,0846 niet van toepassing 

Maximaal aangetoonde concentratie (µg/l) 0,097 0,34 
0,16 (PFBA) 

0,24 (PFHxS) 

* Inclusief aantal > drinkwatertoetsingswaarde. 
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Figuur 2 Voorkomen PFOS in grondwater 
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Figuur 3 Voorkomen PFOA in grondwater  
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Conclusies grondwater 

Uit de resultaten blijkt het volgende. 

PFOS 

• In minder dan 10% van de metingen wordt voor PFOS een concentratie boven de detectieli-

miet aangetoond. 

• In geen van de metingen wordt voor PFOS de drinkwatertoetsingswaarde (en dus ook niet de 

toetsingswaarde op interventiewaardeniveau) overschreden. 

• Mogelijk geven recente inzichten in de toxiciteit van PFOS aanleiding om ook de drinkwater-

toetsingswaarde op termijn te verlagen (zie kader in paragraaf 3.1.). Indien deze in dezelfde 

ordegrootte als PFOA komt te liggen, liggen slechts twee metingen (van 0,09-0,10 µg/l) bo-

ven de verwachte aangepaste toetsingswaarde. Ook indien wordt gecorrigeerd voor een la-

gere TDI, komt de maximaal gemeten concentratie PFOS niet boven of in de buurt van de 

verwachte aangepaste bovengrens. 

• Opmerkelijk is het hoge aantal overschrijdingen van de detectielimiet in de provincie Gronin-

gen. De oorzaak daarvan is niet duidelijk. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan. 

• De gemiddelde concentratie van PFOS boven de detectielimiet is 0,012 µg/l. 

PFOA 

• Het aantal overschrijdingen van de detectielimiet (12%) ligt voor PFOA in dezelfde orde 

grootte als voor PFOS.  

• Voor PFOA is sprake van meerdere overschrijdingen van de drinkwatertoetsingswaarde. Dat is 

anders dan bij PFOS, enerzijds omdat hogere waarden zijn gemeten, en anderzijds omdat de 

toetsingswaarden strenger zijn. De meeste concentraties aan PFOA boven de drinkwatertoet-

singswaarde worden aangetoond in Noord-Brabant en aan de kust van Noord-Holland en 

Zuid-Holland. 

• De toetsingswaarde op interventiewaardeniveau is 0,39 µg/l en wordt niet overschreden. De 

hoogste concentratie die in het grondwater is aangetoond is 0,34 µg/l. 

• De gemiddelde concentratie PFOA (0,085 µg/l, voor de waarden boven de detectielimiet) ligt 

hoger dan die van PFOS (0,012 µg/l). Deze gemiddelde concentratie PFOA (>DL) ligt vlak on-

der de drinkwatertoetsingswaarde (0,0875 µg/l).  

Overige PFAS 

• De overige PFAS zijn in slechts enkele meetnetten meegenomen (Limburg, Tilburg). De hoog-

ste concentraties van andere PFAS zijn respectievelijk 0,24 µg/l voor PFHxS en 0,16 µg/l voor 

PFBA. Opvallend voor het meetpunt met verhoogde waarde PFBA is dat in het meetpunt veel 

meer PFBA is gemeten dan PFOS en PFOA.  

• Andere vervangers van PFOS en PFOA (zoals GenX) zijn in het grondwater (nog) niet of nau-

welijks geanalyseerd (slechts twee metingen). Hierover kunnen dan ook geen conclusies wor-

den getrokken.  
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3.3 Oppervlaktewater 

Bij de beschikbare dataset wordt het volgende opgemerkt: 

• De eerste PFAS-metingen van het oppervlaktewater dateren uit 2011. In de aangeleverde da-

tasets zijn dan ook meetreeksen (in de tijd) beschikbaar. Voor de analyse is voor deze meetre-

sultaten uitgegaan van gemiddelde waarden. 

• Ook de dataset die betrekking heeft op drinkwaterwinningen (zie § 3.4) bevat analysegegevens 

van het oppervlaktewater. Deze gegevens zijn echter niet meegenomen in onderstaande ana-

lyse, omdat ze niet (exact) konden worden gekoppeld aan X,Y-coördinaten. Deze gegevens zijn 

wel meegenomen bij de analyse van de drinkwaterwinningen. 

• Van de in totaal 46 meetpunten zijn alle punten geanalyseerd op PFOS en PFOA en 50% op 

meerdere PFAS (met een ketenlengte tussen de C4 en C18). 

• Voor het overgrote deel van de meetwaarden was geen detectielimiet aangegeven. Van deze 

meetwaarden is de laagst gerapporteerde waarde 0,00003 µg/l (0,03 ng/l) (gespecialiseerd / 

niet commercieel laboratorium). 

• Van de metingen waar een detectielimiet is aangegeven varieerde de detectielimiet tussen 

0,00003 µg/l en 0,17 µg/l (resp. 0,03 ng/l en 170 ng/l).  

 

Resultaten 

De resultaten van alle grondwatermeetpunten zijn samengevat in tabel 3. Hierbij zijn de resultaten 

weergegeven van PFOS en PFOA (gemeten in ieder meetpunt), en PFBS en PFBA (hoogste concen-

traties van de overige PFAS met meerdere meetpunten). In figuur 4 t/m 7 zijn de resultaten van 

deze stoffen op kaart gepresenteerd. 

Tabel 3 Samenvatting resultaten oppervlaktewater (concentraties weergegeven in µg/l) 

 PFOS PFOA PFBS PFBA 

Overige 

meetpunten 

PFAS 

Aantal meetlocaties 46 46 21 23 21 

Aantal > Detectielimiet*** 25 (54%) 25 (54%) 21 (100%) 20 (87%) 21 (100%) 

Aantal > AA-EQS 24 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Aantal > Drinkwatertoetsingswaarde 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gemiddelde concentratie (>Detectielimiet) 

(µg/l) 
0.0032 0.018 0.0069 0.044 n.v.t. 

Maximaal aangetoonde concentratie* (µg/l) 0.04 0.10 0.083 0.80 0,13 (PFOSA)** 

*  De maximaal aangetoonde concentratie is bepaald op alle individuele metingen (dus niet de gemiddelden van de tijd-

reeksen). 

**  PFOSA is in totaal slechts 4 keer gemeten (2 meetpunten), waarvan 1 x aangetroffen (4 maanden later niet aangetrof-

fen). 

*** Inclusief aantal > AA-EQS. 
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Figuur 4 Voorkomen PFOS in oppervlaktewater
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Figuur 5 Voorkomen PFOA in oppervlaktewater  
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Figuur 6 Voorkomen PFBS in oppervlaktewater 
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Figuur 7 Voorkomen PFBA in oppervlaktewater 
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Conclusies oppervlaktewater 

Uit deze resultaten blijkt het volgende: 

• Voor PFOS wordt in meer dan 50% van de metingen van het oppervlaktewater de AA-EQS 

(van 0,00065 µg/l) overschreden. Voor PFOA ligt dit aantal aanzienlijk lager (hogere AA-EQS). 

• Voor PFOS en PFOA zijn in het oppervlaktewater geen concentraties boven de drinkwatertoet-

singswaarde aangetoond (voor de overige PFAS zijn geen drinkwatertoetsingswaarden vastge-

steld). Indien wordt geanticipeerd op een mogelijk lagere waarde voor PFOS, dan zullen wel 

overschrijdingen van deze nieuwe norm plaatsvinden.; 

• De gemiddelde en maximum concentraties van PFOA liggen hoger dan voor PFOS. 

• Reeds bij het binnentreden van de grote rivieren (Maas en Rijn) in Nederland, worden ver-

hoogde concentraties PFOS (>AA-EQS) gemeten.  

• Van de componenten uit de PFAS groep, wordt PFBA in de hoogste concentraties gemeten (zo-

wel maximum als gemiddeld). De hoogste concentraties worden in de Schelde en in Brabant 

gevonden. 

• PFBS wordt niet in concentraties >0,1 µg/l aangetoond (hoogste waarde is 0,083 µg/l).  

 

3.4 Drinkwaterwinningen 

Bij de beschikbare dataset wordt het volgende opgemerkt: 

• Voordat de dataset is geëvalueerd is een onderverdeling gemaakt in de volgende categorieën: 

1. Oppervlaktewaterwinning; 

2. Oeverinfiltratie; 

3. Grondwater voor drinkwaterwinning; 

4. Proceswater; 

5. Reinwater. 

• De eerste 3 categorieën betreffen ruw water (onbehandeld water), terwijl proceswater en 

reinwater behandelde waterstromen betreffen. Deze laatste twee categorieën zijn daarom bui-

ten beschouwing gelaten.  

• De detectiegrenzen van de gemeten PFAS varieerden van 1 tot 10 ng/l. 

• Meetdata Oasen is per abuis niet beschikbaar gesteld en dus niet meegenomen in de analyse.  

Resultaten 

Het aantal beschikbare meetgegevens is samengevat in tabel 4. De meeste analyses zijn uitge-

voerd op PFOS en PFOA, gevolgd door PFBS en PFBA. Daarnaast is geanalyseerd op PFAS stoffen 

met ketenlengte C4 tot en met C11 op 6:2 FTS en op GenX.  
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Tabel 4 Samenvatting resultaten drinkwaterwinningen (concentraties weergegeven in µg/l) 

 PFOS PFOA PFBS PFBA Overige PFAS 

Grondwater      

Aantal metingen 375 375 128 128 
17 (andere PFAS*) 

15 (GenX) 

Aantal > Detectielimiet 3 (< 1%) 7 (2%) 5 (4%) 3 (4%) 

5 (PFHpA, PFHxA en PFHxS) 

3 (GenX) 

1 (PFNA) 

Aantal > Drinkwatertoetsingswaarde 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gemiddelde concentratie (>DL) (µg/l) 0,003 0,005 0,003 0,008 0,004 (GenX) 

Maximaal aangetoonde concentratie (µg/l) 0,004 0,013 0,004 0,008 0,009 (GenX) 

Oeverinfiltratie      

Aantal metingen 80 80 53 53 41 (andere PFAS*) 

Aantal > Detectielimiet 41 (51%) 
41 

(51%) 

38 

(72%) 
4 (7%) 

28 (PFHpA) 

36 (PFHxA) 

35 (PFHxS) 

5 (PFPeA 

1 (PFUnA) 

Aantal > Drinkwatertoetsingswaarde 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gemiddelde concentratie (>DL) (µg/l) 0,006 0,007 0,004 0,006 n.v.t. 

Maximaal aangetoonde concentratie (µg/l) 0,011 0,012 0,008 0,006 0,009 (PFPeA)** 

Oppervlaktewater      

Aantal metingen 161 161 161 161 
161 (andere PFAS*) 

66 (GenX) 

Aantal > Detectielimiet 
159 

(99%) 

159 

(99%) 

152 

(94%) 

23 

(14%) 

33 (GenX) 

16 (PFDA) 

63 (PFHpA) 

128 (PFHxA) 

110 (PFHxS) 

28 (PFNA) 

21 (PFPeA 

2 (PFUnA) 

Aantal > AA-EQS 
159 

(99%) 

1 

(0,6%) 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Aantal > Drinkwatertoetsingswaarde 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gemiddelde concentratie (>DL) (µg/l) 0,005 0,005 0,006 0,006 0,010 (GenX) 
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 PFOS PFOA PFBS PFBA Overige PFAS 

Maximaal aangetoonde concentratie (µg/l) 0,014 0,050 0,023 0,010 0,047 (GenX) 

*  C5-C11 PFAS (7 individuele PFAS naast PFOS, PFOA, PFBS, PFBA, GenX). 

**  Bij de oeverinfiltratie is niet op GenX geanalyseerd. 

 

Conclusies drinkwaterwinningen 

Uit deze resultaten blijkt het volgende: 

• Bij vrijwel alle metingen van het oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor drinkwaterberei-

ding worden PFOS, PFOA en PFBS in concentraties boven de detectielimiet aangetoond (99%). 

• Daarentegen worden bij de winningen die gebruik maken van grondwater maar in enkele ge-

vallen concentraties PFAS boven de detectielimiet aangetroffen (1-4%).  

• Er zijn geen concentraties gemeten die de drinkwatertoetsingswaarde overschrijden: de maxi-

maal aangetoonde concentraties PFOS en PFOA overschrijden de drinkwatertoetsingswaarde 

voor PFOS en PFOA niet (ook niet indien rekening wordt gehouden met een mogelijk lagere 

TDI voor PFOS, zie kader paragraaf 3.1). Voor PFBA en PFBS is geen drinkwatertoetsings-

waarde vastgesteld.  

• Voor GenX wordt de drinkwatertoetsingswaarde van 0,15 µg/l (Versteegh, 2017) niet over-

schreden.  

• De hoogst aangetroffen concentratie PFAS betreft PFOA met een concentratie van 50 ng/l in 

een oppervlaktewaterwinning.  

• Van de overige PFAS vertonen PFPeA en GenX de hoogste concentraties. De maximaal aange-

toonde concentraties bedroegen respectievelijk 9 ng/l (PFPeA, oeverinfiltratie; niet geanaly-

seerd op GenX) en 47 ng/l (GenX in het oppervlaktewater).  

• De gemiddelde concentraties (>DL) liggen voor de verschillende type winningen in dezelfde 

orde grootte (minder dan 10 ng/l).  
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4 Interpretatie 

 

4.1 Resultaten grondwater 

Oppervlakkig of ondiep grondwater 

In algemene zin wordt vastgesteld dat verspreid over heel Nederland PFOS en PFOA in verhoogde 

concentraties voorkomen in het oppervlakkige grondwater van de provinciale meetnetten (orde-

grootte circa 10 ng/l). Gemiddeld wordt PFOA in hogere concentraties aangetroffen in het grondwa-

ter dan PFOS. Enerzijds kan dit komen doordat PFOA sneller uitloogt naar grondwater dan PFOS, 

anderzijds kan dit komen door een hogere (diffuse) belasting van PFOA in het milieu. De oorzaak 

hiervoor is vooralsnog niet duidelijk uit de meetdata af te leiden.  

Voor PFOA in het grondwater wordt de drinkwatertoetsingswaarde in meerdere meetpunten over-

schreden. De gemiddelde PFOA-concentratie (>DL) ligt dicht bij de drinkwatertoetsingswaarde. In 

enkele meetpunten komt de meetwaarde dicht bij de toetsingswaarde op interventiewaardeniveau, 

ook al bevinden deze meetpunten zich in onverdachte gebieden.  

Het ondiepe grondwater wordt doorgaans niet voor drinkwaterbereiding gebruikt, en de meetpun-

ten staan bovendien vooral buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Het betekent wel dat indien 

dit ondiepe grondwater gebruikt wordt als bron voor drinkwaterwinning, zuivering noodzakelijk zou 

kunnen zijn. Daarnaast wordt opgemerkt dat de drinkwatertoetsingswaarde voor PFOA aanzienlijk 

lager ligt dan de huidige waarde voor PFOS terwijl uit recente studies van het RIVM (RIVM, 2018) 

volgt dat PFOS circa 2 maal zo toxisch is voor de mens als PFOA. 

In bijlage D is de data van het ondiepe en diepe grondwater (exclusief de drinkwaterwinningen) 

weergegeven op kaart. Hierbij is de data getoetst aan de detectielimiet, drinkwatertoetswaarde en 

de bovengrond voor grondwater.  

Diep grondwater (drinkwater meetset) 

Uit de resultaten van de drinkwaterdataset blijkt dat de kwaliteit van het grondwater dat gebruikt 

voor drinkwaterwinning voldoet aan de toetsingscriteria (geen overschrijding van de drinkwater-

toetsingswaarde). Alleen in ondiep grondwater (tot 10 m-mv) worden concentraties boven de 

drinkwatertoetsingswaarde gemeten.  

Relatie geografische ligging en meetresultaten 

Zoals aangegeven ligt de hoogste gemeten concentratie PFOA vlak onder de toetsingswaarde op 

interventiewaardeniveau. Voor dit specifieke meetpunt is gekeken of er wellicht sprake is van acti-

viteiten die verdacht zijn voor het veroorzaken van een PFOA-verontreiniging. Het blijkt echter te 

gaan om een meting in een woonwijk, zonder (zichtbare) verdachte activiteiten. Een verklaring 

voor deze verhoogde waarde kan dan ook niet worden gegeven. Ook de eerstvolgende hoogste 

waarde (0,27 µg/l) ligt op een locatie die niet aan een verdachte activiteit gekoppeld kan worden.  

Zoals eerder aangegeven zijn de data in deze analyse afkomstig van onverdachte locaties. 
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De meetnetten waar de meeste data uit afkomstig zijn, richten zich in principe op onverdachte lo-

caties. Dat wil echter niet zeggen dat binnen de dataset geen verdachte locaties kunnen voorko-

men.  

Om te kijken of er verbanden te leggen zijn tussen verhoogde concentraties en de aanwezigheid 

van activiteiten die mogelijk kunnen resulteren in verontreinigingen met PFAS, zijn de in de para-

graaf 3.2 weergegeven kaarten gecombineerd met kaartlagen van twee PFAS-verdachte activitei-

ten, te weten brandweeroefenplaatsen en vliegvelden. Deze zijn weergegeven in figuur 8 en 9. 
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Figuur 8 Combinatie voorkomen PFOS in grondwater en locaties brandweeroefenplaatsen en vliegvelden 
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Figuur 9 Combinatie voorkomen PFOA in grondwater en locaties brandweeroefenplaatsen en vliegvelden 
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Uit deze (indicatieve) analyse blijkt dat er geen direct verband gelegd kan worden tussen het ge-

bruik en het voorkomen van PFAS in grondwater. 

Afwijkende meetresultaten 
Opvallend is dat in de provincie Groningen relatief veel overschrijdingen van de concentratie PFOS 

boven de detectielimiet worden gemeten. Uit de meetdata kan niet direct verklaard worden of hier 

sprake is van een unieke bron. Omdat bekend is dat boorspoeling (gebruikt in de olie- en gaswin-

ning) mogelijk PFAS bevat, is nagegaan of dit een mogelijke oorzaak is. Het blijkt echter dat de 

gaswinningen ook buiten de provincie Groningen plaatsvinden, terwijl de verhoogde PFOS-concen-

traties ‘ophouden’ bij de provinciegrens. Een relatie met boorspoeling of olie- en gaswinningen ligt 

daarom minder voor de hand. Ook is nagegaan of cross-contaminatie van het monstermateriaal tij-

dens monstername en/of analyse een mogelijke oorzaak is. Dit is niet uit te sluiten, echter zouden 

in dat geval ook verhoogde concentraties PFOA worden verwacht, omdat veelal Teflon-achtige pro-

ducten worden gebruikt bij de monsterneming of analyse. De meetresultaten laten echter geen 

verhoogde concentraties voor PFOA zien (waarbij weer moet worden opgemerkt dat dit ook kan ko-

men door een hogere detectielimiet voor PFOA (0,03 µg/l)). Vooralsnog is de oorzaak van de ver-

hoogde PFOS concentraties onduidelijk.   

 

4.2 Resultaten oppervlaktewater 

Van de drie compartimenten (grondwater, oppervlaktewater en drinkwaterwinningen) wordt het 

oppervlaktewater het langst gemonitord (sinds 2011), met name op PFOS en PFOA.  

Met name voor PFOS is in een groot aantal metingen (>50%) sprake van concentraties die de AA-

EQS overschrijden. De AA-EQS ligt voor PFOS (0,00065 µg/l) veel lager dan voor PFOA (0,048 

µg/l), waardoor de resultaten een vertekend beeld kunnen geven. Zowel de gemiddelde als de 

maximale concentraties liggen voor PFOA hoger dan voor PFOS. Voor beide stoffen wordt de drink-

watertoetsingswaarde niet overschreden (ook niet wanneer deze voor PFOS op basis van een la-

gere TDI aangepast zou worden).  

De herkomst van PFAS in ons oppervlaktewater begint al buiten de landsgrenzen. De meetpunten 

bij Eijsden en Lobith laten zien dat PFAS reeds in het water van de Rijn en Maas aanwezig zijn bij 

binnenkomst in Nederland. Opmerkelijk is dat de concentraties in het oosten en midden van Neder-

land dalen, maar dat de concentraties in het westen van Nederland hoger zijn. Zo ligt de concen-

tratie PFOS die Nederland via de Maas binnenstroomt boven de AA-EQS, daalt deze concentratie 

stroomafwaarts tot waarden beneden de AA-EQS, maar stijgen de concentraties vanaf Keizersveer 

opnieuw tot boven de AA-EQS.  

Wanneer de resultaten van het oppervlaktewater worden vergeleken met de oppervlaktewaterdata 

afkomstig uit de ‘drinkwaterset’ (zie paragraaf 4.3), valt op dat met name de concentratie PFBA 

verschilt. In de oppervlaktewaterdata bedraagt de gemiddelde concentratie 0,044 µg/l en in de 

‘drinkwaterset’ 0,006 µg/l. 
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De maximale aangetoonde concentraties bedragen respectievelijk 0,8 µg/l en 0,010 µg/l. Deze ver-

schillen zijn (mogelijk) als volgt te verklaren: 

• De hoogste concentratie (0,8 µg/l) is aangetoond bij Schaar van Oude Doel. In de nabijheid 

hiervan zijn (in Nederland) geen drinkwaterwinningen aanwezig die gebruik maken van opper-

vlaktewater.  

• Ook voor de andere meetpunten kan gelden dat sprake is een (toevallige) verdeling van de 

oppervlaktewaterwinningen in een minder met PFBA belast gebied. 

• De gegevens uit de drinkwaterset dateren uit de periode 2015-2017; die van het oppervlakte-

water van 2011-2015. In het geval daadwerkelijk sprake is van een dalende trend van de 

PFBA-concentratie (zie ook figuur 11), betekent dit dat de hogere PFBA wel zijn meegenomen 

in de oppervlaktewaterdata en niet in de drinkwaterset. 

Tijdreeksen 
Van het oppervlaktewater zijn voor 13 meetlocaties meerjarige reeksen beschikbaar, gemeten over 

een periode van 3 jaar (2013, 2014 en 2015). In figuur 10 zijn voor deze meetlocaties de mini-

mum, gemiddelde en maximum waarden weergegeven voor PFOS, PFOA, PFBS en PFBA. In figuur 

11 zijn de gemiddelde waarden voor alle meetpunten per jaar weergegeven. 

 

Figuur 10 Minimum, gemiddelde en maximum waarden van PFOS, PFOA, PFBS en PFBA in oppervlaktewater 

(µg/l) 
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PFOS en/of PFOA zijn (ten opzichte van de andere meetlocaties) vooral verhoogd bij Schaar van 

Ouden Doel (Schelde), IJmuiden, Westzaan en in de Wiene. Opvallend zijn de relatief hoge concen-

traties PFBA en PFBS in de Schelde bij Schaar van Ouden Doel.  

 

Figuur 11 Gemiddelde concentraties PFOS, PFOA, PFBS en PFBA in oppervlaktewater in de periode 2013-2015 

 

Weliswaar zijn PFBS en PFBA in hogere concentraties aanwezig, maar vanwege het bioaccumula-

tieve karakter van PFOS en PFOA is de aanwezigheid en trend van deze twee laatste relevanter. 

Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde concentraties in de tijd, dan blijkt dat de concentra-

ties PFOS en PFOA in alle meetpunten (licht) dalen. Het vermoeden is dat dit het gevolg is van het 

uitfaseren van deze verbindingen.  

PFBA en PFBS vertonen een iets ander beeld. De concentratie PFBA ligt in 2015 lager dan in 2013 

en 2014. Deze afname is te zien voor alle meetlocaties, met uitzondering van de Schelde bij Schaar 

van Ouden Doel: daar is de gemiddelde concentratie PFBA juist in de tijd toegenomen (in 2013, 

2014 en 2015 bedroegen de concentraties respectievelijk 0,18 µg/l, 0,23 µg/l en 0,28 µg/l). De ge-

middelde concentratie PFBS ligt in 2015 hoger dan in 2013 en 2014.  

In zijn algemeenheid kan echter worden opgemerkt dat de meetreeksen nog te beperkt zijn (het 

gaat om een periode van slechts 3 jaar) om harde uitspraken te doen over de ontwikkeling van de 

concentraties PFAS in het oppervlaktewater.  
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4.3 Resultaten drinkwaterwinningen 

Uit de resultaten met betrekking tot de drinkwaterwinningen blijkt dat in geen van de metingen uit 

de drinkwaterset concentraties PFOS en/PFOA boven de drinkwatertoetsingswaarde worden geme-

ten. Hierbij moet wel worden vermeld dat de waarde voor PFOS mogelijk in de toekomst kan wor-

den bijgesteld en dan mogelijk wel zal worden overschreden. Voor de overige stoffen (waarvoor 

geen drinkwatertoetsingswaarde is vastgesteld) geldt dat de waarde van 0,1 µg/l (de signalerings-

waarde die in de praktijk wordt gebruikt vanuit het voorzorgsbeginsel voor nieuwe verontreini-

gende stoffen) niet wordt overschreden (overigens ligt de huidige drinkwatertoetsingswaarde voor 

PFOA beneden deze waarde, maar ook deze waarde wordt niet overschreden (voor alle gemeten 

PFAS)).  

PFAS zijn in lage concentraties wel wijdverspreid aanwezig (in 99% van de metingen) in het opper-

vlaktewater dat voor drinkwaterwinning wordt gebruikt. Het grondwater dat gebruikt wordt voor 

drinkwaterwinning is relatief weinig belast met PFAS (1-4%). Zoals aangegeven in paragraaf 4.1 

heeft dit waarschijnlijk te maken met het feit dat de drinkwaterwinningen gebruik maken van het 

diepe grondwater. De kwaliteit van het water voor de drinkwaterwinningen op basis van oeverinfil-

tratie ligt globaal tussen die van grondwater en oppervlaktewater in.   
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5 Conclusies 

 

Aan de hand van de datasets van het grondwater, oppervlaktewater en de drinkwaterwinningen is 

een globaal beeld verkregen van de aanwezigheid van PFAS in het milieu in Nederland. Daaruit 

trekken wij de volgende conclusies. 

Grondwater 

• Het (relatief ondiepe) grondwater uit de landelijke monitoringsnetwerken bevat in 12% van de 

meetpunten PFOA boven de detectielimiet, en in minder dan 10% van de gevallen PFOS. Op-

vallend is dat de overschrijdingen verspreid over het land voorkomen. Bij de beperkte metin-

gen op overige PFAS worden vooral PFBA en PFHxS boven de detectiegrens aangetoond tot een 

maximum van 0,24 µg/l.  

• PFOA wordt gemeten in hogere concentraties dan PFOS. 

• PFOA wordt in meerdere meetpunten in het ondiepe grondwater aangetoond boven de drink-

watertoetsingswaarde van 0,0875 µg/l. De toetsingswaarde op interventiewaardeniveau (0,39 

µg/l) wordt niet overschreden.  

• Voor PFOS zijn geen overschrijdingen van de huidige drinkwatertoetsingswaarde gemeten. Het 

is wel mogelijk dat de drinkwatertoetsingswaarde voor PFOS in de toekomst naar beneden 

wordt bijgesteld. Maar ook in dat geval zou de drinkwatertoetsingswaarde voor PFOS slechts 

op enkele punten worden overschreden.  

• De grondwateronttrekkingen voor de drinkwaterbereiding bevinden zich op grotere diepte. In 

deze waterstroom worden in 1-4% van de meetpunten concentraties PFAS aangetroffen boven 

de detectielimiet. Drinkwatertoetsingswaarden worden in deze dataset niet overschreden of be-

naderd. 

Oppervlaktewater 

• In de algemene meetpunten in het oppervlaktewater worden in circa 50% van de gevallen een 

of meer componenten van de PFAS-groep aangetroffen boven de detectielimiet.  

• De drinkwatertoetsingswaarden worden echter niet overschreden.  

• De maximaal gemeten waarde betreft 50 ng/l PFOA of 47 ng/l GenX. 

• De AA-EQS voor PFOS, de EU-norm voor de jaargemiddelde concentratie in oppervlaktewater, 

te bereiken in 2027, wordt wel overschreden. 

Drinkwaterwinningen 

• In geen van de metingen uit de drinkwaterset zijn concentraties PFOS en/PFOA boven de 

drinkwatertoetsingswaarde gemeten.  

• Voor de overige stoffen (waarvoor geen drinkwatertoetsingswaarde is vastgesteld) geldt dat 

de waarde van 0,1 µg/l (de signaleringswaarde die in de praktijk wordt gebruikt vanuit het 

voorzorgsbeginsel voor nieuwe verontreinigende stoffen) niet wordt overschreden. 
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Tot slot 

De conclusies concentreren zich vooral op PFOA en PFOS. Van de andere PFAS, zoals PFBA, PFBS 

en GenX zijn veel minder gegevens bekend. Ze vormen echter nadrukkelijk wel een aandachtpunt. 

Het wordt steeds meer duidelijk dat ook deze stoffen wijdverbreid in het milieu voorkomen, mobie-

ler zijn, moeilijker uit het drinkwater te filteren, en eveneens toxisch. Ze zijn minder bioaccumula-

tief, maar risicogrenswaarden zijn doorgaans niet beschikbaar. 

De toetsingswaarden voor de verschillende PFAS zijn aan verandering onderhevig. In de laatste 

jaren zijn de toelaatbare dagelijkse hoeveelheden voor PFOS en PFOA in meerdere landen naar 

beneden bijgesteld. De verwachting is dat de toetsingswaarden voor PFOS in Nederland naar 

beneden dienen te worden bijgesteld en ook dat meer en meer toetsingswaarden voor andere PFAS 

zullen worden afgeleid.    
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Bijlage A Deelnemers projectgroep en klankbordgroep 
 

Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het opstellen van dit handelingskader en de onderlig-

gende documenten. In het bijzonder danken wij: 

Opdrachtgevers 

Gemeente Dordrecht 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  

 

Projectgroep 

Gemeente Dordrecht: Rob Mank 

RWS - WVL / Bodem+: Michiel Gadella 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: Frans van der Ham 

Rijksvastgoedbedrijf: Rik Holleman 

Expertisecentrum PFAS: Arne Alphenaar, Martijn van Houten, Hans Slenders 

 

Klankbordgroep 

Deelnemers Deelnemers 

Gemeente Dordrecht RWS - WVL / Bodem+ 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid RIVM 

DCMR Rijksvastgoedbedrijf 

Gemeente Amsterdam Provincie Drenthe / RUD Drenthe 

Gemeente Enschede Provincie Groningen 

Gemeente Haarlemmermeer Provincie Noord-Holland 

Gemeente Katwijk Provincie Zuid-Holland 

Gemeente Tilburg Brandweer Nederland 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
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Geraadpleegde specialisten voor interviews en/of review van documenten 

Naam Naam 

R.T.A. Hakkeling A. Tuinenburg - Jansen 

J.M. Gadella W. Tromp 

E.H.P. Brans G. van der Feltz 

A. Roeloffzen H. Gerrits 

A.H. Gaastra L. Coonen 

C. Denneman M. Baneke 

C. Overmars R. Eijsink 

M. Blondelle - Zuidema S. Beerkens 

R. Mank M.C. Schouwstra 

 

Illustraties 

Albert Kingma en Wikke Alphenaar 

Bronnen gebruikt voor illustraties: Design by vectorpocket: Freepik - Buizen, Businessmen, Firemen / Design by Labibito-

rium: Freepik - Construction signs / Design by Olga spb: Freepik - Warning signes / Design by Macrovector: Freepik - Tech-

nische bouwplaats, testopstelling / Freepik - Gears, People, Digging machine, Puzzlepieces, Trees. 

 

Expertisecentrum PFAS 

Het Expertisecentrum PFAS is een initiatief van Arcadis, TTE Consultants en Witteveen+Bos. De samenwerking 

is in 2012 opgezet omdat deze bureaus signaleerden dat PFAS-stoffen zoals PFOA en PFOS meer aandacht 

verdienen vanwege het effect op het bodem- en watersysteem. Tot deze stofgroep behoren meer dan zesdui-

zend individuele stoffen. Volgens wetenschappelijke inzichten zijn deze stoffen persistent, bioaccumulatief en 

toxisch en hebben ze schadelijke effecten op de mens. 

Het Expertisecentrum PFAS is opgericht om kennis en informatie over deze stoffen te delen. Hierbij gaat het 

om technische kennis (hoe te onderzoeken, welke veldwerk en analyse methoden gebruiken, etc.), toxicolo-

gische kennis, beleidsmatige kennis en kennis over potentiële saneringstechnieken of andere oplossingen. 

Daarnaast ontwikkelt het Expertisecentrum PFAS samen met haar deelnemers nieuwe kennis en draagt ze bij 

aan het delen van deze kennis. Dat gebeurt via deze website, het organiseren van symposia of het rapporte-

ren van projectresultaten. 
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Bijlage B Bevraagde instanties 

 

Overzicht van instanties die benaderd zijn voor data 

Brabant Water Havenbedrijf Amsterdam Rijkswaterstaat WVL/Bo-

dem+ 

Brandweer Midden West Brabant Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier 

Rijkswaterstaat Waterdienst 

 

DCMR Hoogheemraadschap Rijnland STOWA 

Deltalinqs Informatiehuis Water Universiteit van Amsterdam 

Dunea IPO  Unie van Waterschappen 

Evides KWR Watercycle Research In-

stitute 

VEWIN 

Gemeente Amersfoort Omgevingsdienst West-Holland Vitens 

Gemeente Amsterdam Omgevingsdienst Haaglanden VNG 

Gemeente Arnhem Omgevingsdienst Midden-Hol-

land 

Waternet / Waterschap Am-

stel, Gooi en Vecht 

Gemeente Breda Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid 

Waterschap Aa en Maas  

Gemeente Den Haag Omgevingsdienst Achterhoek Waterschap Brabantse 

Delta  
Gemeente Deventer Omgevingsdienst Noordzeeka-

naalgebied 

Waterschap De Dommel  

Gemeente Eindhoven Omgevingsdienst Veluwe en 

IJssel 

Waterschap Drents Overijs-

selse Delta  

Gemeente Emmen Omgevingsdienst Regio Utrecht Waterschap Hollandse Delta  

Gemeente Enschede Port of Rotterdam Waterschap Hunze en Aa's  

Gemeente Goes Provincie Drenthe Waterschap Noorderzijlvest  

Gemeente Groningen Provincie Fryslân Waterschap Rijn en IJssel  

Gemeente Haarlem Provincie Gelderland  Waterschap Rivierenland  

Gemeente Haarlemmermeer Provincie Groningen Waterschap Scheldestro-

men  Gemeente Maastricht Provincie Limburg Waterschap Vallei en Ve-

luwe  Gemeente Nijmegen Provincie Noord-Holland Waterschap Vechtstromen  

Gemeente Rotterdam Provincie Noord-Brabant Waterschap Zuiderzeeland  

Gemeente ’s-Hertogenbosch Provincie Overijssel Wetterskip Fryslân  

Gemeente Utrecht Provincie Utrecht WMD 

Gemeente Zaanstad Provincie Zuid-Holland - 

Gemeente Zwolle RUD Zeeland - 
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Bijlage C Overzicht instanties die data hebben aangeleverd  

 

Overzicht van instanties die data hebben aangeleverd 

Brabant Water (via Vewin) 

Dunea (via Vewin) 

Evides (via Vewin) 

PWN (via Vewin) 

Vitens (deels via Vewin) 

Waternet (via Vewin) 

Waterbedrijf Groningen (via Vewin) 

WML (via Vewin) 

Informatiehuis Water 

KWR 

Gemeente Haarlemmermeer 

DCMR 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Omgevingsdienst Midden-Holland 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Provincie Limburg 

Provincie Noord-Holland 

Provincie Noord-Brabant 

Provincie Utrecht 

Provincie Zuid-Holland 

Rijkswaterstaat 

Waterschap Aa en Maas  

Waterschap Brabantse Delta  

Waterschap De Dommel  

Waterschap Rijn en IJssel  
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Bijlage D PFOS en PFOA in grondwater op verschillende 

 diepten 
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