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Toetsingskader

• Ontwerp bodemsaneringsnormen van toepassing sinds 1 april 2021 (OVAM, 05/03/2021)

Grond – woongebied (type III)

– PFOS 18 µg/kg ds (ecotox + humaantox) 
205 µg/kg ds (humaantox)

(EtFOSAA en PFOSA als precursoren van PFOS)

– PFOA 89 µg/kg ds (ecotox + humaantox) 
205 µg/kg ds (humaantox)

Grondwater

– PFOS 0,12 µg/l

(= 120 ng/l)

(idem PFOA)

 Bij overschrijding 

• Afperkend onderzoek

• Uitgebreide risico-evaluatie ikv opmaak beschrijvend bodemonderzoek (BBO) 
(humaan risico, verspreidingsrisico, ecotoxicologisch risico)
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Staalnames

• Staalnames (uitgevoerd door eBSD Abesim)

• Fase 1 van het siteonderzoek zone F

Aug/sept 2021

– 43 boringen voor grondstaalname

– 20 boringen afgewerkt tot peilbuis voor grondwaterstaalname

– 20 waterbodemstalen in vijver

• Fase 2 van het siteonderzoek zone F 

Okt/nov 2021

– Bijkomend grondwateronderzoek tot 6 en 10 m diepte (14 peilbuizen) (resultaten nog niet 
gekend)

– Oppervlaktewater vijver

– Ten zuiden en ten westen van zone F 

• 14 boringen voor grondstaalname

• Park Den Blijk, Park Schoolweg, Bibliotheek, Vredegerecht, Dendermondsesteenweg, 
Grimbergheplein, Park Bel-Air
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Zone F 
(West)

Analyseresultaten grond sterk uiteenlopend

Hoogst vastgestelde concentraties:

• Grond – tot 70 cm diepte (µg/kg.ds)

– PFOS 770 

– precursors 1200 + 93

– PFOA 61 

• Grond – dieper dan 70 cm (µg/kg.ds)

– PFOS 37 

– precursors 36 + 5,7

– PFOA 17 

• Grondwater (Fase 1) (µg/l)

– PFOS 6,1 

– EtFOSAA 3,2 + 2,4

– PFOA 28 
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Zone F 
(Centraal)

Analyseresultaten grond sterk uiteenlopend

Hoogst vastgestelde concentraties:

• Grond – tot 70 cm diepte (µg/kg.ds)

– PFOS 2100 

– precursors 1900 + 200

– PFOA 36 

• Grond – dieper dan 70 cm (µg/kg.ds)

– PFOS 49 (woningen)

270 (gracht)

– precursors 59 + 13 (woningen)

280 + 50 (gracht)

– PFOA 5,5 (woningen)

54 (gracht)

• Grondwater (1 meetpunt) (Fase 1) (µg/l)

– PFOS 2,8 

– precursors 0,6 + 1,1

– PFOA 4,8
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Zone F 
(Oost/1)

Hoogst vastgestelde concentraties:

• Grond – tot 70 cm diepte (µg/kg.ds)

– PFOS 91 

– precursors 130 + 23

– PFOA 17 

• Grond – dieper dan 70 cm (µg/kg.ds)

– PFOS 69 (woningen)

450 (beek)

– precursors 72 + 22 (woningen)

40 + 27 (beek)

– PFOA 4,6 (woningen)

6,7 (beek)

• Grondwater (1 meetpunt) (Fase 1) (µg/l)

– PFOS 0,42 

– precursors < 0,01

– PFOA 2,5 
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Zone F 
(Oost/2)

1,8 + 0,2

Hoogst vastgestelde concentraties:

• Grond – tot 70 cm diepte (µg/kg.ds)

– PFOS 94 (noord)

21 (overige)

– precursors 140 + 37 (noord)

17 + 3,3 (overige)

– PFOA 12 (noord)

3,7 (overige)

Vijver en percelen ten zuiden ervan 
maakten geen deel uit van het 
fabrieksterrein van papierfabriek De 
Naeyer.

• Grond – dieper dan 70 cm (µg/kg.ds)

– PFOS 10 

– precursors 0,8 +0,3

– PFOA 3,2 

• Waterbodem vijver (µg/kg.ds)

– PFOS 8,6 

– precursors 1,8 + 0,2

– PFOA 2,6

• Oppervlaktewater vijver (µg/l)

– PFOS 0,03 µg/l

– precursors < 0,01

– PFOA 0,13

• Grondwater – geen staalnames (Fase 1)
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Ten zuiden en ten westen van zone F

Hoogst vastgestelde concentraties:

• Grond – tot 70 cm diepte (µg/kg.ds)

– PFOS 8,3 

– precursors < 0,5

– PFOA 2,7

• Grondwater (1 meetpunt) (µg/l)

(Mechelsesteenweg)

– PFOS 0,022

– precursors < 0,01

– PFOA 0,051
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Tussentijdse evaluatie risico’s

• No-regret maatregelen volgens advies Agentschap Zorg en Gezondheid

– Zie communicatie 07/2021

• Humane risico-evaluatie

– Wordt verder geëvalueerd met blootstellingsmodel (S-Risk)

• Stofeigenschappen en toetsingswaarden PFOS en PFOA ifv voortschrijdend 
wetenschappelijk inzicht

– De impact van verontreiniging via verschillende blootstellingsroutes wordt nagegaan

– PFOS en PFOA zijn nagenoeg niet vluchtig 

• Geen uitdamping vanuit grond of grondwater naar omgevingslucht of binnenlucht

– Orale inname (ingestie) van verontreiniging met PFOS en PFOA

• Via consumptie eigen geteelde groenten 

• Via inname bodem en stof 

 Komen naar voor als meest bepalende blootstellingsroutes

 Afhankelijk van verontreiniging in bovenste bodemlaag 

 No-regret maatregelen zijn hierop afgestemd
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Tussentijdse evaluatie risico’s

• Verspreiding van verontreiniging via uitloging 

– Afhankelijk van bodem- en stofeigenschappen 

– Uitloging heeft reeds (deels) plaatsgevonden

– Verdere uitloging van verontreiniging vanuit grond naar grondwater via insijpelend 
regenwater te verwachten
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Vervolgtraject siteonderzoek zone F

• Grondverontreiniging

– Geen ondiepe grondstaalname (tot 0,7 m-mv) meer vereist voor evaluatie resultaten

– Ook onderzoek noodzakelijk in noordelijk gelegen KMO-zone

• Grondwaterverontreiniging

– Onderzoek Fase 2 in uitvoering (resultaten nog niet gekend) 

• Horizontale afperking

• Bepalen kwaliteit dieper grondwater

– Verdere afperking en evaluatie zal noodzakelijk zijn

• In noordelijke richting (KMO-zone)

• Dieper grondwater

• Verspreiding naar kanaal, Fabriekloop en Zwarte Beek/Arkenbosloop


