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1. Samenvatting stand van zaken PFOS 

1.1 Wat is PFOS? 

In het kader van de infrastructuurwerken Linkeroever en de realisatie van de Oosterweelverbinding, met name 

voor de bouw van de Linkeroever en de Scheldetunnel zullen in het projectgebied ter hoogte van de E34, 

Blokkersdijk, Sint- Annabos, de Noordknoop tot juist ten zuiden van de Blancefloerlaan werken worden uitgevoerd 

in een zone waar bodem en grondwaterverontreiniging met PFC’s aanwezig isPFAS (Per and poly Fluor Alkylated 

Substances) zijn een verzamelnaam voor stoffen die horen tot de stofgroep van de 

perfluorkoolwaterstofverbindingen of PFC’s (Per Fluor Chemicals). Binnen het projectgebied wordt deze 

verbindingen voornamelijk aangetroffen als PFOS. 

 

PFAS zijn chemisch zeer inert, bestand tegen hoge temperaturen, oppervlaktespanningverlagend en water-, vet- 

en vuilafstotend. Door deze eigenschappen kenden PFAS sinds de jaren 1960 een brede toepassing in onder meer 

brandblusschuimen, het vet-, olie- en waterafstotend maken van textiel, tapijten, papier en karton, 

antiaanbakpannen, teflon en insecticides, nevelonderdrukker bij oppervlaktebehandeling bij chroom-VI 

bewerkingen en surfactant in mijnbouw en oliewinning. 

 

Sinds de jaren 1980 is geconstateerd dat PFOS en gerelateerde verbindingen persistent en bio-accumulerend zijn 

en bij een lange termijn blootstelling mogelijk toxische en/of carcinogene eigenschappen hebben. Vanwege deze 

eigenschappen is het gebruik van PFOS binnen de EU niet meer toegelaten sinds 2009. Het gebruik van andere 

PFAS verbindingen wordt geleidelijk uitgefaseerd.  

 

PFOS en PFOA zijn slechts acuut (humaan) toxisch bij relatief hoge concentraties, die niet worden aangetroffen 

binnen het projectgebied. Bekend is dat de stoffen PFOS en PFOA bij mensen voornamelijk toxisch zijn voor de 

lever. Doordat PFAS gedurende enkele decennia breed werden toegepast, worden PFAS bij mensen 

teruggevonden in het bloed, de lever en de nieren. 

1.2 De bron 

De PFC verontreiniging ter hoogte van het projectgebied is ontstaan op het terrein van 3M. Het bedrijf bevindt 

zich ten noorden van de E34 net ten westen van het natuurgebied. 3M was in de periode van 1949 tot 2002 

wereldwijd de grootste producent van PFC’s, met name PFOS. Productielocaties lagen in de USA (Decatur, 

Alabama) en België (Zwijndrecht). In Zwijndrecht werd de productie van PFC’s begin jaren 2000 uitgefaseerd en 

stopgezet.  

1.3 Onderzoeken 

In 2006 -2007 werd in opdracht van 3M onderzoek uitgevoerd naar de PFC-verontreiniging in de directe 

omgeving van 3M. Toen was de conclusie dat er geen significante verontreiniging was waargenomen in het vaste 

deel van de bodem buiten de site van 3M.  In het grondwater werd wel een verdere verspreiding van de 

verontreiniging met PFC’s vastgesteld. Dat was gebaseerd op de toen vigerende toetsingskaders. Voor het vaste 

deel van de bodem buiten het terrein van 3M geldt dan ook (op basis van de huidig beschikbare decretale 

bodemonderzoeken) geen saneringsplicht, voor de grondwaterverontreiniging werd wel een saneringsplicht 

opgelegd door de OVAM. 
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De milieukundige bodemonderzoeken in functie van de realisatie van de Oosterweelverbinding zijn gestart in 

medio 2016 en gaven de aanwezigheid van PFC’s in zowel het vaste deel van de bodem als het grondwater weer 

binnen de projectgebieden ‘Infrastructuurwerken Linkeroever’ en ‘Scheldetunnel’.  Deze onderzoeksresultaten zijn 

verwerkt in de Technische Verslagen ‘Infrastructuurwerken Linkeroever’ en ‘Scheldetunnel’ wat betreft het vaste 

deel van de bodem en in de desbetreffende grondwateronderzoeken wat betreft de aanwezigheid van PFC’s in het 

grondwater ter hoogte van het projectgebied.   

1.4 Regelgeving en kaders 

Op het ogenblik dat de onderzoeken plaatsvonden was er zijn nog geen wettelijke normkaders voor PFOS in het 

vaste deel van de bodem in Vlaanderen van toepassing. 

 

Gezien het ontbreken van toetsingsnormen voor het vaste deel van de bodem werd begin 2018 in nauw overleg 

met de OVAM en de Grondbank een sitespecifiek toetsingskader afgeleid, dat is gebaseerd op de beschikbare 

technische en wetenschappelijke kennis alsook op specifieke wetgeving uit de ons omringende landen. Finaal 

werd een concentratie van 8 µg/kg ds gehanteerd als norm voor vrij hergebruik als bodem buiten de kadastrale 

werkzone en 70 µg/kg ds als norm voor bouwkundig bodemgebruik. 

 

Ondertussen zijn er recent door de OVAM bijkomende richtlijnen gepubliceerd rond (her)gebruik van met PFOS 

verontreinigde gronden. 

 

 In het VLAREM is, voor de lozing van bedrijfsafvalwater/bemalingswater, een indelingscriterium van 0,1 µg/l 

opgenomen.  

1.5 Resultaten bodem- en grondwateronderzoeken ter hoogte 

van de projectgebieden Infrastuctuurwerken Linkeroever en 

Scheldetunnel 

De resultaten van de bodemonderzoeken tonen aan dat in de bovenste grondlagen binnen grote delen van het 

projectgebied ‘Infrastructuurwerken Linkeroever’ en ‘Scheldetunnel’ verhoogde concentraties aan PFOS worden 

aangetroffen.  

 

De verhoogde concentraties in het vaste deel van de bodem worden aangetroffen aan beide zijden van de E34, ter 

plaatse van de Knoop Sint-Anna, bij de zuidelijke inrit van de Scheldetunnel en tot juist ten zuiden van de 

Blancefloerlaan. Luchtdepositie lijkt de belangrijkste oorzaak. In de directe omgeving van 3M variëren de 

concentraties sterk, maar bedragen de concentraties gemiddeld 30 tot 50 microgram per kg; verderop neemt dat 

sterk af. In en nabij de Palingbeek worden concentraties aangetroffen tot 1000 microgram per kg. De 

verontreiniging bevindt zich hoofdzakelijk in de bovenste grondlagen tot gemiddeld 0,5 á 1 m. Nabij het terrein 

van 3M bevindt de verontreiniging zich vaak wat dieper tot enkele meters onder het maaiveld. 

 

Op de onderstaande kaart wordt de zone waarin PFOS binnen het projectgebied wordt aangetroffen in een 

concentratie > 8 µg/kg ds geel gemarkeerd. 
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Het grondwater worden de hoogste concentraties aangetroffen in de directe omgeving van 3M. Daar treffen we in 

het freatisch grondwater concentraties sterk variërende concentraties aan van enkele µg/l tot enkele 10-tallen µg/l. 

In het diepe grondwater wordt plaatselijk en lokaal een concentratie van 1600 µg/l vastgesteld. Bij de knoop Sint-

Anna en de Scheldetunnel bedraagt de concentratie in het freatisch grondwater ongeveer 0,5 µg/l en in het diepe 

grondwater ongeveer 0,1 µg/l. Het verspreidingsgebied in het grondwater is dus aanzienlijk kleiner dan in het 

vaste deel van de bodem. 

1.6 Technische consequenties voor project 

1.6.1 Consequenties vaste deel van de bodem 

In het noordelijk projectgebied langs de gehele E34 tot iets ten zuiden van de Blancefloerlaan worden 

concentraties PFOS in de bodem aangetroffen die hoger zijn dan de maximumwaarde voor vrij hergebruik als 

bodem buiten de kadastrale werkzone (zie hoofdstuk 1.4). Die grond kan: 

- Binnen de kadastrale werkzone enkel gebruikt worden als bodem of bouwkundig bodemgebruik mits 

bijkomende voorwaarden;  

- Buiten de kadastrale werkzone als bodem wanneer de concentraties zich onder de 8 µg/kg ds bevindt; Bij 

hergebruik als bodem (met een concentratie > 8 µg/kg ds) buiten de kadastrale werkzone is een studie 

ontvangende grond of groeve noodzakelijk; 

- Als bouwkundig bodemgebruik tot een concentratie van 70 µg/kg ds worden toegepast.  

 

Volgens de huidige volumeramingen komt voor de aanleg van de Scheldetunnel en voor de infrastructuurwerken 

Linkeroever in totaal +/- 980.000 m³ grond vrij met PFOS concentraties die hoger liggen dan de norm voor vrij 

hergebruik (voor de infrastructuurwerken Linkeroever +/- 650.000 m³ en voor de Scheldetunnel +/- 330.000 m³ ). 

 

Momenteel is er geen saneringstechniek beschikbaar om met PFOS-verontreinigde grond op een duurzame en 

grote schaal te reinigingen. Het gecontroleerd hergebruiken en afschermen binnen het projectgebied is naar de 

toekomst toe de gewenste oplossing. In samenwerking met de Grondbank vzw werd voor dit specifieke 

infrastructuurproject volgende voorwaarden afgeleid. Dit zowel voor hergebruik als bodem als voor hergebruik als 

bouwkundig bodemgebruik binnen de kadastrale werkzone: 

• PFOS houdende gronden, die niet voor vrij hergebruik in aanmerking komen, (> 8 µg/kg ds) ter hoogte van 

sleuven mogen hergebruikt worden voor sleufaanvulling mits respecteren van de gelaagdheid; 
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• PFOS houdende gronden (> 8 µg/kg en < 70 µg/kg) zijn vrij aan te wenden binnen de kadastrale werkzone; 

• In kader van het standstill principe1 mag PFOS houdende bodem, die niet voor bouwkundig bodemgebruik 

in aanmerking komt, (>70 µg/kg ds) vrij hergebruikt mag worden als afdeklaag binnen de kadastrale 

werkzone, in een dikte van max. 50 cm; 

• PFOS houdende gronden (> 70 µg/kg ds) die aangewend zullen worden in een bouwkundig toepassing (bvb. 

taluds) zijn enkel aan te wenden binnen de kadastrale werkzone, mits bijkomende afdek die bestaat uit: 

o Het aanbrengen van een erosiebestendige leeflaag van 70 cm waarvan 50 cm bestaat uit een 

slecht doorlatende laag met een k-waarde kleiner dan of gelijk aan 1.10-9 m/s in combinatie 

met een folie minstens gelijkwaardig aan een HDPE-folie van 2.5 mm dikte. De leeflaag moet 

voldoen aan de voorwaarden voor hergebruik als bodem (milieuhygiënische code 211, x1z of 

x2z) of aanvoer mits SOG (studie ontvangende grond); 

o Het aanbrengen van een gelijkwaardige andere afdekmethodiek welke ter goedkeuring aan de 

toezichthoudende overheden moet worden overgemaakt. De degelijkheid ervan moet worden 

aangetoond en dient minstens gelijkwaardig te zijn aan de hogerop beschreven (dubbele) 

afdichtlaag. 

• Voor de PFOS houdende gronden dient een afzonderlijk bodembeheerrapport opgemaakt te worden. 

 

1.6.2 Consequenties grondwater 

Het tweede aspect is dat ook het grondwater verontreinigd is. Die verontreiniging bevindt zich langs de E34 tot 

aan de Charles de Costerlaan en tot in de knoop Sint-Anna. Het strekt zich dus minder ver uit dan de 

verontreiniging in het vaste deel van de bodem.  

 

Rekening houdend met het van toepassing zijnde indelingscriterium uit VLAREM II werd aan de Opdrachtnemer 

voor de infrastructuurwerken Linkeroever en Lantis een omgevingsvergunning afgeleverd voor de zuivering van 

het bemalingswater. Een lozingsnorm van 1 µg/l PFOS opgelegd voor directe lozing op de Schelde en een norm 

van 0,1 µg/l indien het bemalingswater retourneerd zou worden. 

 

Het gevolg hiervan is dat al het grondwater in het verontreinigde gebied wordt onttrokken, moet worden 

gezuiverd voordat het in de Schelde kan worden geloosd. Hiervoor is binnen de werfzone Linkeroever een 

waterzuiveringsinstallatie gebouwd.  

 

Door middel van het doorvoeren van ontwerpaanpassingen en het toepassen van aangepaste 

uitvoeringsmethodieken wordt het te bemalen volume grondwater in de verontreinigde zone zo sterk mogelijk 

beperkt. Indien er echter met PFOS-verontreinigd grondwater wordt opgepompt zal dit gezuiverd worden in 

daartoe gebouwde waterzuiveringsinstallatie.  

 

Binnen het projectgebied Scheldetunnel worden momenteel geen concentraties in het bemalingswater verwacht 

boven het indelingscriterium. Een nauwgezette monitoring is noodzakelijk. 

 

 

1 Conform artikel 164 van het VLAREBO is hergebruik van gronden (voor niet genormeerde parameters) binnen de kadastrale werkzone 
enkel mogelijk wanneer kan worden aangetoond dat: 

- er geen bijkomende verontreiniging van het grondwater wordt veroorzaakt; 
- de mogelijke blootstelling aan verontreinigende stoffen geen bijkomend risico oplevert. 
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2. Rapportering door Lantis aangaande bodem- en 
grondwaterproblematiek PFOS 

 

Lantis heeft regelmatig gerapporteerd over de bodem- en grondwaterproblematiek, en specifiek over de gevolgen 

voor het project Oosterweelverbinding.   

 

In 2017 (18 september) heeft Lantis gerapporteerd over deze PFOS bodem- en grondwaterproblematiek aan het 

Politiek Stuurcomité (Vlaamse Regering, stad Antwerpen en Havenbedrijf Antwerpen). Het Politiek Stuurcomité 

heeft toen het volgende beslist: Het Politiek Stuurcomité neemt kennis van de bodem- en grondwaterproblematiek 

en van het feit dat deze problematiek een significante budgettaire impact heeft en vraagt dat de leidend 

ambtenaren van de betrokken administraties (OVAM, VMM, ANB en BAM) zo spoedig mogelijk een voorstel van 

aanpak uitwerken dat de financiële risico’s voor het project beheersbaar houdt.  

 

In de beslissing van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 over de bijkomende activiteiten en kosten voor 

Infrastructuurwerken Linkeroever heeft de VR een principiële beslissing genomen over de kosten die voortvloeien 

uit deze saneringsplicht.   

Daarnaast kende deze problematiek en hoe hier door Lantis mee omgegaan zou worden, zijn weerslag in het 

reeds doorlopen vergunningentraject voor de infrastructuurwerken Linkeroever.  

 

Sinds de kennis over de impact op het project en de manier waarop Lantis hiermee omgaat, werd er op 

regelmatige basis gerapporteerd over dit risico. Dit zowel in de voortgangsrapportages in het kader van het 

Toekomstverbond, als in de documenten van de Vlaamse Begroting van de afgelopen jaren, alsook aan het 

Politiek Stuurcomité.   

 

In haar beslissing van 20/12/2019 heeft de Vlaamse Regering een deel van de saneringskosten toegewezen aan 

het Vlaams Fonds voor Lastendelging.  

 

In de begroting van 2021 is over PFOS het volgende opgenomen:  

PFOS Linkeroever: De sanering van grondwaterpollutie, welke einde 2018 werd vastgesteld bij de  

 opstart van het project Linkeroever en waarvoor reeds een deel gefinancierd werd vanuit het VFLD, zal 

 worden gefinancierd vanuit het Relanceplan ten belope van 23 miljoen euro.  

 

Meest recent is op de voortgangsrapportage van 25/2/2021 in het kader van het Toekomstverbond door Lantis de 

kost voor PFOS-sanering in kaart gebracht.  

De CEO van Lantis, alsook de minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken en het Rekenhof, hebben dit 

in hun toelichtingen benoemd in de (openbare) commissie voor het Vlaams Parlement, en zijn dieper ingegaan op 

de risicovoorziening voor dit risico vreemd aan project: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1683001  

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1683001

