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Samenvatting 

De WaterQi is een techniek om door dosering van kleine luchtbelletjes en het afvangen van 

het daarbij geproduceerde schuim/proceswater (waarin verontreinigende stoffen worden 

geconcentreerd) de waterkwaliteit te verbeteren. De methode is eerder getest met 

opstellingen in Hoek van Holland, Pijnacker, Strijen en de Madesteinplas in Den Haag, maar 

meer kwantitatieve gegevens met betrekking tot de werkzaamheid en effectiviteit waren 

nodig. De bedenkers van de methode hebben bij de MKB challenge van Deltares 

onderzoekstijd gewonnen om meer informatie te verzamelen over de effecten van deze 

methode. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek, waarbij gemeten is wat de 

effecten van WaterQI zijn op de concentratie aan zuurstof en een groot aantal 

verontreinigende stoffen in het water. Daarbij is er vooral gekeken wat er met het 

proceswater wordt afgevangen. Overige chemische en biologische effecten op de korte en 

langere termijn zullen in een ander onderzoek moeten worden onderzocht. 

 

De metingen bevestigen dat WaterQI de concentratie zuurstof in het water significant 

verhoogt. Ook is er in het schuim/proceswater, ten opzichte van het influent, een significante 

verhoging van diverse stoffen gemeten. Dit geldt voor een aantal PFAS-verbindingen, nitraat 

en ammonium, diazinon en het chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biochemisch 

zuurstofverbruik (BZV). Deze stoffen blijken zich dus te concentreren in het 

schuim/proceswater. 

Het verschil in concentratie voor de genoemde stoffen in het influent- versus effluent-water is 

kleiner dan op basis van de concentraties in het schuim verwacht zou worden. Dit kan 

verklaard worden door de volumeverhouding tussen het schuim en het in-/effluent van 

1:10.000 (10.000 liter verpompt water levert 1 liter schuim/proceswater). 

 

Naast de genoemde effecten is uit eerdere studies bekend dat WaterQI het gehalte aan 

zwevend stof kan verlagen, waardoor de helderheid toeneemt. Dit zal ook biologische en 

chemische effecten hebben. 

 

De WaterQI techniek heeft voor een aantal stoffen meetbare effecten, door concentratie in 

het afgevangen schuim. De techniek kan verder geoptimaliseerd en gevalideerd worden wat 

betreft het positief effect op de waterkwaliteit (het effluentwater). Mogelijke 

optimalisatiestappen zijn: 

1. Optimalisatie effectiviteit 

Zuurstofdosering vindt efficiënt plaats, maar de mate van verwijdering van stoffen kan 

worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door het variëren in afstelling van de injecteurs en de 

behandel - en verblijftijd.  

2. Bepaling effectiviteit 

We stellen voor de effectiviteit van de WaterQI uitgebreider en systematisch te meten door: 

a) systematische meting van effecten op waterkwaliteit op reactorschaal (concentraties in 

influent, effluent, schuim).  

b) systematische meting van effecten van WaterQI op waterkwaliteit, waterkwantiteit en 

ecologie op watersysteem schaal. 

Parameters om te meten zijn: 

• mate van reaeratie in proceswater en effluent bij verschillende afstellingen van de 

injecteur en behandel- en verblijftijd; 

• kwaliteit van influent,  proceswater en effluent bij verschillende afstellingen, waaronder 

behandel- en verblijftijd; 

• effecten op ecologie bij verschillen in afstelling.  
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1 Inleiding  

De WaterQI is een techniek om de waterkwaliteit te verbeteren door het doseren van kleine 

luchtbellen (https://waterqi.nl/). Twee belangrijke effecten van deze manier van 

waterbehandeling zijn de verhoging van de zuurstofconcentratie in het water en de vorming 

van schuim/proceswater waarin verontreinigende stoffen geconcentreerd en zo verwijderd 

kunnen worden door het schuim/proceswater apart op te vangen. De methode is getest met 

opstellingen in Hoek van Holland, Pijnacker, Strijen en de Madesteinplas in Den Haag. De 

bedenkers van de methode hebben bij de MKB challenge van Deltares onderzoekstijd 

gewonnen om meer informatie te verzamelen over de effecten van deze methode. Dit rapport 

beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek. Daarnaast vergelijken we de resultaten met 

eerder onderzoek en proberen we een vertaling te maken naar effecten op grotere schaal en 

eventueel vervolgonderzoek. 

De onderzoeksvraag was: in welke mate is de WaterQI techniek in staat het zuurstofgehalte 

te verhogen en verschillende soorten verontreinigingen te verwijderen? Deze effecten zijn op 

basis van theorie en eerdere waarnemingen met WaterQI te verwachten, maar er was nog 

meer kwantitatieve informatie nodig. Het doel van dit onderzoek was dan ook om de effecten 

van de WaterQI techniek te kwantificeren. 

 

 

Figuur 1: WaterQI installatie bij Strijen. (Foto: Ben de Vos) 

  

https://waterqi.nl/
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2 Uitgangspunten techniek 

De WaterQI is een techniek waarin kleine luchtbellen (nanobubbles) aan water worden 

toegediend. Bij de techniek wordt oppervlaktewater een reactorsysteem ingebracht, waarna 

kleine luchtbelletjes worden toegediend (Figuur 2; Figuur 3). Er wordt schuim gevormd, wat 

apart wordt opgevangen. Door een specifieke configuratie van buisjes wordt de stroming en 

dosering van belletjes zodanig gestuurd dat uitwisseling van zuurstof en vorming van schuim 

optimaal kan plaatsvinden. Het water wordt in het WaterQi systeem gerecirculeerd en wordt 

zo meerdere malen belucht, waarbij het schuim wordt afgescheiden. 

 

 
Figuur 2: WaterQI opstelling Strijen. 

 

 

 

 
Figuur 3: Versimpelde weergave van principe van de WaterQI. Ordegroottes luchtaanvoer, schuimproductie 

en waterstroom in en uit gebaseerd op proefinstallatie Strijen. 
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Het doseren van nanobubbles, zoals met de WaterQI methode gebeurt, kan verschillende 

positieve effecten hebben op de water- en sedimentkwaliteit, die ook in eerdere literatuur 

beschreven is (o.a. Lyu et al., 2019, Figuur 4). 

 

 
Figuur 4: Mogelijke effecten van nanobubbles (Lyu et al., 2019). 

 

1. Verhoging zuurstofgehalte door beluchting 

Doordat de luchtbelletjes zeer klein zijn, is het contactoppervlak met het water groter en kan 

beluchting efficiënter plaatsvinden dan in het geval van grotere bellen. Dit kan leiden tot 

verhoging van het zuurstofgehalte in het water. Een te laag zuurstofgehalte is een veel 

voorkomend waterkwaliteitsprobleem dat hiermee kan worden aangepakt. 

 

2. Oxidatie van verontreinigende stoffen door zuurstof 

Een direct effect van zuurstofdosering is de oxidatie van stoffen in het water. Dit kunnen 

diverse stoffen zijn. In het water kan bijvoorbeeld een grote hoeveelheid organisch materiaal 

aanwezig zijn die zuurstof verbruikt en daarmee de ecologie verslechtert. Een ander 

voorbeeld is sulfide. Deze stof is giftig en verbruikt zuurstof. Daarnaast is er een scala van 

stoffen in het oppervlaktewater waarvan de vorming afhankelijk is van de hoeveelheid 

zuurstof, zoals methaan en ammonium, die door dosering van zuurstof worden geoxideerd. 

Opgelost ijzer is ook belangrijk: dit zal door dosering van zuurstof neerslaan en kan daarmee 

fosfor binden, waardoor de ecologische effecten daarvan weer minder groot zijn. Tenslotte 

kan de dosering van zuurstof ook de afbraak van organische verontreinigingen stimuleren. 

De effecten van zuurstof kunnen niet alleen in het water, maar ook in het sediment optreden. 

 

3. Verwijdering van verontreinigingen door het schuim (flotatie) 

Bij het beluchten wordt een schuimlaag gevormd, dat apart opgevangen kan worden. In dit 

schuim hopen zich stoffen op, waaronder verontreinigingen. Doordat het schuim apart wordt 

opgevangen, kunnen verontreinigingen verwijderd worden. 

 

4. Ontgassing (air sparging) 

Door het beluchten van water kunnen ongewenste gassen verwijderd worden. Hierdoor 

kunnen onder meer het eerdergenoemde sulfide, maar ook andere stank veroorzakende 

stoffen of anderszins ongewenste stoffen worden verwijderd. 

 

WaterQI past elementen toe die al bekend zijn in de watertechnologie en waarvan mogelijke 

effecten ook bekend zijn (o.a. https://www.moleaer.com/industries/water; 

https://epocenviro.com/webinars/saff-rising-to-the-short-chain-pfas-removal-challenge/). De 

specifieke combinatie van elementen en toepassing op oppervlaktewater is nieuw en de 

mogelijke effecten van deze specifieke combinatie en toepassing zijn nog niet 

gekwantificeerd. 

 

 

 

https://www.moleaer.com/industries/water
https://epocenviro.com/webinars/saff-rising-to-the-short-chain-pfas-removal-challenge/
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In dit onderzoek is vanwege de relatief korte looptijd en budget gekozen om te onderzoeken 

wat de meest directe effecten van WaterQI op de waterkwaliteit zijn: 

- zuurstofgehalte; 

- opgeloste stoffen: ionen, organische verontreinigingen. 

Dit is onderzocht door bij de proefopstelling in Strijen de waterkwaliteit te meten en monsters 

te nemen van instromend water (influent), uitstromend water (effluent) en schuim. 
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3 Aanpak metingen 

Bij de WaterQI opstelling in Strijen zijn door medewerkers van Deltares op 12-10-2022 

metingen gedaan en monsters genomen voor laboratoriumanalyses. 

De opstelling staat opgesteld langs de oever van boezemwater de Keen, van waaruit water 

wordt gepompt en door de WaterQI opstelling wordt geleid (Figuur 5). De opstelling, debieten 

in- en uitstromend water en hoeveelheid doorborreld gas per uur staan weergegeven in 

Figuur 2 en Figuur 3. 

 

In het veld is met een slangenpomp en doorstroomcel met sensoren het zuurstofgehalte, de 

elektrische geleidbaarheid, de pH en de temperatuur van het influent, effluent en proceswater 

gemeten. Anionen en kationen zijn in het Deltares lab gemeten met ion chromatografie (IC). 

Na bemonstering zijn de monsters gefiltreerd op het Deltares lab in Utrecht over een filter van 

0.45 µm poriegrootte en aangezuurd met salpeterzuur naar een pH<2 als conservering. De 

elementanalyse is gedaan door meting met de ICP-OES techniek (Inductively Coupled 

Plasma - Optical Emission Spectrometry). Door gebruik te maken van een plasma en 

spectrofotometer kan de compositie van de elementen in vloeibare oplossingen worden 

bepaald. In het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Omegam te 

Amsterdam zijn, na voorbehandeling conform de AS3000 richtlijnen, de volgende analyses 

uitgevoerd op influent, effluent en proceswater: 

- PFAS 

- Fenolen 

- PAKs 

- Bestrijdingsmiddelen, 

- Chloorbenzeen 

- Chloorfenolen 

- PCBs 

- Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)  

- Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 

- Vluchtige koolwaterstoffen. 

 

In bijlage 1 en 2 zijn de resultaten van Eurofins Omegam weergegeven (monster 1: influent; 

monster 2: effluent; monster 3: schuim). 

 

 
Figuur 5: Locatie WaterQI Strijen 
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Figuur 6: Impressie monstername WaterQI Strijen. Links: schuim; midden: detailimpressie schuimafscheiders; 

rechts: detailimpressie beluchting. 
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4 Resultaten 

De veldmetingen (Tabel 1) laten zien dat zuurstof in het uitstromende water verhoogd is ten 

opzichte van het instromende water, zoals verwacht. Aan de zuurstofconcentratie in het 

schuim kan geen waarde worden gehecht, want het schuim stond al geruime tijd stil, 

waardoor het zuurstofgehalte niet betrouwbaar gemeten kon worden. 

De elektrische geleidbaarheid (EC) is iets verhoogd in het schuim ten opzichte van in- en 

uitstromend water, wat te maken kan hebben met een verhoogde concentratie stoffen hierin, 

maar de verhoging is niet dermate hoog dat er veel conclusies aan kunnen worden 

verbonden. De pH en temperatuur verschillen niet sterk tussen de verschillende meetpunten. 

 

Tabel 1: Resultaten veldmetingen WaterQI Strijen. 

Monster pH 

Temperatuur 
(°C) EC (µS/cm) Zuurstof (mg/L) 

In 7.33 12.2 1202 5.11 

Uit 7.48 12.2 1203 8.84 

Schuim 7.68 10.8 1350 8.49 

 

De gemeten concentraties in instromend, uitstromend water en schuim zijn voor de ionen niet 

sterk verschillend (Tabel 2). Nitraat (NO3) en ammonium (NH4) zijn verhoogd in het schuim 

en nitriet (NO2) is verlaagd in het schuim. De verhoging van nitraat en ammonium zou 

verklaard kunnen worden doordat deze stoffen zich ophopen in het schuim; de verlaging van 

nitriet door oxidatie. De concentraties van de overige ionen zijn in het schuim iets verhoogd 

ten opzichte van het in- en uitstromende water. Dit kan verklaard worden doordat aan het 

schuim en het zwevend stof dat wordt afgescheiden ook ionen gebonden zijn. Het verschil 

tussen schuim en in-/uitstromend water is voor deze stoffen echter klein. 

 

Tabel 2: Concentraties ionen WaterQI Strijen.  

Monster 

Ion concentratie (mg/L) 

F Cl NO2 Br NO3 SO4 PO4 Na NH4 K Mg Ca 

In 0.28 166 0.4 0.64 2.71 132 n.a. 82 0.32 7.31 19 96.3 

Uit 0.28 167 0.41 0.64 2.96 132 n.a. 85 0.24 7.1 21.1 105 

Schuim 0.31 185 0.18 0.74 10.7 174 0.15 90.5 0.84 7.63 21.8 119 

 

Het chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biochemisch zuurstofverbruik (BZV) zijn beide hoger 

in het schuim dan in in- en effluent (Figuur 7; Bijlage 1). Ook hier zijn de verschillen tussen in- 

en effluent klein (CZV: influent: 30 mg/L, effluent: 28 mg/L; BZV: influent: 2.2 mg/L, effluent: 

2.6 mg/L). 
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Figuur 7: Biochemisch en chemisch zuurstofverbruik in influent, effluent en schuim. 

Er zijn veel PFAS verbindingen gemeten (Tabel 3; Bijlage 1). Voor veel verbindingen ligt de 

concentratie onder detectielimiet. De detectielimiet is voor het schuim hoger dan voor het in- 

en uitstromend water, wat komt door het hogere gehalte verstorende stoffen in het schuim.  

Opvallend is, dat de PFAS-concentraties in in- en effluent lager zijn dan in het schuim en dat 

het verschil tussen in- en effluent klein is. Dit kan duidelijk worden geïllustreerd aan de hand 

van PFBA (Figuur 8), maar PFBS, PFHpa en PFHxA, PFOA en FPeA laten hetzelfde patroon 

zien. PFOA laat de grootste concentratiefactor in schuim ten opzichte van in-/uitstromend 

water zien (ca 500x). 

 

 
Figuur 8: Illustratie verschil in concentratie PFAS tussen influent, effluent en schuim aan de hand van PFBA. 
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Tabel 3: Concentratie PFAS verbindingen in instromend water (In), uitstromend water (Uit) en schuim. 

Stof Concentratie (ng/L) 

In Uit Schuim 

10:2 FTS (10:2 Fluortelomeer sulfonzuur) <4 <4 <20 

4:2 FTS (4:2 Fluortelomeer sulfonzuur  <10 <10 <50 

6:2 FTS (6:2 Fluorotelomeer sulfonaat) <25 <25 <125 

8:2 FTS (8:2 Fluorotelomeer sulfonaat) <2 <2 <10 

8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeer fosfaat diester) <2 <2 <10 

MeFOSA (N-methyl perfluoroctaansulfonamide) <2 <2 <10 

N-MeFOSAA (N-methyl 
perfluoroctaansulfonamido-azijnzuur) <4 <4 <20 

PFOSA (Perfluor-1-octaansulfonamide) <1 <1 9 

PFOSAA (Perfluor-1-octaansulfonamide-
Ethylacetaat) <4 <4 <20 

PFBS (Perfluorbutaansulfonzuur) 5 4 16 

PFDS (Perfluordecaansulfonaat) <1 <1 <5 

PFHpS (Perfluorheptaansulfonaat) <1 <1 23 

PFHxS (Perfluorhexaansulfonaat) <1 1 220 

PFBA (Perfluor-n-butaanzuur) 10 10 36 

PFDeA (Perfluor-n-decaanzuur) <1 <1 92 

PFDoA (Perfluor-n-dodecaanzuur) <1 <1 <5 

PFHpa (Perfluor-n-heptaanzuur) 2 2 180 

PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur) 3 3 18 

PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur) <1 <1 260 

PFOA (Perfluor-n-octaanzuur) 8 7 3900 

PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur) 6 4 14 

PFUdA (Perfluor-n-undecaanzuur) <1 <1 10 

PFOS (Perfluoroctaansulfonzuur) <1 1 420 

PFHxDA (Perfluorohexadecaanzuur) <1 <1 <5 

PFODA (Perfluorooctadecaanzuur) <2 <2 <10 

PFTeDA (Perfluorotetradecanoic zuur) <1 <1 <5 

PFPeS (Perfluorpentaansulfonaat) <1 <1 <5 

PFTrDA (Perfluortridecaanzuur) <1 <1 <5 

PFOA vertakt (semi-kwantitatief) <1 <1 440 

PFOS vertakt (semi-kwantitatief) <1 <1 620 
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Om na te gaan of de concentraties gemeten in het influent in Strijen hoog of laag zijn ten 

opzichte van typerende waarden in Nederland zijn de waarden vergeleken met waarden voor 

PFAS in oppervlaktewater op twee binnenlandse locaties in Nederland (BOVSS, KEIZVR) 

(Tabel 4). Uit deze vergelijking blijkt dat de in Strijen gemeten waarden hoog zijn, maar niet 

sterk afwijken van waarden die elders gevonden worden. 

 

Tabel 4: Concentraties PFAS binnenlandse locaties (BOVSS, KEIZVR) in vergelijking met oppervlaktewater 

Strijen. 

PFAS 

Concentratie (ng/L) 

Andere locaties 
(BOVSS, KEIZVR) 

Strijen 

PFBA 3.6 - 8.1 10 

PFPeA 2.8 – 5.1 6 

PFHxA 2.7 – 5.2 3 

PFHpA 1.3 – 2.8 2 

PFOA 2.1 – 5.1 8 

PFNA 0.29 – 0.51 <1 

PFBS 3.5 – 11 5 

PFPeS 0.16 – 0.29 <1 

PFHxS 0.62 – 1.5 <1 

PFOS 3.0 – 5.0 <1 

6:2 FTS 0.42 – 1.6 <25 

 

Naast de genoemde stoffen zijn de watermonsters geanalyseerd op een breed scala van 

overige verontreinigingen: fenolen, PAKs, bestrijdingsmiddelen, chloorbenzenen, 

chloorfenolen, PCBs, etc (Bijlage 1 en 2). 

De meeste van deze stoffen komen in zeer lage concentratie voor in influent, effluent en 

schuim, meestal zelfs onder detectielimiet. Aandachtspunt hierbij is dat, net als bij de PFAS- 

verbindingen, de detectielimiet in het schuim hoger ligt dan in- en effluent. Een uitzondering 

is de stof diazinon (een pesticide). Dit ligt in het in- en effluent onder detectielimiet (<0,04 

µg/l), maar de concentratie in het schuim ligt hoger (4,2 µg/l). 

4.1 Interpretatie meetgegevens 

Het meeste duidelijke effect van de WaterQI wordt gevonden voor het zuurstofgehalte: dit 

wordt verhoogd. Dit komt overeen met de verwachting. Tegelijkertijd wordt er geen verlaging 

van het Biologisch Zuurstof Verbruik (BZV) en Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) gevonden. 

Bij langdurige beluchting wordt dit wel verwacht. 
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Een ander duidelijk effect is de concentratieverhoging van een aantal verontreinigingen in het 

schuim, waaronder een aantal PFAS-verbindingen, nitraat en ammonium, diazinon, en CZV 

en BZV. Tegelijkertijd is het verschil tussen in- en effluent voor deze stoffen kleiner dan de 

mate van concentratieverhoging in het schuim. In veel gevallen is het verschil in concentratie 

tussen in- en effluent niet significant. Dit is te verklaren door de verhouding in de volumes 

schuim (0,1 liter/uur) en in-/effluent (1000 liter/uur) (Figuur 3). Per uur wordt 0,1 l schuim 

gevormd uit 1000 liter in- en uitstromend water (verhouding 1/10.000). Voordat de ophoping 

van stoffen in het schuim een significant effect hebben op het effluent, moeten deze stoffen 

met een factor 1000-10.000 in het schuim ophopen. Voor de stoffen waarvan in het schuim 

verhoogde concentraties worden gemeten, ligt deze concentratiefactor lager (maximaal 500 

x). Wanneer de concentratieverhoging in het schuim vergroot wordt, kan het verschil tussen 

influent en effluent ook vergroot worden. Mogelijke manieren hiervoor zijn het optimaliseren 

van verblijftijd, schuimvorming etc.  

file:///C:/Users/lamers/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L6YJXSZK/Wanneer
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5 Vergelijking resultaten andere locaties 

De WaterQI techniek is eerder ook op een aantal andere plaatsen toegepast. Hier vergelijken 

we kort de resultaten van onze studie aan de opstelling in Strijen met deze eerdere resultaten 

om te beoordelen of de uitkomsten overeenkomen of elkaar aanvullen en welk gezamenlijk 

beeld ontstaat. 

 

1. Pijnacker-Nootdorp (2018-2019) 

In Pijnacker is in 2018-2019 een proef met WaterQI uitgevoerd. Door het 

Hoogheemraadschap voor Delfland zijn metingen uitgevoerd en in een rapportage 

samengevat (De Koning, 2019). Ook in deze resultaten is een duidelijke verhoging van een 

aantal stoffen in het schuim te zien. Helaas is in deze studie geen systematische meting 

uitgevoerd van in- en uitstromend water, waardoor het niet mogelijk is het effect op het 

effluent te beoordelen. 

In deze studie in Pijnacker werd een duidelijke verhoging van het zuurstofgehalte 

waargenomen.  

 

2. Hoek van Holland 

In Hoek van Holland ligt al geruime tijd een WaterQI opstelling bij een serie overstorten aan 

de rand van een woonwijk. Hier is de WaterQI geïnstalleerd na klachten over stank. Sinds 

installatie is de stank minder (tot geen stank) en is er ecologisch herstel waarneembaar.  

In 2022 is door het Hoogheemraadschap voor Delfland een brede screening van het schuim 

uitgevoerd. Hierbij werden verschillende stoffen in het schuim gemeten. Ook in dit geval is 

onbekend in hoeverre de stoffen verhoogd zijn ten opzichte van het influent en in hoeverre 

een verlaging in effluent wordt bereikt. 

In 2022 is op deze locatie ook waargenomen dat na een overstort-gebeurtenis eerst veel 

vertroebeling van het water optrad, wat na enige tijd sterk verminderde. Hierbij heeft WaterQI 

een rol gespeeld: naar verwachting heeft het zwevend stof dat zorgde voor de vertroebeling 

zich opgehoopt in het schuim, waardoor het uit het water verwijderd werd. Ook de 

mineralisatie kan door dosering van zuurstof zijn bevorderd. 

 

3. Madesteinplas, Den Haag 

Bij de Madesteinplas was er regelmatig sprake van zuurstofloze condities bij de bodem en 

hoge concentraties sulfide. Dit heeft negatieve effecten op de ecologie, in het bijzonder op de 

vissen, die hierdoor een deel van het jaar in een kleiner deel van de plas kunnen leven. Dit is 

ecologisch ongewenst, maar ook vanuit recreatief oogpunt (hengelsport, zwemmen, etc.). 

Hier is een WaterQI installatie geplaatst met als primaire doel het zuurstofloze gebied te 

verkleinen. 

Van deze locatie zijn nog geen gegevens van de effecten van de WaterQI installatie bekend. 

In de zomer van 2022 was bij de WaterQI installatie duidelijk sulfide (ontgassing) te ruiken. 

Ook werd er een wittige neerslag gevormd. Mogelijk is dit zwavel, gevormd na oxidatie van 

sulfide. Het lijkt erop dat de WaterQI het sulfide uit de waterkolom op twee manieren 

verwijderde: door air sparging en door oxidatie.  

In het najaar van 2022 was bij de WaterQI opstelling minder tot geen sulfide waarneembaar. 

Of dit door de activiteit van de WaterQI opstelling kwam of door seizoensverschillen is niet 

bekend. 

Het verdient de aanbeveling om bij de opstelling in de Madesteinplas een systematische, 

kwantitatieve bepaling te doen van de effecten van de WaterQI op de waterkwaliteit en het 

zuurstofgehalte. 
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6 Conclusies en vervolg 

Meetresultaten effecten WaterQI 

De WaterQi verhoogt de concentratie zuurstof in het water significant.  

Er werd een significante concentratieverhoging van een aantal stoffen in het schuim gemeten 

(een aantal PFAS-verbindingen, nitraat en ammonium, diazinon, chemisch zuurstofverbruik 

(CZV) en biochemisch zuurstofverbruik (BZV)). Het gemeten verschil in concentratie tussen 

influent en effluent voor deze stoffen is echter klein of afwezig. Dit kan verklaard worden door 

de verhouding tussen schuim en in-/effluent (1/10.000). Bij deze verhouding tussen schuim 

en in-/effluent zal pas bij zeer sterke concentratieverhoging (een factor 1.000 tot 10.000) in 

het schuim grote verschillen te verwachten zijn tussen in- en effluent (er is maximaal een 

concentratieverhoging van een factor 500 aangetoond). 

Naast de genoemde effecten is ook te verwachten dat WaterQI het zwevend-stofgehalte kan 

verlagen, waardoor de helderheid toeneemt. 

 

Vervolgstappen 

Mogelijke vervolgstappen voor het optimaliseren van de WaterQI techniek zijn: 

1. Optimalisatie effectiviteit  

Zuurstofdosering vindt efficiënt plaats, maar de verwijdering van stoffen kan nog 

geoptimaliseerd worden. Dit kan door het variëren van: zuurstofdosering, de hoeveelheid 

schuim, de concentratie in het schuim, verblijftijd, afbraak, etc. Een aandachtspunt daarbij 

vormen de lage concentraties van veel verontreinigingen, waardoor het lastig kan zijn te 

meten of er significante verschillen zijn tussen influent en effluent. Door te letten op 

monitoring, meetmethode (bijvoorbeeld passive sampling) of het toevoegen van stoffen kan 

gezorgd worden dat significante waarden kunnen worden gemeten in influent, effluent en 

schuim. We bevelen aan om naast de nu gemeten stoffen ook te kijken naar zwevend stof en 

opgelost organisch koolstof (DOC: Dissolved Organic Carbon). 

2. Bepaling effectiviteit  

In deze studie zijn voor één opstelling en één tijdpunt effecten bepaald op uitstromend water 

door systematische metingen van in- en effluent en schuim. Bij eerdere metingen ontbreken 

vaak helaas gegevens, waardoor de vergelijking tussen influent, effluent en schuim (nog) niet 

hard te maken is. Ook een bredere vertaling naar effecten op ecologie is nog niet mogelijk. 

We stellen voor de effectiviteit van de WaterQI uitgebreider en systematisch te meten. 

Daarbij stellen we de volgende stappen voor: 

a) systematische meting van effecten op waterkwaliteit op reactorschaal (concentraties in 

influent, effluent, schuim). Deze metingen geven een direct antwoord op de vraag wat de 

effecten van de WaterQI zijn op kleine schaal, maar zeggen nog niets over effecten op 

grotere schaal. Daarvoor is de volgende stap nodig: 

b) systematische meting van effecten van WaterQI op waterkwaliteit en ecologie op 

watersysteem schaal. Hierbij kan worden gekeken naar directe waterkwaliteitsparameters, 

maar ook naar ecologische parameters zoals het voorkomen van organismen. Bij voorkeur 

wordt deze stap eerst middelgroot uitgevoerd, in een systeem waarin wel al in het natuurlijk 

systeem wordt gewerkt, maar nog niet op de schaal van een complete plas of sloot. Dit kan 

bijvoorbeeld in een afgesloten deel van het ecosysteem (mesocosm), waardoor de situatie 

nog niet zo complex wordt dat niet duidelijk is of de waargenomen effecten door de WaterQI 

worden veroorzaakt, of door variatie in het systeem. Daarna kan worden opgeschaald naar 

een ecosysteem, zoals een sloot of meer. In alle gevallen is het belangrijk de proef zo in te 

richten dat er een duidelijke vergelijking gemaakt kan worden tussen de effecten van de 

WaterQI en de referentiesituatie, bijvoorbeeld door een deel van het systeem apart te houden 

van de invloed van de WaterQI. Ook moet gezorgd worden dat de effecten van de WaterQI 
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kunnen worden onderscheiden van seizoenseffecten; hiervoor zal het soms nodig zijn over 

een compleet (of meerder seizoenen) te meten. 

 

 
Figuur 9: Detail WaterQI installatie Strijen. Links: twee beluchtingscylinders; rechts (in potten met deksels): 

productiewater, links van water van nabij de oppervlakte, rechts van water van nabij de bodem van de 

waterpartij. (Foto: Ben de Vos)  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Analyseresultaten perfluorkoolwaterstoffen (PFC), CZV, BZV, vluchtige organische 

koolwaterstoffen.  

 

 

Bijlage 2: Analyseresultaten fenolen, PAKs, chloorbenzenen, chloorfenolen, PCBs, 

chloornitrobenzenen, bestrijdingsmiddelen.  

 

 

Toelichting bij de analyseresultaten van Eurofins: 

- In de rapportage door Eurofins is aangegeven dat de rapportagegrens van de 

schuim/proceswater monsters voor een aantal stoffen verhoogd is ten gevolge van 

verdunning van het monster. Dit is te verklaren doordat deze monsters een andere 

samenstelling hadden dan de influent en effluent monsters. In de schuim/proceswater 

monsters zaten meer verstorende stoffen. Voor een betrouwbare analyse moesten de 

monsters verdund worden, wat ervoor zorgt dat de rapportagegrenzen hoger liggen. Dit 

houdt niet in dat de waarden die boven deze rapportagegrens liggen minder betrouwbaar 

zijn. De conclusies die we op basis hiervan in de hoofdtekst trekken zijn dan ook nog steeds 

geldig. Dit effect kan verschillen voor verschillende stoffen omdat de gevoeligheid van de 

analyse voor verschillende stoffen van de monstersamenstelling kan verschillen. 

- Bij de analyseresultaten van bijlage 1 en 2 is een aantal opmerkingen bij de monstername 

en conserveringstermijn gesteld: ‘de monsters zijn niet geconserveerd aangeleverd, wat 

invloed kan hebben gehad op de resultaten van vluchtige verbindingen; de 

conserveringstermijn voor de voorbehandeling voor BZV is overschreden, en de pH waarde 

vereist voor de analyse van vluchtige koolwaterstoffen voldoet niet aan de hiervoor 

vastgestelde eis’. Deze opmerkingen kunnen er voor een deel van de resultaten in bijlage 1 

en 2 toe leiden dat de resultaten minder betrouwbaar zijn. Echter, voor de meeste 

parameters die in de hoofdtekst besproken worden (PFAS-verbindingen, CZV, diazinon) zijn 

geen effecten te verwachten. De geobserveerde verhoging in concentratie in het 

schuim/proceswater wordt hiermee naar verwachting niet veranderd en uitgaande van de 

volumeverhouding tussen schuim/proceswater en in/effluent verwachten we ook geen groot 

verschil van de gerapporteerde concentraties. Wel verdient het de aanbeveling in 

vervolgonderzoek extra zorg te besteden aan de monstername en chemische analyses, 

zeker gezien de lage concentraties waarin veel van de onderzochte verontreinigingen in 

oppervlaktewater voorkomen. 
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Nov-2022

2022173790/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Nov-2022

A,B,C,D

Fenolen
1)

<0.50µg/L <0.50 <50Fenol
1)

<0.30µg/L <0.30 <30o-Cresol
1)

<0.30µg/L <0.30 <30m-Cresol
1)

<0.20µg/L <0.20 <20p-Cresol

<0.80µg/L <0.80 <80Cresolen (som)
1)

<0.020µg/L <0.020 <2.02,4-Dimethylfenol
1)

<0.020µg/L <0.020 <2.02,5-Dimethylfenol
1)

<0.030µg/L <0.030 <3.02,6-Dimethylfenol
1)

<0.020µg/L <0.020 <2.03,4-Dimethylfenol
1)

<0.030µg/L <0.030 <3.0o-Ethylfenol
1)

<0.020µg/L <0.020 <2.0m-Ethylfenol
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0Thymol
1)

<0.020µg/L <0.020 <2.02,3/3,5-Dimethylfenol + 4-Ethylfenol

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
1)

<0.4µg/L <0.4 <40Naftaleen
1)

<0.04µg/L <0.04 <4.0Acenaftyleen
1)

<0.1µg/L <0.1 <10Acenafteen
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0Fluoreen
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.0Fenanthreen
1)

<0.01µg/L <0.01 <1.0Anthraceen
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.0Fluorantheen
1)

<0.06µg/L <0.06 <6.0Pyreen
1)

<0.04µg/L <0.04 <4.0Benzo(a)anthraceen
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.0Chryseen
1)

<0.05µg/L <0.05 <5.0Benzo(b+k)fluorantheen
1)

<0.03µg/L <0.03 <3.0Benzo(a)pyreen
1)

<0.04µg/L <0.04 <4.0Dibenzo(a,h)anthraceen
1)

<0.03µg/L <0.03 <3.0Benzo(ghi)peryleen
1)

<0.04µg/L <0.04 <4.0Indeno(123-cd)pyreen

<0.9µg/L <0.9 <91PAK Totaal EPA (16)
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Nov-2022

2022173790/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Nov-2022

A,B,C,D

Chloorbenzenen
1)

<0.10µg/L <0.10 <101,2,3-Trichloorbenzeen
1)

<0.10µg/L <0.10 <101,2,4-Trichloorbenzeen
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.01,3,5-Trichloorbenzeen

<0.21µg/L <0.21 <21Trichloorbenzenen (som)
1)

<0.020µg/L <0.020 <2.01,2,3,4-Tetrachloorbenzeen

<0.020µg/L <0.020 <2.01,2,3,5-/1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen

<0.040µg/L <0.040 <4.0Tetrachloorbenzenen (som)
1)

<0.005µg/L <0.005 <0.50Pentachloorbenzeen
1)

<0.030µg/L <0.030 <3.0Hexachloorbenzeen

Chloorfenolen
1)

<0.10µg/L <0.10 <10o-Chloorfenol
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.0m-Chloorfenol
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.0p-Chloorfenol

<0.14µg/L <0.14 <14Monochloorfenolen (som)
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.02,3-Dichloorfenol
1)

<0.005µg/L <0.005 <0.502,4/2,5-Dichloorfenol
1)

<0.03µg/L <0.03 <3.02,6-Dichloorfenol
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.03,4-Dichloorfenol
1)

<0.03µg/L <0.03 <3.03,5-Dichloorfenol

<0.10µg/L <0.10 <10Dichloorfenolen (som)
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.02,3,4-Trichloorfenol

<0.02µg/L <0.02 <2.02,3,5+2,4,5-Trichloorfenol
1)

<0.01µg/L <0.01 <1.02,3,6-Trichloorfenol
1)

<0.05µg/L <0.05 <5.02,4,6-Trichloorfenol
1)

<0.01µg/L <0.01 <1.03,4,5-Trichloorfenol

<0.11µg/L <0.11 <11Trichloorfenolen (som)
1)

<0.01µg/L <0.01 <1.02,3,4,5-Tetrachloorfenol

<0.020µg/L <0.020 <2.02,3,4,6 + 2,3,5,6-Tetrachloorfenol

<0.03µg/L <0.03 <3.0Tetrachloorfenolen (som)
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0Pentachloorfenol
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A,B,C,D

1)
<0.02µg/L <0.02 <2.04-Chloor-3-methylfenol

Polychloorbifenylen  (PCB)
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0PCB 28
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0PCB 52
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0PCB 101
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0PCB 118
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0PCB 138
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0PCB 153
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0PCB 180

<0.060µg/L <0.060 <6.0PCB (som 6)

<0.070µg/L <0.070 <7.0PCB (som 7)

Chloornitrobenzenen
1)

<0.20µg/L <0.20 <20o/p-Chloornitrobenzeen
1)

<0.20µg/L <0.20 <20m-Chloornitrobenzeen

<0.40µg/L <0.40 <40Monochloornitrobenzenen (som)
1)

<0.1µg/L <0.1 <102,3-Dichloornitrobenzeen
1)

<0.1µg/L <0.1 <102,4-Dichloornitrobenzeen
1)

<0.1µg/L <0.1 <102,5-Dichloornitrobenzeen
1)

<0.1µg/L <0.1 <103,4-Dichloornitrobenzeen
1)

<0.06µg/L <0.06 <6.03,5-Dichloornitrobenzeen

<0.46µg/L <0.46 <46Dichloornitrobenzenen (som)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.04,4'-DDE
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.02,4'-DDE
1)

<0.20µg/L <0.20 <204,4'-DDT
1)

<0.020µg/L <0.020 <2.04,4'-DDD/2,4'-DDT
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.02,4'-DDD

<0.25µg/L <0.25 <25DDX (som)
1)

<0.020µg/L <0.020 <2.0Aldrin
1)

<0.020µg/L <0.020 <2.0Dieldrin

1

2

3

2022-031-001

2022-031-002

2022-031-003 13204629

13204628

13204627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater



SITO MKB WaterQi

1 2 3

4/6

11208023-011

11208023-011

Analysecertificaat

14-Nov-2022/12:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Nov-2022

2022173790/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Nov-2022

A,B,C,D

1)
<0.020µg/L <0.020 <2.0Endrin

<0.060µg/L <0.060 <6.0Drins (som)
1)

<0.080µg/L <0.080 <8.0alfa-HCH
1)

<0.070µg/L <0.070 <7.0beta-HCH
1)

<0.10µg/L <0.10 <10gamma-HCH
1)

<0.040µg/L <0.040 <4.0delta-HCH

<0.29µg/L <0.29 <29HCH (som)
1)

<0.050µg/L <0.050 <5.0alfa-Endosulfan
1)

<0.030µg/L <0.030 <3.0alfa-Endosulfansulfaat
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0alfa-Chloordaan
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0gamma-Chloordaan

<0.020µg/L <0.020 <2.0Chloordanen (som)
1)

<0.010µg/L <0.010 <1.0Heptachloor

<0.030µg/L <0.030 <3.0Heptachloorepoxide
1)

<0.10µg/L <0.10 <10Hexachloorbutadieen
1)

<0.10µg/L <0.10 <10Isodrin
1)

<0.070µg/L <0.070 <7.0Telodrin
1)

<0.070µg/L <0.070 <7.0Tedion

Fosforbestrijdingsmiddelen
1)

<0.1µg/L <0.1 <10Azinfos-ethyl
1)

<0.07µg/L <0.07 <7.0Azinfos-methyl
1)

<0.07µg/L <0.07 <7.0Bromofos-ethyl
1)

<0.06µg/L <0.06 <6.0Bromofos-methyl
1)

<0.06µg/L <0.06 <6.0Chloorpyrifos-ethyl
1)

<0.1µg/L <0.1 <10Chloorpyrifos-methyl
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.0Cumafos

<0.1µg/L <0.1 <10Demeton-S/Demeton-O-ethyl
1)

<0.05µg/L <0.05 <5.0Demeton-S-Methyl
1)

<0.05µg/L <0.05 <5.0Demeton-O-Ethyl

<0.04µg/L <0.04 4.2Diazinon
1)

<0.1µg/L <0.1 <10Dichloorvos

1

2

3

2022-031-001

2022-031-002

2022-031-003 13204629

13204628

13204627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater



SITO MKB WaterQi

1 2 3

5/6

11208023-011

11208023-011

Analysecertificaat

14-Nov-2022/12:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Nov-2022

2022173790/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Nov-2022

A,B,C,D

1)
<0.04µg/L <0.04 <4.0Disulfoton

1)
<0.1µg/L <0.1 <10Fenitrothion

1)
<0.1µg/L <0.1 <10Fenthion

1)
<0.1µg/L <0.1 <10Malathion

1)
<0.2µg/L <0.2 <20Parathion-ethyl

1)
<0.2µg/L <0.2 <20Parathion-methyl

1)
<0.2µg/L <0.2 <20Pyrazofos

1)
<0.2µg/L <0.2 <20Triazofos

Stikstofhoudende bestrijdingsmiddelen
1)

<0.10µg/L <0.10 <10Ametryn
1)

<0.08µg/L <0.08 <8.0Atrazin
1)

<0.1µg/L <0.1 <10Cyanazin
1)

<0.10µg/L <0.10 <10Desmetryn
1)

<0.10µg/L <0.10 <10Prometryn
1)

<0.08µg/L <0.08 <8.0Propazin
1)

<0.20µg/L <0.20 <20Simazin
1)

<0.06µg/L <0.06 <6.0Terbuthylazin
1)

<0.10µg/L <0.10 <10Terbutryn

Overige bestrijdingsmiddelen
1)

<0.08µg/L <0.08 <8.0Bifenthrin
1)

<0.1µg/L <0.1 <10Carbaryl
1)

<0.2µg/L <0.2 <20Cypermethrin A, B, C en D
1)

<0.20µg/L <0.20 <20Deltamethrin
1)

<0.1µg/L <0.1 <10Linuron
1)

<0.06µg/L <0.06 <6.0Permethrin A
1)

<0.06µg/L <0.06 <6.0Permethrin B

<0.1µg/L <0.1 <12Permethrins (som)
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.0Propachloor
1)

<0.02µg/L <0.02 <2.0Trifluralin

Overige org.-verontreinigingen

1

2

3

2022-031-001

2022-031-002

2022-031-003 13204629

13204628

13204627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater



SITO MKB WaterQi

1 2 3

6/6

11208023-011

11208023-011

Analysecertificaat

14-Nov-2022/12:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Nov-2022

2022173790/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Nov-2022

A,B,C,D

1)
<0.01µg/L <0.01 <1.0Bifenyl

1)
<0.3µg/L <0.3 <30Nitrobenzeen

1)
<0.1µg/L <0.1 <10Dibenzofuran

1)
<0.04µg/L <0.04 <4.0Bifenylether

1

2

3

2022-031-001

2022-031-002

2022-031-003 13204629

13204628

13204627

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022173790/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13204627 2022-031-001

0337952ZZ PFAS 2022-031-001 0  0 12-Oct-2022

0660634180 CZV 2022-031-001 0  0 12-Oct-2022

0640601052 BZV 2022-031-001 0  0 12-Oct-2022

0650335139 GBM 2022-031-001 0  0 13-Oct-2022

 13204628 2022-031-002

0337909ZZ PFAS 2022-031-002 0  0 12-Oct-2022

0660634178 CVZ 2022-031-002 0  0 12-Oct-2022

0640601068 BVZ 2022-031-002 0  0 12-Oct-2022

0650335138 GBM 2022-031-002 0  0 13-Oct-2022

 13204629 2022-031-003

0337940ZZ PFAS 2022-031-003 0  0 12-Oct-2022

0660634183 CVZ 2022-031-003 0  0 12-Oct-2022

0640601077 BZV 2022-031-003 0  0 12-Oct-2022

0650335140 GBM 2022-031-003 0  0 13-Oct-2022

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022173790/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022173790/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Fenolen

Eigen methodeGC-MSW6336Fenolen (10) & cresolen (3)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Eigen methodeGC-MSW6336PAK (16 EPA)

Chloorbenzenen

Eigen methodeGC-MSW6336Chloorbenzenen

Chloorfenolen

Eigen methodeGC-MSW6336Chloorfenolen (20)

Polychloorbifenylen  (PCB)

Eigen methodeGC-MSW6336PCB (7)

Chloornitrobenzenen

Eigen methodeGC-MSW6336Chloornitrobenzenen

Organo chloorbestrijdingsmiddelen

Eigen methodeGC-MSW6336Chloorpesticiden

Fosforbestrijdingsmiddelen

Eigen methodeGC-MSW6336Fosforpesticiden (13) (OPB)

Stikstofhoudende bestrijdingsmiddelen

Eigen methodeGC-MSW6336Organostikstofpesticiden (ONB 4)

Overige bestrijdingsmiddelen

Eigen methodeGC-MSW6336Overige bestrijdingsmiddelen

Overige org.-verontreinigingen

Eigen methodeGC-MSW6336Overige organische verontreinigingen

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022173790/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Extractie organische parameters 13204627

13204628

13204629

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Naomi Lamers
Postbus 177
2600 MH  DELFT

Datum: 31-Oct-2022

Deltares

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 13-Oct-2022

11208023-011

SITO MKB WaterQi

11208023-011
2022160649/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



SITO MKB WaterQi

1 2 31)

1/4

11208023-011

11208023-011

Analysecertificaat

31-Oct-2022/17:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Oct-2022

2022160649/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Oct-2022

A,B,C,D

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
2)2)2)

10ng/L 10 36perfluorbutaanzuur (PFBA)
2)2)2)

6ng/L 4 14perfluorpentaanzuur (PFPeA)
2)2)2)

3ng/L 3 18perfluorhexaanzuur (PFHxA)
2)2)2)

2ng/L 2 180perfluorheptaanzuur (PFHpA)
2)2)2)

8ng/L 7 3900perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
2)2)2)

<1ng/L <1 440perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
2)2)2)

<1ng/L <1 260perfluornonaanzuur (PFNA)
2)2)2)

<1ng/L <1 92perfluordecaanzuur (PFDA)
2)2)2)

<1ng/L <1 10perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
3)2)2)

<1ng/L <1 <5perfluordodecaanzuur (PFDoA)
3)2)2)

<1ng/L <1 <5perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
3)2)2)

<1ng/L <1 <5perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
3)2)2)

<1ng/L <1 <5perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
3)2)2)

<2ng/L <2 <10perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
2)2)2)

5ng/L 4 16perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
3)2)2)

<1ng/L <1 <5perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
2)2)2)

<1ng/L 1 220perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
2)2)2)

<1ng/L <1 23perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)
2)2)2)

<1ng/L 1 420perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
2)2)2)

<1ng/L <1 620perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
3)2)2)

<1ng/L <1 <5perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
3)2)2)

<10ng/L <10 <504:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
3)2)2)

<25ng/L <25 <1256:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)
3)2)2)

<2ng/L <2 <108:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)
3)2)2)

<4ng/L <4 <2010:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)
3)2)2)

<4ng/L <4 <20N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)
3)2)2)

<4ng/L <4 <20N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)
2)2)2)

<1ng/L <1 9perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

1

2

3

2022-031-001

2022-031-002

2022-031-003 13153986

13153985

13153984

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Oppervl.water

Oppervl.water

Oppervl.water



SITO MKB WaterQi

1 2 31)

2/4

11208023-011

11208023-011

Analysecertificaat

31-Oct-2022/17:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Oct-2022

2022160649/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Oct-2022

A,B,C,D

3)2)2)
<2ng/L <2 <10N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
3)2)2)

<2ng/L <2 <108:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)
2)2)2)

8ng/L 7 4300som PFOA
2)2)2)

<1ng/L 1 1000som PFOS

Anorganische verbindingen  & natte chemie

Q 30mg/L 28 240Chemisch zuurstof verbruik (CZV)

Biologisch en/of toxicologisch onderzoek

Q 2.2mg O2/L 2.6 4.7Biochemisch zuurstof verbruik (BZV-5)

Vluchtige organische koolwaterstoffen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05Benzeen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Broombenzeen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05n-Butylbenzeen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05sec-Butylbenzeen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05tert-Butylbenzeen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Monochloorbenzeen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.12-Chloortolueen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.14-Chloortolueen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,2-Dichloorbenzeen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,3-Dichloorbenzeen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,4-Dichloorbenzeen

Q <0.3µg/L <0.3 <0.3Dichloorbenzenen (som)

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05Ethylbenzeen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05Isopropylbenzeen (cumeen)

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05p-Isopropyltolueen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Naftaleen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05n-Propylbenzeen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Styreen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05Tolueen

Q <0.2µg/L <0.2 <0.21,2,3-Trichloorbenzeen

1

2

3

2022-031-001

2022-031-002

2022-031-003 13153986

13153985

13153984
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NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Oppervl.water

Oppervl.water

Oppervl.water



SITO MKB WaterQi

1 2 31)

3/4

11208023-011

11208023-011

Analysecertificaat

31-Oct-2022/17:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Oct-2022

2022160649/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Oct-2022

A,B,C,D

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,2,4-Trichloorbenzeen

Q <0.3µg/L <0.3 <0.3Trichloorbenzenen (som)

Q <0.10µg/L <0.10 <0.101,2,3-Trimethylbenzeen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.051,2,4-Trimethylbenzeen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.051,3,5-Trimethylbenzeen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05m+p-Xyleen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05o-Xyleen

Q <0.5µg/L <0.5 <0.5Tribroommethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,2-Dibroomethaan

Q <0.2µg/L <0.2 <0.2Dibroommethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Broommethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Broomchloormethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Broomdichloormethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,2-Dibroom-3-chloorpropaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Trichloormethaan(Chloroform)

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,1-Dichloorethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,2-Dichloorethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1cis-1,2-Dichlooretheen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Dibroomchloormethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1trans-1,2-Dichlooretheen

Q <0.2µg/L <0.2 <0.2cis+trans 1,2-Dichlooretheen

Q <0.2µg/L <0.2 <0.2Dichloormethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,2-Dichloorpropaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,3-Dichloorpropaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,1-Dichloorpropeen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.12,2-Dichloorpropaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1cis-1,3-Dichloorpropeen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1trans-1.3-Dichloorpropeen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,1,1,2-Tetrachloorethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Tetrachlooretheen

Q <0.05µg/L <0.05 <0.05Tetrachloormethaan
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2

3
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Oppervl.water

Oppervl.water

Oppervl.water



SITO MKB WaterQi

1 2 31)

4/4

11208023-011

11208023-011

Analysecertificaat

31-Oct-2022/17:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Oct-2022

2022160649/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Oct-2022

A,B,C,D

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,1,1-Trichloorethaan

Q <0.2µg/L <0.2 <0.21,1,2-Trichloorethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Trichlooretheen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,1,2,2-Tetrachloorethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,2,3-Trichloorpropaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Hexachloorbutadieen

Q <0.2µg/L <0.2 <0.2Chloormethaan

Q <0.2µg/L <0.2 <0.2Vinylchloride

Q <1.0µg/L <1.0 <1.0Chloorethaan

Q <0.1µg/L <0.1 <0.11,1-Dichlooretheen

Q <0.1µg/L <0.1 <0.1Trichloorfluormethaan

1

2

3
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Oppervl.water

Oppervl.water

Oppervl.water

KB



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2022160649/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 13153984 2022-031-001

0337952ZZ PFAS 2022-031-001 0  0 12-Oct-2022

0660634180 CZV 2022-031-001 0  0 12-Oct-2022

0640601052 BZV 2022-031-001 0  0 12-Oct-2022

0650335139 GBM 2022-031-001 0  0 13-Oct-2022

 13153985 2022-031-002

0337909ZZ PFAS 2022-031-002 0  0 12-Oct-2022

0660634178 CVZ 2022-031-002 0  0 12-Oct-2022

0640601068 BVZ 2022-031-002 0  0 12-Oct-2022

0650335138 GBM 2022-031-002 0  0 13-Oct-2022

 13153986 2022-031-003

0337940ZZ PFAS 2022-031-003 0  0 12-Oct-2022

0660634183 CVZ 2022-031-003 0  0 12-Oct-2022

0640601077 BZV 2022-031-003 0  0 12-Oct-2022

0650335140 GBM 2022-031-003 0  0 13-Oct-2022
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BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2022160649/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De rapportagegrens is verhoogd doordat er te weinig monstermateriaal in behandeling is genomen.#

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix#

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2022160649/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

UitbestedingExternW0004PFAS 28 (WAC + NL ng/l)

UitbestedingExternW0004som PFOA lineair en vertakt

UitbestedingExternW0004som PFOS lineair en vertakt

Anorganische verbindingen  & natte chemie

NEN 6633/A1:2007TitrimetrieW0553Chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Biologisch en/of toxicologisch onderzoek

NEN-EN 1899-1/5815-1 & NEN-EN-ISO 17289PotentiometrieW0556Biochemisch zuurstofverbruik  

(BZV-5)

Vluchtige organische koolwaterstoffen

Eigen methodeHS-GC-MSW0254VOC EPA 8260b

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2022160649/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Monster nr.

Betreft vluchtige verbindingen, niet geconserveerd aangeleverd.

 13153984 

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Voorbehandeling BZV 13153984

13153985

13153986

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 13153984

13153985

13153986
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw K. van der Beek
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2022160649-11208023-011
Ons kenmerk : Project 1427332
Validatieref. : 1427332_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BMXD-XFNW-TOFH-RNBZ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 21 oktober 2022

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Perfluorcarbonzuren:
V PFBA ng/l 10 10 36
V PFPeA ng/l 6 4 14
V PFHxA ng/l 3 3 18
V PFHpA ng/l 2 2 180
V PFOA lineair ng/l 8 7 3900

PFOA vertakt ng/l < 1 < 1 440
V PFNA ng/l < 1 < 1 260
V PFDA ng/l < 1 < 1 92
V PFUnDA ng/l < 1 < 1 10
V PFDoDA ng/l < 1 < 1 < 5
V PFTrDA ng/l < 1 < 1 < 5
V PFTeDA ng/l < 1 < 1 < 5
V PFHxDA ng/l < 1 < 1 < 5
V PFODA ng/l < 2 < 2 < 10

Perfluorsulfonzuren:
V PFBS ng/l 5 4 16

PFPeS ng/l < 1 < 1 < 5
V PFHxS ng/l < 1 1 220

PFHpS ng/l < 1 < 1 23
V PFOS lineair ng/l < 1 1 420

PFOS vertakt ng/l < 1 < 1 620
V PFDS ng/l < 1 < 1 < 5

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 FTS ng/l < 10 < 10 < 50
6:2 FTS ng/l < 25 < 25 < 125
8:2 FTS ng/l < 2 < 2 < 10
10:2 FTS ng/l < 4 < 4 < 20
PFOSA ng/l < 1 < 1 9

Perfluorverbindingen - overig:
EtFOSAA ng/l < 4 < 4 < 20
MeFOSAA ng/l < 4 < 4 < 20
MeFOSA ng/l < 2 < 2 < 10
8:2 DiPAP ng/l < 2 < 2 < 10

som PFOA ng/l 8 7 4300
som PFOS ng/l < 1 1 1000
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Projectcode : 1427332
Uw project omschrijving : 2022160649-11208023-011
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
7374023 = 2022-031-001
7374024 = 2022-031-002
7374025 = 2022-031-003

Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/10/2022 12/10/2022 12/10/2022
Ontvangstdatum opdracht : 14/10/2022 14/10/2022 14/10/2022
Startdatum : 14/10/2022 14/10/2022 14/10/2022
Monstercode : 7374023 7374024 7374025
Uw Matrix : Opperv.water Opperv.water Opperv.water

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'V' gemerkte analyses zijn erkend conform VLAREL.
Opdrachtverificatiecode: BMXD-XFNW-TOFH-RNBZ Ref.: 1427332_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens de lower bound benadering.

Uw referentie : 2022-031-003
Monstercode : 7374025

Opmerking bij het monster: - De rapportagegrens is verhoogd doordat er te weinig monstermateriaal in behandeling
is genomen.

Opmerking(en) bij resultaten:
perfluoroctaansulfonylamide
(N_ethyl) acetaat:

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

N-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat:

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

N-methyl
perfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

8:2 fluortelomeer fosfaat
diester (8:2 diPAP):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

perfluordodecaanzuur
(PFDoDA):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

perfluortridecaanzuur
(PFTrDA) (indicatief):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA) (indicatief):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA) (indicatief):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

perfluoroctadecaanzuur
(PFODA) (indicatief):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

perfluorpentaansulfonaat
(PFPeS):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

perfluordecaansulfonaat
(PFDS) (indicatief):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

4:2 fluortelomeer sulfonzuur
(4:2 FTS):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

6:2 fluortelomeer sulfonzuur
(6:2 FTS):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

8:2 fluortelomeer sulfonzuur
(8:2 FTS):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS):

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
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Projectcode : 1427332
Uw project omschrijving : 2022160649-11208023-011
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BMXD-XFNW-TOFH-RNBZ Ref.: 1427332_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

7374023 2022-031-001 2022-031-001:1(0-0) 0-0 0337952ZZ

7374024 2022-031-002 2022-031-002:2(0-0) 0-0 0337909ZZ

7374025 2022-031-003 2022-031-003:3(0-0) 0-0 0337940ZZ

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1427332
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Bijlage Omschrijvingen PFAS

PFAS component Volledige naam PFAS component

10:2 FTS 10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS 4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS 6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP 8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS 8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA PFHpA (perfluor-n-heptaanzuur)
PFHpS PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS PFPeS (perfluor-n-pentaansulfonzuur)
PFTeDA PFTeDA (perfluor-n-tetradecaanzuur)
PFTrDA PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA PFUnDA (perfluorundecaanzuur)
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Uw project omschrijving : 2022160649-11208023-011
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
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Analysemethoden Opperv.water

VLAREL
In dit analysecertificaat zijn de met 'V' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden en
erkend conform VLAREL.

Perfluorverbindingen : Conform WAC/IV/A/025
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