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1 Inleiding

Aanleiding
De PFAS vervuiling in de omgeving van de 3M-site te Zwijndrecht domineert de actualiteit. Onderzoek heeft
aangetoond dat er sprake is van verhoogde PFAS, en met name PFOS, concentraties in de bodem. Er werd
recentelijk de vraag gesteld of en in welke mate de activiteiten op de werf bijdragen aan een (verhoogd) risico
op blootstelling aan PFAS1 (met name PFOS) voor mensen die in de omgeving van de werf wonen of verblijven.

Onderzoeksdoel
Het doel van deze notitie is het bepalen van het blootstellingsrisico. Hiertoe worden volgende twee
benaderingen toegepast:

- indirecte benadering: berekening op basis van de verstoffing gemeten tijdens activiteiten op de werf van de
Oosterweelverbinding en de PFAS concentraties vastgesteld in de bodem;

- directe meting: verificatie van de indirecte benadering door het uitvoeren van PFAS metingen op het
terrein.

Om een uitspraak te kunnen doen betreffende het PFAS blootstellingsrisico, wordt eerst het normenkader
toegelicht.

2 Normenkader
Op heden is er geen Belgische of Vlaamse norm betreffende de toegelaten PFAS concentratie in lucht. In een
voorgaande studie, uitgevoerd door Mensura en Stadsbader, omtrent de PFAS blootstelling binnen een
arbeidscontext grijpt men daarom terug naar de Duitse MAC-waarde2. In S-RISK wordt dan weer de TCA
gebaseerd op het normenkader van EPA gehanteerd3:

- PFOS MAC-waarde: 0,01 mg/m³ of 10 µg/m³;
- PFAS MAC-waarde:  0,005 mg/m³ of 5 µg/m³;
- PFOA TCA: 70 ng/m3 = 0,070 µg/m3 (deze is afgeleid van de TDI van EPA uit 2016 voor PFOA (20 ng/kg

lichaamsgewicht/dag voor een mens).

Een toetsing aan de MAC-waarde wordt hier als niet relevant beschouwd omdat deze meetcampagne gaat over
de blootstelling van de bevolking en dus niet enkel over blootstelling binnen een arbeidscontext. De PFOA TCA
gehanteerd in S-RISK is dan weer afgeleid van een EPA TDI uit 2016, terwijl EFSA4 recentelijk een nieuwe

1 Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) zijn de meest geproduceerde en bestudeerde stoffen die deel
uit maken van de PFASs (Per- en PolyFluorAlkyl stoffen, CnF2n+1). Geperfluoeerde alkylverbindingen zijn volledig gefluoreerd;
gepolyfluoreerde alkylverbindingen gedeeltelijk.
2 Maximaal aanvaarde concentratie.
3 VITO, ‘Proposal for soil remediation values for Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and Perfluorooctanoic acid (PFOA)’,
October 2020.
4 European Food Safety Authority.
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gezondheidskundige grenswaarde (TWI/TDI5) gepubliceerd heeft. Daarom wordt er getoetst aan het Europese
normenkader van EFSA, waarvoor het RIVM uit Nederland een toetsingskader heeft uitgewerkt.

Het document ‘Notitie: status van een EFSA-opinie en de rol van een gezondheidskundige grenswaarde in
verschillende beleidskader’ (RIVM, 15 december 2020) schets een duidelijk overzicht van de gehanteerde
grenswaarden en de doorwerking van de nieuwe TWI/TDI die in september 2020 is gepubliceerd door EFSA.
Deze gezondheidskundige grenswaarde is een wetenschappelijk afgeleide waarde die wordt gebruikt in
risicobeoordelingen, maar in België (nog) niet is geïmplementeerd in wetgeving, en geen wettelijk kader
betreft.6 Naast het gebruik voor risicobeoordeling van stoffen in voedsel, zijn gezondheidskundige
grenswaarden ook van belang voor het vaststellen van (humane) risicogrenzen voor een stof in bodem, water
en lucht.

Aangezien deze notitie gaat over blootstelling via de lucht, wordt de stand van zaken betreffende dit
milieucompartiment kort nader toegelicht. In Nederland zijn er, net zoals in Vlaanderen, geen
luchtkwaliteitsnormen voor PFAS opgenomen in de wet milieubeheer. Ook zijn er geen (indicatieve) Maximaal
Toelaatbare Risiconiveaus (MTR) vastgesteld voor PFOA in lucht. Het RIVM heeft voor deze stof ook geen
(indicatieve) gezondheidskundige grenswaarde voor inhalatie afgeleid. Omdat er geen (indicatieve) MTR’s voor
lucht zijn vastgesteld, is een mogelijke doorwerking van de nieuwe EFSA-TWI niet van toepassing. Het wordt
ook onwaarschijnlijk geacht dat er een behoefte bestaat voor nieuwe normen (MTR’s) betreffende PFOA (en
PFOS), omdat deze stoffen inmiddels zijn verboden en dus niet meer via de lucht worden geëmitteerd.

Bovenstaande toelichting toont duidelijk aan dat er geen specifiek toetsingskader voor handen is betreffende
blootstelling via de lucht (inhalatie). In de inleiding van deze notitie werd reeds toegelicht dat blootstelling aan
PFAS, afkomstig van activiteiten op de werf van Oosterweel, voornamelijk te verwachten is via stofvorming. De
blootstellingsroute die hierbij aansluit is ingestie. Stofdeeltjes worden namelijk “gevangen” in de slijmen van de
luchtwegen en slokdarm en komen zo bij doorslikken in het spijsverteringsstelsel terecht. Daarom wordt er ter
indicatie getoetst aan de gezondheidskundige grenswaarde, ook TDI genoemd. Deze toetsing heeft volgende
beperkingen:

- de veronderstelling dat de volledige ‘totaal stof’ fractie ingeademd kan worden. Echter worden de grotere
stofdeeltjes vroegtijdig tegengehouden of vallen ze zeer snel weer op de grond;

- de veronderstelling dat alle ingeademde stofdeeltjes ook daadwerkelijk worden opgenomen in het lichaam,
terwijl dit zeker niet het geval hoeft te zijn. Door het snuiten van de neus bijvoorbeeld worden een deel van
de ingeademde stofdeeltjes weer uitgescheiden.

Bij gebrek aan alternatief, en bovenstaande nadelen in acht genomen, wordt voor de toetsing toch uitgegaan
van de TDI. Bij het omrekenen van de TDI worden volgende uitgangspunten gehanteerd:

- gemiddelde gewicht van een mens: 70 kg
- gemiddelde hoeveelheid ingeademde lucht:

· 0,4 tot 0,5 liter lucht per ademhaling;
· 12 tot 15 ademhalingen per minuut;
· maximale blootstelling van 24 uur;

5 Tolerable Weekly Intake en Tolerable Daily Intake.
6 RIVM, ‘Notitie: status van een EFSA-opinie en rol van een gezondheidskundige grenswaarde in verschillende beleidskaders’,
Finaal - 15 december 2020.
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· worst case: 7,5 (l/min) * 1.440 (min/dag) * 10-3 = 10,8 m³/dag.

Tot voor de EFSA publicatie van september 2020, werd door het RIVM een TDI van 12,5 ng PFOA/kg
lichaamsgewicht gehanteerd. Uitgaande van het gemiddelde gewicht komt dit overeen met een toelaatbare
inname van 0,875 µg PFOA/dag.

Echter heeft EFSA op 17 september 2020 een nieuwe TWI/TDI gepubliceerd7. Deze TWI bedraagt 4,4 ng
PFOA/kg lichaamsgewicht, hetgeen overeenkomt met 0,00063 µg PFOA/kg lichaamsgewicht/dag. Uitgaande
van een gemiddeld gewicht van 70 kg, bedraagt de toelaatbare inname 0,044 µg PFOA/dag. Deze nieuwe
toetsingswaarde is beduidend strenger dan de vorige.

Bovenstaande toetsingswaarde is afgeleid voor PFOA. In het geval dat de analyseresultaten wijzen op de
aanwezigheid van andere PFAS, zal de concentratie worden omgerekend naar de PFOA-equivalent met behulp
van ‘relatieve potentiële factoren’ (RPF).8 Op deze manier wordt de relatieve toxiciteit van elke PFAS ten
opzichte van die van PFOA in rekening gebracht en kan er getoetst worden aan de afgeleide ‘toelaatbare PFOA
inname per dag’.

3 Indirecte benadering

3.1  Uitgangspunten

Voor een eventueel verhoogde blootstelling in de omgeving van de werf wordt vooral gekeken in de richting
van verspreiding via stof als gevolg van de werkzaamheden. Op basis van de stofeigenschappen van PFAS, die
reeds aanwezig zijn in de bodem, wordt er geen verdamping naar de lucht verwacht, maar mogelijk wel
verspreiding naar de lucht door binding aan stofdeeltjes (via verstoffing)9. Bijgevolg is de verwachting dat het
verspreidingsrisico naar de omgeving minimaal zal zijn bij afwezigheid van stofverspreiding. De aanwezigheid
van PFAS in de “vrije dampfase” als gevolg van de activiteiten voor de aanleg van de Oosterweelverbinding
wordt als niet relevant beschouwd. Hoe dan ook wordt de kans op PFOS en PFOA in de vrije dampfase
minimaal verondersteld, gezien het geldend productieverbod van beide stoffen. Een beschrijving van de
uitgevoerde stofmetingen is terug te vinden onder Hoofdstuk 3.2.

7 https://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake
8 RIVM, ‘Memorandum on the implementation of the EFSA sum TWI of PFASs’, Final 7 April 2021.
9 De vluchtigheid van een stof (dampdruk) is afhankelijk van de temperatuur en de vluchtigheid van de (vloei)stof. Zuivere stoffen met een kookpunt
hoger dan 350 °C worden als ‘niet vluchtig’ aangemerkt. De dampspanning van stoffen met een kookpunt hoger dan 350 °C is zeer laag en wordt op
fiches veelal zelfs niet vermeld omdat bij deze stoffen de verdamping doorgaans verwaarloosbaar is. Op basis van het kookpunt wordt PFOS als een
‘niet vluchtige stof’ aangemerkt. De vluchtigheid wordt normaliter beoordeeld op basis van de Henry constante en de dampdruk. Op basis van de
fysische en chemische eigenschappen wordt PFOS als een ‘niet vluchtige stof’ aangemerkt. PFOA zou op basis van het kookpunt en de
dampspanning normaliter wel als een vluchtige stof worden aangemerkt. Echter moet worden opgemerkt dat PFOA zich anders gedraagt dan
andere organische stoffen. PFOA is namelijk een sterk zuur met een (lange) organische staart. PFOA heeft een dissociatieconstante van 2,8,
waardoor alle PFOA bij een bodem pH van 6 (neutraal) als anion aanwezig is. Hierdoor is de vervluchtiging van PFOA nagenoeg nihil.
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Volgens de uitgevoerde bodemanalyses binnen ILO (werf die momenteel onder de aandacht staat), zijn de
hoogste bodemconcentraties vastgesteld bij boring B20003. Tabel 3.1 geeft de vastgestelde PFAS concentratie
weer, uitgedrukt als µg/kg d.s., alsook de omrekening naar PFOA-equivalent.

Tabel 3.1 Overzicht van de analyseresultaten van boring B20003.

PFAS Concentratie [µg/kg d.s.] RPF Concentratie [µg PFOA-eq./kg d.s.]

PFHxS 6,71 0,6 4,026

PFOS 551 2 1.102

PFOA 20,5 1 20,5

Totaal 578,21 1.126,526

3.2 Totaal stofmeting

Op de dag van uitvoering, 9 juni 2021, waren de weersomstandigheden gunstig voor het bekomen van worst
case resultaten. Het droge, warme weer met een zwakke tot matige wind, werkt stofvorming in de hand. 10 Ook
de activiteit, zoals grondverzet en transport, op de werf van de Oosterweelverbinding was representatief. De
resultaten van het onderzoek geven hierdoor een goede indruk van de potentiële verstoffing.

3.2.1 Staalname en meetlocaties

De omgevingslucht wordt met behulp van een zogenaamde high volume pomp, in combinatie met een
gekalibreerde gasteller, aangezogen doorheen een geconditioneerde en voorgewogen MCE-filter die zich in
een filterhouder bevindt. Het aanzuigdebiet wordt ingesteld op 48 l/min. Na de monstername wordt de filter
gedurende minimum 24 uur gedroogd in een exsiccator en nadien afgewogen op een analytische balans tot op
0,01 mg nauwkeurig. Het aangezogen volume uitgedrukt als m³ wordt bepaald aan de hand van de aanzuigtijd
en het ingestelde aanzuigdebiet. Op deze manier wordt een detectielimiet voor de bepaling van totaal stof
gehaald van 15 tot 20 µg/m³.

Op drie locaties op de werf zijn stofmetingen uitgevoerd. De keuze van deze meetpunten is gebaseerd op
terreinkennis (o.a. stroomvoorziening), de voorziene activiteiten op het moment van de meetcampagne en de
heersende windrichting. De meetpunten zijn zo gekozen dat er windopwaarts en windafwaarts gelegen punten
zijn en locaties met een hoge stofvormingsverwachting. Een analyse van de windrichting gedurende de
meetcampagne wordt weergegeven in Afbeelding 3.1. De overheersende windrichting tijdens de
meetcampagne is ook aangeduid op bovenstaande afbeelding. Merk hierbij op dat de windrichting tijdens de
meetcampagne (NNW) niet overeenkomt met de globaal overheersende windrichting (ZW).

Afbeelding 3.1 Analyse van de windrichting gedurende de meetcampagne.

10 Overeenkomstig de windschaal van Beaufort waait stof op bij een matige wind van 3,4 tot 5,4 m/s
(https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/windschaal-van-beaufort). Zoals te zien op de windroos, bedroeg de
windsnelheid op 9 juni 2021 2 tot 4 m/s.
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Afbeelding 3.2 geeft de ligging en naamgeving van de drie meetpunten weer (de overige meetpunten hebben
betrekking op de uitgevoerde PFAS metingen en komen later aan bod).

Per meetlocatie gelden de volgende karakteristieken. De windopwaartse of windafwaartse ligging heeft
betrekking op de windrichting op de meetdag. Foto’s ter illustratie van de meetlocaties zijn terug te vinden in
Bijlage II.

- WZI 3M: windopwaarts ten opzichte van de werf en in de directe omgeving van de 3M site. Op deze manier
wordt een eventuele invloed van de activiteiten van 3M meegenomen. Windafwaarts van het meetpunt,
maar op beperkte afstand, bevinden zich grondhopen en wordt rijdt werfverkeer heen en weer;

- K05 zuid: windafwaarts ten opzichte van de werf. Het meetpunt ligt in een bocht langst een onverharde
werfweg met veel werfverkeer. De stofmeting is meer ten noorden uitgevoerd, aangezien er hier wel een
stroomvoorziening is. Ook dit meetpunt ligt langst een onverharde werfweg met veel werfverkeer;

- ’t Rot: deze meetlocatie ligt redelijk aan de buitenkant van de werf. Meer specifiek ligt het in een bocht
waar een groot aantal vrachtwagens passeert. Ter hoogte van het meetpunt draaien de vrachtwagens van
een onverharde op een verharde weg, hetgeen zichtbaar veel stof creëert;

Onderstaand wordt de staalname in kader van de stofmetingen toegelicht. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de
uitgevoerde staalnames, het gepompte volume omgevingslucht en de duurtijd per meetlocatie. Hieruit blijkt
dat elke staalname voldoet aan de beoogde effectieve duurtijd van acht uur (= 480 min). Dit is de duurtijd die
standaard gehanteerd wordt door het labo bij uitvoering van staalnames, die bedoeld zijn voor het bepalen van
de potentiële blootstelling van arbeiders. Door praktische redenen, zijnde de tijd die nodig is om het staalname
materiaal op te zetten op de verschillende locaties, verschillen de starturen. Er is maximaal getracht om de
staalname uit te voeren tijdens de werktijden van de werf.
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Tabel 3.2 Overzicht van de uitgevoerde staalnames i.k.v. totaal stofmeting, het gepompte volume
omgevingslucht en de duurtijd.

Meetlocatie Type Start staalname Einde staalname Volume [l] Duurtijd [min]

K05 zuid totaal stof 9/06/2021 - 8:25 9/06/2021 - 16:42 14.892,4 497

WZI 3M totaal stof 9/06/2021 - 9:38 9/06/2021 - 18:09 15.674,0 511

’t Rot totaal stof 9/06/2021 - 10:03 9/06/2021 - 18:22 11.206,1 499

Afbeelding 3.2 Meetlocaties tijdens de meetcampagne van 9 juni 2021.

3.2.2 Analyseresultaten totaal stof

Zoals gezegd is de totaal stof concentratie gemeten op drie locaties.
Tabel 3.3 geeft het analyseresultaat voor ‘totaal stof’ per locatie. Het analysecertificaat van de totaal stof
analyses, alsook de PFAS analyses, is bijgevoegd in Bijlage I. Onderstaand worden de stof en PFAS
analyseresultaten weergegeven en besproken.

Op alle drie de locaties treedt er op zeer lokaal niveau een aanzienlijk stofvorming optreedt. Naast verstoffing
van grond door de wind, levert ook het werfverkeer dat rondrijdt op de onverharde en halfverharde
(repac/gebroken steenpuin) werfwegen een belangrijke bijdrage. Aangezien deze werfwegen nieuw aangelegd
zijn met proper steenpuin, is de verwachting dat de stofvorming weinig andere risicoblootstellingen met zich
meebrengt. Opgemerkt wordt dat de meting bij het ’t Rot dicht op de bron is gemeten en dat het risico dat
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deze concentratie in bewoond gebied zal komen als niet reel wordt beschouwd op basis van de afstand tot
bewoond gebied en de tussengelegen begroeiing. Desalniettemin wordt de bepaling van het blootstellingsrisico
uitgevoerd op basis van de hoogst gemeten concentratie uit onderstaande tabel.

Tabel 3.3 Analyseresultaten van de totaal stof concentratie.

Meetlocatie Component Concentratie [µg/m³]

K05 zuid - stof totaal stof 107

WZI 3M totaal stof 177

‘t Rot totaal stof 278

Ter volledigheid wordt er ook beroep gedaan op het permanente meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM). De VMM is verantwoordelijk voor het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen in Vlaanderen. Hiervoor
beschikken ze over verschillende meetpunten, verspreid over het hele gewest. Naast het uitvoeren van
metingen, wordt er ook een modelkaart opgemaakt op basis van ‘Atmo-street’. Dat omvat drie modellen om de
luchtkwaliteit in te schatten: RIO, IFDM en OSPM. Zowel de meetresultaten afkomstig van de verschillende
meetstations als de modelkaart, zijn te consulteren via de website11. Let wel dat de VMM enkel PM10
rapporteert en geen totaal stof.

Ook rond het werfgebied dat momenteel onder de aandacht staat bevinden zich vaste meetpunten
(Afbeelding 3.3):

- 42R818 (‘Antwerpen (Burchtse Weel)’, zuidknoop):
· gemiddelde PM10 concentratie in 2019: 21 µg/m³;
· gemiddelde PM10 concentratie op 9 juni 2021: 37 µg/m³.

- 40AL01 (‘Antwerpen-Linkeroever’, ten noorden):
· gemiddelde PM10 concentratie in 2019: 21 µg/m³;
· gemiddelde PM10 concentratie op 9 juni 2021: 33 µg/m³.

Het verschil in gemiddelde PM10 concentratie op 9 juni 2021 tussen beide meetstations, ligt in lijn van de
verwachtingen. Gezien de noordnoordwesten wind ontvangt het Antwerpen-Linkeroever meetstation lucht
“van over de schelde en het bos”, hetgeen een positieve invloed kan hebben op de PM10 concentratie. Het
meetstation Antwerpen-Burchtse Weel daar en tegen, ontvang dan weer lucht van over de werf van de
Oosterweelverbinding en “land” in het algemeen. Wat dit laatste betreft leveren huishoudens en verkeer een
belangrijke bijdrage.

3.2.2.1 Toetsingsnorm
De Europese richtlijn 2008/50/EG definieert grenswaarden voor PM10. De Wereldgezondheidsorganisatie
(WGO) heeft voor PM10 advieswaarden opgesteld, die veel strenger zijn dan de Europese grenswaarden. Enkel
de Europese grenswaarden zijn wettelijk bindend.

Tabel 3.4 Grenswaarden PM10.

11 https://www.vmm.be/data
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PM10 Onderwerp Middelingstijd Doelstelling

EUR-richtlijn 2008/50/EG Grenswaarde 1 dag 50 µg/m3, max 35
overschrijdingen per jaar

Grenswaarde 1 dag 40 µg/m3

WGO Grenswaarde 1 dag 50 µg/m3, max 3
overschrijdingen per jaar

Grenswaarde 1 dag 20 µg/m3

Afbeelding 3.3 Ligging van de vaste meetstations ten zuiden en ten noorden van de werfzone die momenteel
onder de aandacht
staat.

Een meer verfijnde weergave van de PM10 concentratie doorheen de dag is terug te vinden in Afbeelding 3.4.
De onderste grafiek, meetstation Antwerpen-Linkeroever, vertoont een piekmoment rond 6 uur, waarna de
concentratie sterk daalt tot relatief lage concentraties. Voor de piekconcentratie is geen directe verklaring,
maar dit kan te maken hebben met een bepaalde activiteit op een andere locatie ergens in de haven. De
bovenste grafiek, meetstation Antwerpen-Burchtse Weel, vertoont een iets constanter profiel doorheen de
dag. Tegen 15 uur en 16 uur neemt de concentratie af, hetgeen samenvalt met het einde van de werkdag op de
werf van de Oosterweelverbinding. Een verdere analyse van meerdere dagen, waaronder dagen voor aanvang
van de werkzaamheden, is nodig om een uitspraak te doen over het feit of de stofvorming op de werf wordt
waargenomen ter hoogte van deze meetstations.
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Afbeelding 3.4 Variatie van de PM10 concentratie doorheen de dag (9 juni 2021) volgens meetstation
‘Antwerpen-Burchtse Weel’ (boven) en ‘Antwerpen-Linkeroever’ (onder) van de VMM.
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3.3 Berekening PFOS blootstellingsrisico

Zoals ook bovenstaand toegelicht worden volgende uitgangspunten gehanteerd voor de indirecte berekening
van het PFOS blootstellingsrisico in een worst case situatie:

- maximale PFAS concentratie in de bodem: 1.126,526 µg PFOA-eq./kg d.s.;
- maximaal gemeten stofconcentratie tijdens de meetcampagne: 278 µg/m³;
- gemiddelde gewicht van een mens: 70 kg
- gemiddelde hoeveelheid ingeademde lucht:

· 0,4 tot 0,5 liter lucht per ademhaling;
· 12 tot 15 ademhalingen per minuut;
· maximale blootstelling van 24 uur per dag;
· worst case: 7,5 (l/min) * 1.440 (min/dag) * 10-3 = 10,8 m³/dag.

Dit resulteert in volgende worst case dagelijkse inname:

278
µ

∗  10,8 ∗ 10 =  3,0 ∗  10

3,0 ∗  10 ∗ 1.126,5
µ − .

=  0,0038
µ − .

Deze indirect berekende potentiële dagelijkse PFOS inname, uitgedrukt als PFOA-equivalent, van 0,0038 µg
PFOA-eq./dag voldoet ruim aan de (afgeleide) EFSA toetsingswaarde van 0,044 µg PFOA/dag. Merk hierbij op
dat deze berekening zeer worst case is. Deze waarde gaat namelijk uit van een blootstellingsduur van 24 uur
aan de maximaal gemeten stofconcentratie dat daarbij beladen is met de maximaal gemeten PFOS
concentratie in de bodem. Daarnaast is het zo dat, vanwege de weersomstandigheden op de dag van
staalname, de kans op verstoffing groter is dan op andere dagen in het jaar en dat de opdrachtnemer van de
werken beheersmaatregelen toepassen om stofvorming te voorkomen. Ook de veronderstelling dat al het stof
ingeademd en opgenomen wordt meegenomen in de berekening. Dit komt niet overeen met de realiteit en
resulteert aldus in een overschatting van de werkelijke dagelijkse inname. Het effectieve blootstellingsrisico is
bijgevolg lager.
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4 PFAS luchtmetingen
Zoals aangegeven in de inleiding zijn er PFAS metingen in de lucht uitgevoerd om de indirecte benadering te
valideren.

4.1 Staalname en meetlocaties

De omgevingslucht wordt aangezogen over een filter die zich in een filterhouder bevindt met behulp van en
constant flow pomp. Het aanzuigdebiet van de pomp wordt voor de meting ingesteld op ongeveer 2 l/min
m.b.v. een zeepvliesmeter. Na de meting wordt het debiet terug gecontroleerd. Aan de hand van de
aanzuigtijd, het ingestelde aanzuigdebiet, de temperatuur t.h.v. de pomp en de luchtdruk wordt het
aangezogen volume uitgedrukt als m³ bij een temperatuur van 20 °C en een druk van 1013 hPa bepaald. De
filters worden geanalyseerd in het laboratorium m.b.v. LC/MS-MS na extractie. In totaal worden 21 PFAS
geanalyseerd. Afhankelijk van de gevoeligheid van de PFAS en het effectief gepompte volume, wordt een
detectielimiet gehaald tussen 0,0006 en 0,011 µg/m³. Omgerekend is dit 0,6 tot 11 ng/m³.

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de uitgevoerde staalnames, het gepompte volume omgevingslucht en de
duurtijd per meetlocatie. Hieruit blijkt dat elke staalname voldoet aan de beoogde effectieve duurtijd van acht
uur (= 480 min). Dit is de duurtijd die standaard gehanteerd wordt door het labo bij uitvoering van staalnames,
die bedoeld zijn voor het bepalen van de potentiële blootstelling van arbeiders. Door praktische redenen,
zijnde de tijd die nodig is om het staalname materiaal op te zetten op de verschillende locaties, verschillen de
starturen. Er is maximaal getracht om de staalname uit te voeren tijdens de werktijden van de werf.

Tabel 4.1 Overzicht van de uitgevoerde PFAS staalnames, het gepompte volume omgevingslucht en de
duurtijd.

Meetlocatie Type Start staalname Einde staalname Volume [l] Duurtijd [min]

’t Zand PFAS 9/06/2021 - 7:29 9/06/2021 - 16:29 1.114,3 540

K05 zuid PFAS 9/06/2021 - 7:40 9/06/2021 - 16:37 1.116,4 537

Kluifrotonde PFAS 9/06/2021 - 7:50 9/06/2021 - 16:55 1.095,8 545

E34 west PFAS 9/06/2021 - 8:50 9/06/2021 - 17:03 994,5 493

WZI 3M PFAS 9/06/2021 - 9:16 9/06/2021 - 18:07 1.057,9 531

K05 noord PFAS 9/06/2021 - 9:31 9/06/2021 - 17:58 1.039,1 507

’t Rot PFAS 9/06/2021 - 10:03 9/06/2021 - 18:22 1.000,7 499

COTU PFAS 9/06/2021 - 10:18 9/06/2021 - 18:41 1.014,3 503

Rondom de werf van de Oosterweelverbinding zijn op acht locaties PFAS metingen uitgevoerd (zie
Afbeelding 3.2). Per meetlocatie gelden de volgende karakteristieken. De windopwaartse of windafwaartse
ligging heeft betrekking op de windrichting op de meetdag. Foto’s ter illustratie van de meetlocaties zijn terug
te vinden in Bijlage II.
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- E34 West: referentie punt. Op deze locatie is reeds voor een groot deel een verharde weg aangelegd en op
het moment van de meting werd er op een redelijke afstand (naar schatting een paar 100 meter) beton
gegoten. Hierdoor was het werfverkeer, en zodus het stofvorming potentieel, eerder beperkt;

- Kluifrotonde: ten zuiden van de meetlocatie ‘E34 West’. Ter hoogte van deze locatie is er veel werfverkeer
over een onverharde weg. Ten westen van de locatie, direct aan de rotonde, was men bezig met het
aanbrengen van de groenbermen. Verder was men in de directe omgeving van de locatie bezig met het
egaliseren van de grond;

- WZI 3M: windopwaarts ten opzichte van de werf en in de directe omgeving van de 3M site. Op deze manier
wordt een eventuele invloed van de activiteiten van 3M meegenomen. Windafwaarts van het meetpunt,
maar op beperkte afstand, bevinden zich grondhopen en wordt rijdt werfverkeer heen en weer;

- K05 noord: windopwaarts ten opzichte van de ‘K05 zuid’ punten. Het meetpunt ligt midden op een droog
en stoffig terrein en op korte afstand tot de snelweg. Ten westen van het meetpunt was men bezig met het
bouwen van een betonnen constructie (vermoedelijk tunnel onder de snelweg);

- K05 zuid: windafwaarts ten opzichte van de werf. Het meetpunt ligt in een bocht langst een onverharde
werfweg met veel werfverkeer. De stofmeting is meer ten noorden uitgevoerd, aangezien er hier wel een
stroomvoorziening is. Ook dit meetpunt ligt langst een onverharde werfweg met veel werfverkeer;

- ’t Rot: deze meetlocatie ligt redelijk aan de buitenkant van de werf. Meer specifiek ligt het in een bocht
waar een groot aantal vrachtwagens passeert. Ter hoogte van het meetpunt draaien de vrachtwagens van
een onverharde op een verharde weg, hetgeen zichtbaar veel stof creëert;

- ’t Zand: dit is het meest windafwaarts gelegen punt van alle meetpunten. Op microschaal is het geplaatst
aan de werfweg waarlangs een groot aantal gewone auto’s passeren;

- Bouwterrein toerit Scheldetunnel Linkeroever (COTU): deze meetlocatie is op een andere werf gelegen dan
de voorgaande locaties. Gezien de windrichting is de invloed van de andere werf vermoedelijk beperkt.
Recentelijk is er een deel bos gerooid, waardoor het een open terrein betreft. De activiteiten zijn beperkt
tot enkele transporten en het opbouwen van de werfkeet. Hierdoor heeft de wind vrij spel en is dit ook de
belangrijkste oorzaak van opwaaiend stof.

4.2 Analyseresultaten PFAS

Een overzicht van alle analyseresultaten voor de 21 PFAS per meetlocatie is terug te vinden in Bijlage I. De
analyses door het laboratorium hebben geen PFAS aangetoond, aangezien alle resultaten onder de
detectielimiet liggen. Tussen de verschillende locaties kan de detectielimiet verschillen. Merk op dat een
hogere detectielimiet niet automatisch wil zeggen dat er daadwerkelijk een hogere PFAS concentratie aanwezig
is.

Uit de bodemstaalanalyses blijkt dat de PFAS bodemverontreiniging voor ongeveer 75 procent uit PFOS
bestaat. Vervolgens wordt enkel het PFOS analyseresultaat weergegeven in Tabel 4.2. Er worden drie
“groepen” resultaten weergegeven, overeenkomstig de drie detectielimieten. De locaties worden als volgt
opgedeeld:

- groep 1 (< 0,004 µg/m³): K05 zuid;
- groep 2 (< 0,005 µg/m³): COTU, E34 west, K05 noord, ’t Rot, ’t Zand;
- groep 3 (< 0,006 µg/m³): WZI 3M, kluifrotonde.



Luchtmetingen 09/06/2021 – Werf infrastructuurwerken Linkeroever
OWL1-00000-LAN-RAP-W30-000003

16/20

Naast de gerapporteerde concentratie, geeft Tabel 4.2 ook de omrekening naar de PFOA-equivalent met
behulp van ‘relatieve potentiële factoren’ (RPF).12 Om het PFOA-equivalent te berekenen, wordt de
concentratie gelijk gesteld aan de detectielimiet. Dit is een absolute worst case benadering, aangezien er enkel
met voldoende zekerheid gesteld kan worden dat de concentratie onder deze detectielimiet ligt. Hoeveel lager
de werkelijke concentratie ligt kan niet gemeten worden met een voldoende betrouwbaarheid.

Tabel 4.2 Overzicht van de analyseresultaten per groep en omrekening naar PFOA-equivalenten op basis van
de ‘relatieve potentiële factoren’ (RPF).

Component Concentratie [mg/m³] Concentratie [µg/m³] RPF PFOA-eq. [µg/m³]

Groep 1

Perfluoroctaan sulfonzuur (PFOS) < 0,000004 < 0,004 2 < 0,008

Groep 2

Perfluoroctaan sulfonzuur (PFOS) < 0,000005 0,005 2 < 0,01

Groep 3

Perfluoroctaan sulfonzuur (PFOS) < 0,000006 < 0,006 2 < 0,012

Gezien de beperking van de detectielimiet kan de indirecte berekening van het blootstellingsrisico niet
gevalideerd worden en is het niet mogelijk te toetsen aan de meest recente en strengste gezondheidskundige
grenswaarde gepubliceerd door EFSA. Deze toetsingswaarde leunt zo dicht aan tegen de analyse
mogelijkheden van zelfs de state of the art laboratoria, dat het ook niet te garanderen is dat bij een hermeting
met een hoger debiet of langere duurtijd de detectielimiet wel voldoende laag ligt om een sluitende uitspraak
te doen.

12 RIVM, ‘Memorandum on the implementation of the EFSA sum TWI of PFASs’, Final 7 April 2021.
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5 Conclusie en aanbevelingen
Ter bepaling van het PFAS, en met name PFOS, is het blootstellingsrisico ten gevolge van activiteiten bij het
project Oosterweelverbinding bepaald met een indirecte berekening. Deze berekening vertrekt vanuit de
maximale (individueel) gemeten PFAS concentratie in de bodem en de maximaal gemeten stofvorming op het
terrein. Uit deze berekening volgt een worst case potentiële dagelijkse PFOS opname (uitgedrukt als PFOA-
equivalent) van 0,0038 µg PFOA-eq./dag. Hiermee wordt ruim voldaan aan de (afgeleide) EFSA
toetsingswaarde van 0,044 µg PFOA/dag. Het worst case gegeven zit in het feit dat er wordt uitgegaan van een
blootstellingsduur van 24 uur aan de maximaal gemeten stofconcentratie dat daarbij beladen is met de
maximaal gemeten PFOS concentratie in de bodem. Ook de veronderstelling dat al het stof ingeademd en
opgenomen wordt meegenomen in de berekening. Dit komt niet overeen met de realiteit en resulteert aldus in
een overschatting van de werkelijke dagelijkse inname. Het effectieve blootstellingsrisico is bijgevolg lager.

Er is getracht dit indirecte berekende blootstellingsrisico te valideren op basis van PFAS luchtmetingen op het
terrein. Dergelijke metingen zijn uitgevoerd op acht locaties. Echter zijn er bij analyse door het laboratorium
geen PFAS aangetoond, daar alle analyseresultaten onder de detectielimiet liggen. Gezien de beperking van de
detectielimiet is het niet mogelijk het indirect berekende blootstellingsrisico te valideren, noch te toetsen aan
de meest recente en strenge EFSA gezondheidskundige grenswaarde.

Met een volgende meetcampagne kan getracht worden dit theoretisch indirect berekende blootstellingsrisico
te bevestigen door de detectielimiet van de analyses verder te verlagen. Een lagere
rapportagegrens/detectielimiet is alleen mogelijk door een hoger pompdebiet toe te passen of langer te
pompen. Hierbij zouden high volume pompen ingezet kunnen worden wat kan leiden tot een factor 10 tot 15
lagere rapportagegrens. Echter spelen er in praktijk nog andere factoren mee, waardoor het op voorhand
moeilijk te garanderen is dat deze lagere detectielimiet daadwerkelijk gehaald wordt.
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6 Vulgariserende samenvatting/conclusie
De  toetsing van het PFOS blootstellingsrisico via de lucht (stofdeeltjes), dewelke vertrekt van de maximale
PFOS concentratie vastgesteld in de bodem en de maximaal gemeten stofvorming, toont aan dat er zelfs in een
worst case situatie ruim voldaan wordt aan gezondheidskundige grenswaarde van EFSA (0,0038 µg PFOA-
eq./dag ten opzichte van 0,044 µg PFOA/dag).

Om dit PFOS blootstellingsrisico verder te valideren, zijn er op acht locaties op de werf PFAS luchtmetingen
uitgevoerd. Er werd nergens PFAS vastgesteld boven de detectielimiet (< 6 ng/m³ voor PFOS).
Niettegenstaande de zeer lage detectiegrenzen, is evenwel een validatie van de indirecte toetsing via de
maximale PFOS concentratie in de bodem aan de nieuwe en zeer strenge EFSA gezondheidskundige
grenswaarde (0,044 µg PFOA/dag) vooralsnog niet mogelijk.

Met een volgende meetcampagne kan getracht worden de PFAS-luchtmetingen en analyses verder te
optimaliseren zodat de toetsing van de dagelijkse inname ook op basis van rechtstreekse luchtmetingen kan
worden bevestigd. Echter is het door technische beperkingen niet met zekerheid te zeggen of dit effectief lukt.
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7 Bijlagen
Bijlage I: Analysecertificaat meetcampagne 9 juni 2021

Bijlage II: Foto’s ter illustratie van de meetlocaties




