
 

 

        PFAS op de landbodem 

 

  

Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde 
(µg/kg d.s.) (4) (5) 

4.1 Grond en baggerspecie toepassen boven 
grondwaterniveau (1)  

 

 Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse    

 wonen of industrie wonen of industrie PFOS = 3 
PFOA = 7 
GenX = 3 
Andere PFAS = 3 

 landbouw/natuur  wonen of industrie PFAS = 0,8 
PFOS = 0,9 

 landbouw/natuur, 
wonen of industrie 

landbouw/natuur  PFAS = 0,8 
PFOS = 0,9 

4.2 Baggerspecie toepassen boven 
grondwaterniveau (1), als bedoeld in artikel 35, 
onder f, BBK (verspreiden van baggerspecie op 
aangrenzend perceel of weilanddepot) 

PFOS = 3 
PFOA = 7 
GenX = 3 
Andere PFAS = 3 

4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen 
boven grondwaterniveau (1) 

PFOS = 3 
PFOA = 7 
GenX = 3 
Andere PFAS = 3 

4.4 Grond en baggerspecie toepassen in 
grondwaterbeschermingsgebieden 

Bepalingsgrens = 0,1 

4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder 
grondwaterniveau (2), met inbegrip van 
grootschalige toepassing 

PFAS = 0,8 
PFOS = 0,9 

 

(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter 

onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de 

grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.  

(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 

meter en meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone 

terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast. 

(3) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van zandwinning, grindwinning of 

kleiwinning of een dijkdoorbraak. Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een 

oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door 

oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is voor 90 % van het jaar langer dan een maand). Als de diepe 

plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als 

oppervlaktewater van elders. Deze plassen zijn aangegeven op de kaart die als bijlage bij dit tijdelijk handelingskader is 

gevoegd. Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in 

beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas voldoet. 

(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof 

minder dan 10 % bedraagt. 

(5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5). De toepassingswaarden voor de onderscheiden 

categorieën van toepassingen worden hieronder toegelicht. De paragraafnummers corresponderen met de nummering 

in kolom 1 van de tabel. 

         

 Bron: Rijkswaterstaat, Bodemplus 


