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Donderdag 21 april 2022 organiseerde Vlaams PFAS-opdrachthouder prof. Karl Vrancken samen met de 
Universiteit Antwerpen (IMDO), de OVB (Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders vzw), Zwijndrecht 
Gezond en OVAM een workshop over de saneringsmogelijkheden van PFAS-hotspots. Dit initiatief moet mee 
leiden tot het uitwerken van een oplossing voor de PFAS-verontreiniging in de omgeving van 3M  
Zwijndrecht en op alle vervuilde sites in Vlaanderen. 
  
De workshop bracht specialisten samen uit de saneringssector, de academische wereld, de overheid en 
het middenveld. Volgende instanties en bedrijven waren vertegenwoordigd: 
  

- Universiteiten van Antwerpen, Gent, Leuven en Hasselt 
 

- Bodemsaneerders:  
o Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders (OVB) 
o Regeneris 
o WeGroSan/hmvt   
o Boskalis Environmental  
o Envisan  
o GreenSoilGroup  
o Inopsys  

 
- Meettechnieken verplaatsing grondwatervervuiling:  

o iFLUX    
 

- Bodemsaneringsdeskundigen en studiebureaus:  
o Vereniging Onafhankelijke Bodemdeskundige Advies- en Studiebureaus (VOBAS)  
o EnSoil  
o Abesim  
o Tractebel Engineering  
o AGT  
o RSK  
o ERM  
o Arcadis  
o ABO  

 
- Administraties: VMM, OVAM, VITO, Grondbank, Agentschap voor Natuur en Bos, FOD 

Volksgezondheid,     Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
- Lokale besturen: gemeente Zwijndrecht, gemeente Beveren, stad Antwerpen, hulpverleningszone 

Waasland 
- Burgercollectieven: Zwijndrecht Gezond en Grondrecht 
- BASF Antwerpen 

 
  

https://bodemsaneerders.be/
https://regenesis.com/
https://www.wegrosan.be/
https://boskalis.com/
https://www.jandenul.com/nl/expertise/milieurealisaties
https://www.greensoilgroup.com/
https://inopsys.eu/en/Inopsys
https://ifluxsampling.com/
http://www.vobas.be/
https://www.ensoil.be/
https://www.abesim.com/en
https://tractebel-engie.be/
https://www.agt.be/
https://rskgroup.be/
https://www.erm.com/
https://www.arcadis.com/
https://abo.be/
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INLEIDENDE PRESENTATIE 

  
Studiebureau RSK heeft in opdracht van OVAM in het najaar van 2021 een overzicht gemaakt van de 
huidige beschikbare saneringstechnieken op basis van een beperkte literatuurstudie en rechtstreekse 
bevraging bij relevante marktspelers/specialisten in Vlaanderen en grensregio’s (NL, D).  
Daaruit bleek dat voor met PFAS-verontreinigde bodem momenteel enkel ex situ reinigingstechnieken met 
fysicochemische behandeling (wassen) en (in mindere mate) thermische behandeling (verbranden) 
toegepast worden. De meest toegepaste technieken voor het reinigen van de waterfase zijn 
flocculatie/precipitatie en sorptie op actieve kool of ion-uitwisselingsharsen. 
 
Voor de sanering van zowel bodem als grondwater zijn er nog alternatieven, waarvan een groot aantal 
voorgesteld werden in de volgende presentaties.  
Alternatieve grondreinigingstechnieken zijn: 

- Sorptie/stabilisatie/immobilisatie van PFAS in de grond door toeslagstoffen (actieve kool, 
biochars, aluminium hydroxide, kaoliniet, zeolieten,...) 

- Fytoremediatie (PFAS bio-accumuleren in planten/gewassen) 
- Civiel-technische beheersing (isolatie – on-site of off-site) 

Voor water zijn er volgende alternatieven: 

- Alternatieve sorptiemiddelen: zeolieten, geactiveerde biochar, gemodificeerde klei  
- Schuim- en ozonfractionering  
- Omgekeerde osmose  
- Elektrochemische, fotokatalytische of sonochemische afbraak 

(Een goed overzicht van waterbehandelingstechnieken vindt u in volgende publicatie: Performance of 
water treatment systems for PFAS removal - Concawe)  
 
Tot slot gaf RSK een overzicht van een aantal kritische vragen die meegenomen moeten worden bij de 
evaluatie van mogelijke technieken. Zo leidt grondwassen nog tot een te storten fractie (slib), terwijl de 
stortcapaciteit in Vlaanderen beperkt is. Een belangrijke vaststelling is dat in de meeste technieken de 
PFAS wordt overgedragen naar een nieuwe drager en opgeconcentreerd. De uitdaging zal onder meer 
zijn om techniek(en) te vinden waarbij de PFAS-stoffen definitief vernietigd worden en dit op een 
milieuvriendelijke manier.  
 
Presentatie: link   
Volledige rapport van RSK in opdracht van OVAM: Grondreiniging PFAS  
 
  

https://www.concawe.eu/publication/performance-of-water-treatment-systems-for-pfas-removal/
https://www.concawe.eu/publication/performance-of-water-treatment-systems-for-pfas-removal/
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1650964819/RSK_-_Overzicht_van_PFAS-saneringstechnieken_voor_bodem_en_water_dixuug.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1642156808/OVAM_-_Grondreiniging_PFAS_ufuxbo.pdf
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DEEL 1 - PFAS SANEREN VANUIT DE TECHNIEK BEKEKEN 

  
Tien sprekers lichtten elk een verschillende techniek toe voor het saneren van bodem en/of grondwater 
dat met PFAS verontreinigd is.  
 

1.  INOPSYS   
     (AFVAL)WATER IN SITU INZETBAAR 

 
InOpSys is een spin-off van de KULeuven, die technieken samenbrengt en ontwikkelt die een circulaire 
oplossing bieden voor afval- en nevenstromen in de industrie, bij de sanering van grondwater of 
bemalingswater en bij sanering van waswater bij grondreiniging. Met mobiele units, waarin meerdere 
technieken worden gecombineerd, kunnen de stromen on-site behandeld worden zodat transport en 
verbranding zoveel mogelijk vermeden worden. In vergelijking met de klassieke toepassing van actieve 
kool granulaten (GAC) zijn de resultaten met de InOpSys technologie aanzienlijk beter op vlak van o.a. 
capaciteit, snelheid, verwijdering van PFAS (ook de korte ketens), kostprijs en hoeveelheid afval.  
  
Contact: thomas.windels@inopsys.eu 
 

2.  BOSKALIS ENVIRONMENTAL   
    BODEM IN SITU + EX SITU INZETBAAR 

  
Boskalis Environmental is een Nederlands saneringsbedrijf dat gebruikt maakt van vaste en mobiele 
installaties waarbij uitgegraven grond gewassen wordt. Het proceswater wordt daarbij gefilterd met 
actieve kool. 
 
Presentatie: link  
Website: Boskalis  
Contact: erik.van.wellen@boskalis.com 
  

3.  CMACS, KULEUVEN   
BODEM WATER IN SITU + EX SITU IN ONDERZOEK 

    
Prof. Dirk De Vos van het centrum Membraanscheidingen, Adsorptie, Katalyse en Spectroscopie voor 
Duurzame Oplossingen (cMACS) van de KULeuven licht het onderzoek toe naar de toepassing van zeolieten 
bij de sanering van de lange PFAS-ketens zoals PFOS en PFOA.  
In vergelijking met actieve kool hebben dit type zeolieten een veel grotere adsorptiecapaciteit, een hogere 
affiniteit en betere selectiviteit (wanneer er andere organische materialen aanwezig zijn). Bij 400°C komen 
de PFAS-stoffen los van de zeolieten, waardoor ze opnieuw gebruikt kunnen worden. KUL heeft een 
producent gevonden die defectvrije zeolieten in grote hoeveelheden kan leveren.  

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1650964828/Boskalis_Environmental_-_PFAS_saneringstechnieken_sl1hnw.pdf
https://boskalis.com/
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Verder onderzoek is nodig op volgende vlakken: toepassing voor groter scala aan PFAS-stoffen; beste 
interface tussen desorptie en vernietiging; vernietigingstechniek in een gesloten systeem met 100% 
massabalans voor de inorganische fluoride.  
  
Prof. Dirk De Vos sloot af met volgende oproep: “De chemie heeft de stoffen gemaakt. De chemie zal ze 
ook moeten afbreken!” 
 
Presentatie: link  
Website: De Vos Group  
Contact: dirk.devos@kuleuven.be 
 

4.  BIOWAVE, UANTWERPEN I.S.M. UGENT   
    (AFVAL)WATER IN SITU IN ONDERZOEK 

  
“BioWAVE” staat voor Biochemical Wastewater Valorization & Engineering. De focus van de 
onderzoeksgroep ligt op duurzame industriële watertechnologie. In het “TETRA” project wil de groep i.s.m. 
UGent technieken bestuderen en optimaliseren om PFAS uit industrieel afvalwater te verwijderen. Het 
betreft chemische oxidatie, elektrochemische oxidatie en chemische reductie, al dan niet gecombineerd 
met actieve kool filtratie of membraanfiltratie. 
De projectaanvraag werd ingediend en goedkeuring wordt verwacht in juni. 
  
Presentatie: link  
Website: BioWave   
Contact: jan.dries2@uantwerpen.be en michel.caluwe@uantwerpen.be 
  
 
 5.  iFLUX   

      WATER IN SITU INZETBAAR 
 
iFLUX voorziet in in-situ grondwatermonitoring waarbij de grondwaterstroming en de vervuilingspluim 
real-time gemeten en opgevolgd kunnen worden. Voorafgaand aan een sanerings kan deze monitoring 
toelaten om de sanering accurater te ontwerpn; en na sanering laat de monitoring een goede opvolging 
van kan de evolutie toe, waardoor men snel kan ingrijpen indien aanpassingen noodzakelijk zijn. In de 
peilbuizen worden cartridges met regenereerbaar sorptiemateriaal ‘Cyclopure’ aangebracht waarin de 
PFAS-stoffen gecapteerd en periodiek geanalyseerd worden.  
(NB: Er wordt ook onderzocht door de producent van Cyclopure of dit sorptiemateriaal op grote schaal 
ingezet zou kunnen worden voor sanering.) 
Een toepassing van iFLUX bij de injectie van de bodem met PlumeStop (zie presentatie Regenesis) op een 
brandweersite werd toegelicht. 
  
Presentatie: link   
Website: iFlux  
Contact: info@ifluxsampling.com 

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/sanering?preview_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZGVudGlmaWVyIjoiZDBlYWJlN2EtOWU5NS00YTc5LWJjYjctZTE3ZGRlOTNlMWI5IiwiaWF0IjoxNjUxMDY3OTY0LCJleHAiOjE2NTE2NzI3NjR9.HIFo79JWP8aAjym5W2THlEC09PCKyDQl9xHf8gwQ2xw
https://www.biw.kuleuven.be/m2s/cmacs/research/prof.-dirk-de-vos
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1650964830/BioWAVE_UA_-_PFAS_saneringstechnieken_ktxaqc.pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/biowave/
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1650964823/IFlux_-_Monitoringstechniek_iFLUX_sampling_yl6ln5.pdf
https://ifluxsampling.com/
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6.  Regenesis   
      WATER IN SITU INZETBAAR 

 
Regenesis zet colloïdale actieve kool in om de bodem in situ te injecteren waardoor er ondergrondse 
filters gevormd worden. De suspensie van actieve kool partikels met 1 à 2 μm diameter is makkelijk te 
injecteren en door het grotere totale buitenoppervlak is de capaciteit aanzienlijk groter t.o.v. granulaire 
actieve kool. 
De voornaamste toepassing betreft grondwatersanering (PlumeStop). Hierbij wordt de filter aangebracht 
dwars op de richting van de grondwaterstroming. Het grondwater wordt gereinigd en de PFAS-stoffen 
gefixeerd in het scherm (maar dus niet verwijderd of vernietigd). 
Een nieuwere toepassing is SourceStop waarbij uitloging en nalevering aan een bron gereduceerd worden. 
 
Presentatie: link  
Website: Regeneris  
Contact: kmaerten@regenesis.com   
 
  
7.  CMK, UHasselt i.s.m. B&R   

      BODEM IN SITU INZETBAAR 
  
Het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de Universiteit Hasselt doet al geruime tijd onderzoek naar 
fytoremediatie, een duurzame saneringstechniek waarbij planten gebruikt worden om verontreinigingen 
te stabiliseren, extraheren, afbreken of vervluchtigen. De Code van Goede Praktijk voor de toepassing van 
deze methode werd door CMK geschreven in opdracht van OVAM.  
De grote voordelen zijn de duurzaamheid aangezien geen energie verbruikt wordt en CO2 wordt gefixeerd 
in de planten, en het feit dat de bodembiodiversiteit en vruchtbaarheid van de bodem niet wordt 
aangetast. Toepassing in moeilijk toegankelijke terreinen (b.v. hellingen, bossen) is mogelijk. 
Hennep, vlas, maar ook riet en brandnetels kunnen ingezet worden voor stabilisatie (marktklaar) en 
extractie van een PFAS-verontreiniging. Als extractiemethode is er nog meer studie met pilotcases nodig 
om na te gaan welke planten en welke onderdelen van de planten het best bepaalde PFAS-stoffen 
opnemen, maar de kennis daarover is al ver gevorderd. Er dient ook nagegaan te worden wat met de 
gecontamineerde oogst gedaan wordt. Het spreekt voor zich dat met deze methode de sanering een 
geruime tijd kan duren.  
De techniek is gezien bovenstaande vaak geschikt in landbouwgebied, natuurgebied en industriegebied.  
  
Presentatie: link   
Contact: sofie.thijs@uhasselt.be 
 

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1651130647/REGENESIS_-_Colloidale_Aktieve_Kool_ysdxv1.pdf
https://regenesis.com/
https://ovam.vlaanderen.be/c/document_library/get_file?uuid=29687f30-5322-8b0a-0d82-425daf3c1803&groupId=177281
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1650964825/CMK_UHasselt_-_Fytoremediatie_van_PFAS_xqnr29.pdf
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8.  GREENSOIL  
BODEM WATER IN SITU + EX SITU INZETBAAR 

 
Biopolymeren worden toegevoegd aan het spoelwater waardoor de PFAS-stoffen hieraan hechten en 
beter uitloogbaar worden. De efficiëntie van het wassen van de grond kan zo sterk vergroot worden. 
Vermits de biopolymeren schuim vormen en zo kunnen worden verwijderd, wordt de slibproductie sterk 
gereduceerd wordt t.o.v. andere wastechnieken. Meer dan 100 types biopolymeren werden getest voor 
verschillende PFAS en grondtypes.  
Ter plaatse worden uitloogdepots gebouwd waarbij bovenaan het spoelwater wordt verdeeld over de 
ingepakte grond en het water onderaan wordt gecollecteerd in drainageleidingen. Alvorens het water 
wordt gereinigd met actieve kool, kan men de biopolymeren doen opschuimen en deze schuim weghalen 
voor een eerste reductie van de PFAS-concentratie. Het gezuiverde water wordt opnieuw gebruikt als 
spoelwater.  
De bodem hoeft niet steeds ontgraven te worden. In een pilootproject in Duitsland op landbouwgrond 
met een vervuiling in de toplaag werd een bemaling geplaatst en het terrein onder gezet met water met 
biopolymeren. Het opgepompte water werd gereinigd met actieve kool. 80% van de PFAS-vervuiling werd 
verwijderd op enkele weken tijd. 
In verder onderzoek worden optimalisaties gezocht op vlak van de schuimvorming, de regeneratie van 
de actieve kool, de recuperatie van de biopolymeren, en het verder verhogen van de uitloogefficiëntie 
d.m.v. luchtdrukstoten. 
  
Website: GreenSoil group 
Contact: r.dewaele@greensoilgroup.com 

9.  OVB  
BODEM IN SITU + EX SITU / WATER IN SITU INZETBAAR  

 
De Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders (OVB) licht de klassieke saneringstechnieken toe die 
vandaag al veel werden toegepast en waarvan de beschikbare capaciteit in Vlaanderen de laatste periode 
zeer sterk is gestegen. Het betreft fysicochemische verwerking van ontgraven gronden in ex situ 
wasinstallaties voor de sanering van bodem en “pump and treat” voor vervuild grondwater. 
Enkele aandachtspunten bij deze bodemsanering zijn de grote impact op de omgeving door de ontgraving, 
de beperkingen en nadelen bij actieve kool filters (geen korte PFAS ketens, beperkte capaciteit), het storten 
van residu, het transport en het energieverbruik. Voordelen zijn dan weer dat de methode gekend en 
bewezen is, er een grote capaciteit aan vaste en mobiele installaties is en de verontreiniging meteen 
weggehaald wordt op de locatie. De capaciteit van de Vlaamse grondreinigingsinstallaties wordt 
uitgebreid door uitbreiding van het werkregime en nieuwe investeringen. De sector beschikt momenteel 
over een capaciteit in vaste installaties van 600.000 ton/jaar. Daarnaast kunnen mobiele installaties 
ingezet worden op plaatsen met grote volumes te reinigen grond. 
 
Presentatie: link  
Website: OVB  
Contact: erik.sweevers@suez.com 

https://www.greensoilgroup.com/
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1650964822/OVB_-_Sanering_van_PFAS-verontreniging_in_bodem_y5fyys.pdf
https://bodemsaneerders.be/
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10.  WEGROSAN/HMVT  
BODEM IN SITU + EX SITU IN ONDERZOEK 

  
WeGroSan maakte bij twee pilootprojecten met een PFAS-vervuiling gebruik van Conductive Heating 
Technology waarbij de bodem wordt opgewarmd tot ca. 350°C. Bij een ex situ toepassing kan de bodem 
geïsoleerd worden om het energieverbruik te drukken en/of het proces te versnellen. De waterdamp en 
de opstijgende lucht worden opgevangen, gecondenseerd en gefilterd met actieve kool en een scrubber 
op de luchtafvoer. 
Na 3 à 6 maanden was meer dan 99% van alle onderzochte PFAS-stoffen (zowel korte als lange ketens) 
verwijderd, ongeacht de bodemsamenstelling. Deze techniek brengt wel volgende nadelen met zich mee: 
de installatie ervan is zeer arbeidsintensief, het systeem verbruikt zeer veel energie en het levert een 
“dode” grond op. 
 
Presentatie: link  
Website: WeGroSan/hmvt  
Contact: JSM@wegrosan.be 

  

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1650964817/WEGoSAN-hmvt_-_Conductive_Heating_Technology_jvggsk.pdf
https://www.wegrosan.be/
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DEEL 2 - PFAS SANEREN VANUIT HET PROBLEEM BEKEKEN 

In het 2de deel werd er d.m.v. Mentimeter een interactief gesprek gehouden o.b.v. specifieke scenario’s en 
vragen. Hierbij werd er gefocust op de mogelijkheden, drempels en uitdagingen voor het saneren van 
zowel bodem als grondwater. Per scenario werd voor volgende vragen input verzameld van de 
aanwezigen: 

1. In dit scenario, welke omstandigheden zijn van belang bij kiezen van de saneringsaanpak? 

2. Welke saneringstechnieken (of combinatie) lijken hier het meest aangewezen? 

3. Wat zijn mogelijke negatieve neveneffecten, problemen bij het saneren van PFAS in dit scenario; 

welke onderzoeksvragen hebben antwoorden nodig? 

Scenario 1: Landelijk en stedelijk wonen – kleine oppervlaktes – bodem + grondwater 

Uit de discussie kwam naar voren dat er veel aspecten zijn die in rekening moeten gebracht worden in 
deze situatie: impact bewoners, bereikbaarheid, biodiversiteit, noodzaak om (de blootstelling aan) de 
vervuiling snel weg te nemen, etc. 
  
Wanneer er op basis van de input van de deelnemers gekeken wordt naar de technieken die bij dit 
scenario op korte termijn kunnen toegepast worden, is ontgraven en ex situ wassen de meest vermelde 
optie. Deze techniek is bewezen, haalt de vervuiling onmiddellijk weg bij de bewoners en de capaciteit 
kan nog opgeschaald worden (eventueel ook met mobiele installaties) om deze gronden te verwerken. De 
bottlenecks die bij deze techniek komen kijken, zijn vooral de wil van burgers om hun tuin te laten 
afgraven; hoe de teelaarde van de afgegraven tuinen terug aangevuld zal worden met gronden die 
voldoen aan de opgelegde PFAS-concentraties; wat er moet gebeuren met het grote aantal verzadigde 
actief kool filters en de onbekende emissie-stromen naar de lucht wanneer deze verbrand worden; en 
waar de gronden naartoe gebracht kunnen worden wanneer deze niet geschikt zijn om te wassen, alsook 
het residueel slib. Er zal gekeken moeten worden naar betere waterzuiveringstechnieken dan het gebruik 
van actieve kool, zodat de filters geregenereerd en de vuilvracht vernietigd kunnen worden op een 
duurzame manier. Voorbeelden daarvan zijn de toepassing van omgekeerde osmose, alternatieve 
adsorbentia of ionenwisseling, en het gebruik van een hogedrukreactor met superkritisch water om PFAS 
af te breken (deze techniek is in experimentele fase). 
 
Daarnaast is ook een duidelijk normenkader van groot belang. Momenteel ligt er een tijdelijk 
handelingskader voor dat kan toegepast worden in afwachting van het definitieve normenkader.  
Wanneer burgers gedurende lange tijd en via verschillende routes zijn blootgesteld aan de verontreiniging, 
spreekt men over een ‘hotspot’. Voor deze zones voorziet de Vlaamse Overheid een traject van overleg 
met de lokale stakeholders, wat alvast kan helpen om de drempel voor burgers te verkleinen. 
 
In een zijtraject binnen de bespreking van dit scenario, werd het idee van een constructed wetland als in 
situ saneringsvoorziening voor bemalingswater geopperd, aangezien momenteel bemalingswater soms op 
oppervlaktewater in de buurt geloosd wordt Een vijver die als filter dient voor de bemalingen in de buurt 
is echter geen oplossing om meerdere redenen: er is maar een beperkte oppervlakte, er is nog te weinig 
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kennis van het effectieve uitfiltering van PFAS, organismen in de vijver nemen de PFAS op en kunnen het 
opnieuw in de voedselketen brengen, etc. 
Een andere optie die werd geëxploreerd voor de sanering van woongebied is fytoremediëring.  Er zijn een 
aantal bottlenecks of onderzoeksvragen die hierbij opduiken waaronder: de effectieve mogelijkheid van 
de planten om korte keten PFAS op te nemen, de nood aan een grote oppervlakte met condities waar de 
planten kunnen groeien, de lange termijn die hiervoor nodig is, de noodzaak om in tussentijd de 
blootstelling aan PFAS te verhinderen, etc. In woonzones lijkt dit niet direct toepasbaar, maar bij 
landbouwzones, buffergebieden of niet bewoonde zones kan dit misschien wel een oplossing bieden.  

Scenario 2: Industriële verontreinigde sites – hoge concentratie 

Bij dit scenario werd direct duidelijk dat de parameters die van belang waren, sterk verschillen met deze 
bij het vorige scenario. Langs de ene kant is er op industriële terreinen meer tijd en ruimte en zullen 
saneringshandelingen minder als hinderlijk ervaren worden, maar er zijn wel andere zaken potentiële 
knelpunten zoals bestaande infrastructuur en eventuele belemmering van de exploitatie. 
 
In dit scenario kan er meer gekeken worden naar immobilisatie van de vervuiling en in-situ 
saneringstechnieken. Het gebruik van biopolymeren om de grond in lokale gronddepots te spoelen is hier 
bijvoorbeeld een mogelijke optie. Het aanbrengen van ondergrondse filters kan een oplossing zijn voor 
gecontamineerd grondwater op industriële sites.  
 
Het is bij de keuze van een saneringstechniek belangrijk om te kijken naar wat er meest kostenefficiënt is 
om de vuilvracht te verwijderen. Het is dan ook steeds nodig om eerst een efficiëntie-oefening uit te 
voeren vooraleer te bepalen wat de beste techniek is. 
 
Er was geen tijd om dieper in te gaan op de specifieke bottlenecks voor dit scenario. 

CONCLUSIE 

Als conclusie voor deze workshop kunnen we stellen dat het saneren van PFAS-verontreinigde zones geen 
onmogelijke opdracht is. Uit de inventarisatie en bespreking in de workshop blijkt dat er technieken 
beschikbaar zijn en dat nieuwe technieken worden ontwikkeld. Er blijven natuurlijk nog een aantal op te 
lossen knelpunten, maar bestaande installaties en innovatieve technieken zullen samen voor de nodige 
capaciteit kunnen zorgen. De sector heeft gesteld dat de saneringscapaciteit opgeschaald kan worden bij 
de bestaande installaties. Daarbij gaat het over het ontgraven van gronden en fysicochemische reiniging, 
de belangrijkste saneringsoptie voor woonzones. De nood aan stortcapaciteit voor de overblijvende 
slibfractie en de behandeling van gebruikte filtermaterialen vormen belangrijke uitdagingen. Daarnaast 
zullen een aantal innovatieve technieken - die soms nog in een pilootfase zitten en waar nog bijkomende 
ontwikkeling nodig is - waardevol zijn, vooral met het oog op verontreinigde industriële sites. Dit extra 
onderzoek, maar ook de implementatie van de verschillende technieken kunnen nu bespoedigd worden 
door verdere samenwerking en kennisuitwisseling tussen academici, saneringsdeskundigen, saneerders en 
de industrie. We hopen in die zin dat deze workshop slechts het begin is van een traject richting een van 
PFAS gesaneerd Vlaanderen. 


