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Op 20 mei vond een webinar plaats over de PFOS-verontreiniging in ons projectgebied 
Linkeroever en Zwijndrecht. Een opname van deze webinar vindt u op 
www.oosterweelverbinding.be en onze andere kanalen. De antwoorden op de vragen die 
toen zijn gesteld, leest u hieronder. 

Volgens de EU normen is daar elke grond erg verontreinigd. Wat doen jullie dus met 
de minder verontreinigde grond. Naar waar gaat die grond?

Antwoord gegeven tijdens webinar: 

De met PFOS verontreinigde grond verlaat het gebied op Linkeroever niet, maar blijft binnen 
de zone waarin ze opgegraven werd.

Uitgebreid antwoord:

Er zijn op dit moment geen Europese normen voor het (her)gebruik van gronden met PFOS-
verontreiniging. Wel zijn er gezondheidsnormen gepubliceerd vanuit de Europese Autoriteit 
voor Voedselveiligheid (EFSA) over de concentratie PFOS die men dagelijks mag innemen. 
Maar de Europese landen of regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor de normen voor het 
hergebruik van gronden. Het Vlaamse toetsingskader is dus het kader waarmee wij werken.

Dat neemt echter niet weg dat een groot deel van de grond inderdaad erg verontreinigd is. 
De met PFOS verontreinigde grond verlaat daarom het gebied op Linkeroever niet, maar 
blijft binnen de zone waarin ze opgegraven werd.

Wordt die grond vrij verspreid over heel dat gebied?  

Als bouwheer van de Oosterweelverbinding zijn we gebonden aan het standstill-principe. Dat 
houdt in dat de werken die we uitvoeren niet mogen zorgen voor een verdere verspreiding 
van de PFOS-verontreiniging. 

De met PFOS verontreinigde grond blijft in de zone waarin ze opgegraven werd. De situatie 
zal dus niet verergeren maar plaatselijk net verbeteren door het inpakken van de meest 
verontreinigde gronden zodat die verontreiniging zich niet verder kan verspreiden.

Ik zou graag de strengste normen toegepast zien en de grond niet verplaatst zien 
wegens sterk verontreinigd. 

In april 2021 heeft OVAM de norm van 8µg voor vrij hergebruik buiten de kadastrale 
werkzone (de zone waarin de grond opgegraven werd) verlaagd naar 3µg/kg ds. Voor ons 
project op Linkeroever en Zwijndrecht gelden nog steeds de eerder door OVAM 
vastgestelde normen. In de praktijk heeft de bijstelling van de norm slechts een zeer 
beperkte impact omdat de PFOS-houdende grond sowieso al bestemd was voor zorgvuldig 
hergebruik binnen het projectgebied.  

http://www.oosterweelverbinding.be/
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De norm van 8µg/kg ds geldt in principe ook voor de bouw van de Oosterweelknoop en de 
Scheldetunnel op rechteroever. Voor het andere deel van de werken werd nog geen 
Technisch Verslag opgemaakt en zullen we dit nieuwe toetsingskader toepassen. Maar 
Lantis engageert zich om voor de werken op rechteroever de norm van 3µg/kg ds te 
hanteren.  

Waarom gebruiken jullie toetsingswaarden en niet de laatste EU normen? 

Antwoord gegeven tijdens webinar: 

De toetsingswaarden werden opgesteld toen er nog geen EU-normen waren en zijn de 
normen die gelden voor onze vergunning. In de praktijk zal er voor Linkeroever amper 
verschil zijn, want de met PFOS-verontreinigde grond blijft sowieso binnen het 
projectgebied.

Uitgebreid antwoord:

Er zijn op dit moment geen EU-normen voor het (her)gebruik van bodem voor PFOS. Wel 
zijn er gezondheidsnormen gepubliceerd vanuit de Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid (EFSA) over de concentratie PFOS die men dagelijks mag innemen. Maar 
de Europese landen of regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor de normen voor het hergebruik 
van gronden. Het Vlaamse toetsingskader is het kader waarmee wij werken.

Toen de vergunningsaanvraag van Lantis opgemaakt werd, was er in Vlaanderen echter 
nog geen formeel wettelijk kader. Dat kan misschien vreemd overkomen, maar toch is dat 
niet helemaal ongebruikelijk. De wetgever heeft namelijk nog niet voor elke verontreinigde 
stof toetsingswaarden of bodemsaneringsnormen vastgelegd. Daarom heeft een team van 
onafhankelijke bodemsaneringsdeskundigen, begin 2018, in nauw overleg met de OVAM en 
de Grondbank een toetsingskader voorbereid dat OVAM  er toe gebracht heeft om normen 
te bepalen. Dat werd gebaseerd op de op dat ogenblik beschikbare technische en 
wetenschappelijke kennis, en op specifieke wetgeving uit de ons omringende landen. 

De werfzone is gigantisch groot en de redelijkheid om die grond daar dus vrij te 
verplaatsen is niet OK. De strengste EU-normen zijn nodig want de stof is erg toxisch 
en onafbreekbaar. In het buitenland mag er niet gebouwd worden in die grond.

Antwoord gegeven tijdens webinar: 

De grond wordt enkel verplaatst binnen de zone waarin ze opgegraven wordt zo lang ze 
voldoet aan de normen die ons door de Belgische wetgeving opgelegd worden. Omwille van 
het ernstig karakter van de verontreiniging - die niet veroorzaakt werd door Lantis -  volgt 
Lantis de situatie op de voet op.
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Uitgebreid antwoord:

Deze verontreiniging - die niet veroorzaakt werd door Lantis – is inderdaad ernstig. Daarom 
gaan we zorgvuldig om met de verontreinigde gronden. Deze gronden worden enkel 
verplaatst binnen de zone waarin ze opgegraven worden.

Voor ons project op Linkeroever en Zwijndrecht gelden nog steeds de normen die eerder 
door OVAM werden bepaald. In de praktijk heeft de bijstelling van de norm slechts een zeer 
beperkte impact omdat de PFOS-houdende grond sowieso al bestemd was voor zorgvuldig 
hergebruik binnen het projectgebied. 

De norm van 8µg/kg ds geldt in principe ook voor de bouw van de Oosterweelknoop en de 
Scheldetunnel op rechteroever. Voor het andere deel van de werken werd nog geen 
Technisch Verslag opgemaakt en zullen we dit nieuwe toetsingskader toepassen. Maar 
Lantis engageert zich om voor de werken op rechteroever de norm van 3µg/kg ds te 
hanteren. 

Een overzicht van de buitenlandse regels kan best opgevraagd worden bij OVAM. De 
Nederlandse norm voor vrij hergebruik ligt – net als in het recentste toetsingskader van 
OVAM – op 3µg/kg ds. Dat is qua regelgeving dus gelijklopend.

Wat met de grond die volgens jullie lakse toetsingswaarden vrij verspreid mag 
worden over de hele werfzone?

Antwoord gegeven tijdens webinar:

De huidige toetsingswaarden zijn opgesteld door OVAM, niet door Lantis.

Uitgebreid antwoord:

De normen van 8µg en 70µg werden in 2018 opgesteld door OVAM in samenspraak met de 
Grondbank vzw. Dit toetsingskader werd door OVAM in september 2020 nog gepubliceerd 
als leidraad voor alle PFOS-houdende gronden. 

In april 2021 heeft OVAM de norm van 8µg voor vrij hergebruik buiten de kadastrale 
werkzone (de zone waarin de grond opgegraven werd) verlaagd naar 3µg/kg ds. Voor ons 
project op Linkeroever en Zwijndrecht gelden nog steeds de oudere normen die OVAM 
eerder vastlegde. Maar in de praktijk heeft de bijstelling van de norm slechts een zeer 
beperkte impact omdat de PFOS-houdende grond sowieso al bestemd was voor zorgvuldig 
hergebruik binnen het projectgebied. 
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Is het niet verstandiger om de tunnel niet te bouwen?

Volgens de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse heeft de bouw van de 
Oosterweelverbinding – en dus ook de Scheldetunnel – net een grote meerwaarde voor de 
samenleving. Het PFOS-verhaal wijzigt daar niet veel aan, want de situatie zal dus niet 
verergeren maar plaatselijk net verbeteren door het inpakken van de meest verontreinigde 
gronden zodat die verontreiniging zich niet verder kan verspreiden via de lucht en het 
grondwater.

Wat met het slib dat verplaatst wordt voor het plaatsen van de caissons ? Door het 
opwoelen gaat er sowieso slib door de getijdenwerking verplaatst worden?

Het slib werd mee onderzocht tijdens het bodemkundig onderzoek. Daaruit bleek dat er 
geen concentraties boven de 3µg/kg ds werden vastgesteld. Als er slib verplaatst wordt door 
het plaatsen van de caissons, zal dat geen probleem vormen in het kader van de PFOS-
problematiek.

Hadden de mensen die archeologische onderzoeken deden, weet van deze PFOS 
verontreiniging ? Hadden zij beschermende kledij?

Voorafgaand aan de werken kregen de mensen die archeologische onderzoeken deden, 
dezelfde briefing over werken in gebied met PFOS-verontreiniging. Ze waren dus op de 
hoogte over de aanwezigheid van PFOS en de maatregelen die ze moesten nemen om in 
het gebied aan de slag te gaan. 

Maatregelen zijn bijvoorbeeld de verplichting om een stofmasker te dragen bij risico op 
stofvorming, of lichaamsbedekkende werkkledij en handschoenen te dragen wanneer men 
in contact komt met PFOS-houdende grond. Bovendien zijn er voldoende plaatsen om de 
handen te wassen na de werken om te vermijden dat er PFOS-verontreiniging via de 
handen op voeding terechtkomt.

Een stofmasker was voor de archeologische onderzoekers niet verplicht aangezien dat 
enkel nut heeft bij stofvorming door opwaaiend zand. Dat was niet het geval in de periode 
dat er archeologische onderzoeken uitgevoerd werden.

3M heeft toch een vergunning om PFOS te lozen na "reinigen" met koolstoffilters. U 
zegt dat er geen PFOS meer aangetroffen worden.

We kunnen geen uitspraken doen over vergunningen van individuele bedrijven. Voor de 
Oosterweelwerken wordt al het grondwater dat we in het verontreinigde gebied oppompen, 
gezuiverd voordat we het in de Schelde lozen of retourneren in de grond. Hiervoor is binnen 
de werfzone Linkeroever een waterzuiveringsinstallatie gebouwd. De lozingen en retouren 
worden opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 
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De meest gedetailleerde metingen kunnen een concentratie vanaf 0,1µg/l vinden. Dat is ook 
de norm die OVAM oplegt voor het retourneren van het water in de grond aan Lantis. Voor 
het lozen van het water in de Schelde ligt de norm op 1µg/l. In het water dat het 
waterzuiveringsstation verlaat, werd geen PFOS meer gevonden. Dat toont aan dat de 
zuivering zeer secuur en conform de normen gebeurt.

U zegt dat u pas 4/5 jaar weet hebt van de PFOS verontreiniging. 3M heeft in 2008 
BAM verwittigd dat er problemen waren ivm PFOS. De door u gegeven info lijkt niet te 
kloppen, niet?

Tussen 2006 en 2008 kwam uit onderzoek van 3M aan het licht dat het grondwater in de 
omgeving verontreinigd was. Ook Lantis werd daarvan op de hoogte gesteld. De exacte 
mate van verontreiniging in de grond was toen echter nog niet gekend. Lantis ondernam in 
die periode nog geen actie omdat er nog geen zekerheid was over de effectieve bouw van 
de Oosterweelverbinding. 

Toen in 2016 het tracé van de Oosterweelverbinding definitief was, heeft Lantis 
bodemonderzoek uitgevoerd en werd ook specifiek PFOS mee onderzocht om de 
verontreiniging grondig in kaart te brengen. Vanaf dat moment werd de totale omvang pas 
duidelijk. De verontreiniging in het grondwater werd bevestigd en ook in de grond zelf werd 
PFOS gevonden. Voor het eerst werd ook in kaart gebracht hoe omvangrijk die 
verontreiniging is en op welke locaties die verontreinigde gronden zich bevinden binnen het 
projectgebied.

Wat is de impact van PFOS-grond voor de mensen die elke dag daar op de werf 
zitten / werken? Gedurende maanden/jaren/...  Zijn er studies/info beschikbaar van 
impact op de gezondheid?

Er is wetenschappelijke evidentie dat een verhoogde en langdurige blootstelling aan PFOS 
de kans vergroot op gezondheidsproblemen. De extra maatregelen die opgelegd worden 
aan de mensen die op de werf werken en in aanraking komen met PFOS houdende 
gronden, moeten net voorkomen dat PFOS een impact kan hebben op de gezondheid van 
de medewerkers.

U wil de grond inpakken. Gaat u die dan over enkele decennia zelf opnieuw 
verpakken? Want dat plastic heeft maar een beperkte levensduur...

De zwaarst verontreinigde grond wordt afgedekt met een afdeklaag die uit verschillende 
materialen bestaat. Momenteel is er echter geen andere techniek beschikbaar, en het is 
onduidelijk wanneer de technologie wel zover gevorderd zal zijn. Het afdekken van de 
zwaarst verontreinigde grond biedt bovendien een betere garantie voor de volksgezondheid 
dan het probleem onaangeroerd, en dus niet-afgedekt, laten. 
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Hoe er over enkele decennia mee omgegaan wordt, kunnen we nu nog niet zeggen. We 
hopen dat er tegen dan wel een techniek is om de verontreinigde gronden van deze omvang 
en samenstelling op een duurzame manier te reinigen. De huidige werkwijze legt intussen 
geen hypotheek op een toekomstige sanering. De gronden worden binnen het projectgebied 
goed geregistreerd zodat ze achteraf traceerbaar zijn.

Proactieve opvolging... wil dat dat ook zeggen dat u uw normen (die geen normen zijn, 
maar toetsingswaarden volgens OVAM) gaat aanpassen aan de recentere en 
strengere Europese normen?

Met een proactieve opvolging bedoelen we inderdaad dat we ontwikkelingen binnen dat 
thema zelf ook zullen opvolgen om in te grijpen waar nodig. Voor de werken op rechteroever 
zal er gewerkt worden volgens de meest recente toetsingswaarden van OVAM.

Waarom zou een groter volume niet dezelfde sanering kunnen ondergaan als een 
klein volume?

Hoe groter het volume dat gesaneerd moet worden, hoe complexer de operatie. Momenteel 
is er geen techniek beschikbaar om zowel deze grote hoeveelheid grond als de specifieke 
samenstelling ervan, op een grondige, duurzame en kostenefficiënte manier te reinigen.

Waarom kan u nu niet meer pro-actief werken? Er zijn in Nederland en Duitsland veel 
strengere normen gehanteerd. Waarom niet verder gaan en ambitieuzer zijn?

De normen verschillen inderdaad in de ons omringende landen, vaak van regio tot regio. 
Voor de werken op rechteroever zal er gewerkt worden volgens de meest recente 
toetsingswaarden van OVAM.

Volgens de Nederlandse waarden mag er geen grond met een concentratie van meer dan 
3µg/kg ds vrij verplaatst worden, wat overeenkomt met het meest recente toetsingskader 
van OVAM.

Meer vragen? 
Surf naar 
oosterweelverbinding.be of 
contacteer ons op 
info@lantis.be. 

http://www.oosterweelverbinding.be/
mailto:info@lantis.be



