PFAS IN DE BODEM:

VASTLEGGEN OF VERWIJDEREN?

Door de brede toepassing van PFAS is de toplaag van de Nederlandse bodem op veel plaatsen verontreinigd
met PFAS. Dit kan leiden tot beperkingen bij het hergebruik van grond (en baggerspecie). Doordat er
nog veel onbekend is over de werkelijke risico’s van PFAS zijn de normen streng geformuleerd. Dit maakt
grondverzet in veel gevallen moeilijk of onmogelijk en in ieder geval duur.
Bouwprojecten vallen stil of vertragen, grondverzet in grondwaterbescherming-, landbouw- en natuurgebieden is sterk beperkt en de aanleg van wegen komt in de problemen. Waterbedrijven maken zich
zorgen over de kwaliteit van het grondwater dat ze gebruiken om veilig en betrouwbaar drinkwater te
leveren.
Vastleggen of Verwijderen?
Groundwater Technology heeft nieuwe, gepatenteerde, oplossingen ontwikkeld: BISI PF3500® en BISI PFD4500®.
Patent: N2027257; Europees patent aangevraagd. BISI PF3500® stabiliseert PFAS in de bodem door dit te binden aan
biologisch gevormde mineralen en aan specifieke PFAS-adsorbentia die in de bodem gefixeerd zijn. BISI PFD4500®
combineert dit met verlaging van de stroming van het grondwater. Zo daalt de concentratie PFAS in het grondwater
met 80 – 99.8%! Zo stoppen we verspreiding en uitspoeling naar oppervlaktewater of waterbronnen. Het verkleint
de impact van PFAS op het milieu.
We bieden oplossingen voor industrie, projectontwikkelaars; bouwbedrijven; grond-, weg- en waterbouw, drinkwaterbedrijven, brandweer (Vliegvelden, Defensie, Industrie).

PFAS in het milieu
PFAS stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Dit zijn bijvoorbeeld PFOS
(perfluoroctaansulfonaten) en PFOA (perfluoro octanoic acid) en GenX.
Van deze stoffen is bekend dat ze:
Niet of nauwelijks afbreken in het milieu;
Schadelijke effecten kunnen geven in mensen en het milieu (ze zijn toxisch);
Zich gemakkelijk en snel verspreiden in het milieu (ze zijn mobiel) en/of;
Bioaccumulerend zijn;
PFOA beschadigt het immuunsysteem, de voortplanting en de ontwikkeling
van het ongeboren kind. Het is mogelijk kankerverwekkend en schadelijk
voor de natuur, vooral voor dieren in de top van de voedselketen.
De precieze eigenschappen verschillen per specifieke PFAS.

Vastleggen

Perfluorakyl stoffen (PFAS) zijn

Ons gepatenteerde proces passen we in-situ toe. We injecteren hulpstoffen
en binnen enkele weken vindt het proces plaats. We passen de techniek toe
tot grote diepte in waterdoorlatende bodems waar het risico op verspreiding
het grootst is. Uiteraard is het ook toepasbaar onder gebouwen en infrastructuur. Dit proces is vooral bedoeld voor de PFAS pluimen, die verspreiden
en met de huidige kennis niet te saneren zijn. Door slim in te grijpen, voorkomen
we dat de omvang sterk toeneemt en de kosten op termijn onbetaalbaar zullen
blijken. Voor kernen met hoge concentraties PFAS hebben we verschillende
technieken om de kernen uit de bodem te verwijderen.

door de mens gemaakte stoffen.

Proef- en meet systemen
De problematiek van PFAS is pas de laatste jaren onderkend en vraagt om veel
onderzoek naar innovatieve oplossingen. GT beschikt over eigen laboratorium
om processen in bodem in de praktijk te testen. In ons gespecialiseerd
laboratorium bepalen we voor specifieke situaties de optimale stabilisatie
methode voor PFAS.

Over Groundwater Technology?
Groundwater Technology is gespecialiseerd in de in- situ sanering van
verontreinigende stoffen. Door samenwerking met binnen- en buitenlandse
kennisinstituten en eigen onderzoeksfaciliteiten realiseren we projecten op
een efficiënte manier. Wij zijn gewend om nauw samen te werken met
aannemers en ingenieursbureaus onder uiteenlopende lokale omstandigheden.
Dat doen we al ruim 30 jaar.

Ze bestaan uit een koolstofketen,
‘ingepakt’ in fluor, met een
sulfonaat- of carboxyl “kop” en
zijn gemaakt om onder extreme
omstandigheden stabiel, water
& vetafstotend te zijn. Ze zijn veel
gebruikt in brandblusschuim,
in verpakkingsmaterialen, op
kleding & meubels als bescherming tegen vlekken, in outdoor
& sportkleding en talloze andere
toepassingen.
Er zijn ook nadelen: PFAS zijn
nauwelijks (bio)afbreekbaar,
op veel plekken in het milieu
terecht gekomen en ze verspreiden makkelijk. PFAS zijn bioaccumulatief; al bij lage concentratie
mogelijk schadelijk voor endocrine
systemen, zenuwstelsel en
andere processen en organen in
levende wezens. PFAS-verontreiniging verstoort ontwikkelings-
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& bouwprojecten; aanleg van
infrastructuur vertraagt.

PFAS oplossingen Groundwater Technology:

Groundwater Technology

BISI staat voor Bio Inspired Soil Improvement. We stimuleren
het natuurlijke bodemleven om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.
Meestal om de stabiliteit te verbeteren, trillingen te dempen, de kwetsbaarheid bij aardbevingen te verminderen of om wegwaaien tegen te
gaan.
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