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INLEIDING 

 

Door Witteveen+Bos Belgium N.V. werd een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein 

gelegen aan de Warmoezeniersweg zn te Gent naar aanleiding van een screening van PFAS-verdachte 

activiteiten. 

 

PFAS toetsing 

Verdachte risicolocaties voor PFAS  

Gebruik terrein Activiteit Bron van verontreiniging Verspreiding 

Brandweerkazernes / 

Brandweeroefenterreinen 

Brandweeroefenplaats, 

verhard (eventueel 

met brandplaat), 

zonder wateropvang 

en -zuivering 

Regelmatig, langdurig gebruik van oa 

Fluorhoudend schuim 

Toplaag van de bodem rondom de 

verharding door afstromen en vervolgens 

insijpelen blusschuim in de bodem (1). 

Verspreiding via de lucht door blusschuim 

(en depositie in bodem of 

oppervlaktewater). Uitloging van grond naar 

grondwater, en vervolgens verspreiding via 

grondwater 

 

 

De doelstelling van het verkennend onderzoek omvat:  

 - het nagaan of er verontreiniging met PFAS aanwezig is op de onderzoekslocatie  

 - het evalueren van mogelijke impact naar mogelijke receptoren in de omgeving  

 - het bepalen van de noodzaak en urgentie voor verder onderzoek  

 - het evalueren van eventuele voorzorgs- en/of veiligheidsmaatregelen. 

 

De uittreksels uit het kadastraal plan en bijbehorende leggers zijn terug te vinden in bijlage I.1. 

 

Contactpersoon binnen Witteveen+Bos Belgium N.V. is Vincent Van De Maele, telefoonnummer 

0473/89.16.59. 

 

Voorliggend verkennend bodemonderzoek is opgesteld conform de versie van het “Onderzoeksprotocol 

verkennend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging thv risicoactiviteiten met blusschuim” daterend van 

12 augustus 2021, opgesteld door OVAM. 
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VOORSTUDIE 

 

De nodige inlichtingen voor de voorstudie zijn bekomen middels de Databank Ondergrond Vlaanderen 

(DOV-website), Geopunt Vlaanderen (internet), informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever, 

voormalige vergunningen, informatie van de OVAM, voorgaande bodemonderzoeken en -attesten en de 

topografische kaart.  

 

3.1 Omgevingskenmerken  

 

Het terrein bevindt zich volgens het gewestplan in een gebied dat bestemd is voor dagrecreatie, 

overeenkomstig met bestemmingstype IV. 

Op ca. 100 meter ten noordoosten van het oefenterrein bevindt zich woongebied (BST. III). Op ca. 50 meter 

ten oosten van het terrein bevindt zich natuurgebied (BST. I). Het oefenterrein en het natuurgebied worden 

gescheiden door de Schelde. Ten zuidwesten van het oefenterrein bevindt zich industriegebied (BST. V). 

Grenzend ten noordwesten van het terrein bevindt zich buiten-horeca (in de zomer). 

 

Mogelijke receptoren in een straal van 500 meter zijn enerzijds woonhuizen, waarvan de meeste van deze 

huizen een tuin hebben. Het is niet duidelijk of deze tuinen gebruikt wordt als moestuin, maar dit kan niet 

uitgesloten worden. Daarnaast wordt de locatie ook gebruikt door wandelaars en fietsers en wordt er in de 

zomer een zomerbar gehouden. 

 

Het dichtstbijzijnde oppervlaktewater is de Schelde aangrenzend ten oosten van het oefenterrein. 

 

De dominante windrichting ter hoogte van de onderzoekslocatie is, op basis van een meetpunt in de directe 

omgeving (Gent)1, noordoostelijk. 

  

 

1 https://nl.windfinder.com/windstatistics/gent 
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Legende windkracht (kts = knopen) 
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3.2 Geologie en hydrogeologie 

 

In de volgende tabel is de geologie ter hoogte van de onderzoekslocatie weergegeven. 

 

Tabel 3.1 Geologische opbouw van de onderzoekslocatie (Bron: “Databank Ondergrond Vlaanderen - Boringen, op 

http://dov.vlaanderen.be”) 

GEOLOGISCHE GEGEVENS 
Diepte 

(m-mv) 

Textuur Heterogeniteit en 

gelaagdheid 

Stratigrafie Doorlatendheid OM 

(%) 

Klei 

(%) 

Opmerkingen 

Decimaal 

(m/d) 

Beschrijving 

0-6.5 Klei, zand 

en grind 

Heterogeen Formatie van 

Rozebeke, 

Kruishoutem, 

Meulebeke, Melle, 

Adegem, 

Oostwinkel, Eeklo, 

Oostende, 

Herzeele 

- Redelijk – goed 

doorlatend, 

geïsoleerde, 

onafhankelijke, sterk 

versnipperde en 

heterogene aquifers 

van beperkte 

omvang 

  Schelde groep, 

rivier afzettingen 

6.5-19.5 Kleirijk 

zand 

Heterogeen Formatie van 

Hyon en 

Gentbrugge 

Kh: 0.8 

(Kv: 0.0025) 

Redelijk doorlatend   Glauconiet, 

zandsteenbanken 

en concreties 

19.5-38.5 Kleirijk 

zand met 

silt 

Heterogeen Formatie van Tielt 

en Hyon 

Kh: 0.0025 

(Kv: 

0.000321) 

Aquitard, zeer slecht 

doorlatend 

   

38.5-

136.5 

Klei met 

silt - zand 

Heterogeen Formatie van 

Kortrijk 

Kh: 0.0025 

(Kv: 

0.000321) 

Acquitqrd, zeer 

slecht doorlatend 

  Glauconiet 

 

In de volgende tabel zijn de grondwatergegevens ter hoogte van de onderzoekslocatie weergegeven. 

 

Tabel 3.2 Grondwatergegevens ter hoogte van de onderzoekslocatie  

GRONDWATERGEGEVENS  

Diepte grondwater 1,5 m-mv 

Vermoedelijke grondwaterstroming Oosten (richting Schelde) 

Kwetsbaarheid Ca1 (zeer kwetsbaar) 

Brak of zout water Nee 

Grondwaterwinningen (<500 m) 1 

Drinkwaterwinningen, waterwingebied en 

beschermingszones (<2 km) 

Nee 

 

De grondwaterwinningen in een straal van 0,5 kilometer rond de locatie worden weergegeven in volgende 

tabel. 

 

Tabel 3.3  Onttrekkingspunten in een straal van 500 m van het terrein (Bron: “Databank Ondergrond Vlaanderen -  

 Grondwatervergunningen - Geraadpleegd op 29/09/2021, op http://dov.vlaanderen.be”) 
 

Locatie onttrekking Afstand  

(m) 

Onttrekking 

m³/dag 

Onttrekking 

m³/jaar 

Diepte  

(m) 

Stroomopwaarts of stroomafwaarts 

Spesbroekstraat 17 

9032 Gent 

200 3 600 40 Stroomopwaarts (noordwestelijk) 

 

 

Zover bekend heeft deze onttrekking geen invloed op de stromingsrichting van het grondwater.  
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3.3 Historisch onderzoek - inventarisatie risico-activiteiten – inzet fluorhoudend 

blusschuim 

 

In het kader van de voorstudie werden bij de gemeente de beschikbare vergunningen en meldingen 

betreffende de huidige en voormalige PFAS-verdachte activiteiten op het terrein opgevraagd. In 

onderhavige paragraaf en tabel worden deze activiteiten dan ook kort samengevat. 

 

Korte beschrijving van de activiteiten die mogelijk verontreiniging met PFAS veroorzaakten: 

Oefenterrein op het einde van de openbare weg gebruikt voor brandweeroefeningen. Hierbij werd mogelijks 

PFAS-houdend schuim gebruikt. De exacte periode waarin oefeningen gehouden werden is onbekend, al zou 

dit op basis van telefonisch contact met de gemeente, tot maximaal 1995 geweest zijn. In eerste instantie 

werden door de gemeente ook perceel 346r/2 als PFAS-verdacht aangeduid. Echter, gezien het oefenterrein 

zich, op basis van informatie van de gemeente, enkel op openbaar domein bevond, werd dit perceel dan ook 

niet meegenomen in kader van voorliggend verkennend bodemonderzoek. 

 

Tabel 3.4  Inventarisatie van de PFAS-verdachte risico-activiteiten op de onderzoekslocatie 

Activiteit (huidige 

en voormalige) 

Geschatte 

omvang 

risico-locatie 

(m²) 

Tijdsperiode 

activiteit 

Bodembeschermende 

maatregelen aanwezig 

Kans op 

vrijkomen PFAS 

in grond of 

grondwater 

Brandweer 

oefenplaats 

ca. 500 Onbekend - 

max. 1995 

J (asfalt) + N (onverharde 

stroken aan de zijkant) 

Groot 

 

 

3.4 Resultaten voormalige bodemonderzoeken 

 

In het kader van de voorstudie is tevens bekeken of er al eerder bodemonderzoeken, grondverzet of 

saneringen op de onderzoekslocatie zijn uitgevoerd. Deze informatie is dan meegenomen bij het definiëren 

van de onderzoeksopzet. Indien van toepassing is een uitgebreid verslag van deze bodemonderzoeken 

opgenomen in bijlage III.6. 

 

Tabel 3.5 Overzicht voormalige onderzoeken 
 

Overzicht van onderzoeken en saneringen op deze percelen 

Perceel ID OBO/BBO/BSP (1) Besluit 

44074H0287/00_000 - Nog geen voorgaande onderzoeken uitgevoerd 

 

(1) Oriënterend bodemonderzoek (OBO), beschrijvend bodemonderzoek (BBO), bodemsaneringsproject (BSP), 

bodemsaneringswerken (BSW, nazorg, site-onderzoek, risicobeheersplan, beperkt BBO, beperkt BSP, … 

 

 

3.5 Terreinbezoek 

 

In het kader van het vooronderzoek werd op 26/08/2021 een terreinbezoek afgelegd door de 

projectmedewerker Jonas Mareen.  

 

De onderzoekslocatie is gelegen aan het einde van een openbare baan die vooral door wandelaars en 

fietsers gebruikt wordt. Aangrenzend ten noordwesten van het oefenterrein is een terrein dat in de zomer 

gebruikt wordt voor buiten-horeca. Aangrenzend ten zuiden van het terrein is een klein bos met 

wandelpaden. Ten oosten van het terrein bevindt zich de Schelde, (Vertakking De Pauw) met aan de 

overkant ook wandelpaden. Het terrein zelf is verhard (asfalt) maar is omringd door onverharde stroken 

waarop veldwerk mogelijk is.  
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4 EEN SELECTIE VAN DE FOTO’S GENOMEN TIJDENS HET TERREINBEZOEK ZIJN 

OPGENOMEN IN BIJLAGE III.2. 

 

 

 

 

BEPALING VAN DE BEMONSTERINGSSTRATEGIE 

 

Op basis van de voorstudie wordt per zone de verontreinigingshypothese en bemonsteringsstrategie 

opgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bemonsteringsstrategieën uit het “Onderzoeksprotocol 

verkennend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging thv risicoactiviteiten met blusschuim” daterend van 

12 augustus 2021, opgesteld door OVAM. 

 

4.1 Staalnames ikv verkennend bodemonderzoek  

 

Voor de screening van deze bronlocatie worden 5 boringen voorzien tot 0,5 m-mv, waarbij de toplaag (0-15 

cm-mv) telkens geanalyseerd wordt op PFAS. De boringen worden verspreid over de onverharde randen van 

het oefenterrein. Ook werd .ter hoogte van de Schelde, bijkomend een slibstaal genomen (B6). Oorspronkelijk 

werd ook 1 peilbuis voorzien. Het plaatsen van deze peilbuis was echter niet mogelijk, aangezien ter hoogte 

van alle boringen een verharding aanwezig was vanaf 0,5 m-mv over het gehele oefenterrein die niet manueel 

doorboorbaar was.  

Naast de 5 boringen op het terrein werd ook 1 slibstaalname voorzien van de waterbodem van de Schelde, 

die aan het terrein grenst.  

 

Omdat er bij de analyseresultaten voor het vaste deel van de aarde geen ernstig verhoogde concentraties 

werden vastgesteld en er geen aanwijzingen zijn dat het grondwater verontreinigd is, werd ook het plaatsen 

van (machinale) peilbuizen in een latere fase niet noodzakelijk geacht. 

 

4.2 Samenvattende tabel 

 

Op de volgende pagina is in een samenvattende tabel de bemonsteringsstrategie gepresenteerd. 

 

 

 



17 | 25 0000128030 Witteveen+Bos Belgium N.V. | Definitief 

Tabel 4.1 Samenvattende tabel bemonsteringsstrategie 
 
 

Nummer en oppervlakte 

kadastraal perceel 

Verdachte zones en 

oppervlakte 

Bodem-

bescherming 

Verdachte 

bodemlaag 

Aantal boringen 

(incl. pb) 

Aantal 

peilbuizen 

Aantal analyses vaste 

deel aarde 

Aantal analyses 

grond- water 

44074H0287/00_000 

500 m2 

Oefenterrein brandweer Asfalt + 

onverhard 

0,00-0,15 m-mv 6 0 6 0 

Samenvatting Totaal aantal boringen (incl. 

peilbuizen) 

Totaal aantal 

peilbuizen 

 6 0 
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RESULTATEN VAN TERREIN- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 

 

5.1 Terreinonderzoek en staalname 

 

Alle monsternames, opgenomen in dit verslag, gebeurden conform de OVAM richtlijnen, gepubliceerd in het 

"Compendium voor Monsterneming en Analyse”, goedgekeurd bij Ministerieel besluit. Hierbij werd ook 

rekening gehouden met de meest recente richtlijnen aangaande de bemonstering van PFAS-verdachte 

stalen zoals opgenomen in ‘Richtlijnen PFAS onderzoek’ (dd. 03/06/2020).1 De PFAS-checklist die ingevuld 

tijdens het veldwerk, werd opgenomen in Bijlage III.3. 

 

Het veldwerk werd uitgevoerd door Witteveen+Bos Belgium N.V., Posthoflei 5, bus 1, 2600 Antwerpen - 

Berchem op 26/08/2021. 

 

Het volledige boorverslag met betrekking tot de waargenomen bodemopbouw en grondwaterstand op het 

terrein is opgenomen in bijlage III.4. 

 

5.2 Weergave van de analyseresultaten 

 

 

5.2.1 Referentiewaarden 

 

Op 29 oktober 1995 ging het decreet van de Vlaamse regering van 22 februari 1995 betreffende de 

bodemsanering van kracht (B.S. 29/4/1995 en wijzigingen). Dit decreet werd door de Vlaamse regering 

opgeheven. Het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober 2006 

(B.S. 22/01/2007, en wijzigingen) trad in werking op 01/06/2008. In het decreet wordt een onderscheid 

gemaakt tussen streefwaarden, richtwaarden en bodemsaneringsnormen. 

 

In het uitvoeringsbesluit (Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van 

het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO: B.S. 22 april 

2008, en wijzigingen) werden normen vastgelegd voor de streefwaarden, de richtwaarden en de 

saneringswaarden van verontreinigende stoffen in de bodem en het grondwater.  

 

Streefwaarden beantwoorden aan het gehalte van verontreinigde stoffen in de bodem of grondwater dat als 

normale achtergrond in niet-verontreinigde bodems met vergelijkbare bodemkenmerken wordt 

teruggevonden.  

 

Richtwaarden beantwoorden aan het niveau van verontreiniging waaronder de bodem al zijn functies kan 

vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd. 

 

Bodemsaneringsnormen beantwoorden aan een niveau van verontreiniging, waarbij ernstige nadelige 

gevolgen kunnen optreden voor mens en milieu. Er is sprake van een ernstige verontreiniging als deze 

bodemsaneringsnormen worden overschreden.  

 

 

1 https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijn_PFAS-onderzoek.pdf  
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Tevens wordt er in het voorstel onderscheid gemaakt tussen verschillende bestemmingstypes (I: bosgebied, 

II: agrarisch gebied, III: woongebied, IV: recreatiegebied en V: industriegebied). Terreinen gelegen in 

waterwingebieden en beschermingszones type I, II en III worden volledig ingedeeld in bestemmingstype I.  

 

Verder dient voor de beoordeling van een eventuele verontreiniging rekening gehouden te worden met het 

tijdstip van het tot stand komen van de verontreiniging. Hiervoor wordt een onderscheid gemaakt tussen 

historische, nieuwe en gemengde verontreiniging. 

 

Historische bodemverontreiniging is verontreiniging tot stand gekomen vóór 29/10/1995. 

 

Nieuwe bodemverontreiniging is verontreiniging tot stand gekomen na 28/10/1995. 

 

Gemengde bodemverontreiniging is verontreiniging die gedeeltelijk vóór en gedeeltelijk na de 

inwerkingtreding van het decreet tot stand gekomen is, voor zover de twee soorten bodemverontreiniging 

niet kunnen worden onderscheiden. 

 

 

Voor de toetsingswaarden voor PFOS en PFOA wordt gebruik gemaakt van het document ‘Toetsingswaarden 

voor PFOS en PFOA in bodem en grondwater’ (OVAM, d.d. 03/2021). Ook de som van alle kwantitatieve 

parameters kan getoetst worden conform de huidig geldende OVAM-richtlijnen beschreven in ‘Richtlijn 

PFAS-onderzoek’(OVAM, d.d. 03/2021). Dit zijn evenwel nog maar voorstellen en kunnen dus nog niet als 

definitief beschouwd worden. 

+ zie mail. 

 

5.2.2 Analyseresultaten bodem- en grondwaterstalen 

 

 

De analyseresultaten van de bodem- en grondwaterstalen kan men terugvinden in de volgende tabellen. 

 

De toetsingswaarden zijn niet afhankelijk van de gehaltes organisch materiaal, klei en pH., waardoor deze 

ook niet werden geanalyseerd op de bodemstalen Voor de toetsing werden hierom de standaardwaarden 

ingevuld, zonder dat deze een verdere invloed hebben. Concreet komt dit neer op een organisch stofgehalte 

van 1 % een kleigehalte van 2% en een pH van 7. 

 

Waarden die het voorstel tot streefwaarde overschrijden, maar niet de saneringsnorm worden cursief 

weergegeven. Concentraties die het voorstel tot richtwaarde overschrijden worden onderstreept. 

Concentraties die het voorstel tot bodemsaneringsnormen voor het welbepaalde bestemmingstype 

overschrijden werden weergegeven in vet. 

 

De stalen werden geanalyseerd op de 28 kwantitatieve parameters en 8 indicatieve parameters, zoals 

voorgesteld door OVAM in het onderzoeksprotocol Onderzoeksprotocol verkennend bodemonderzoek voor 

PFAS-verontreiniging thv risicoactiviteiten met blusschuim” (d.d. 08/2021). De analysecertificaten zijn terug te 

vinden in Bijlage III.4. 

. 
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Tabel 5.1 Analyseresultaten grondmonsters  

 

Grondmonster SW RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 1 (0,00-0,15) 2 (0,00-0,15) 3 (0,00-0,15) 

Gebruikte organische stofgehalte      (%) #2 #2 #2 

Gebruikte kleigehalte      (%) #10 #10 #10 

pH-KCL       #7 #7 #7 

          

Kadastraal perceel       0000 0000 0000 

Bestemmingstype       IV IV IV 

Diepte boring (m -mv)       0,50 0,50 0,50 

Traject (m -mv)       0,0-0,15 0,0-0,15 0,0-0,15 

Datum bemonstering       26-08-2021 26-08-2021 26-08-2021 

          

OVERIG          

Droge stof      % m/m 87,5 76,7 74,7 

ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

          

PFAS          

2,3,3,3-tetrafluor-2-

(heptafluorpropoxy)propionzuur 

     µg/kg ds < 1 < 1 < 1 

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluorbutaanzuur      µg/kg ds 1,3 2,7 0,8 

perfluordecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 0,7 < 0,2 

perfluordodecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 0,4 < 0,2 

perfluorheptaanzuur      µg/kg ds 1,6 2,5 0,7 

perfluorhexaanzuur      µg/kg ds 5 4,5 1,4 

perfluornonaanzuur      µg/kg ds < 0,2 1,3 < 0,2 

perfluoroctaansulfonamide      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluorpentaanzuur      µg/kg ds 5,6 13 2 

perfluortridecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 
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Grondmonster SW RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 1 (0,00-0,15) 2 (0,00-0,15) 3 (0,00-0,15) 

perfluortetradecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluorundecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 0,6 < 0,2 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur      µg/kg ds 3,7 10 < 0,3 

perfluorhexadecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluoroctadecaanzuur      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur      µg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3 

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur      µg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluoroctaansulfonylamide(N-

methyl)acetaat 

     µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

bisperfluordecyl fosfaat      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

N-ethyl perfluoroctaansulfonamide      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

N-methyl perfluoroctaansulfonamide      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

som lineair en vertakt perfluoroctaanzuur 1,00 3,00 514 643  µg/kg ds 0,3 0,4 0,9 

som lineair en vertakt perfluoroctylsulfonaat 1,50 3,00 88,0 110  µg/kg ds 1,2 5,5 4,8 

perfluornonaan-1-sulfonzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluordodecaansulfonzuur      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

decafluor(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)-

cyclohexaansulfonzuur 

     µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

bis[2-(perfluorhexyl)ethyl] fosfaat (6:2 

diPAP) 

     µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

6:2/8:2 fluortelomerfosfaatdiester      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)  8    µg/kg ds 18,7 41,6 10,6 
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Grondmonster SW RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 4 (0,00-0,15) 5 (0,00-0,15) 6 (4,00-4,15) 

Gebruikte organische stofgehalte      (%) #2 #2 #2 

Gebruikte kleigehalte      (%) #10 #10 #10 

pH-KCL       #7 #7 #7 

          

Zone          

Kadastraal perceel       0000 0000 0000 

Bestemmingstype       IV IV IV 

Diepte boring (m -mv)       0,50 0,50 4,15 

Traject (m -mv)       0,0-0,15 0,0-0,15 4,0-4,15 

Datum bemonstering       26-08-2021 26-08-2021 26-08-2021 

          

OVERIG          

Droge stof      % m/m 79 85,4 44,7 

ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

          

PFAS          

2,3,3,3-tetrafluor-2-

(heptafluorpropoxy)propionzuur 

     µg/kg ds < 1 < 1 < 1 

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluorbutaanzuur      µg/kg ds 2,3 0,5 < 0,2 

perfluordecaanzuur      µg/kg ds 0,5 < 0,2 < 0,2 

perfluordodecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluorheptaanzuur      µg/kg ds 2 0,3 < 0,2 

perfluorhexaanzuur      µg/kg ds 2,7 0,4 < 0,2 

perfluornonaanzuur      µg/kg ds 0,6 < 0,2 < 0,2 

perfluoroctaansulfonamide      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 0,2 

perfluorpentaanzuur      µg/kg ds 5,5 < 0,2 < 0,2 
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Grondmonster SW RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 4 (0,00-0,15) 5 (0,00-0,15) 6 (4,00-4,15) 

perfluortridecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluortetradecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluorundecaanzuur      µg/kg ds 0,2 < 0,2 < 0,2 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur      µg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3 

perfluorhexadecaanzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluoroctadecaanzuur      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 2,9 

1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur      µg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3 

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur      µg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 3 

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

bisperfluordecyl fosfaat      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

N-ethyl perfluoroctaansulfonamide      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

N-methyl perfluoroctaansulfonamide      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

som lineair en vertakt perfluoroctaanzuur 1,00 3,00 514 643  µg/kg ds 2,4 < 0,2 < 0,2 

som lineair en vertakt perfluoroctylsulfonaat 1,50 3,00 88,0 110  µg/kg ds 9,7 0,9 0,7 

perfluornonaan-1-sulfonzuur      µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

perfluordodecaansulfonzuur      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

decafluor(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)-

cyclohexaansulfonzuur 

     µg/kg ds < 0,2 < 0,2 < 0,2 

bis[2-(perfluorhexyl)ethyl] fosfaat (6:2 diPAP)      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 1 

6:2/8:2 fluortelomerfosfaatdiester      µg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 

som poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)  8    µg/kg ds 25,9 2,1 6,8 
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EVALUATIE VAN DE RESULTATEN 

 

Dit hoofdstuk beschrijft per verontreiniging de resultaten en conclusies die zijn geformuleerd. 

 

Zie voor een duidelijke situering van de percelen, zones, potentiële verontreinigingsbronnen, boringen, 

peilbuizen en staalnames in de voorgaande hoofdstukken.  

 

 

6.1 Verontreiniging 1 - PFAS in het vaste deel van de aarde 

 

Bij boringen B2, B3 en B4 werden verhoogde PFOS-concentraties aangetroffen, tot boven de richtwaarde 

(maximaal 9,7 µg/kg ds thv B4). Bij deze boringen en bij B1 wordt ook de richtwaarde van de totale som 

perfluorkoolwaterstoffen overschreden (maximaal 41,6 µg/kg ds thv B2). De streefwaarde voor PFOA wordt 

enkel bij B4 overschreden (2,4 µg/kg ds).  

 

De voormalige oefenplaats met PFAS-houdend  schuim kan als bron van deze verontreiniging beschouwd.  

Gezien de het gebruik als oefenplaats tot maximaal 1995 gebeurde, kan deze verontreiniging als historisch 

beschouwd worden. 

 

Er is dus een verontreiniging van PFAS aanwezig in de grond, echter is er geen DAEB in de grond 

vastgesteld voor deze concentratie (Bijlage III.6). 

 

6.2 Verontreiniging 1 - PFAS in het grondwater 

 

Aangezien het niet mogelijk was manueel een peilbuis te plaatsen en er geen aanwijzingen zijn voor een 

eventuele verontreiniging in het grondwater, werd ook het plaatsen van (machinale) peilbuizen in een latere 

fase niet noodzakelijk geacht. 
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BESLUIT 

 

 

7.1 Samenvattend besluit 

 

Door Witteveen+Bos Belgium N.V. werd een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein 

gelegen aan de Warmoezeniersweg zn te Gent naar aanleiding van een screening van PFAS-verdachte 

activiteiten. 

 

Huidige en historische activiteiten: 

Oefenterrein brandweer waarbij mogelijks PFAS-houdend schuim gebruikt werd tot uiterlijk 1995.. 

 

Dit heeft als gevolg dat het terrein mogelijk verontreinigd is met de volgende stoffen: PFAS. 

 

7.2 Besluit openbaar domein thv Warmoezeniersweg 

Op het oefenterrein worden licht verhoogde concentraties PFOS en totale som perfluorkoolwaterstoffen 

aangetroffen (boven de richtwaarde) in de grond. Deze verontreiniging is te linken aan het gebruik als 

oefenterrein tot maximaal 1995 en kan dus als historisch beschouwd worden. Er werd evenwel geen DAEB 

vastgesteld. Er dient dan ook, conform het onderzoeksprotocol, geen prioriteitsklasse te worden bepaald. 

 

Er zijn geen voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen noodzakelijk ten opzichte van de no regret 

maatregelen zoals op datum van ondertekening van dit rapport vermeld op 

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/no-regret-maatregelen-brandweeroefenterreinen-en-sites-van-

een-zware-industriele-brand. 

 

7.3 Samenvatting verontreinigingen 

 

Referentienummer 

verontreiniging 

Omschrijving Bron/locatie Motivatie aard Parameters 

Verontreiniging waarvoor geen verder bodemonderzoek nodig is 

Historische verontreiniging 

1 PFAS in grond Thv historisch 

oefenterrein 

De oefenplaats werd 

tot maximaal 1995 

gebruikt 

PFOS 

 

 

 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fpfas-vervuiling%2Fno-regret-maatregelen-brandweeroefenterreinen-en-sites-van-een-zware-industriele-brand&data=04%7C01%7Ckristel.declercq%40ovam.be%7Cea65f736c9444c9b0bbc08d995571ace%7Cfce70dadc0314cf8a6fced5dc11e9d17%7C0%7C0%7C637705023611726774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oMMbwMUuC6c8%2B%2BWBkK7SCeEZ9VZmmhknBxsEnfpc%2B6A%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fpfas-vervuiling%2Fno-regret-maatregelen-brandweeroefenterreinen-en-sites-van-een-zware-industriele-brand&data=04%7C01%7Ckristel.declercq%40ovam.be%7Cea65f736c9444c9b0bbc08d995571ace%7Cfce70dadc0314cf8a6fced5dc11e9d17%7C0%7C0%7C637705023611726774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oMMbwMUuC6c8%2B%2BWBkK7SCeEZ9VZmmhknBxsEnfpc%2B6A%3D&reserved=0
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BIJLAGE: DEEL 2 KAARTENMATERIAAL 
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II.1 Detailplan onderzoekslocatie 
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II.2 Detailplan van de aangetroffen bodemverontreiniging 
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II.3 Detailplan van de aangetroffen grondwaterverontreiniging 

 

Niet van toepassing. 
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BIJLAGE: DEEL 3 OVERIGE BIJLAGEN 
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III.1 Voormalige en recente milieu- en omgevingsvergunning 
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III.2 Fotoreportage 

 

 

  



FOTOREPORTAGE

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE  Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751

Project

Opdrachtgever

Projectcode

Datum fotoreportage

Kristallijn PFAS

OVAM

0000128030

7 oktober 2021

Afbeelding 1. Overzicht van de onderzoekslocatie

Afbeelding 2. Overzicht van de onderzoekslocatie
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Afbeelding 3. Overzicht van de onderzoekslocatie

Afbeelding 4. Overzicht van de onderzoekslocatie
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Afbeelding 5. Overzicht van de onderzoekslocatie

Afbeelding 6. Overzicht van de onderzoekslocatie
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III.3 PFAS-checklist 
  



CHECKLIST PFAS (PER- AND POLYFLUOROALHYL SUBSTANCES) STAALNAME

 

Datum staalname:
Naam staalnemer:
Staalname locatie:

 

1 KLEDIJ / PBM'S EN VELDWERKERS

geen botten / kledij dat het materiaal Gore-Tex

TM

, Teflon ®, Tyvek ®, LDPE bevat  ;                           

veiligheidsschoenen en botten zijn gemaakt van polyurethaan (PU/PUR)   of PVC ;

geen materialen die Tyvek ® bevatten;
kledij is niet gewassen met wasverzachter;
regenkledij is gemaakt uit:

polyurethaan (PU/PUR) ;

polyvinylchloride (PVC) ;
geen met waterafstotende productne behandelde kledij;

veldmedewzerkers hebben op de dag van staalname geen van volgende producten gebruikt:
cosmetica;
vochtinbrengende middelen;
handcrème;
zonnecrème;
anti-muggenmelk;
gerelateerde producten.

 

2 VELDWERKMATERIAAL

geen Teflon (PTFE) of LDPE (lagedichtheidpolyetheen) (bijvoorbeeld landbouwfolie, plastiek zakjes, vuilzakken, etc.) 
bevatten materialen op de werf;
alle staalname materiaal is gemaakt van:

roestvrijstaal

HDPE (hogedichtheidspolyetheen) ;

polypropyleen (PP) ;
silicone;

geen plastiek clipboards, ringmappen, hardcover notitieboeken, waterproof veldwerkboeken (waterafstotend papier);
geen lijmen op de site (bijvoorbeeld post-it);
geen koelelementen met koelvloeistof op de site. Enkel gebruik van ijs toegestaan;
enkel zuiver kraanwater mag gerbuikt worden voor het reinigen van staalname materiaal;
afwassen gebeurd met volgende producten:

alconox;
liquinox;

opgeboord materiaal niet uitspreiden op landbouwfolie.

 

Versie 1

Instructie 2021-07-07

Checklist PFAS 2021-07-07

Pagina 1 van 2

Pagina 1 van 2Pagina 1 van 2

MARJ7
Typemachine
26/08/2021

MARJ7
Typemachine
Farid Ahmad

MARJ7
Typemachine
Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent



3 STAALNAME RECIPIËNTEN

staalname recipiënten gemaakt van:

polypropyleen ;

HDPE ;
geen glas;

doppen staalname recipiënten hebben geen dichtingsring/dichtingsplastiek en zijn gemaakt van:

polypropyleen ;

HDPE .

4 VOEDINGSVOORSCHRIFTEN

geen etenswaren in staalname omgeving;
geen eten verpakt in volgende recipiënten:

pizzadozen;
vetafstotend papier;
plastiekfolie.

 

Indien er niet voldaan is aan de bovenstaande punten zal de veldmedewerker samen met de projectmanager kijken welk item niet 
voldoet en waarom niet. Dit zal gebeuren vòòr het aanvatten van het veldwerk. De projectmanager zal bepalen welke acties nodig zijn 
om te voldoen aan alle voorschriften en zal het probleem en de te nemen acties onderstaand duidelijk omschrijven.

Het item of de veldmedewerker die niet voldoet aan de voorschriften zal verwijderd worden van de staalname locatie totdat alle 
voorschriften zijn nageleefd of de impact van het probleem op de staalname duidelijk gekend en als aanvaardbaar aanzien kan 
worden.

Omschrijf het probleem waarom niet voldaan kan worden aan de voorschriften en de actie/oplossing voor het probleem.

Projectleider:
Datum en tijd:
Handtekening projectleider

Versie 1

Instructie 2021-07-07

Checklist PFAS 2021-07-07

Pagina 2 van 2

Pagina 2 van 2Pagina 2 van 2

MARJ7
Typemachine
Jonas Mareen

MARJ7
Typemachine
26/08/2021
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III.4 Boorprofielen 

 

Overzicht van de profielen met X/Y/Z-coördinaten: 

 

Datum plaatsing Naam X-coördinaat 

(m) 

Y-coördinaat 

(m) 

Z-coördinaat (m TAW) 

26/08/2021 B1 106250.69 190526.28 9 

26/08/2021 B2 106245.25 190510.94 9 

26/08/2021 B3 106256.77 190496.38 9 

26/08/2021 B4 106263.34 190507.05 9 

26/08/2021 B5 106265.68 190521.97 9 

26/08/2021 B6 106267.30 190505.50 9 

 

 

 

  



Projectcode: 0000128030

Boring: 3

Datum plaatsing: 26-8-2021

0
1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk wortelhoudend, matig
baksteenhoudend, matig
metselpuinhoudend,
donkerbruin, River50

Boring: 4

Datum plaatsing: 26-8-2021

0
1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk wortelhoudend, matig
baksteenhoudend, matig
metselpuinhoudend,
donkerbruin, River50



Projectcode: 0000128030

Boring: 5

Datum plaatsing: 26-8-2021

0
1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk wortelhoudend, matig
baksteenhoudend, matig
metselpuinhoudend,
donkerbruin, River50

Boring: 2

Datum plaatsing: 26-8-2021

0
1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk wortelhoudend, matig
baksteenhoudend, matig
metselpuinhoudend,
donkerbruin, River50



Projectcode: 0000128030

Boring: 1

Datum plaatsing: 26-8-2021

0
1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk wortelhoudend, matig
baksteenhoudend, matig
metselpuinhoudend,
donkerbruin, River50

Boring: 6

Datum plaatsing: 26-8-2021

0

100

200

300

400
1

waterspiegel0

Water, Edelmanboor

400

Slib, Edelmanboor415



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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III.5 Analysecertificaten 

 

 

  



T.a.v. Jonas Mareen
Gorislaan 49
B-1820  STEENOKKERZEEL

Datum: 06-Sep-2021

BELGIUM

WBB Vlaanderen

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Aug-2021

OVAM PFAS GENT WARMOEZENIERWEG

0000128030
2021139528/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Bezoek adres:

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 46, 3771NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

belgie-env@eurofins.be

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



OVAM PFAS GENT WARMOEZENIERWEG

1 2 3 4 5

1/4

0000128030

Analysecertificaat

06-Sep-2021/11:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

30-Aug-2021

2021139528/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-Sep-2021

A,B,V

Bodemkundige analyses

V 87.5% (m/m) 76.7 74.7 79.0 85.4Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

1.3µg/kg ds 2.7 0.8 2.3 0.5Perfluor-n-butaanzuur (PFBA)

5.6µg/kg ds 13 2.0 5.5 <0.2Perfluor-n-pentaan zuur (PFPeA)

5.0µg/kg ds 4.5 1.4 2.7 0.4Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)

1.6µg/kg ds 2.5 0.7 2.0 0.3Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)

0.3µg/kg ds 0.4 0.9 2.4 <0.2som PFOA

<0.2µg/kg ds 1.3 <0.2 0.6 <0.2Perfluor-n-nonaan zuur (PFNA)

<0.2µg/kg ds 0.7 <0.2 0.5 <0.2Perfluor-n-decaanzuur (PFDA)

<0.2µg/kg ds 0.6 <0.2 0.2 <0.2Perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)

<0.2µg/kg ds 0.4 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoA)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA(

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)

1.2µg/kg ds 5.5 4.8 9.7 0.9som PFOS

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-1-decaansulfonzuur (PFDS)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.24:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)

3.7µg/kg ds 10 <0.3 <0.3 <0.36:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)

<0.3µg/kg ds <0.3 <0.3 <0.3 <0.38:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)

<0.3µg/kg ds <0.3 <0.3 <0.3 <0.310:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.28:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 

diPAP)

<1.0µg/kg ds <1.0 <1.0 <1.0 <1.0GenX

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.24,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (ADONA)

1

2

3

4

5

1 (0-15)

2 (0-15)

3 (0-15)

4 (0-15)

5 (0-15) 12246798

12246797

12246796

12246795

12246794

Eurofins Analytico B.V.

Bezoek adres:

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 46, 3771NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Grond Vlaanderen/BHG

Grond Vlaanderen/BHG

Grond Vlaanderen/BHG

Grond Vlaanderen/BHG



OVAM PFAS GENT WARMOEZENIERWEG

1 2 3 4 5

2/4

0000128030

Analysecertificaat

06-Sep-2021/11:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

30-Aug-2021

2021139528/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-Sep-2021

A,B,V

<0.2µg/kg ds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur

19µg/kg ds 42 11 26 2.2som PFAS
1)1)1)1)1)

<0.5µg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.5perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
1)1)1)1)1)

<0.5µg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.5perfluor-1-dodecaansulfonzuur (PFDoS)
1)1)1)1)1)

<0.5µg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.5N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
1)1)1)1)1)

<0.5µg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.5N-Ethyl perfluoroctaansulfonamide 

(EtFOSA)
1)1)1)1)1)

<0.5µg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.5N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)
1)1)1)1)1)

<0.5µg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.5N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat(

EtFOSAA)
1)1)1)1)1)

<0.5µg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.56:2 fluortelomeerfosfaat diester  (6:2 

DiPaP)
1)1)1)1)1)

<0.5µg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.56:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester

1

2

3

4

5

1 (0-15)

2 (0-15)

3 (0-15)

4 (0-15)

5 (0-15) 12246798

12246797

12246796

12246795

12246794

Eurofins Analytico B.V.

Bezoek adres:

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 46, 3771NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

Grond Vlaanderen/BHG

Grond Vlaanderen/BHG

Grond Vlaanderen/BHG

Grond Vlaanderen/BHG



OVAM PFAS GENT WARMOEZENIERWEG

6

3/4

0000128030

Analysecertificaat

06-Sep-2021/11:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

30-Aug-2021

2021139528/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-Sep-2021

A,B,V

Bodemkundige analyses

V 44.7% (m/m)Droge stof

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-butaanzuur (PFBA)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-pentaan zuur (PFPeA)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)

<0.2µg/kg dssom PFOA

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-nonaan zuur (PFNA)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-decaanzuur (PFDA)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-dodecaanzuur (PFDoA)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA(

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)

0.7µg/kg dssom PFOS

<0.2µg/kg dsPerfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)

<0.2µg/kg dsPerfluor-1-decaansulfonzuur (PFDS)

0.2µg/kg dsPerfluor-1-octaansulfonamide (PFOSA)

<0.2µg/kg ds4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)

<0.3µg/kg ds6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)

<0.3µg/kg ds8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)

<0.3µg/kg ds10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)

<0.2µg/kg ds8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 

diPAP)

<1.0µg/kg dsGenX

<0.2µg/kg ds4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (ADONA)

6 6 (400-415) 12246799

Eurofins Analytico B.V.

Bezoek adres:

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 46, 3771NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG



OVAM PFAS GENT WARMOEZENIERWEG

6

4/4

0000128030

Analysecertificaat

06-Sep-2021/11:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

30-Aug-2021

2021139528/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 06-Sep-2021

A,B,V

<0.2µg/kg dsPerfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur

<1.0µg/kg dssom PFAS
1)

<0.5µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFODA)
1)

<0.5µg/kg dsperfluor-1-dodecaansulfonzuur (PFDoS)
1)

<0.5µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
1)

<0.5µg/kg dsN-Ethyl perfluoroctaansulfonamide 

(EtFOSA)
1)

3.0µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)
1)

2.9µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat(

EtFOSAA)
1)

<1.0µg/kg ds6:2 fluortelomeerfosfaat diester  (6:2 

DiPaP)
1)

<0.5µg/kg ds6:2/8:2 Fluortelomeerfosfaat diester

6 6 (400-415) 12246799

Eurofins Analytico B.V.

Bezoek adres:

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 46, 3771NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond Vlaanderen/BHG

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021139528/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12246794 1 (0-15)

10890235956 1 0  15 26-Aug-2021

 12246795 2 (0-15)

20890235952 1 0  15 26-Aug-2021

 12246796 3 (0-15)

30890235957 1 0  15 26-Aug-2021

 12246797 4 (0-15)

40890235958 1 0  15 26-Aug-2021

 12246798 5 (0-15)

50890235949 1 0  15 26-Aug-2021

 12246799 6 (400-415)

60890486874 1 400  415 26-Aug-2021

Eurofins Analytico B.V.

Bezoek adres:

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 46, 3771NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021139528/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De component wordt conform de analysenorm indicatief aangetoond.

Eurofins Analytico B.V.

Bezoek adres:

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 46, 3771NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021139528/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode Techniek Methode referentie

W0104 CMA/2/II/A.1(g)GravimetrieDroge Stof

W0104 CMA/2/II/A.1(g)GravimetrieDroge stof

W0323 CMA 3/DLC-MSMSPFAS (28) cfr CMA

W0323 CMA 3/DLC-MSMSPFAS (8) add. cfr CMA

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Bezoek adres:

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 46, 3771NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50
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III.6 Andere bijlagen 

a. DAEB Grond 

  



Stofgroep : PFAS

Mogelijke aanwezigheid puur produkt

x nee 0 0

vermoeden 75 0

ja 100 0

Overschrijdingsfactoren (Cib of CIVb)

0,8 - <=2 75 0

>2 - <=4 100 0

>4 - <=6 125 0

>6 150 0

Noodzaak voorzorgsmaatregelen

x geen 0 0

nodig/handhaven 150 0

Andere criteria die aanleiding geven tot DAEB

x nee 0 0

ja - argumenten tot beslissing DAEB 100 0

ja - argumenten tot geen beslissing DAEB -50 0

Reden bijkomende factor:

BSOM 0

 Er is geen DAEB als gevolg van een verontreiniging met PFAS in het

vaste deel van de bodem.

 Er is een DAEB als gevolg van een verontreiniging met PFAS in het

vaste deel van de bodem.

 Er dient een bijkomende evaluatie te gebeuren voor het vaste deel van

de bodem op basis van de specifieke kenmerken van het terrein, de

ondergrond en de verontreiniging.
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x
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BLOK 1 : DAEB vaste deel van de bodem (stofgroepniveau)
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b. DAEB Grondwater 
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c. Bepaling Prioriteitsklasse 
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d. Voorgaande onderzoeken 

 

Niet van toepassing. 
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