
 

   
 

 

 

Toelichting beleidsregels en bodemkwaliteitskaart PFAS 
 
Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie over de totstandkoming van de beleidsregels en 

bodemkwaliteitskaart PFAS van de regio Midden-Holland.  

 
Wat is PFAS? 

In een groot deel van Nederland blijkt de bodem de afgelopen decennia verontreinigd te zijn geraakt 

met PFAS. PFAS staat voor Poly- en Perfluoralkylstoffen. Tot deze stoffen behoren meer dan 6.000 

verschillende stoffen, waaronder PFOA, PFOS en GenX. Deze worden al decennialang gebruikt in 

producten om oppervlakten te beschermen zoals coatings voor kartonnen verpakkingen en anti-

baklagen en behandeling van tapijten en kleding. In de provincie Zuid-Holland is de belangrijkste bron 

de fabriek van Chemours (voorheen DuPont).  

 

Atmosferische depositie en diffuse verontreiniging 

PFAS wordt door de schoonstenen van de de fabriek in de lucht uitgestoten vervolgens door de lucht 

verspreid en komt verderop op de grond/waterbodemterecht. Dit noemen we atmosferische depositie.  

De overheersende windrichting in Nederland is zuid-west. De regio Midden-Holland ligt daarmee in de 

invloedsfeer van Chemours in Dordrecht. Omdat dit bedrijf (= de bron van de verontreiniging) zich niet 

in Midden-Holland bevindt, spreken we over een diffuse verontreiniging.  

 

Onderzoek 

Om de omvang en ernst van de diffuse PFAS-verontreiniging in kaart te brengen heeft het 

adviesbureau Witteveen+Bos in 2020 onderzoek uitgevoerd naar PFAS in de bodem in de regio 

Midden-Holland.   

 

Bij atmosferische depositie is er een relatie tussen PFAS in de bodem en de afstand tot de fabriek. De 

verwachting is hoe verder van de fabriek, des te minder PFAS in de bodem.Daarom is op voorhand de 

regio verdeeld in 3 zones: 

- Zone A: de Krimpenerwaard. Dit is het meest zuidelijk deel van de regio, het dichtst bij de 

fabriek en hier verwachten wij de hoogste gehalten PFAS. 

- Zone B: het gebied tussen de Hollandse IJssel en de A12. 

- Zone C: het meest noordelijke gebied, namelijk ten noorden van de A12. 

 
In iedere zone zijn 20 locaties onderzocht op PFAS in de bodem. In totaal zijn dus 60 locaties 
bemonsterd. De zones en locaties zijn afgebeeld op onderstaande kaart. De fabriek van Chemours in 
Dordrecht valt buiten het kaartbeeld en ligt ten zuidwesten van onze regio. 



 

   
 

 


