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Voorwoord
In de landbouw wil men voorkomen dat de bodem vervuild raakt met verontreinigende
stoffen. Landbouwgrond wordt immers gebruikt voor de verbouw van voedingsgewassen
en voor grondgebonden veehouderij. Redenen om de bodemkwaliteit te beschermen.
Verder is de bodem niet alleen de drager van de teeltfunctie maar ook van de
ecologische functie van het wonen; ook deze functies moeten beschermd worden. Het
beschermingsbeleid van de bodem bevat dan ook normen en waarden voor een lange
reeks stoffen die aangeven voor welke functie de bodem nog geschikt is. Een belangrijk
norm is de streefwaarde die aangeeft waar beneden een bodem multifunctioneel is.
In deze notitie geef ik enkele achtergronden bij het ontwikkelen van de normen en doe ik
enkele suggesties hoe met specifieke functies van de bodem nu en in de toekomst
omgegaan kan worden.
Bij het tot stand komen van deze notitie waren de vragen uit de praktijk over
bodemverontreiniging een belangrijke leidraad. Zo spelen vragen rond het gebruik van
onderhoudsspecie, tarragrond, maar ook vragen over grondtransacties in de landbouw.
Verder hoop ik in deze notitie, op grond van discussies in het beleid en de meest recente
ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied in grote lijnen weer te geven.
Voor het opstellen van deze notitie heb ik met vele personen uit en in de periferie rond
het onderzoek, het beleid en de praktijk gesproken. Zij hebben ook regelmatig concepten
doorgenomen en van commentaar voorzien. Zonder iedereen bij name te willen noemen
wil ik hen bij deze hartelijk bedanken voor hun inbreng.
Speciaal dank is echter verschuldigd aan M. Miedema, tot 1 januari werkzaam was bij
het IKC-Landbouw en die de ontwikkeling van de notitie van dichtbij heeft meegemaakt
en daar waar nodig zinvolle opmerkingen heeft geleverd over de aanpak.

H.P. Smit
Informatie- en Kenniscentrum Landbouw
Ede, juni 1996
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Samenvatting
De bodem wordt in Nederland intensief gebruikt voor allerlei functies. Om te voorkomen
dat de bodem in de toekomst niet meer overal voor kan worden gebruikt speelt
bodembescherming een belangrijke rol in het overheidsbeleid. Uit de analyse in deze
notitie blijkt dat er een spanningsveld bestaat tussen beleid en uitvoering, veroorzaakt
door de implementatie van normen.
Het gaat daarbij vooral om bodems in het zogenaamde grijze gebied. Bodems in dit
grijze gebied zijn niet zo ernstig verontreinigd dat er gevaar bestaat voor volksgezondheid en milieu, maar door verontreiniging of natuurlijke aanvoer is de bodem niet
meer voor elke functie geschikt. Voor elke verontreinigende stof bestaat er een onderen bovengrens. De ondergrens heet streefwaarde; de streefwaarden staan genoemd in
de Notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water (VROM, 1991). De bovengrens
heet interventiewaarde; interventiewaarden staan genoemd in de Circulaire
Interventiewaarden Bodemsanering (Ster. 1994, 95).
Omdat er verschillend wordt omgegaan met de beoordeling van bodems op grond van
deze normen kunnen problemen ontstaan bij grondtransacties.
Ook grond die verplaatst wordt, bijvoorbeeld tarragrond die vrij komt bij de oogst van
suikerbieten, ondervindt daardoor moeilijkheden bij de afzet als bouwgrond,
ophooggrond of grond voor aanleg van wegen etc. Men mag volgens de zorgplicht uit de
Wet bodembescherming (art. 13) de bodem immers niet "vervuilen" met (licht) verontreinigde grond, ook al is de bodem die wordt gebruikt meer verontreinigd.
Recent gebruiken provincies streefwaarden voor de bodem ook voor de beoordeling van
het gebruik van organische meststoffen afkomstig van afvalstoffen, ongeacht de
gebruikte dosering.
Dat beperkt de afzet van bijvoorbeeld efficiënte stuifbestrijders.
Om te voorkomen dat licht verontreinigde bodems en grond, die nog voor vele functies
geschikt zijn, moeten worden gereinigd respectievelijk niet meer kunnen worden afgezet,
is een nieuwe invulling van het begrip (natuurlijke) bodemkwaliteit op zijn plaats.
Deze notitie geeft allereerst aan hoe de streef-en interventiewaarden bodem tot stand
zijn gekomen en geeft enkele voorstellen hoe met bodems in het landelijk gebied die zich
bevinden in het genoemde spanningsveld omgegaan kan worden.
Daarbij wordt aangesloten bij de opvatting van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten die voorstelt om bij de uitvoering van het bodembeschermingsbeleid uit te
gaan van een functiegerichte beoordeling van de bodem wanneer bouwvergunningen
worden aangevraagd.
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Het bodembeschermingsbeleid kent in het grijze gebied tussen streef- en
interventiewaarden geen grenswaarden. Er blijkt wel behoefte te bestaan aan
functiespecifieke gebruikswaarden voor landbouwbodems in dit grijze gebied. Deze
kunnen worden ingevuld door het systeem van de landbouwkundige LAC-signaalwaarden. Die waarden geven globaal aan boven welk verontreiniginsniveau er een kans
op achteruitgang van kwaliteit of kwantiteit bestaat voor de produktie van voedingsgewassen en landbouwhuisdieren.
Deze signaalwaarden hebben echter nog weinig gewicht bij de uitvoering van het
bodemkwaliteitsbeleid. De betekenis van deze signaalwaarden kan verbeterd worden
door de signaalwaarden voor zware metalen te koppelen aan biobeschikbaarheid'van
stoffen voor planten en bepaald met een milde zoute extractiemiddel (0,01 M CaCI2).
De signaalwaarden kunnen verder worden uitgebreid met waarden voor organische
verontreinigingen ook al hebben ze geen effect op de verbouw van voedingsgewassen of
op het houden van dieren. Ook andere functies dan landbouwkundige zouden kunnen
worden opgenomen.
Van de ontbrekende stoffen zijn PAK's de meest voor de hand liggende, waarbij als
eerste benzo(a)pyreen als gidsstof moet worden gekozen. PAK's zijn vooral van belang
bij niet-landbouwkundige bestemmingen. Afhankelijk van de bestemming kan de
signaalwaarde variëren.
Deels wordt aangesloten bij een systeem dat wordt gebruikt in Duitsland.
Voor te transporteren grond kunnen deze functiespecifieke gebruikswaarden ook nuttig
zijn.
Die zijn nodig om te voorkomen dat realtief schone hoogwaardige tarragrond gebruikt
wordt voor laagwaardige toepassingen, bijvoorbeeld het aanleggen van geluidswallen
langs drukke verkeerswegen of het ophogen van industrieterreinen. Gebruik van deze
gebruikswaarden voorkomt dat licht verontreinigde grond gereinigd wordt met behulp van
kostbare reinigingstechnieken, terwijl het daarna gebruikt wordt voor genoemde laagwaardige toepassingen. Om de beoordeling te vereenvoudigen van tarragrond, kan het
in klassen ingedeeld worden overeenkomstig de klasse-indeling voor onderhoudsspecie
welke vrijkomt bij het uitbaggeren van waterwegen. Deze notitie geeft een aanzet
daartoe.
Tot slot kunnen er vraagtekens gezet worden bij het oneigenlijk hanteren van streefwaarden als afkeurcritium voor meststoffen afkomstig uit afvalstoffen, zeker waar het
gaat om het EOX-gehalte en het gehalte aan minerale oliën.
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Inleiding

Het bodemgebruik in Nederland kent een lange historie. Vrijwel iedere plaats in
Nederland is in het verleden gebruikt voor landbouw, bosbouw of natuurbouw,
stedebouw, infrastructuur, drinkwaterwinning of meerdere van deze of andere functies. In
de toekomst zal dat niet veel anders zijn, immers de bedrijvigheid in Nederland is groot
en neemt nog steeds toe. Een locatie waar nu akkerbouwgewassen geteeld worden, kan
op termijn worden gebruikt voor woningbouw, infrastructuur of industrieterrein.
Vanwege het intensieve bodemgebruik is het ook niet verwonderlijk dat het
bodembeschermingsbeleid een belangrijke rol speelt in het overheidsbeleid. Een
duurzame bodemkwaliteit is immers ook van belang voor toekomstige generaties.
Het bodembeschermingsbeleid is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Zo heeft de
overheid nieuwe normen voor een schone bodem ontwikkeld en reeds bestaande
normen beter wetenschappelijk laten onderbouwen (RIVM 1992a, RIVM 1992b, TCB
1994). Verder bestaat de Interimwet Bodemsanering niet meer. In plaats daarvan
worden vanaf januari 1995 aparte saneringsregels gefaseerd in de Wet bodembescherming opgenomen. Tegelijkertijd is een nieuw systeem geïntroduceerd om de
bodemkwaliteit te beoordelen op verontreinigingen. Dit systeem kent streef- en
interventiewaarden.
De omgang met "verontreinigde landbouwbodems" in het grijze gebied verkeert echter
soms nog in een beginstadium, ondanks dat er verschillende ideeën over bestaan. Deze
notitie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de discussie hoe met (licht)
verontreinigde landbouwbodems kan worden omgegaan. Daarbij wordt ondermeer
aangesloten bij de mogelijkheden die het beleid biedt, de visies die op onder meer
gemeentelijk niveau bestaan en ontwikkelingen in het buitenland.
Deze notitie geeft allereerst uitleg over streef- en interventiewaarde in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe het normenstelstel tot stand is gekomen. In het
volgende hoofdstuk staat hoe de bescherming van de bodemkwaliteit doordringt in de
huidige regelgeving. Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoering van de bescherming van de
bodemkwaliteit in de praktijk en in hoofdstuk 6 worden handreikingen gedaan hoe in de
praktijk omgegaan kan worden met landbouwbodems die weliswaar niet multifuncitoneel
zijn, maar nog voldoende bruikbaar zijn voor velerlei functies. Tot slot staan de
belangrijkste conclusies en enkele aanbevelingen vermeld in hoofdstuk 7.
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In deze notitie wordt zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen grond en bodem.
Onder de bodem wordt verstaan het bovenste deel van het aardoppervlak in zijn
natuurlijke ligging waar contact bestaat tussen het biologische leven en het (grond)water.
Dit is bijvoorbeeld ook de bouwvoor. Grond is een bodem die is losgemaakt uit dit
contactgebied en vervolgens over een bepaalde afstand kan wordt verplaatst. Een
voorbeeld daarvan is tarragrond die vrijkomt bij de oogst van landbouwgewassen of
grond die vrijkomt bij bodemsanering.
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Uitleg streef- en interventiewaarden

Streef- en interventiewaarden hebben veel betekenis bij de uitvoering van de
bodembescherming in Nederland. De streefwaarden voor verontreinigende stoffen
geven de lange termijndoelstelling aan en staan genoemd in de Notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water (VROM, 1991), welke door de Tweede Kamer is
geaccepteerd in 1992. De interventiewaarden geven aan boven welk niveau de bodem
zo ernstig is verontreinigd, dat er schade kan ontstaan aan volksgezondheid en milieu.
De streef- en interventiewaarden vervangen het systeem van A-, B- en C-waarden uit de
Leidraad Bodembescherming.
De streefwaarden bodem, die de A-referentiewaarden vervangen, en de
interventiewaarden bodem, die de C-waarden vervangen, hebben hun daglicht gezien in
respectievelijk de Notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water (VROM, 1991)
en de Notitie Interventiewaarden Bodemsanering (VROM, 1993)
Streef- en interventiewaarden staan echter niet alleen genoemd in verschillende
beleidsnotities. Ze staan ook genoenmd in verschillende (ontwerp)besluiten, zoals het
'Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen' (Stb 1991, 613), 'Besluit
vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen' (Stb 1993, 616; Stb 1994, 871) en het
Bouwstoffenbesluit (Stb 1995,567) Op provinciaal niveau doen ze hun intrede in de
'Provinciale Milieuverordeningen'. Gemeenten gebruiken de streef- en
interventiewaarden bijvoorbeld om te toetsen of een bodem geschikt is voor een
woonfunctie.
Voldoet een bodem niet aan de streefwaarde, dan mag die bodem nog maar voor een
beperkt aantal functies gebruikt worden. De bodem is dan niet meer "multifunctioneel" en
er gelden geen beperkingen voor het gebruik ervan. Wanneer de bodem zo ernstig
vervuild is dat een verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt, dan moet de
bodem gesaneerd worden of moeten andere maatregelen getroffen worden, zodat
bodem, water en lucht niet verder worden aangetast.
De betekenis die beleidmakers aan deze "waarden" toekennen, wordt echter niet
gedeeld door instanties die op een één of andere manier betrokken zijn bij de uitvoering
van het beschermen van de bodemkwaliteit.
Een aantal gemeenten hebben moeite met de uitvoering van de richtlijnen in nieuwe
normenstelsel. Dat geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouw op verontreinigde bodems in oude
stadswijken. Regelmatig overschrijden verschillende stoffen de streefwaarden en soms
zelfs de interventiewaarden. Woningbouw op een verontreinigde bodem is volgens de
Woningwet (gewijzigd per 1993) niet toegestaan. Verschillende gemeenten passen
echter een eigen beleid toe.
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Bij transacties van landbouwgrond is het steeds meer gewoonte om de gehalten aan
verontreinigingen in de bodem te bepalen. Mochten de streefwaarden in een bepaald
perceel worden overschreden, dan kan een koper daar de kwalificatie "waardeloos" aan
geven. Onbeperkt gebruik is immers niet meer mogelijk. Het gevolg is dat thans
ingenieurbureaus zich zelfs richten op ontwikkelen van saneringsmethoden van niet
ernstig verontreinigde bodems, ondanks dat er niet of nauwelijks sprake is van schade
aan het milieu. Het Centrum voor Landbouw en Milieu bracht kort geleden nog een
rapport uit waarin het "groensaneren" werd aanbevolen bij overschrijding van de
streefwaarden (CLM, 1995).
Het strak hanteren van vooral streefwaarden als kenmerk voor verontreiniging heeft ook
gevolgen voor de afzet van grond die vrijkomt bij de verwerking van landbouwgewassen,
in het bijzionder suikerbieten en aardappelen. In deze grond worden regelmatig streefwaarden van één of meerdere stoffen overschreden, soms zijn dat zware metalen of
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Soms zijn dat resten van
(organochoor) bestrijdingsmiddelen, zoals lindaan, of afbraakprodukten van DDT.
Die afzet wordt echter gestremd omdat gebruikers de streefwaarden soms zeer strak
hanteren, geen rekening houdende met de toekomstige functie van de bodem of het
bouwwerk, ondanks dat de tarragrond van een een redelijke kwaliteit is.
Provincies kunnen, als bevoegd gezag als het gaat om de uitvoering van de Wet
bodembescherming, middels hun Provinciale Milieuverordeningen gebruiksbeperkingen
stellen aan afvalstoffen die in de landbouw als meststof worden verhandeld. Zo zijn
sommigen van mening dat zo'n meststof niet op of in de bodem mag worden gebracht
als verontreinigingen in de meststof de streefwaarde bodembescherming overschrijden.
De bescherming van de bodemkwaliteit ondervindt bij de uitvoering veel problemen,
zeker wanneer het gaat om bodems in het zogenoemde "grijze gebied" tussen streef- en
interventiewaarden. Op gemeentelijk niveau wordt daarom een visie ontwikkeld hoe met
"verontreinigde bodems" in de praktijk kan worden omgegaan, zonder onnodige kosten
te maken, terwijl toch de schade op milieu en volksgezondheid wordt beperkt.
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Normstelling voor een duurzame bodemkwaliteit

In dit hoofdstuk wordt de normstelling van een duurzame bodem nader uitgelegd. De
normstelling is gebaseerd op doelstellingen en eisen van het milieubeleid. Daarom wordt
allereerst op de normstelling van dit beleid ingegaan.
3.1

Doelstellingen en eisen milieukwaliteit

De overheid kent een reeks van milieukwaliteitsdoelstellingen, bijvoorbeeld voor
nutriënten (stikstof en fosfaat) en voor microverontreinigingen. Een milieukwaliteitsdoelstelling is een norm die aangeeft wat binnen een "bepaalde termijn" (vaak
een periode tot het jaar 2000) of "onbepaalde termijn" (een periode van 20 jaar tot meer
dan 100 jaar) de kwaliteit van de bodem, het water of de lucht zou moeten zijn. De
overheid streeft er na die kwaliteit te bereiken en te handhaven. Verder moet
overschrijding van de doelstelling zoveel mogelijk worden voorkomen.
Een milieukwaliteitsdoelstelling heet streefwaarde wanneer aan het bereiken ervan geen
realisatieperiode gekoppeld is. Streefwaarden zijn vaak doelstellingen van het beleid die
pas op lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Als de norm op een bepaalde korte
termijn gerealiseerd dient te worden, dan heet die grenswaarde*. In tegenstelling tot de
streefwaarde heeft de grenswaarde veel minder een wetenschappelijke achtergrond,
maar is de waarde meer gebaseerd op economische en technische, of politieke
afwegingen.
Ter illustratie van dit systeem geven wij enkele voorbeelden die betrekking hebben op de
waterkwaliteit. Voor stikstof in grondwater hanteert de overheid een streefwaarde van 25
mg nitraat per liter. Deze doelstelling staat in de Derde Nota Waterhuishouding (V&W,
1989), de Evaluatienota Water (V&W, 1994) en de Notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen
Bodem en Water (VROM 1991).
Een voorbeeld van een grenswaarde is de nitraatnorm voor oppervlaktewater. Deze
norm bedraagt 2,2 mg N/l (V&W, 1989, V&W, 1994) en is bedoeld om eutrofiëring tegen
te gaan. Verder bestaat er voor fosfor een grenswaarde van 0,15 mg P/l in het oppervlaktewater. Deze twee beleidsdoelstellingen zijn een zomergemiddelde voor stagnante
eutrophiëringsgevoelige wateren (april t/m september). De overheid neemt zich voor dat
deze doelstellingen in alle genoemde wateren is bereikt voor het jaar 2000 (VROM 1992,
V&W 1989, V&W 1994). Voor het grondwater geldt een nitraatgrenswaarde van 50 mg
nitraat per liter.

Een grenswaarde heet een richtwaarde indien de te bereiken waarde beperkt blijft tot een
inspanningsverplichting.
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Hoewel de overheid zich ten doel heeft gesteld dat grondwater in het jaar 2000 aan deze
norm moet voldoen, realiseert ze zich dat die grenswaarde niet overal in Nederland tijdig
bereikt is. Als gevolg van het uit te voeren mestbeleid volgens de Integrale Notitie Mesten Ammoniakbeleid (LNV1995, LNV & VROM 1995) zal, kort na 2000, wel het
nieuwgevormde grondwater in het grootste deel van Nederland aan deze doelstelling
voldoen.
Naast streef- en grenswaarden bestaan er interventiewaarden. Als de interventiewaarde
wordt overschreden is een milieucompartiment zo ernstig verontreinigd dat daardoor de
kans bestaat dat de volksgezondheid of het milieu ernstig schade ondervindt. Het nemen
van maatregelen is dan noodzakelijk om die schade zoveel mogelijk te beperken en/of te
voorkomen dat de verontreiniging zich uitbreidt. Op dit moment bestaan er interventiewaarden voor landbodems, waterbodems en grond- en oppervlaktewater.
Ondanks dat het behalen van de genoemde doelstellingen geen verplichtingen zijn
werken ze wel door in het beleid van lagere overheden zoals provincies, gemeenten en
waterkwaliteitsbeheerders.
Milieukwaliteitseisen zijn milieukwaliteitsdoelstellingen waaraan wel voldaan moet
worden. Ze zijn namelijk wettelijk vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur
(AMvB's). Ze kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd in de Wet bodembescherming, de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet inzake de luchtverontreiniging etc. Als
illustratie dient de nitraatnorm uit het Waterleidingsbesluit. Vanuit het oogpunt van de
volksgezondheid is die grenswaarde van drinkwater bereid uit grondwater maximaal 50
mg nitraat per liter. Deze norm komt uit de EU-drinkwaterrichtlijn uit 1980
(1980/778/EEG).
In Nederland is de norm uit de Drinkwaterrichtlijn in 1984 als eis overgenomen in het
Waterleidingbesluit (1984), een AMvB op grond van de Waterleidingwet. Wanneer het
grondwater deze norm overschrijdt, mag die dit water niet worden gebruikt voor de
bereiding van drinkwater tenzij het wordt gezuiverd.
Op grond van hetzelfde Waterleidingbesluit bestaan er ook eisen voor
bestrijdingsmiddelen. Het drinkwater mag van een bestrijdingsmiddel niet meer dan 0,1
mg/l bevatten en het totaalgehalte aan bestrijdingsmiddelen mag niet hoger zijn dan 0,5
mg/l2.

De eisen voor bestrijdingsmiddelen in drinkwater zijn afgeleid van de in 1980 bekende deteotiegrenzen.
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3.2

Risico's voor mens en milieu

De normering van het milieubeleid heeft steeds meer te maken met het voorkomen van
risico's. Als de effecten van verontreinigingen zo groot zijn dat risico bestaat voor
ernstige schade voor mens of milieu, dan moeten maatregelen worden getroffen. Het
streven van de overheid is de effecten van verontreinigingen te verminderen tot een
niveau waarbij het risico voor ernstige schade verwaarloosbaar is en/of dat niveau te
handhaven. Er bestaan verschillende methoden om risiconiveau's te bepalen.
In veel notities en plannen over het milieubeleid worden de termen Maximaal
Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) gehanteerd.
Deze normen zijn gebaseerd op een door het RIVM uitgevoerde wetenschappelijke
risico-evaluatie en betreffen 70 van de 170 stoffen die genoemd staan in de MILBOWA
(tabel 3.1). Bij de risico-evaluatie zijn de normen voor grond- en oppervlaktewater en
bodem en sediment zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Tabel 3.1 Stoffengroepen waarvoor een risico-evaluatie is uitgevoerd

Metalen

cadmium, kwik, lood, koper, arseen, chroom, nikkel, zink

PAK

naftaleen, anthraceen, fenantreen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen,
benzo(ghi)peryleen, indeno( 123cd)pyreen

Bestrijdingsmiddelen
- organochloorverbindingen
- organofosforverbindingen
- organotin-verbindingen
- triazines

g-HCH (lindaan), dieldrin
azinfos-methyl, parathion-ethyl, diazinon, malathion
tributyl-tinoxide (TBTO)
atrazin

Chloorfenolen

monochloortenolen, dichloorfenolen, trichloorfenolen, tetrachloorfenolen, pentachloorfenolen

Chloorbenzenen

monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzeen,
tetrachloorbenzeen, pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen.

Bron: VROM, 1991

Boven het MTR is sprake van ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het
ecosysteem. Het VR ligt op 1% van het MTR, conform de veiligheidsmarge uit de
VROM-notie "Omgaan met risico's" (VROM 1989).
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Een streefwaarde voor een bepaalde stof ligt in principe op het VR en een
interventiewaarde ligt meestal op het MTR. Natuurlijk bestaan er uitzonderingen.
Bij het bepalen van het VR worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. De risico's voor alle ecosysteem zijn te verwaarlozen.
2. Alle functionele eigenschappen van het milieu (bodem, water en lucht) zijn
beschermd. Dat houdt in dat alle gebruiksfuncties van de bodem volledig
gewaarborgd zijn.
3. Wanneer wordt voldaan aan de streefwaarde van de bodem, dan mag dat niet leiden
tot een overschrijding van de streefwaarde van water of lucht. Dit geldt voor alle drie
milieucompartimenten.
De overheid neemt zich voor de (wettelijke) grenswaarden te verlagen tot ze uiteindelijk
overeenkomen met de streefwaarden. Die aanscherping heet de "voortschrijdende
normstelling" (figuur 3.1).

ONTOELAATBARE
RISICO'S

INTERVENTIEWAARDEN

MAX. TOELAATBAAR
RISICO
G R I J Z E GEBIED
.GRENSWAARDEN

Concentratie

§ RISICO REDUKTIE
H
X

in hel
milieu

WENSELIJK

8
M

«]

STREEFWAARDEN

VERWAARLOOSBARE
RISICO'S

IC |aar

Figuur 3.1 Voortschrijdende normstelling milieukwaliteit
Bron: VROM, 1990
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3.3

Normering bodemkwaliteit

Voor de normering van de bodemkwaliteit bestaat een systeem dat gestoeld is op de
risicoevaluaties voor het milieu. Het systeem bevat streef- en interventiwaarden en voor
onderwaterbodems ook grenswaarden. Daarnaast bestaan er LAC-signaalwaarden die
aangeven of bodems van voldoende kwaliteit zijn voor het houden van vee of de teelt
vna gewassen.
Deze systemen worden kort besproken in dit hoofdstuk.
3.3.1 Streef- en interventiewaarden bodem
De streef- en interventiewaarden bodem nemen een belangrijke plaats in het
bodembeschermings- en saneringsbeleid van de overheid. Interventiewaarden geven
aan boven welk niveau een bodem ernstig verontreinigd is; de streefwaarden geven aan
beneden welk niveau een bodem multifunctioneel is. De streef- en interventiewaarden
zijn uitgedrukt in totaalgehalte van een bepaalde stof (mg/kg droge stof) ongeacht in
welke vorm of hoedanigheid die stof voorkomt in de bodem.
Deze paragraaf geeft een globaal overzicht van de stand van zaken. Een nauwkeurig
overzicht is te vinden in de Circulaire inwerkingtreding saneringsregeling Wet
bodembescherming die in december 1994 werd uitgebracht (VROM 1994).
In afwachting van de AMvB Streef- en Interventiewaarden Bodemsanering gelden de
streef- en interventiewaarden uit de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering als
richtwaarden (doelstellingen) voor lagere overheden en ondernemers bij het verwijderen
van ernstig verontreinigde grond of het nemen van andere maatregelen om te
voorkomen dat de verontreiniging zich verspreidt. Naar verwachting wordt deze AMvB
medio 1996 van kracht.
Interventiewaarden bodem
Interventiewaarden bodem zijn vastgesteld voor ca 70 stoffen (bijlage 2). Ze staan
genoemd staan in de Circulaire Streef- en Interventiewaarden Bodemsanering (Staatscourant 1994,95)3. Ze hebben vooral een betekenis in het curatieve bodembeschermingsbeleid, c.q. saneringsbeleid. De interventiewaarden hebben de C-waarde uit de
Leidraad bodembescherming vervangen en zijn in het algemeen lager.
Blijkt uit een milieuhygiënische bodemonderzoek dat het gehalte van een bepaalde
verontreinigende stof in minimaal 25 m3 grond (of 100 m3 grondwater) de interventieDe interventiewaarden liggen veelal op het MTR, mits daarvoor een risico-evaluatie is uitgevoerd. De
overheid heeft bij de bepaling daarvan de volksgezondheid en het ecosysteen zoveel mogelijk het zelfde
gewicht gegeven. Er is sprake van ernstige bodemverontreiniging als ersprake is van schade van de
gezondheid van mensen of als meer dan 50% van de soorten in een ecosysteem geen bescherming meer
geniet. De inerventiewaarde is voor elke stof apart bepaald. Zo is bijvoorbeeld de interventiewaarde voor
PAK gebaseerd op ecotoxicologische effecten. Voor een stof als lood is het MTR voor mensen bepalend
geweest. Boven het MTR bestaat er "ernstig gevaar" en is actie noodzakelijk.
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waarde overschrijdt, dan is de bodem zo ernstig verontreinigd dat daardoor milieurisico's
bestaan.
Een bodem is reeds ernstig verontreinigd als één stof de interventiewaarde overschrijdt.
Er bestaat in wezen een marge rond de interventiewaarde. Afhankelijk van de
zogenoemde locatiespecifieke omstandigheden kan de verontreiniging toch als ernstig
beschouwd worden ook al overschrijdt geen van de onderzochte verontreinigende
stoffen in de bodem de interventiewaarde. Dat geldt bijvoorbeeld als de betreffende
locatie voor woningbouw is bestemd.
Anderzijds hoeft een bodem niet als ernstig verontreinigd beschouwd te worden als de
locatiespecifieke omstandigheden daartoe aanleiding geven. De verontreinigende stof
arseen kan bijvoorbeeld van nature overmatig in de ondergrond aanwezig zijn,
bijvoorbeeld in een kwelzone waar het zich bindt aan ijzercomplexen in ijzerrijke
bodemlagen.
Streefwaarden bodem
Als verontreinigende stoffen beneden de streefwaarden uit de MILBOW A-notitie (VROM,
1991) liggen, is de bodem schoon en zijn er geen beperkingen voor het (toekomstige)
gebruik ervan. De bodem is dan geschikt voor alle soorten ecosystemen. De
streefwaarde maakt een scherp onderscheid tussen een multifunctionele bodem en een
niet-multifunctionele bodem. Overschrijdt het gehalte van één stof de streefwaarde dan
heet de bodem reeds niet meer multifunctioneel. Er bestaat dan volgens de overheid een
risico dat de bodem niet meer voor alle functies geschikt is (zie kader).
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MULTIFUNCTIONALITEIT VAN DE BODEM
De overheid kent een vijftal functies van de bodem die zij wil beschermen (Toelichting Wet Bodembescherming 1994):
Ecologische functie

Het bodemecosysteem blijft geschikt voor het voortbestaan van micro-organismen, planten en dieren.
Dragersfunctie
De bodem blijft geschikt als ondergrond voor vrijwel alles wat de mens vervaardigt,
zoals gebouwen, infrastructuur, nutsleidingen en afvalstoffen.
Teeltfunctie
De bodem blijft geschikt voor een vruchtbare en gezonde (veilige) voedselproduktie.
Waterwinfunctie
De bodem blijft geschikt voor het bergen van zuiver en betrouwbaar drinkwater ten
behoeve van de openbare drinkwatervoorziening, de land- en tuinbouw, de
proceswatervoorziening voor bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie.
Delfstoffen-winfunctie De bodem biedt een vind- en winplaats voor een groot aantal delfstoffen die voor
de energie- en grondstoffenvoorziening van de mens belangrijk is.
Grond- en oppervlaktewater mag niet verontreinigd zijn met microverontreinigingen zodat het water de
produktnorm van drinkwater uit het Waterleidingbesluit (1984) overschrijdt. Drinkwater moet namelijk met
eenvoudige zuiveringstechnieken uit grond- en oppervlaktewater zijn te bereiden.
De teeltfunctie wordt concreet ingevuld door de LAC-signaalwaarden (LAC1986,1991). LAC-signaalwaarden zijn indicatieve waarden, die aangeven bij welke gehalten van bepaalde zware metalen en microverontreinigingen in de bouwvoor problemen kunnen ontstaan bij de produktie van voedsel. De teeltfunctie
moet vooral beschermd worden om een veilige voedselproduktie te waarborgen.
De normen zijn soms zo scherp om de meest gevoelige functie te beschermen, dat is vaak het
ecosysteem, maar kan ook een kinderspeelplaats zijn. Daardoor worden echter ook dé waterwinfunctie en
de teeltfunctie beschermd.

Toen de Tweede Kamer de notitie MILBOWA in 1992 aannam, zijn de A-referentiewaarden voor de bodem uit de Leidraad Bodembescherming vervangen door de
streefwaarden. De streefwaarden liggen in het algemeen op het zelfde niveau als deze
A-referentiewaarden. Uitgezonderingen vormen een aantal organische
microverontreinigingen waarvan de streefwaarde lager is dan de vroegere Areferentiewaarde. In bijlage 2 staan de streefwaarden voor land- en waterbodems.
De streefwaarden liggen niet altijd op het Verwaarloosbaar Risociniveau, ook al is er een
risico-evaluatie voor uitgevoerd. Dat geldt vooral voor de zware metalen. Uit de risicoevaluaties blijkt namelijk dat het VR vaak lager uitkomt dan gehalten in de bodem, ook al
is er geen verontreiniging te verwachten. Ook het MTR is soms lager dan het natuurlijke
gehalte. Daarom zijn streefwaarden voor zware metalen uiteindelijk afgeleid van achtergrondswaarden in relatief onbelaste natuur- en landbouwgebieden, gebaseerd op
onderzoek van Edelman (Edelman 1984, Lexmond en Edelman 1986). Uit dit onderzoek
zijn in 1987 de A-referentiewaarden afgeleid voor de Leidraad Bodemsanering (nu
Leidraad Bodembescherming). Ze zijn gedifferentieerd naar bodemtype.
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Wanneer de streefwaarde op een een bepaalde locatie van nature wordt overschreden,
dan wordt de streefwaarde op die locatie op het natuurlijke achtergrondsniveau gelegd.
De bodem is dan toch multifunctioneel.
Opgemerkt moet worden dat de Wet bodembescherming niet toelaat dat de
streefwaarde een waarde is die kan worden opgevuld, als blijkt dat het huidige gehalte
onder de streefwaarde ligt.
Als de streefwaarde tijdelijk wordt overschreden ten gevolge van bedrijfsmatige
handelingen, bijvoorbeeld door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dan ziet de Wet
bodembescherming een bodem wel als multifunctioneel. Wat onder tijdelijk wordt
verstaan, staat echter niet in de Wet bodembescherming genoemd.
Differentiatie naar bodemtype
De A-referentiewaarde, de voorloper van de streefwaarde, kende al een differentiatie
naar bodemtype of grondsoort. Nadat Edelman en Lexmond (1986) de noodzaak van
een differentiatie hadden aangetoond voor zware metalen heeft de overheid ook een
differentiatie ingevoerd voor andere microverontreinigingen.
Uit onderzoek van Edelman (1984) bleek dat kleibodems van oorsprong hogere gehalten
aan zware metalen bezitten; ze liggen opgesloten in het kristalrooster. Naarmate het
lutumgehalte hoger is, is automatisch het gehalte aan zware metalen ook hoger. Ook
venige en moerige bodems (hoog organische-stofgehalte) bevatten van nature vaak
hogere gehalten aan zware metalen. Dat komt door hun lagere dichtheid ten opzichte
van minerale bodems. Tabel 3.2 geeft een overzicht en enkele berekeningen voor
streefwaarden afhankelijk van de soort bodem. In de tabel zijn ook de waarden voor barium, cobalt en molybdeen opgenomen. Deze waarden zijn gebaseerd op onderzoek in
natuurgebieden (De Bruijn en Denneman 1992).
Uitgangspunt voor zware metalen is de zogenoemde standaardbodem met 25% lutum
en 10% organische stof op droge-stof basis 4. Voor bodems met respectievelijk meer dan
30% organische stof of minder dan 2% organische stof wordt gerekend met een waarde
van 30% respectievelijk 2%. Het gehalte aan organische microverontreinigingen is alleen
gedifferentieerd naar het organische- stofgehalte. De reden hiervoor is dat deze
verontreinigingen zich vooral hechten aan de organische stof.
Bij het vervallen van de C-waarden heeft de overheid eenzelfde soort differentiatie
ingevoerd voor de interventiewaarden.

Een standaardbodem komt in de landbouw in werkelijkheid nauwelijks voor. Voor het lutumgehalte en
het humusgehalte is namelijk de bodem van het IJsselmeer als het referentiekader gekozen (Vegter
mond. med.)
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Tabel 3.2 Streefwaarden voor enkele anorganische en organische
microverontreinigingen (mg/kg droge stof) voor verschillende soorten
bodems. De differentiatie geldt voor zowel land- als waterbodems.

Stof Formule

Streefwaarde
standaardbodem

zandbodem kleibodem

dalgrond

veenbodem
L=25;H=10

Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
As
Ba
Co
Mo

0,4+0,007*(L+3H)
50+2*L
15+0,6*(L+H)
0,2+0,0017*(2L+H)
10+L
50+(L+H)
50+1,5*(2L+H)
15+0,4*(L+H)
1
1
1

PAK totaal (10 PAK)
PCB-153
t-HCH
Atrazine
Minerale olie
EOX

L=3;H=2

L=30;H=5

L=3; H=8

L=10;H=30

0,80
100
36
0,3
35
85
140
29
200
20
10

0,46
56
17
0,21
13
55
62
17
58
6,3
10

0,79
130
42
0,31
50
95
177,5
33
297
24,9
10

0,46
56
18
0,22
13
61
71
17
58
6,3
10

0,43
70
45
0,30
20
100
140
35
103
10,7
10

1
4
0,05
0,05
50
0,1

0,2
0,8
0,01
0,01
10
0,02

0,5
2,0
0,025
0,025
15
0,03

0,8
3,2
0,04
0,04
40
0,08

3
12
0,15
0,15
150
0,3

L = lutumgehalte (%); H = humusgehalte (%)
1 Formules volgens het rapport "Achtergrondgehalten van negen sporen-metalen in oppervlaktewater,
grondwater en bodem in Nederland" (De Bruijn en Denneman, 1992). Streefwaarden (mg/kg). Barium:
200*(30 + 5*L)/155;
Cobalt: 20 * (2 + 0,28 * L)/9; Molybdeen: geen relatie met organische stof of lutum aangetoond.

Edelman en Lexmond hebben een nauwkeuriger differentiatie voorgesteld, waarbij meer
onderscheid werd gemaakt naar moerige bodems, met meer dan 25% organische stof
en minerale bodems met minder dan 25% organische stof. Venige en moerige bodems
bevatten van nature hogere gehalten aan zware metalen dan minerale bodems (bijlage
2, tabel 2). Het beleid heeft echter gekozen voor een versimpeling van de door Edelman
en Lexmond voorgestelde formules.
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Het onderscheid tussen minerale bodems en venige en moerige bodems wordt
ondersteund door onderzoek van het RIVM dat in 1994 werd uitgevoerd (Groot et.al
in.prep.). Dat onderzoek gaat in op de bodemkwaliteit van landbouwgebieden in
Nederland en laat zien dat de streefwaarden voor zware metalen in de bodems in een
groot deel van het veenweidegebied veelvuldig overschreden kunnen worden. De
oorzaak wordt niet alleen gezocht in het gebruik van toemaakdekken in het verleden,
maar ook aan de relatief lage berekende streefwaarden voor veengrond (Willems, mond.
med).
3.3.2 Signaalwaarden landbouwbodems
Eind 1993 en februari 1995 waren de overstromingen van Maas, Rijn en Ussel in het
nieuws. Eigenaren van grond op de Maasoevers of in de uiterwaarden vroegen zich af of
de overstromingen de bodem na de overstromingen nog wel geschikt was voor het telen
van gewassen. (Maasoevers) en het houden van vee (uiterwaarden) (RUL 1995,
Alberding et al 1995). Om te kunnen bepalen of dat inderdaad mogelijk is bestaan er nu
landbouwkundige normen.
Deze landbouwkundige normen voor de bodem heten LAC-signaalwaarden (LAC5,1986,
1991). De signaalwaarden liggen in het grijze gebied tussen de streefwaarde en de
interventiewaarde en zijn bepaald voor een aantal zware metalen, arseen en enkele
organische gechloreerde microverontreinigingen. Het verschil tussen de streefwaarde en
de laagste LAC-signaalwaarde is vaak zeer klein, bijvoorbeeld voor koper wanneer
schapen worden gehouden en voor cadmium, lood en kwik in bladgroenten.
Als de LAC-signaalwaarde van een microverontreiniging in de bodem te hoog is, moet
de ondernemer rekening houden met de achteruitgang van de produktie of de kwaliteit
van landbouwgewassen of achteruitgang van de gezondheid van het vee. In tabel 3.3a
(zware metalen en arseen) en tabel 3.3b (organische verontreinigingen) sstaan de stoffen
waar signaalwaarden voor zijn bepaald. De signaalwaarden worden, net als de streef- en
interventiewaarden, uitgedrukt als totaal gehalte van een element of verbinding (mg/kg
droge stof).
Net als bij de streef- en interventiewaarde bodem bestaat er een differentiatie naar
bodemtype.

LAC = Landbouw Advies Commissie Milieukritische Stoffen (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij)
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Tabel 3.3a LAC-signaalwaarden voor verschillende landbouwbodems en verschillende
landbouwgebruiksfuncties voor zware metalen en arseen (gehalten in mg/kg
droge stof)
Stof

Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Zink

Zand/dalgrond
1A
1B

2

3

4

Klei/veengrond
1A
1B

2

30
2
200
30
2
150
15
200

30
0,5
200
50
2
150
15
100

30
0,5
200
50
2
150
15
100

30
5
200
50
2
150
15
100

50
3
300
30
2
150
50/70
350

50
1
300
80
2
150
50/70"
350

30
2
200
50
2
150
15
200

50
3
300
80
2
150
50/70
350

3

4

50
1
300
200
2
200
50/70
350

50
10
300
200
2
800
50/70
350

1A = Grasland waarop schapen grazen; 1B = Grasland waarop rundvee graast
2 =
Bouwland waarop veevoedergewassen geteeld worden
3 =
Bouwland waarop overige akkerbouwgewassen geteeld worden; voedlngstuinbouw
4 =
Bouwland voor sierteelt
* =
Waarden voor lood met voorzichtigheid hanteren. Er is niet voldoende kennis over o.a. atmosferische depositie (op
het gewas). Daardoor nemen effecten van lood die niet toe te schrijven zijn aan gehalten in de bodem mogelijk toe.
** =
De eerste waarde geldt voor kleigrond (50 mg/kg), de tweede waarde voor veengrond (70 mg/kg)

Tabel 3.3b LAC-signaalwaarden voor bestrijdingsmiddelen en organische
contaminanten (gehalten in mg/kg droge stof)
Stof

Grond met teelt van
als plantaardige produkten
voor menselijke consumptie

Persistente organochloorverbindingen
Aldrin/dieldrin
DDT(totaal)
Endrin
a-HCH

Grond met maisteelt
als melkveevoeder

0,1 - 0,5

I3-HCH
g-HCH
Heptachloor(epoxide)
HCB
PCB 153
PCB 138
Dioxinen*

*

Grond met grasteelt
als melkveevoeder

0,3
2,5
0,2
0,3
0,1
2,5
0,1
0,3
0,1
0,1
10-5TEQ

0,5
4
0,4
0,5
0,2
4
0,2
0,5
0,2
0,2
10_5TEQ

TEQ staat voor toxiciteitsequivalenten. Dit is de maat om de giftigheid van dioxinen uit te drukken als de giftigheid van
de meest toxische verbindingen uit de groep, namelijk 2,3,7,8-Tetra-Chloor-Dibenzo-p-Dioxine (TCDD)
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Als gehalten van een bepaalde stof in consumptie-aardappels de Warenwetnormen
overschrijden, bijvoorbeeld die voor cadmium, dan kan de bodem nog wel geschikt zijn
voor het telen van fruitbomen of in een uiterste geval voor sierteelt. Worden in de
volkstuinbouw de LAC-signaalwaarden voor het cadmiumgehalte in spinazie overschreden, dan is de bodem nog wel geschikt voor bijvoorbeeld het telen van
siergewassen.
De LAC-signaalwaarden zijn advieswaarden voor de teler. Dreigen bepaalde LACsignaalwaarden te worden overschreden door bodemverzuring, dan zal de teler de
bodem kalk moeten geven. Hij kan ook overwegen het gebruik van een verzurende
stikstofkunstmeststof te verminderen.
De LAC-signaalwaarden hebben weliswaar betekenis voor bodems waarop gewassen
worden geteeld of vee wordt gehouden, maar ze worden in de praktijk weinig gebruikt bij
het beoordelen van de bodemkwaliteit. Ze zijn wel gebruikt bij de beoordeling van de
geschiktheid voor het verbouwen van gewassen op de Maasoevers, die regelamtig
overstromen. Ook in de Kempen zijn de LAC-signaalwaarden gebruikt als
toetsinginstrument. Daar is de grond vervuild met cadmium en zink door het gebruik van
sintels uit de nabijgelegen zinkindustrie en door depositie van zink en cadmium ten
gevolge van de uitstoot van diezelfde industrie. Hoewel de streefwaarden regelmatig
worden overschreden, kan er vaak nog wel sprake zijn van een duurzaam
landbouwkundig gebruik.
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4

Uitvoering bescherming bodemkwaliteit in de regelgeving

Inmiddels neemt de bescherming van de bodemkwaliteit een steeds belangrijkere plaats
in in het milieubeleid. Daarbij zijn zowel de begrippen streefwaarde als interventiewaarde
doorgedrongen tot beleidsnotities en regelgeving, zoals in de Evaluatienota Water (V&W
1994), de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering (Staatscourant 1994, 95),
Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (Stb 1991, 613), Besluit
vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen (Stb 1993, 616; Stb 1994, 871) en het
Bouwstoffenbesluit (Stb 1995, 567).
Dit heeft tegelijkertijd de discussie over de status van met name het begrip streefwaarde
in het bodembeschermingsbeleid aangewakkerd. Gemeenten, provincies en particulieren
gebruiken dit begrip streefwaarde tegenwoordig als definitieve ondergrens waarboven
sprake is van bodemverontreiniging.
In dit hoofdstuk gaat we in op de hoe de bodemkwaliteit in de wetgeving is opgenomen
en hoe het beleid via aanvullende regels bodemverontreiniging tracht te voorkomen.
4.1

Bescherming bodemkwaliteit in de regelgeving

4.1.1 Toetsingswaarden bodem bij gebruik van zuiveringsslib en compost
In het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (Boom) staan
toetsingswaarden voor de bodem. Het betreffen toetsingswaarden voor de zware
metalen cadmium, chroom, kwik, nikkel, lood en zink en het metalloïd arseen. Deze
toetsingswaarden komen overeen met de streefwaarden. Als dze toetsingswaarden
worden overschreden mag er geen zuiveringsslib worden toegepast, ook niet als het slib
ruimschoots voldoet aan de strenge normen sinds 1 januari 1995 gelden (zie bijlage 2).
Voordat zuiveringsslib wordt toegepast moeten de gehalten in de bouwvoor van de
bodem bekend zijn. Het analyserapport van de bodem mag echter niet ouder zijn dan 6
maanden (Regeling Bemonstering en Analyse Boom, Ster 1992,122).
Vooralsnog gelden de toetsingswaarden bodem niet voor het gebruik van compost.
4.1.2 Streefwaarden in het saneringsbeleid
Het bodemsaneringsbeleid kent behalve interventiewaarden, waarboven sanering
wenselijk is, ook streefwaarden voor een 70 tal stoffen uit de notitie MILBOWA in het
kader van het curatieve bodembeschermingsbeleid (zie bijlage 1). Vooralsnog zijn ze
vermeld in de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering (Ster 1994, 95). Ze zijn
daarmee een soort van leidraad bij het uitvoeren van bodemsaneringen.

IKC-L (1996): Bescherming bodemkwaliteit in uitvoering

25

De Wet bodembescherming stelt als saneringsdoel "het herstellen van de functionele
eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier" (nieuwe Wet
bodembescherming (artikel 38) en Circulaire inwerkingtreding saneringsregeling Wbb,
1995) en stelt daarbij dat dat doel bereikt is als de bodem voldoet aan de streefwaarde.
Als de interventiewaarde wordt overschreden is bodemsanering tot de streefwaarde is
bereikt niet het enige alternatief om de bodemkwaliteit te herstellen. Soms kan als
herstelalternatief worden volstaan met het isoleren. Deze zogenaamde IBC-maatregelen
zijn afhankelijk van locatie specifieke omstandigheden. Voorwaarde is echter dat de
MTR voor de mens niet wordt overschreden en dat verspreiding van de verontreiniging
wordt tegen gegaan. Te denken valt aan maatregelen als het beperken van het
uitvloeien van minerale olie onder vulplaatsen van benzine of andere brandstoffen door
bijvoorbeeld schermen in de bodem aan te brengen.
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om gefaseerd in de tijd het saneringsdoel
te bereiken.
4.1.3 Samenstellingswaarden grond in het bouwstoffenbeleid
Grond die als "niet-vormgevende bouwstof" wordt gebruikt voor dijken, geluidswallen,
bruggen en andere bouwwerken die niet onder de Woningwet vallen, valt onder het
Bouwstoffenbesluit. Als grond voldoet aan samenstellingswaarden voor schone grond,
dan mag de grond onbeperkt als bouwstof worden gebruikt. Deze
samenstelingswaarden komen overeen met de streefwaarden in het kader van de
bodembescherming. Daarnaast kent het Bouwstoffenbesluit samenstellingswaarden
waarboven de grond niet als bouwstof mag worden gebruikt. Die eisen komen voor een
deel overeen met de interventiewaarden bodemsanering, soms zijn ze een factor 2 lager,
zoals bij een reeks van organochloor-bestrijdingsmiddelen. In bijlage 2 van dit rapport
staan de betreffende samenstellingswaarden.
In het Bouwstoffenbesluit wordt grond naarmate de grond meer of minder verontreinigd
is ingedeeld in een andere categorie. Deze indeling staat in het volgende schema.
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Schema bouwstoffen

kwaliteit:

grens:

SCHONE

CATEGORIE 1

CATEGORIE 2

GROND

BOUWSTOF

BOUWSTOF

streefwaarde
bodem

uitloogeis
metalen

AFVAL

aangepaste
interventiewaarde

Alleen voor een reeks anorganische stoffen bestaan er naast de samenstellingswaarden
emissiewaarden. In tabel 4.1. staan ze voor enkele stoffen vermeld naast de
samenstellingseisen voor "schone grond". Er bestaan geen emissiewaarden voor nietanorganischeverbindingen zoals cyaniden, fenolen, PAK, minerale olie en organochloorbestrijdingsmiddelen.
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Tabel 4.1 Samenstellingseisen en uitloogeisen (emissiewaarden) voor enkele zware
metalen en andere anorganische stoffen in grond gebruikt als bouwstof

Emissiewaarde

Samenstellingswaarde (mg/kg droge stof)

2

(mg/m per 100 jaar) voor grond met 25% lutum en 10% humus
bijlage 1
bijlage 1
bijlage 2

Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Cobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Seleen (Se)
Tin (Sn)
Vanadium (V)
Zink (Zn)
Bromide (Br)
Chloride (Cl) (per jaar)
Fluoride (F) (per jaar)
PAK-totaal
1

39
435
6300
12
1500
300
540
4,5
1275
150
525
15
300
2400
2100
300
30000
14000
...

...
55
625
12
380
240
190
10
530
200
210
...
...
...
720
—
...
—

...
29
200
0,8
100
20
36
0,3
85
10
35
...
20
...
140
20
200
500

401

1

Grond mag niet als bouwstof worden gebruikt als één of meer van de individuele PAK's de
samentsteilingswaarde overschrijdt (zie bijlage 2). Deze extra eis geldt niet voor bouw- en sloopafval die
hergebruikt wordt als bouwstof. Daar geldt een soepeler eis voor PAK-totaal: 50 mg/kg.

Als een bouwstof niet voldoet aan de samenstellingseis voor "schone grond", dan moet
de bouwstof geïsoleerd in het bouwwerk worden aangebracht, zodat de
verontreinigingen zich niet kunnen verspreiden naar de bodem en het grond- en
oppervlaktewater. Als de streefwaarde voor bijvoorbeeld cadmium echter wordt
overschreden, maar de grond wel voldoet aan de uitloogeis (emissiewaarde) voor
cadmium, dan mag de grond toch onbeperkt worden gebruikt als zogenaamde
categorie-1 bouwstof.
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Een categorie-1 bouwstof moet zodanig worden aangebracht dat het later weer kan
worden verwijderd, bijvoorbeeld bij het verleggen van een dijk. Overschrijdt de bouwstof
de uitloogeis voor een metaal, maar niet de bovenste samenstellingseis, dan is de grond
een categorie-2 bouwstof. Deze grond mag dan wel als bouwstof worden gebruikt, maar
er moeten isolerende voorzieningen worden getroffen.
4.1.4 Kwaliteit onderhoudsspecie
Er bestaan regels en normen voor onderhoudsspecie (bagger) die vrijkomt bij het
onderhoud van waterwegen om onder meer te voorkomen dat landbouwbodems worden
verontreinigd door stoffen in de onderhoudsspecie. De normen heten streef- en
interventiewaarden en zijn aangevuld met grens- en toetsingswaarden en zijn wettelijke
eisen. Met deze normen kan de onderhoudsspecie in klassen worden ingedeeld volgens
het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen milieubeheer (Stb 1994,871; Ster
1994,142), een AMvB op grond van de Wet milieubeheer6. De klasse-indeling staat
weergegeven in tabel 4.2. De normen staan vermeld in bijlage 2 van dit rapport.
Tabel 4.2 Klasse-indeling voor het gebruik van onderhoudsspecie
Klasse 0
Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Vervuiling ligt onder de streefwaarden; er zijn geen beperkingen voor het gebruik;
De specie is licht verontreinigd, de vervuiling ligt boven de streefwaarden, maar overschrijdt
de grenswaarde niet. De specie mag alleen verspreid worden percelen grenzend aan het
oppervlaktewater waaruit ze is opgediept.
De specie is iets sterker verontreinigd dan klasse 1. De grenswaarde wordt overschreden,
maar de toetsingswaarde niet. Men mag de specie slechts verspreiden over een twintig
meter brede strook van het perceel grenzend aan het oppervlaktewater. Als de vervuiler
vermoedt dat de baggerspecie behoort de specie tot deze of hogere klasse, dan is hij
verplicht specie te bemonsteren en te laten analyseren. De grenswaarde staat genoemd in
de MILBOWA (VROM 1991) en de Evaluatienota Water (V&W, 1994).
De specie is zwaar verontreinigd en overschrijdt voor meer dan twee stoffen de
toetsingswaarde met meer dan 50%. Men is verplicht de specie te laten reinigen of naar
een stortplaats te brengen. De toetsingswaarde is overgenomen uit de MILBOWA (VROM
1991) en de Evaluatienota Water (V&W, 1994).
De specie is ernstig verontreinigd. Één of meerdere stoffen in de specie overschrijden de
toetsingswaarde. Men is verplicht de specie te saneren

Zie bijlage 2 voor de normering van onderhoudsspecie

De streef- en interventiewaarden komen overeen met de streef- en interventiewaarden in
het kader van het bodembeschermings- en -saneringsbeleid. Wanneer de
onderhoudsspecie voldoet aan de streefwaarde, dan mag deze onbeperkt worden
gebruikt of worden verspreid over het land, ook op percelen die niet grenzen aan een
In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt geldt deze AMvB niet voor grond, maar uitsluitend voor
onderhoudsspecie.
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watergang. Wanneer de specie licht verontreinigd is, dan blijft het toegelaten gebruik
beperkt tot het verspreiden op de aangrenzende percelen (klasse 1) of over de eerste
twintig meter naast de watergang (klasse 2).
Het besluit stelt dat de vervuiler in principe de kosten van het onderzoek voor zijn
rekening moet nemen. Als het vermoeden bestaat dat de specie vuiler is dan klasse 2
dan is onderzoek naar de kwaliteit ervan verplicht. Soms kan dat de ondernemer zijn die
een (landbouwbedrijf heeft grenzend aan de watergang. In veel gevallen is niet exact
bekend wie de vervuiler is, bijvoorbeeld als het gaat om waterwegen naast een drukke
verkeersweg. In twijfelgevallen wie de vervuiler is voeren de waterkwaliteitsbeheerders
meestal het onderzoek uit (Janssen (VROM), mond. med).
Grond die verwijderd wordt uit de uiterwaarden valt ook onder het begrip specie. Bodems
in de uiterwaarden zijn namelijk onderwaterbodems, omdat ze regelamtig onderwater
staan (V&W 1994).
De beoordeling van waterbodems en onderhoudsspecie wijkt af van die van
landbodems. Wordt de streefwaarde door twee parameters overschreden met minder
dan 50%, dan is de specie nog zo schoon dat deze onbeperkt mag worden gebruikt
(klasse 0). Dit onderscheidende criterium is ook van toepassing bij overschrijding van de
andere klassegrenzen7. Het "baggerbeleid" is daarmee soepeler dan het bodembeschermingsbeleid.
4.2

Beperking aanvoer bodemverontreinigende stoffen

We kunnen de aanvoer van verontreinigingen, via verschillende bronnen, naar de bodem
ook beperken. Er bestaat een actief overheidsbeleid, bijvoorbeeld het stellen van
grenzen aan doseringshoeveelheden en samenstelling van zuiveringsslib of het stellen
van eisen aan (het gebruik van) bestrijdingsmiddelen.
Regionaal gezien bestaan er vaak doelstellingen om de aanvoer af te bouwen, maar een
nationale aanpak ontbreekt. Wanneer een normstelling op landelijk niveau ontbreekt
kunnen provincies of gemeenten wel een eigen beleid voeren. De beperkingen,
bijvoorbeeld emissiebeperkingen voor de industrie, liggen dan ook vaak in de
vergunningensfeer.

Hierop bestaan twee uitzonderingen. Overschrijding van de interventiewaarde, hoe gering ook, leidt altijd
tot indeling in klasse 4. Overschrijding van de som van de PAK-norrrt leidt bij iedere klassegrens tot een
indeling in een hogere klasse.
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4.2.1 Beperkt gebruik meststoffen
Door het gebruik van verschillende soorten meststoffen worden er
microverontreinigingen in de bodem aangevoerd. Dit zijn zowel anorganische
microverontreinigingen (o.m. zware metalen) als organische microverontreinigingen
(o.m. organochloorverbindingen en PAK's). De overheid tracht de aanvoer hiervan te
beperken. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar zware metalen en arseen. In een
later stadium wil de overheid ook normen stellen voor (persisente)
microverontreinigingen.
Aanvoer met kunstmest
Kunstmest is relatief schoon voor wat betreft de meeste microverontreinigingen. Alleen
via fosfaatkunstmestsoffen kan een aanzienlijke hoeveelheid cadmium worden
aangevoerd. Volgens Meeuwissen (1994) zijn fosfaatkunstmeststoffen de belangrijkste
aanvoerpost van cadmium in de landbouw. De Boo (1995) heeft berekend dat kunstmest
veruit de belangrijkste bijdrage levert aan het cadmiumoverschot op de balans van de
Nederlandse landbouwgrond. Cadmium uit fosfaat-kunstmest accumuleert in de bodem,
tenzij het gehalte in de meststof lager is dan 5 mg/kg (CCRX 1995). Fosfaatkunstmeststoffen kunnen echter tot ca 70 mg Cd per kilogram fosfaat bevatten. Dit wordt
veroorzaakt door de natuurlijke vervuiling van de fosfaarerts. Het RIVM (1992) houdt in
haar berekeningen voor haar Milieutoekomstverkenningen aan dat het cadmiumgehalte
van fosfaatkunstmeststoffen na 1995 zou zijn verlaagd tot gemiddeld 55 mg Cd per kg
fosfaat. Een verlaging is echter volgens de Nederlandse Kunstmestfabrikanten moeilijk
te realiseren.
Zuiveringsslib en compost
In de landbouw gebruiken we ook meststoffen die ontstaan uit de ver- of bewerking van
uit afvalstoffen. Zuiveringsslib uit de voedingsmiddelenindustrie en compost dat ontstaat
uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) zijn daarvan de bekendste. Voor deze
meststoffen bestaan doseringsnormen en samenstellingseisen; deze staan vermeld in
tabel 4.3.
Met deze normen en eisen wil de overheid de bodembelasting van landbouwgrond door
zware metalen en arseen beperken. De normen staan in het Besluit kwaliteit en gebruik
overige organische meststoffen (Stb 199, -613; Stb 1995,171). Uiteindelijk streeft de
overheid naar een evenwicht in de landbouw tussen de totale aanvoer van zware
metalen met zuiveringsslib en compost en de afvoer van deze metalen met het
verbouwde gewas (Stb 1991-613; Toelichting Boom).
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Tabel 4.3 Maximale gehalten aan zware metalen en arseen en maximale
gebruikshoeveelheden voor compost en zuiveringsslib zoals die per 1-1-1995
gelden (gehalten in mg/kg droge stof)

max. dosering/ha
jaarlijks
om de 2 jaar

Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
As

compost

zeer schone
compost

zuiveringsslib

6 ton 1
12 ton1

110kgP 2 O 5 2

2 ton 1
4 ton 1

1
50
60
0,3
20
100
200
15

0,7
50
25
0,2
10
65
75
5

1,25
75
75
0,75
30
100
300
15

1 Maximale gebruikshoeveelheden in droge stof per hectare bouwland; voor grasland is de maximale
aanvoer de helft.
2 Het fosfaatplafond voor bouwland is in 1996 tot 1998 110 kg PzOs/ha inclusief de aanvoer met dierlijke
mest. Het plafond voor grasland is 135 kg P2Os/ha.
Noot: Zwarte grond moet voldoen aan de streefwaarden voor zware metalen en arseen.

Andere meststoffen uit afvalstoffen
Een aantal organische meststoffen zijn afkomstig van afvalstromen uit de industrie, maar
vallen niet onder het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen. Als de
producent kan aantonen dat zijn produkt bemestende, bodemverbeterende en/of
bodemstabiliserende eigenschappen heeft, kan hij een bijzondere ontheffing krijgen voor
het verhandelen van de afvalstof op basis van de Meststoffenbeschikking 1977.
De provincie kan echter het gebruik van deze meststoffen beperken of verbieden op
basis van de Wet Milieubeheer, als zij van mening is dat schade aan de bodemkwaliteit
wordt toegebracht. Zij kan daartoe bepalingen opnemen in haar Provinciale
Milieuverordening.
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Aanvoer van verontreinigingen met dierlijke mest
De aanvoer van microverontreinigingen via dierlijke mest wordt indirect beperkt door de
fosfaatgebruiksnorm per hectare. Het is de vraag of deze benadering voldoende is. Een
voorbeeld is de accumulatie van koper bij het gebruik van varkensmest (tabel 4.4).
Tabel 4.4 Aanvoer van koper met varkensdrijfmest (in g/ha) bij verschillende
hoeveelheden varkensmest met verschillende gehalten koper. Een
vergelijking met andere meststoffen

Aanvoer in kg P2O5 per hectare per jaar

Kopergehalte
mg/kg ds
400
200
100

g/kg P 2 0 6
10.0
5.0
2.5

200

150

125

110

95

2000
1000
500

1500
750
375

1250
625
313

1100
550
275

950
475
238

70
700
400
175

Gezien de normeringen in het Boom kan er met zuiveringsslib maximaal 150 g koper per
hectare worden aangevoerd en met compost 250 g per hectare. In werkelijkheid is de
aanvoer vaak lager: ca 60 g per hectare voor zuiveringsslib en ca 90 g koper met GFTcompost (Smit 1994a, Smit 1994b). Het is van belang te weten wat bij benadering de
afvoer is van koper met het gewas en via uitspoeling. De afvoer met het gewas varieert
van 20 g/ha bij maïs tot 49 g/ha voor aardappelen. Met gras wordt jaarlijks 150 g/ha
afgevoerd. De uitspoeling van koper varieert gewoonlijk tussn 45 en 80 g/ha (RIVM
1991c). Normaliter is er ca 60 kg koper per hectare in de bouwvoor aanwezig.
4.2.2

Verlagen aanvoer van verontreinigingen met
gewasbeschermingsmiddelen
In de notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water (MILBOWA) worden
streefwaarden voor bestrijdingsmiddelen en hulpstoffen genoemd. Tabel 4.5 geeft
daarvan een overzicht. Een belangrijk criterium voor deze lijst is behalve de
schadelijkheid voor het milieu, de accumulatie van de werkzame stof of een metaboliet in
het milieu.
We kunnen bestrijdingsmiddelen onderscheiden in middelen die stoffen bevatten die
accumuleren en middelen die stoffen bevatten die niet accumuleren. Of een stof
accumuleert hangt af van de persistentie, de dosering en de frequentie waarmee een
middel wordt gebruikt. Een beperkt gebruik van een bestrijdingsmiddel hoeft dus nog niet
altijd te leiden tot problemen, zeker als ze stoffen bevatten die snel door
microörganismen onschadelijk worden gemaakt.
In het verleden zijn veel persistente bestrijdingsmiddelen gebruikt (DDT, endrin, dieldrin,
lindaan), vaak omdat de effecten op het milieu en de volksgezondheid toen nog niet
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werden onderkend. Uit een rapportage van het RIVM blijkt dat nu nog betrekkelijk hoge
gehalten aan drins en DDT-complex in de bodems onder boomgaarden kunnen worden
aangetoond (Duijvenbooden et.al, 1995). Uit die rapportage blijkt dat lindaan en atrazin
vooral nog kunnen worden aangetoond in grondmonsters van lokaties met bouwland op
zand.
Tegenwoordig worden echter ook nog enkele persistente middelen toegestaan. Zo wordt
atrazin nog gebruikt in de maïsteelt en lindaan (y-HCH) voor de bestrijding van bijvoorbeeld ritnaalden in de suikerbietenteelt.
Het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen geeft aan dat persistente
bestrijdingsmiddelen met een halfwaardetijd (DT50 = 50% degradation time) van meer
dan 90 dagen niet zijn toegestaan. Een middel kan alleen worden toegelaten als de
aanvrager bijvoorbeeld kan aantonen dat de werkzame stof van het middel in de bodem
weinig persistent is. Een middel is weinig persistent, als 2 jaar na het gebruik ervan het
gehalte van de werkzame stof gedaald is beneden het MTR voor microörganismen.
Via bestrijdingsmiddelen kunnen zware metalen en arseen in het milieu terecht komen.
Het Consulentschap in Algemene Dienst heeft een onderzoek gedaan naar de aanvoer
van zware metalen bij gewasbescherming (Mulder 1987). Thans komen alleen nog koper
en zink in verschillende bestrijdingsmiddelen voor (bijlage 5). Middelen die arseen of kwik
als werkzame stof hebben zijn inmiddels niet meer toegelaten volgens de
Bestrijdingsmiddelenwet.
Door het beperken van de toelating, van het verkopen, van het in voorraad hebben en
van het gebruiken van bestrijdingsmiddelen zal de aanvoer ervan naar de bodem na
verloop van tijd verminderen. In het verleden zijn er echter veel van deze
bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit heef nog veel invloed op de huidige bodemkwaliteit.
Dat blijkt uit een rapportage van de provincie Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland,
1989). Ondanks het feit dat het gebruik van kwikhoudende bolontsmettingsmiddelen al
lange tijd is verboden, overschrijdt het kwikgehalte in de bodem, vooral in het
bloembollengebied, veelvuldig de streefwaarde en soms zelfs de interventiewaarde.
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Tabel 4.5 Bestrijdingsmiddelen en hulpstoffen die gebruikt worden in de landbouw en
waarvoor streefwaarden bodembescherming bestaan
Groep van bestrijdingsmiddelen

Actieve stof

Organochloor
bestrijdingsmiddelen

aldrin, dieldrin, endrin, DDT (pp-DDE, pp-DDT, TDE),
a-endoslufan. a-HCH. B-HCH. a-HCH(lindaan). heptachloor,
heptachloorepoxide, chloordaan,
hexachloorbutadieen,

Organofosfor
bestrijdingsmiddelen

azinfos-methvl. azinofos-ethyl. demeton. diazinon.
dichloorvos, dimethoaat. disulfoton. fenitrothion. malathion. Darathion-ethvl.
Darathion + Darthion-methvl. triazofos.
trichloorfon

Chloorphenoxycarbonzuur herbiciden

2,4-D, 2.4.5-T. mcpa. mecoprop. dichloororop

Aromatische
chlooraminen

linuron. monolinuron. 3.3-dichloorbenzindine

Pyrethroiden

cvpermethrin. deltamethrin. permethrin. bifenthrin

Triazines

atrazine. simazin

Overige
bestrijdingsmiddelen

dichloorethaan, dichloorpropaan, dichlooretheen, dibroomethaan, methylbromide, 1,3-dichloor-2-propanol,
monochloorazijnzuur, 4-chloor-3-methyIfenol, chloridazon. 1,3-dichloororoDeen

Overige
microverontreinigingen

minerale olie z . naftaleen 3

1

1
2
3

Stoffen die niet een bestrijdingsmiddel zijn, maar wel als zodanig gebruikt kunnen worden.
Hulpmiddel voor insecticiden en middel voor bescherming tegen virusoverdracht door bladluis (wordt
vooral gebruikt in de pootaardappelenteelt)
Voor bestrijding van thrips in bloembollenschuren

Onderstreept Middelen die thans zijn toegelaten
Cursief
Gehalten van deze middelen liggen in bodem regelmatig boven de streefwaarde
(Duijvenbooden et.al. 1995)
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4.2.3 Vermindering aanvoer stoffen door overige bronnen
Naast de genoemde bronnen bestaan er nog tal van andere vormen van
bodemverontreiniging. Een vastomlijnd landelijk beleid om bodemverontreiniging aan te
pakken bestaat er niet, behalve dat de Wet bodembescherming de zorgplicht kent om
directe bodemverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen, te vermijden of anders de
bodemkwaliteit te herstellen (Wet bodembescherming, art. 13). Verschillende lagere
overheden dringen de verontreiniging echter wel terug via de vergunningverlening. Deze
notitie gaat niet verder op deze materie in dan het noemen van een aantal voorbeelden
die bijdragen of bijgedragen kunnen hebben aan soms ernstige (water)bodemverontreinigingen:
- gebruik van gecreotoseerd hout voor erf- en perceelsafscheidingen en beschoeiïngen
langs waterwegen (Hulskotte, 1995)
- gebruik van sintels uit de zinkindustrie als erfverharding (Kempen)
- toepassen van havenslib rond Rotterdam
- gebruik van toemaakdek in het veenweidegebied
- opvullen van wijken met stadsafval
Daarnaast kunnen landbouwbodems op en rond voormalige afvalstortplaatsen ernstig
zijn verontreinigd.
Depositie
Depositie is een andere vorm van verontreinigingen. De depositie van zware metalen en
van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen is relatief het belangrijkste, zo blijkt uit
verschillende rapportages. Regelmatig komt de depositie van dioxonen door de uitstoot
bij verbrandingsinrichtingen en kabelbranderijen in het nieuws. Vooral in de nabijheid van
industriegebieden en langs drukke wegen kan de depositie van een aantal stoffen ruim
boven de gemiddelde achtergrond uitstijgen. Van enkele stoffen neemt de depositie af
door overheidsmaatregelen. Voorbeelden zijn minder lood door stimulering van het
tanken van loodvrijebenzine en minder PCB's door het verbod op het gebruik ervan.
Gegevens over de depositie staan vermeld in bijlage 4. Enkele achtergronden over de
aanvoer van PAK staan vermeld in bijlage 9.

36

IKC-L (1996): Bescherming bodemkwaliteit in uitvoering

5

Uitvoering bescherming bodemkwaliteit in de praktijk

5.1

Grondtransacties

Landbouwgrond kan van eigenaar veranderen. Hoewel niet wettelijk vastgelegd, wordt
steeds meer gevraagd naar de milieuhygiënische bodemkwaliteit (Scholten Albers,
1993). Voor partijen die betrokken zijn bij transacties in agrarisch onroerend goed geldt
dat zij vrij zijn om bodemonderzoek te laten verrichten. Immers minimaal één van de bij
de transactie betrokken partijen heeft er baat bij dat in de koopovereenkomst
voorzieningen worden getroffen voor het geval de bodem of het grondwater is
verontreinigd.
Een ander voorbeeld is de grondruil tijdens een ruilverkavelingsprocedure. In zo'n
procedure speelden tot voor kort alleen zaken als bodemvruchtbaarheid, bewerkbaarheid
en de drainagetoestand. De milieukundige kwaliteit speelt echter een steeds
belangrijkere rol, zo blijkt uit de praktijk. Een voorbeeld is het herinrichtingsproject "De
Pekela's", waar percelen in voorkomen met een bodem die door bemestingspraktijken uit
het verleden (met stadscompost of zuiveringsslib) niet meer voldoen aan de
streefwaarde voor enkele zware metalen.
Ook bij het afsluiten van pachtcontracten kan de milieuhygiënische bodemkwaliteit een
rol spelen. In het verleden kwam het niet voor dat in een pachtovereenkomst een
verplichting werd opgenomen dat de pachter de bodem periodiek moest laten
bemonsteren. Recent heeft echter een rentmeesterskantoor contracten uitgegeven
waarin de verplichting is opgenomen dat eens per 5 jaar de bodem moet worden
onderzocht, Doel is te voorkomen dat de bodem door onzorgvuldig handelen verontreinigd raakt (Scholten Albers, 1993). Het is niet altijd duidelijk welke normen worden
gebruikt bij de beoordeling of een bodem verontreinigd is, dan wel ongeschikt is voor een
bepaald landbouwkundig gebruik.
Er bestaan geen heldere normen om de verontreinigingsgraad van een landbouwperceel
te meten. Moet als richtlijn de streefwaarde worden genomen, de interventiewaarde, de
LAC-signaalwaarde of een geheel andere waarde? Iedereen kan in dit geval in principe
zijn eigen normen en waarden hanteren.
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5.2

Uitvoering bodembescherming op gemeentelijk niveau

Verschillende gemeenten in Nederland stellen zich actief op bij het beschermen van de
bodemkwaliteit. Het actieve beschermingsbeleid voeren zij tevens uit op grond van de
Woningwet, die in 1993 nog gewijzigd werd. De Woningwet schrijft elke gemeente voor
om in de bouwverordening regels op te nemen om bouwen op verontreinigde bodem
tegen gaan (Ww, art 8). Zo'n bouwverordening verplicht degene die een bouwvergunning
aanvraagt een bodemonderzoek uit te voeren voordat de gemeente hem een
bouwvergunning mag verlenen.
De beoordeling of al of niet mag worden gebouwd, is per gemeente verschillend. Vrijwel
geen enkele gemeente zal een bouwvergunning afgeven voor het bouwen op een ernstig
verontreinigde bodem waar één of meerdere verontreinigingen de interventiewaarde
overschrijdt.
Er bestaat echter een verschil in aanpak bij bouwen op bodems die weliswaar niet
multifunctioneel zijn, maar niet ernstig zijn verontreinigd.
Beoordeling op geschiktheid
Er zijn gemeenten die thans de streefwaarden bodem als grens hanteren. Bij het
overschrijden van deie grens mag geen (gemeentelijke) woningbouw mag worden
uitgevoerd.
Andere gemeenten maken onderscheid naar bouwlokaties, afhankelijk van de
bestemming; bijvoorbeeld locaties voor permanente bewoning, lokaties voor nietpermanente bewoning etc, industrieterrein etc. Voor het gebruik van de bodem verlent
de gemeente dan een Geschiktheidsverklaring afhankelijk van de functie waarvoor de
bouwlokatie gebruikt zal worden.
Een Geschiktheidsverklaring is makkelijker te krijgen wanneer een loods, fabriekshal of
een andere ander bouwwer wordt gebouwd dat niet is bedoeld voor permanent
onderdak. De bodem kan bijvoorbeeld wat betreft minerale olie, PAK of zware metalen
ongeschikt zijn voor het bouwen van woningen, maar dat hoeft geen belemmering te zijn
voor het bouwen van een werkplaats. Een gemeente zal bij het verlenen van een
vergunning voor de bouw van huizen met tuin natuurlijk uitermate voorzichtig zijn.
Verschillende gemeenten hanteren het rekenkundig gemiddelde van streef- en
interventiewaarde uit de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering als richtwaarde
waarboven überhaupt niet gebouwd mag worden.
Gebiedsgericht beleid en functionele sanering
Als er gebouwd moet worden op een locatie waar de bodem ernstig is verontreinigd,
voeren sommige gemeenten een beleid waarbij de streefwaarden het sanerïngsdoel zijn.
Daarmee volgen ze de landelijke voorschriften nauwgezet op, zodat het risico op schade
aan de volksgezondheid en het milieu minimaal is.

38

IKC-L (1996): Bescherming bodemkwaliteit in uitvoering

Andere gemeenten vergelijken de nieuwe bouwlokatie steeds meer met een bestaande
bouwlokatie. Immers, een deel van de bodem saneren tot de streefwaarden is bereikt,
vindt men niet terecht als die streefwaarden rond die lokatie al worden overschreden. Dit
verschijnsel heet "saneren tot de verhoogde achtergrondniveaus".
Dit speelt bijvoorbeeld in oude stadswijken (kader). Deze mogelijkheid wordt thans ook
geboden volgens de circulaire Introductie Regelgeving Bodemsanering Tweede Fase
(VROM, 1994)
Omdat de beoordeling van bodemverontreiniging door gemeenten op problemen stuit,
bereidt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de publikatie "Bouwen op
verontreinigde grond: een gebruikspecifieke benadering" voor, waarin ze gemeenten
richtlijnen geeft voor het bouwen op verontreinigde grond (Moet, 1995).

Een oude stadswijk in Dieren (gemeente Rheden)
Een voorbeeld waar genuanceerd wordt omgegaan met bodemverontreiniging is de gemeente
Rheden. Deze gemeente heeft een eigen beleid voor een oud stadswijk in het huidige
forenzendorp Dieren. Het zuidelijke gedeelte van het dorp Dieren (Dieren-Zuid) is het oudste bebouwde gedeelte van Dieren. Dit, waarschijnlijk al in de middeleeuwen ontstane, dorp bestond
oorspronkelijk uit agrarische lintbebouwing langs de IJssel totdat het halverwege de 19e eeuw is
overgegaan in eenvoudig gesloten burgerlijke bebouwing. Daar ontstonden veel ambachtelijke
activiteiten, bijvoorbeeld leerlooien.
In die tijdis een diffuse verontreiniging ontstaan, waardoor de streefwaarden worden
overschreden. De bodem is nog niet zo verontreinigd dat interventiewaarden overschreden
worden.
Binnenkort pleegt de gemeente in Dieren-Zuid nieuwbouw. De gemeente heeft van de Provincie
Gelderland toestemming gevraagd en gekregen om bij sanering de achtergrondgehalten van
enkele stoffen als doelstelling te hanteren in plaats van de streefwaarden.
Achtergrondwaarnemingen tot waarde gemeente voorstelt terug te saneren bij het plegen
van woningbouw
streefwaarde
standaard
PAK (10)
lood
zink
koper
kwik

1,0
85
140
36
0,3

streefwaarde
zand .
0,2
55
62
17
0,21

waarneming
gemiddeld
1,9
127,9
91,5
19,4
0,17

te hanteren
90-percentiel
3,9
263
180
40
0,4

4,0
260
180
40
0,4

Streefwaarde.
Standaardbodem: lutumgehalte 25%, humusgehalte 10%
Zandbodem: lutümgehalte 3%, humusgehalte 2%

IKC-L (1996): Bescherming bodemkwaliteit in uitvoering

39

5.3

Gebruik van tarragrond

In de akkerbouw komen grote hoeveelheden tarragrond vrij. Een van de grootste
producenten van tarragrond is de suikerindustrie waar de tarra vrijkomt tijdens en na de
suikerbietencampagne. Deze tarragrond wordt veelal niet meer afgezet binnen de
akkerbouw in verband met mogelijke verspreiding van ziekten en plagen zoals
rhizomanie en aaltjes.
De tarragrond wordt afgezet als bouwgrond en grond voor bijvoorbeeld geluidswallen.
Actueel is thans het verwerken van klei uit de uiterwaarden voor de dijkverzwaring, juist
nu een aantal dijken versneld zal worden verzwaard.
In het verleden werd de tarragrond vrijwel onbeperkt afgezet bij gemeenten. Sinds enige
jaren bestaat er bij de gemeenten echter steeds meer terughoudendheid om tarragrond
af te nemen, omdat tarragrond niet altijd beneden één of meerdere streefwaarden voor
microverontreinigingen blijft.
Uit onderzoek van het RIVM en het BLGG (RIVM 1992c, CCRX 1995) blijkt dat de
bouwvoor van landbouwgrond de streefwaarden voor tal van microverontreinigingen
kunnen overschrijden.
Dat geldt voor zowel zware metalen als organische microverontreinigingen en wordt
veroorzaakt door depositie (bijvoorbeeld PAK, PCB's), en gebruik van
organochloorbestrijdingsmiddelen (vooral in het verleden door bijvoorbeeld DDT, HCH,
HCB, dieldrin).
Het gebruik van tarragrond als bouwgrond valt in de toekomst onder het
Bouwstoffenbesluit. Dit besluit kent een vrij strakke normering voor
microverontreinigingen (zie paragraaf 3.1.3 en bijlage 2).
Nog niet geheel duidelijk is waar tarragrond aan moet voldoen wil het als aanvul- of
ophooggrond worden gebruikt. De VNG stelt voor om deze grond te toetsen aan de
samenstellingswaarden en de uitloogeisen voor zware metalen genoemd in het
Bouwstoffen besluit (Moet, mond. med.). Worden de streefwaarden en de uitloogeisen
niet overschreden dan is onbeperkt gebruik op een bouwlocatie toegestaan.
De achtergrondwaarden op de bouwlocatie kunnen dus hoger zijn dan de
samenstellingseisen die aan tarragrond worden gesteld.
Tarragrond wordt ook gebruikt om weiland op te hogen. In dat geval is toestemming
nodig van de provincie op grond van haar Provinciale Milieuverordening. Elke provincie
kan een eigen beleid en richtlijnen hebben.
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5.4

Normen voor meststoffen afkomstig uit afval

Gedeputeerde staten is het bevoegd gezag als het gaat om het beschermen van de
bodem tegen verontreiniging. Zo kunnen zij het gebruik van afval op de bodem
verbieden.
De drie noordelijke provincies, Friesland, Drenthe en Groningen, voeren een eigen beleid
voor de beoordeling of afvalstoffen op grond van de Meststoffenwet (1947) als meststof
mogen worden verhandeld. De provincies gebruiken daarvoor als toetsingswaarden
enkele streefwaarden uit de MILBOWA. Deze waarden staan genoemd in de Provinciale
Milieuverordeningen (PMV). Andere provincies overwegen iets dergelijks ter uitvoering
van het bodembeschermingsbeleid. In tabel 5.1. staan de stoffen waarop meststoffen
getoetst worden in Friesland (Provincie Friesland, 1995).
De toetsingstabel wordt gebruikt totdat de rijksoverheid nadere richtlijnen verstrekt
waarin staat hoe moet worden omgegaan met het gebruik van een "afvalmeststof". Deze
wijze van toetsing kan gevolgen hebben voor het stuifvrij houden van stuifgevoelige
percelen. In Drenthe laat GS alternatieven voor oppervlakkige toediening van dierlijke
mest slechts moeizaam toe. Daardoor kan dierlijke mest voorlopig nog worden gebruikt
als anti-stuifmiddel op percelen met een Veenkoloniaal bouwplan.
Tabel 5.1 Stoffen die aan de streefwaarde moeten voldoen in verhandelbare
meststoffen, bestaande uitbe- of verwerkte afvalstoffen (PMV provincie
Friesland)

Anorganische verbindingen

Organische verbindingen

Cadmium
Chroom
Koper
Lood
Nikkel

EOX (Cl)1
Minerale olie
PAK
Vluchtige aromaten
Fenol (-index)1

1

Zink
Kwik
Arseen
Cyanide1

Gedeputeerde staten kan ontheffing verlenen als de producent van de meststof wetenschappelijk kan
aantonen dat de meststof niet schadelijk is voor de kwaliteit van de bodem
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6

Suggesties voor uitvoering bescherming bodemkwaliteit

Het systeem van streef- en interventiewaarde is een belangrijk toetsingssysteem. Het
kan bepalen of een bodem kan worden gebruikt voor alle functies die zij nu en in de
toekomst kan vervullen. Ook geeft het aan of er risico bestaat op ernstige schade aan
mens en milieu. Het is deels gebaseerd op risicoevaluaties. In het grijze gebied tussen
streef- en interventiewaarde bestaat echter vaak onduidelijkheid over de
gebruiksmogelijkheden van de bodem of van de grond. Bij voorbaat is menigeen
(terecht) voorzichtig met verontreinigde grond, omdat er niet in elk geval richtlijnen
bestaan voor de omgang er mee.
Dit hoofdstuk geeft enkele suggesties hoe kan worden omgegaan met landbouwbodems
en landbouwgrond die niet voldoen aan de streefwaarde bodembescherming, maar nog
voldoende geschikt zijn voor tal van andere functies, zowel landbouwkundig als nietlandbouwkundig.
Tenslotte geeft dit hoofdstuk een alternatief hoe meststoffen bestaande uit afvalstoffen
beoordeeld kunnen worden.
6.1

Functiespecifieke gebruikswaarden landbouwbodem

Het bodembeschermingsbeleid kent geen grenswaarde in het grijze gebied tussen
streef- en interventiewaarde. Er bestaat in de praktijk echter toch behoefte aan één of
meer (actuele) functiespecifieke gebruikswaarden in genoemd grijs gebied. Deze
functiespecifieke gebruikswaarden kunnen van nut zijn bij transacties van
landbouwgrond.
De LAC-signaalwaarden zijn daarvoor geschikt, voor zover de landbouwfuncties van de
bodem niet wijzigen. Deze waarden geven immers voor een groot aantal gewassen en
enkele verschillende grondsoorten (bodemtypen) aan wat de directe effecten op
voedingsgewassen kunnen zijn. Als minimale gebruikswaarde in de landbouw zou de
laagste LAC-signaalwaarde voor een bepaald bodemtype kunnen dienen. Immers,
daarbeneden kunnen in principe alle landbouwfuncties worden uitgevoerd. De LACsignaalwaarden werden reeds behandeld in paragraaf 2.3.2.
De LAC-signaalwaarden kunnen eventueel ook uitgebreid worden met waarden voor niet
landbouwkundige functies, zoals nieuwbouwlocaties, kinderspeelplaatsen, parken,
sportplaatsen en industrieterreinen. In Duitsland hebben Kloke en Eikmann (1984) voor
Duitsland een beoordelingssysteem ontwikkeld, waarin naast landbouwkundige
bestemmingen van percelen, ook niet-landbouwkundige bestemingen zijn meegenomen
(bijlage 8).
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6.1.1 Biobeschikbaarheid van zware metalen
In het overheidsbeleid zijn de normen gebaseerd op totaalgehalten van stoffen in de
bodem. Totaal gehalten zeggen echter nog niet alles. Zo is kwik nauwelijks beschikbaar
voor planten. Daarentegen is de biobeschikbaarheid van cadmium voor planten relatief
groot. Het bepalen van totaal gehalte van kwik in de bodem kan in bepaalde situaties dus
een overschatting inhouden van het werkelijke risico op schade op het gewas en de
volksgezondheid, zeker als het gaat om het telen van sierplanten. Het bepalen van
totaalgehalte van cadmium kan een onderschatting aangeven van het risico op schade
aan gewassen en indirect de volksgezondheid, zeker als het gaat om groenten die op
verzuurde bodems verbouwd worden. De schade aan mens en milieu door arseen is
verder sterk afhankelijk van het ijzergehalte in de bodem, waaraan arseen sterk wrodt
gebonden.
De twijfel ten aanzien van het totaalgehalte wordt met name geuit door het onderzoek
(Houba et.al. 1994, Lagas in prep.). Ze stellen voor om het risico van metaalgehalten in
de bodem voor soorten/ecosystemen eveneens te relateren aan het biobeschikbaar
gehalte van een stof. Dit is het gehalte dat relatief makkelijk uitwisselbaar c.q. licht
extraheerbaar is. Het biobeschikbaar gehalte omzeilt het nadeel van een totaalgehalte
waarvoor ook andere parameters nodig zijn om de effecten te kunnen verklaren (zie
kader).
De Zwitserse overheid gebruikt reeds het makkelijk extraheerbaar gehalte naast het
totaalgehalte om bodemverontreiniging te beoordelen (zie bijlage 7).
Het voordeel van biobeschikbaargehalte ten opzichte van het totaalgehalte is voor
cadmium en zink in mais op verschillende grondsoorten aangetoond door Smilde
(Smilde et.al. 1992). Voor onder meer cadmium in sla is dat gebeurd door Novozamsky
en Houba (Novozamsky et.al 1993). Zie figuur 6.1 en bijlage 6 voor meer informatie.
Houba (mond. med.) pleit al geruime tijd voor het gebruik van 0,01 M CaCI2 als mild
extractiemiddel bij de beoordeling van (lichte) bodemverontreiniging door zware metalen;
ondermeer omdat het gebruikte zoutgehalte overeen komt met het zoutgehalte in de
bodemoplossing.
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Factoren die de mobilisatie van zware metalen beïnvloeden (Alloway, 1994, McGrath 1993,
Florijn 1993, Boekholt, 1992, Beek en Stuyfzand 1991).
De zuurgraad
Bij een lagere bodem-pH zijn zware metalen vaak mobieler in het milieu. Wanneer bijvoorbeeld
een landbouwbodem onder permanent bos wordt gezet dan daalt de pH-waarde, waardoor
zware metalen versneld kunnen uitspoelen. In de landbouw wordt geadviseerd de bodem te
bekalken wanneer bijvoorbeeld het cadmiumgehalten in bladgroenten de Warenwetnormen
(dreigen te) overschrijden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren op de Maasoevers in Limburg en in
de Kempen. Grondwater kan verontreinigd raken door uitloging van zware metalen.
Gereduceerde omstandigheden in de bodem
In een continue met water verzadigde bodem verplaatsen zware metalen zich slechts langzaam.
Een voorbeeld is landbouwbodem waar natte rijst op wordt geteeld. Ondanks hoge gehalten
aan bijvoorbeeld cadmium, is er nauwelijks sprake van te hoge gehalten in het rijsigewas.
Onder gereduceerde omstandigheden en bij een aanvoer van nitraat (dierlijke mest) kunnen
zware metalen in oplossing komen en het grondwater met zware metalen verontreinigen.
Plantfactoren
Plantewortels kunnen stoffen (exudaten) uitscheiden die de opname van voedingsstoffen vergemakkelijken. Andere planten scheiden juist stoffen uit die schadelijke stoffen buiten de wortel
vastleggen, waardoor ze niet worden opgenomen.
Microörganismen
Sommige microörganismen bevorderen de opname van bepaalde schadelijke stolfen, andere
belemmeren dit.
Meststoffen
Door gebruik van verzurende meststoffen daalt de bodem-pH, waardoor zware metalen beter
beschikbaar zijn. Sommige meststoffen veroorzaken namelijk in de plant een reactie, waardoor
de omgeving van de wortel verzuurt. Andere meststoffen blokkeren juist de opname van zware
metalen door de plant. Ammonium-meststoffen zijn een voorbeeld van verzurende meststoffen.
Bij opname van de stikstof scheiden de plantewortels protonen uit om verzuring in de plant te
voorkomen. Een direct gevolg is dat de omgeving van het bewortelde deel van de bodem
(rhizosfeer) verzuurt. Bekalking vertioogt de bodem-pH, daardoor zijn metalen minder
beschikbaar.
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A SINGLE EXTRACTION PROCEDURE OF SOIL
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Inmiddels hebben onderzoekers van het RIVM en het BLGG in 1994 onderzoek
uitgevoerd naar de biobeschikbaarheid van zware metalen in landbouwbodems in 11
LEI-landbouwgebieden (Lagas, in prep.), waarbij ze 0,01 M CaCI2 als extractiemiddel
gebruikten. De beschikbaarheid van zware metalen is veelal erg laag. Uit figuur 6.2. blijkt
dat cadmium en zink relatief het meest mobiel zijn in de onderzochte landbouwbodems,
met name in zandgrond onder bouwland. Respectievelijk 5% en 2% van het
totaalgehalte is biobeschikbaar. Van koper is maximaal 0,5% biobeschikbaar en van lood
en chroom is dat minder dan 0,1%. Bij de introductie van een maat voor biobeschikbaarheid van zware metalen in het bodembeschermingsbeleid is nog wel nader onderzoek
nodig om een nauwkeurige relatie te leggen tussen het gehalte in de bodem of de
bodemoplossing en de opname door planten.
Een suggestie is om in het systeem van de LAC-signaalwaarden naast totaalgehalten
biobeschikbare gehalten voor (zware) metalen en arseen op te nemen. Hiermee kan het
belang van dit systeem worden benadrukt, juist waar het gaat om de beschikbaarheid
van deze stoffen voor voedingsgewassen.
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Figuur 6.2 Percentages biobeschikbare metaalgehalten van 6 zware metalen en arseen
voor verschillende combinaties bodemgebruik-grondsoort
6.1.2 Organische verbindingen
Ook voor andere stoffen zoals een reeks van organische microverontreinigingen, bestaat
er behoefte aan functiespecifieke gebruikswaarden in het grijze gebied. Hiervoor bestaan
reeds LAC-signaalwaarden. Juist wanneer de bestemming van het gebied verandert van
een landbouwfunctie naar een andere functie (woonfunctie, natuurfunctie) kan het
waardevol zijn om deze groep uit te breiden. Uitbreiding met een of meerdere
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ligt het meest voor de hand.
In Duitsland bestaan richtlijnen voor PAK waarbij benzo(a)pyreen (BaP), als een van de
meest schadelijke en meest persistente PAK-verbindingen, als gidsstof wordt gebruikt.
De richtwaarde daarvan is afhankelijk van de bestemde functie van de bodem (zie tabel
6.1). In Duitsland zijn deze waarden niet afhankelijk van de grondsoort. Om een
overeenkomst te hebben met de Nederlandse normen kunnen deze waarden gekoppeld
worden aan de bodem met 10% organische stof (de zogenaamde standaardbodem).
Verder kan, mits aanvullende maatregelen worden genomen, tot een bepaalde
tolerantiegrens de locatie wel gebruikt worden voor de bestemde functie.

46

IKC-L (1996): Bescherming bodemkwaliteit in uitvoering

Tabel 6.1 Richtwaarden voor benzo(a)pyreen (mg/kg) voor een standaardbodem, bij
verandering van landbouwfunctie naar een andere functie

Bestemming

Functiespecifieke
gebruikswaarde

Tolerantiegrens

Multifunctionaliteit

1

1

Kinderspeelplaats

1

5

Moestuin

2

5

Sport en hobby

1

3

Park en recreatie

3

6

Industrie en nijverheid

5

10

Naar: Eikmann en Kloke (1993)
Beneden functiespecifieke gebruikswaarde altijd geschikt voor bestemd gebruik
Boven functiespecifieke gebruikswaarde niet geschikt, mits geen aanvullende maatregelen worden genomen
Boven de tolerantiegrens ongeschikt voor bestemd gebruik.

Voor afbreekbare organische verbindingen kunnen ook functiespecifieke
gebruikswaarden worden afgeleid. Deze waarden kunnen afhankelijk zijn van de
snelheid waarmee een schadelijke stof in de bodem afbreekt tot niet-schadelijke
bestanddelen, zoals C0 2 en water.
Door microbiologische afbraak in de bodem kan afhankelijk van de soort verbinding een
verontreiniging of het effect van de verontreiniging aanzienlijk worden verminderd.
In de Wet bodembescherming staat geen termijn genoemd waarbinnen de bodem na
een verontreiniging, bijvoorbeeld met een bestrijdingsmiddel, moet zijn hersteld tot aan
de streefwaarden.
De termijn waarbinnen een bodem na het gebruik van een bestrijdingsmiddel weer
multifunctioneel moet zijn, zou op zes jaar gesteld kunnen worden, zijnde de duur van
een pachtovereenkomst en de periode waarbinnen de bodem opnieuw wordt
bemonsterd, wanneer zuiverringsslib wordt gebruikt volgens het Besluit kwaliteit en
gebruik overige organische meststoffen.
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6.1.3 Organische stof in de bodem
Bij toetsingswaarden van zware metalen op grond van totaalgehalten wordt in het
huidige bodembeschermingsbeleid weliswaar rekening gehouden met de organische stof
in de bodem, maar het verband tussen verontreinigingsgraad en het gehalte aan
organische stof is nog niet altijd even duidelijk. Volgens Lexmond en Edelman (1987)
moet duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen minerale bodems en moerige
bodems. Uit analyseresultaten blijkt regelmatig dat in venige bodems van nature vaak
hoge gehalten aan zware metalen en arseen voorkomen (Ragas, in.prep.). Het zou dan
ook goed zijn om het advies van Lexmond en Edelman in overweging te nemen (zie 2
van bijlage 2).
6.2

Klassensysteem voor te verplaatsen landbouwgrond

Grond die onder meer vrijkomt na de oogst van landbouwgewassen kan microverontreinigingen bevatten waarvan de gehalten de streefwaarden overschrijden. Ook deze
grond is vaak nog voor vele bestemmingen geschikt, bijvoorbeeld als bouwgrond. De
grond moet dan wel voldoen aan de randvoorwaarden genoemd in het
Bouwstoffenbesluit. Dit besluit maakt echter slechts zeer gering onderscheid naar
toekomstige bestemming. Grond die wordt gebruikt voor industrieterrein en geluidswallen
moet aan de zelfde eisen voldoen als grond die wordt gebruikt voor de aanleg van
kinderspeelplaatsen. Het indelen van de grond in een klassensysteem lijkt daarom voor
de hand te liggen. Er bestaat al een klassensysteem in Nederland voor verplaatste
grond, namelijk voor onderhoudsspecie die vrij komt bij het baggeren van watergangen.
Een te ontwikkelen klassensysteem voor landbouwgrond zou verder gestoeld kunnen
worden op het in Duitsland gangbare systeem (Eikmann-Kloke-Werte) voor stedelijke
gebruiksfuncties (zie figuur 6.3, bijlage 8).
Een suggestie is om overschrijding van klassegrenzen te laten overeenkomen met het
overschrijden van klassegrenzen volgens het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten
inrichtingen.
Dit houdt in dat wanneer meer dan twee stoffen een klassegrens overschrijden met
minder dan 50% de grond toch nog in de lagere klasse valt. Hiervoor bestaat voor de
som PAK een uitzondering. Een overschrijding van een klassegrens betekent altijd een
hogere klasse indeling. Een overschrijding van interventiewaarden, hoe gering ook, leidt
tot een indeling van niet bruikbare grond.
Een indeling volgens een dergelijk klassensysteem heeft het voordeel dat wordt
voorkomen dat relatief hoogwaardige grond gebruikt wordt voor laagwaardige
toepassingen. Grond die nog geschikt is voor parken en plantsoenen kan beter voor die
bestemming gebruikt worden dan voor de ophoging van fabrieksterrein of als afdeklaag
voor afvalstorplaatsen.
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Gehalte
schadelijk
e stof

Klasse

Bruikbaarheid Bestemming waarvoor de grond bruikbaar is

hoog tot zeer
hoog

LAGE
KLASS
E

niet bruikbaar
i.v.m. specifieke
toxiciteit

(grens 3)
matig tot
hoog

MIDDEN
KLASSE - B

geschikt voor:
grond is alleen
bruikbaar mits
geïsoleerd
aangewend

geschikt voor:

geschikt voor:

industrie en nijverheid
verharde vlakten
en wegen

geschikt voor:

ruinen rond het
huis

parken,
plantsoenen
en recreatie
onverharde vlakten
arm aan vegetatie

plaatsen voor
sport- doe-het-zelf

geluidswallen langs
snelwegen

(grens 2)
matig

MIDDEN
KLASSE - A

grond is onbeperkt
bruikbaar
voor genoemde
bestemming

speelplaatsen
voor kinderen
en te begrazen
dijken

HOGE
KLASSE

grond is
bruikbaar voor
elke bestemming

multi-functionele geschiktheid

(grens 1)

laag

Toelichting: Hoge klasse: grond is hoogwaardig ongeacht de bestemming. Middenklasse: grond is hoog- of
laagwaardig afhankelijk van de besteming van de grond Lage klasse: altijd laagwaardige grond.
Beneden grens 1 is de grond overal geschikt voor, tussen grens 1 en 2 is de grond onbeperkt geschikt voor de
genoemde bestemmingen. Tussen grens 2 en 3 is de grond beperkt geschikt, mits geïsoleerd aangewend en
boven grens 3 is de grond voor geen enkele bestemming geschikt..
Klasse indeling verder uit te werken op grond van Leidraad Bodembescherming, Bouwstoffenbesluit en
klasseindeling voor onderhoudsspecie volgens Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
Bewerkt naar Eikmann en Kloke (1993)

Figuur 6.3 Klassensysteem voor grond die ontstaat bij de oogst van landbouwprodukten
(naar Eikmann en Kloke, 1993)
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6.3

Beoordeling toepasbaarheid van meststoffen

Het is zinvol om meststoffen die op landbouwbodems gebruikt worden scherp te toetsen.
Voorkomen moet immers worden dat de bodem wordt opgeladen met stoffen waarvan
de schadelijkheid op korte termijn niet vermindert. Wat dat betreft is het beleid van de
provincies te ondersteunen. Bedenkingen zijn immers terecht als het gaat om
meststoffen afkomstig uit afvalstoffen die ontstaan bij industriële processen.
Men kan zich echter afvragen of voor meststoffen uit afvalstoffen de streefwaarden voor
de bodem als toetsingswaarden moet gelden. Uit de praktijk blijkt dat vooral het
oneigenlijk gebruik door provincies van de streefwaarden voor organische microverontreinigingen beperkingen oplevert voor het gebruik van deze meststoffen. Thans worden
voor organische meststoffen criteria ontwikkeld voor de beoordeling op grond van de
aanwezigheid van een groot aantal anorganische en organische microverontreinigingen
(Olde Venterink en Linders 1994).
Een suggestie is om, totdat voldoende onderzoek is gedaan naar toetsingswaarden voor
verontreinigingen, voor organische meststoffen uit te gaan van waarden die men in het
buitenland gebruikt. In de Duitse wetgeving kent men voor enkele organische
microverontreinigingen in zuiveringsslib de volgende "Vorsorgswerte" (Anoniem, 1992).
Tabel 6.2 geeft een vergelijking tussen de Nederlandse streefwaarden en de Duitse
Vorsorgswerte.
Tabel 6.2 Duitse "Vorsorgswerte" voor organische microverontreinigingen vergeleken
met de Nederlandse streefwaarden

EOX
SPCB
PCDD/F
SPAK
Sminerale olie

Vorsorgswerte

Streefwaarde
standaardbodem

500 mg/kg ds
0,2 mg/kg ds
100ngTE

0,1 mg/kg ds
0,02 mg/kg ds
1 mg/kg ds
50 mg/kg ds

De waarde voor EOX (500 mg/kg ds) komt overeen met de toetsingswaarde die in
Zwitserland gebruikt wordt voor een schone bodem (Annoniem, 1991). Overigens is de
lage streefwaarde voor EOX in Nederlandse niet meer dan "trigger"-functie. Mocht de
waarde overschreden worden, dan kunnen milieuschadelijke concentraties aan
organochloorverbindingen aanwezig zijn.
Gezien de onzekerheden die aan de EOX-bepaling kleven zou het zinvol zijn om de
EOX-toetsing van meststoffen te heroverwegen. Ook aan de bepaling van minerale olie
kleven onzekerheden (zie bijlage 10), waardoor ook voor de toetsing van meststoffen
aan minerale olie een zelfde suggestie geldt.
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7

Conclusies en aanbevelingen

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit dient als leidraad het systeem van
streefwaarden en interventiewaarden. Thans doen deze waarden hun intrede in groot
deel van het bodembeschermingsbeleid. Ten gevolge daarvan krijgt vooral de
streefwaarde soms een starre betekenis. Saneringsoperaties zijn er vaak op gericht dat
de streefwaarde op korte termijn bereikt moet zijn. Bodems die soms net niet voldoen
aan de streefwaarde worden soms beschouwd als bodems waar niets meer mee te
beginnen valt. De streefwaarde is echter een langere-termijnnorm en geeft een richting
aan waar de bodem uiteindelijk aan zal moeten voldoen.
Door het opnemen van de streefwaarden in de regelgeving op rijksniveau en op
provinciaal niveau wordt het functiegericht gebruik van landbouwpercelen beperkt. Een
voorbeeld is de sierteelt op bodems aan de Maasoevers, die licht zijn verontreinigd met
zware metalen door Maasslib.
Ook kan de afvoer van tarragrond als bouwgrond hierdoor worden beperkt. Zelfs de
aanvoer van organische meststoffen afkomstig van afvalstoffen kan beperkt zijn als
provincies de streefwaarde bodem toepassen voor het niet toestaan van het gebruik van
deze stoffen.
Er bestaat vooral onduidelijkheid over de bodemkwaliteit als die zich bevindt in het grijze
gebied tussen streef- en interventiewaarden. Daarom geeft deze notitie enkele
suggesties hoe met de normen omgegaan kan worden.
Deze notitie stelt voor functiespecifieke gebruikswaarden te introduceren. Immers, ook al
overschrijden gehalten aan verontreinigende stoffen de streefwaarden, dan nog kan de
bodem nog voor een groot aantal functies bruikbaar zijn. De streefwaarde is dus een te
rigide grens voor de beoordeling van de gebruikswaarde van een bodem.
Voor bodems in grijze gebied waarop veeteelt plaats vindt of waarop gewassen worden
geteeld kunnen de LAC-signaalwaarden als extra beoordeling worden gehanteerd om de
kwaliteit van de bodem te bepalen. Die waarden geven immers globaal aan voor welke
landbouwkundige functies de bodem nog kan worden gebruikt. Het systeem van LACsignaalwaarden kan verder aan kracht winnen door in dit systeem biobeschikbare
gehalten voor zware metalen en arseen op te nemen. Deze zijn minder grondsoortaf hankelijk dan de totaalwaarden voor zware metalen.
De LAC-signaalwaarden kunnen ook voor de geschiktheidsbepaling van nietteeltfuncties gebruikt worden. Het is dan wel zinvol om het systeem uit te breiden met
organische verbindingen die geen landbouwkundige betekenis hebben.

IKC-L (1996): Bescherming bodemkwaliteit in uitvoering

51

Voor grond die vrijkomt bij de oogst van landbouwprodukten kan een klassesysteem
worden overwogen. Dit systeem met klasse-indelingen is afhankelijk van de bestemming
van de grond. Aangesloten kan worden bij een klassesysteem dat gebruikt wordt in
Duitsland (Eikmann en Kloke). Dit systeem deelt bodems in naar de functie waar ze voor
bestemd zijn. Bodems waarop fabriekshallen zullen worden gebouwd behoeven minder
schoon te zijn dan bodems bestemd voor volkstuinen.
Een indeling van tarragrond volgens een dergelijk klassensysteem heeft het voordeel dat
wordt voorkomen dat relatief hoogwaardige grond gebruikt wordt voor laagwaardige
toepassingen. Grond die nog geschikt is voor parken en plantsoenen kan beter voor die
bestemming worden gebruikt dan voor de ophoging van fabrieksterrein of het afdekken
van afvalstorplaatsen.
Wat betreft de beoordeling van de klasse waarin de grond valt kan aangesloten worden
bij het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen. Overschrijding van een
klassegrens komt pas voor wanneer meer dan twee stoffen een klassegrens
overschrijden met minder dan 50%. Is dat niet zo dan valt de grond nog in de meest
gunstige klasse. Deze versoepeling geldt overigens niet voor PAK's.
Het is overigens wel zinvol om gebruik van grond te registreren, zeker als die wordt
gebruikt in een "schonere" omgeving. De grond kan dan later weer verwijderd kan
worden, bijvoorbeeld als een nieuwe bestemming wordt overwogen waarvoor een
schonere bodem noodzakelijk is.
Tot slot kan worden opgemerkt dat de streefwaarden voor de bodem niet oneigenlijk
moeten worden gebruikt voor organische meststoffen bestaande uit be- of verwerkte
afvalstoffen. In ieder geval dient rekening te worden gehouden met de doseringhoeveelheid. Vooral het stellen van een toetsingswaarde voor EOX is uiterst discutabel.
Wanneer EOX wordt geanalyseerd dan wil dat nog niet zeggen dat de stof schade
toebrengt aan mens en milieu. Hetzelfde geldt voor minerale oliën. Nader onderzoek is
gewenst naar de waarde van normen voor deze stoffen in meststoffen die bestaan uit
be- of verwerkte afvalstoffen.
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Bijlage 1 Enkele veel gebruikte termen
MTR

Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau. Dit is het niveau
waarboven een verontreiniging gevaar oplevert voor de
gezondheid van mens, plant of dier. Het MTR-niveau voor de
mens is gelijk aan een risico van 10"6 per jaar (de dosis of de
concentratie waarbij één miljoen blootgestelde mensen er
jaarlijks één extra geval van kanker optreedt). Het MTR voor
ecosystemen ligt op 95% bescherming van soorten.

VR

Verwaarloosbaar risiconiveau. Dit is de concentratie (water,
lucht) of het gehalte waar beneden het risico voor het optreden
van als nadelig te waarderen effecten verwaarloosbaar wordt
geacht. Het VR ligt in principe op 1/100 van het MTR.
Zodoende meent de overheid voldoende rekening te houden
met meervoudige blootstelling en onzekerheden in risicoschatting.

Streefwaarde bodem

Voorheen A-(referentie)waarde. Milieukwaliteitsniveau waar
beneden risico's voor het optreden van als nadelig
gewaardeerde effecten verwaarloosbaar worden geacht.
Volgens de Wet bodembescherming is een bodem waarin één
of meer verontreinigingen in een gehaltes hoger dan de streefwaarde voorkomen, verontreinigd.

Interventiewaarde

Milieukwaliteitsniveau voor bodem, water en lucht.
Bodemkwaliteitscriterium: het gehalte van een verontreinigende stof in de bodem waarboven sprake is van "ernstige
bodemverontreiniging; wanneer dit zich voordoet, is sanering
noodzaak op korte of op lange termijn. Er moet een actuele
blootstellingsanalyse worden uitgevoerd en een saneringsonderzoek. Voorheen C-toetsingswaarde (bodem).

Grenswaarde

De grenswaarde is een resultaatverplichting die de
rijksoverheid zichzelf oplegt en die binnen een bepaalde
periode moet zijn bereikt. De grenswaarde heeft een sociaaleconomische achtergrond. Een grenswaarde kan wettelijk zijn
of niet-wettelijk. Wanneer grenswaarden worden overgenomen
door lagere overheden, bijvoorbeeld waterkwaliteitsbeheerders, dan krijgen de grenswaarden een meer verplichtend
karakter.

Richtwaarde

Een richtwaarde is ook een grenswaarde, maar geeft een
inspanningsverplichting weer.

LAC-signaalwaarden

Waarden waarboven problemen kunnen ontstaan met de
kwaliteit en kwantiteit van de produktie of met de gezondheid
van het vee.
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Samenstellingswaarden Grenswaarden volgens het (ontwerp) Bouwstoffenbesluit
waarboven het (her)gebruik van bouwstoffen en grond is
beperkt.
Toetsingswaarde Boom Waarden aan gehalten aan zware metalen en arseen in de
bouwvoor waarboven het gebruik van zuiveringsslib in de
landbouw niet meer is toegestaan.
Onderhoudsspecie

Bagger die vrijkomt bij het onderhoud van watergangen op
aanwijzing van de waterkwantiteitsbeheerder.

CCRX

Coördinatie-Commissie voor de metingen van Radioactiviteit
en Xenobiotische stoffen. Thans: Coördinatie-commissie
milieumetingen

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

MILBOWA

Notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water

LAC

Landbouw Advies Commissie Milieukritische Stoffen

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

Boom

Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen

Bb

Bouwstoffenbesluit

Bgdm

Besluit gebruik dierlijke meststoffen

Wbb

Wet bodembescherming

Wvo

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

PMV

Provinciale Milieuverordening

DT50

50% Degradation Time: tijd waarbinnen 50% van bijvoorbeeld
een bestrijdingsmiddel is verdwenen, ten gevolge van afbraak.

PAK

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PCB

Polybifenylbenzenen

EOCI

Extraheerbare organochloorverbindingen

EOX

Extraheerbare organische halogeenverbindingen (ook
weergegeven als EOX(CI))

Minerale oliën

Verzamelnaam voor een aantal olieprodukten die afkomstig
zijn van de verschillende destillatiefracties van aardolie.
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Bijlage 2 Toetsingswaarden
Tabel 1 Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming
Er bestaan een groot aantal toetsingswaarden die van belang zijn bij de uitvoering van
het bodembeschermingsbeleid. In onderstaande tabel zijn die waarden samengevoegd
tot één lijst, zodat de verschillende waarden met elkaar kunnen worden vergeleken. In de
kolom "genoemd in" staat met een teken aangegeven in welke (beleids)documenten of
besluiten een toetsingswaarde wordt genoemd:
Laagste toetsingswaarden (inclusief grenswaarde en toetsingswaarde voor
onderhoudsspecie)
s = streefwaarde bodem uit de Notitie MILBOWA; beneden deze waarde is de bodem
voor iedere (toekomstige) functie geschikt (multifunctioneel).
i = streefwaarde uit de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering, in principe
het doel bij saneringsoperaties
b = samenstellingswaarde uit het Bouwstoffenbesluit (ontwerp) waarbeneden
(tarra)grond onbeperkt als bouwstof mag worden gebruikt. Boven deze waarde
moet de grond zo worden aangebracht, dat de grond het milieu schaadt.
_= er bestaat voor deze stof een uitloognorm volgens het Bouwstoffenbesluit
(ontwerp) waarbeneden grond toch onbeperkt mag worden gebruikt (zie tabel 3.1).
0 = streefwaarde voor onderhoudsspecie (bagger) uit het Besluit vrijstellingen
stortverbod buiten inrichtingen milieubeheer. Bij overschrijding van meer dan twee
parameters met meer dan 50% valt de specie niet meer in klasse 0, welke
onbeperkt op land mag worden gebracht. Overschrijding van de toetsingswaarde
voor de som-PAK leidt altijd tot een indeling in klasse 1 (beperkt gebruik). Bij
overschrijding van de som PAK geldt altijd een indeling in een hogere klasse. De
zelfde regels gelden ten aanzien van de grenswaarde (indeling in klasse 2: zeer
beperkt gebruik) en ten aanzien van de toetsingswaarde (indeling in klasse 3:
gebruik verboden). Zie ook zie ook paragraaf 3.1.4.
z = toetsingswaarde bodem voor toepassing van zuiveringsslib uit het Besluit kwaliteit
en gebruik overige organische meststoffen; hierboven mag zuiveringsslib niet meer
op landbouwgrond worden gebruikt.
1 = hier bestaat een LAC-signaalwaarde voor (zie ook tabel 1.1a en 1.1b) waarboven
schadelijke effecten kunnen optreden bij gewassen en/of bij vee.
Hoogste toetsingswaarden
I = Interventiewaarde uit de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering,
waarboven een bodem ernstig is verontreinigd.
B = samenstellingswaarde uit het Bouwstoffenbesluit (ontwerp) waarboven grond niet
meer mag worden gebruikt als bouwstof.
O = interventiewaarde voor onderhoudsspecie uit het Besluit vrijstellingen stortverbod
buiten inrichtingen milieubeheer. Bij overschrijding één of meer parameters valt de
onderhoudsspecie (bagger) in klasse 4 en moet die worden gesaneerd.
Alle waarden, met uitzondering van de LAC-signaalwaarden, zijn berekend voor een
standaardbodem met 25% lutum (L) en 10% humus (H). Zie ook tabel 2.2.
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Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 1

Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming

Stof

Laagste toetsingswaarde
voor standaardbodem of -grond
genoemd in

Klassegrenzen
onderhoudsspecie

Hoogste toetsingswaarde
standaardbodem of -grond
genoemd in

LAC-signaalwaarde
bandbreedte

grens- toetsingswaarde waarde

Metalen
Sb (antimoon)
Cd (cadmium)
Cr (chroom)
Cu (koper)
Hg (kwik)
Ni (nikkel)
Pb (lood)
Zn (zink)
As (arseen)
Ba (barium)
Co (cobalt)
Mo (molybdeen)
Se (seleen)
Sn (tin)
V (vanadium)

0,80
100
36
0,3
35
85
140
29
200
20
10

x
sibxozL
sibxozL
sibxozL
sibxozL
sibxozL
sibxozL
sibxozL
sibxozL
sibxo
sibxo
sibxo
X

20

bx
X

2
0,5
36
530
480
380
55

7,i
1,<
90
530
720
380
55

12
380
190
10
210
530
720
55
625
240
200

IBO
IBO
IBO
IBO
IBO
IBO
IBO
IBO
IBO
IBO
IBO

0,5-5
200 - 300
50 - 200
2
150-800
15- 70
200 - 350
30- 50

Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 1

Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming (mg/kg droge stof)

Stof

Laagste toetsingswaarde
voor standaardbodem of -grond
genoemd in

Klassegrenzen
onderhoudsspecie

Hoogste toetsingswaarde
standaardbodem of -grond
genoemd in

grens- toetsingswaarde waarde

Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen
naftaleen
anthraceen

0,015
0,050
0,045
0,015
0,020
0,020
0,025
0,025
0,020
0,025
1

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
sibo

atrazine

0,00005

sibo

simazin

d*

sib

0,6
0,4
0,8
1.6

sib
sib
sib
sib

fenantreen
fluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen

benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(123cd)pyreen
PAK (som 10 PAK)

10

5
20
10
35
40
10
40
10
40
40
40

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

6
0,5

IO
B

Triannes
0,002

Pyrethroiden
cypermethrin
deltamethrin
permethrin
bifenthrin

0,6
0,4
0,8
1,6

LAC-signaalwaarde
bandbreedte

Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 1

Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming

stof

Laagste toetsingswaarde
voor standaardbodem of -grond
genoemd in

Klassegrenzen
onderhoudsspecie
grens- toetsingswaarde waarde

Aromtaische chlooraminen
linuron
monolinuron
3,3-dichloorbenzidine

d*
d*
d*

sib
sib
sib

0,0001

sibo
o
o

0,0015
0,0015
0,001

0,00006
0,00004
0,00007
0,00002
d*
0,010
0,010
d*
0,010
0,010
0,010
d*
d*

sibo
sibo
sibo
sibo
sib
sibo
sibo
sib
sibo
sibo
sibo
sib
sib

0,0003
0,004
0,002
0,002

Organotinverbindingen
TBTO
tributultin-verbindingen
trifenyltin-verbindingen
Organofosforbestrijdingsmiddelen
azinfos-methyl
parathion-ethyl
diazinon
malathion
dichloorvos
triazofos
azonifos-ethyl
demeton
fenitrothon
parathion + p-methyl
disuifoton
triochloorfon
dimethoaat

Hoogste toetsingswaarde
standaardbodem of -grond
genoemd in

LAC-signaalwaarde
bandbreedte

Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 1

Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming (mg/kg droge stof)

Stof

Laagste toetsingswaarde
voor standaardbodem of -grond
genoemd in

Klassegrenzen
onderhoudsspecie

Hoogste toetsingswaarde
standaardbodem of -grond
genoemd in

LAC-signaalwaarde
bandbreedte

grens- toetsingswaarde waarde

Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's)
endrin
dieldrin
aldrin
aldrin + dieldrin
drins (som)

0,001
0,0005
0,0025

DDT(incl. DDD + DDE)

0,0025

siboL

endosulfan (som)
endosulfaan/sulfaat (som)
alpha-HCH
betha-HCH
gamma-HCH (lindaan)
HCH-verbindingen (som)

0,0025

sibo

0,0025
0,001
0,00005

siboL
siboL
siboL

heptachloor
heptachloorepoxide
heptachloor + -epoxide
hexaxchloorbutadieen (HCB)
chloordaan
(persistente) OCB's (som)

sibo
siboL
sibo

0,04
0,02

0,04

0,04

0,04

0,2 - 0,4
4

0,01

0,02

0,01

0,02
0,02
0,02
0,02

0,001

0,3 - 0,5
4
0,5

IO
B

4
0,5

IO
B

0,3 - 0,5
0,1-0,2
2,5-4
2
0,5

0,0025
0,0025

siboL
siboL

0,0025
0,010
0,02

siboL
sibo
oL

0,02
0,02
0,02

IO
B

0,1 - 0,2
0,3 - 0,5

0,02
0,02
0,1

2,5 - 4,0

0,5

B

0,1 - 0,5

Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 1

Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming

stof

Laagste toetsingswaarde
voor standaardbodem of -grond
genoemd in

Klassegrenzen
onderhoudsspecie

Hoogste toetsingswaarde
standaardbodem of -grond
genoemd in

grens- toetsingswaarde waarde

Chloorfenoxy-carbonzuur
2,4-d
mcpa
mecoprop
dichloorprop

d*
d*
d*
d*

sib
sib
sib
sib

d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*

sib
sib
sib
sib
sib
sib
sib
sib
sibo
sibo

Overige bestrijdingsmiddelen
dichloorpropaan
dichlooretheen
dibroomethaan
methylbromide
1,3 dichioor-2-propanol
monochloorazijnzuur
4-chloor-3-methylfenol
2,4,5-T
chloridazon
propanil
maneb
carbofuran
carbaryl
som niet-chloorhoudende pesticiden

35
0,5
2
0,5
5
0,-5
0,5

I
B
I
B
1
B
B

LAC-signaalwaarde
bandbreedte

Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 1

Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming (mg/kg droge stof)

Stof

Laagste toetsingswaarde
voor standaardbodem of -grond
genoemd in

Klassegrenzen
onderhoudsspecie

Hoogste toetsingswaarde
standaardbodem of -grond
genoemd in

grens- toetsingswaarde waarde

Vluchtige halogeenkoolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan
dichloormethaan
tetrachloormethaan (Tetra)
tetrachlooretheen (Per)
trichloormethaan
trichlooretheen (Tri)
monochloorethaan (venylchlonde)
chloornaftaleen
trichloorethaan
tetrachloorethaan
hexachloorethaan
chloorpropeen
1,3-dichloorpropeen
bis(2-)chloorisopropylether

d*
0,001
0,001
0,001
0,001

sibo
sibo
sibo
sibo

0,001
0,010
0,010
d*
d*
d*

sibo
sibo
sibo
sibo
sibo
sibo

0,0025
0,003
0,001
0,001
0,002

sibo
sibo
sibo
sibo
sibo

4
20
1
4
10
60
0,1
10

IBO
IBO
IBO
IBO
IBO
IBO
IBO
IBO

5
10
6

IBO
IO
B

Chloorfenolen
monochloorfenol
dichloorfenol
trichloorfenol
tetrachloorfenol
pentachloorfenol
chloorfenolen (som)

0,07
0,003
0,1
0,09
0,02

LAC-signaalwaarde
bandbreedte

Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 1

Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming

Stof

Laagste toetsingswaarde
voor standaardbodem of -grond
genoemd in

Klassegrenzen
onderhoudsspecie

Hoogste toetsingswaarde
standaardbodem of -grond
genoemd in

LAC-signaalwaarde
bandbreedte

grens- toetsingswaarde waarde

Chloorbenzenen
monochloorbenzeen
dichloorbenzeen (som)
trichloorbenzeen (som)
tetrachloorbenzeen (som)
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen
chloorbenzenen (som)

d*
0,010
0,010
0,010
0,0025
0,0025

sibo
sibo
sibo
sibo
sibo
sibo

0,3
0,3
0,3
0,004

0,3
0,02
30
5

IO
B

Halogeen-nitroaromaten
trifluoralin
monochloomitrobenzeen
dichloomitrobenzeen

0,010
0,010
0,010

sib
sib
sib

0,001
0,001
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,020

sibo
sibo
sibo
sibo
sibo
sibo
sibo
sibo

Polychloorbifenylen
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
6 PCB's (som excl. PCB 118)
7 PCB's (som)
7 PCB's (som)

0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,2

0,1 0,2
0,1 0,2
1
0,5

IO
B

Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 1

Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming (mg/kg droge stof)

Stof

Klassegrenzen
onderiioudsspecie

Laagste toetsingswaarde
voor standaardbodem of -grond
genoemd in

Hoogste toetsingswaarde
standaardbodem of -grond
genoemd in

grens- toetsingswaarde waarde

Overige anorganische verontreinigingen
cynaide (totaal-vrij)
1
cynaide (totaal-complex;ph<5) 5
cyanide (totaal-complex;ph35) 5
thiocyanaten

sibo
sibo
ibo

20
650
50
20

IBO
IBO
IBO
IBO

sibo
sibo
sibo
sibo
sibo
sib

1
50
130
25
40

IBO
IBO
IBO
IBO
IBO

Overige aromatische verbindingen
benzeen
0,05(d)
ethylbenzeen
0,05(d)
tolueen
0,05(d)
xylenen (SO-,m-,p-)
0,05(d)
fenolen
0,05(d)
cresolen (S o-,m-,p-)
d*
catechol (O-dihydrixybenzeen)
resorcinol (m-dihydrixybenzeen)
hydrochinon (p-dihydrixybenzeen)

5
20
10
10

dioxinen/furanen
dioxinen/furanen

10-sTEQ

LAC-signaalwaarde
bandbreedte

Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 1

Toetsingswaarden uitvoering bodembescherming

Stof

Laagste toetsingswaarde
voor standaardbodem of -grond
genoemd in

Klassegrenzen
onderhoudsspecie

Hoogste toetsingswaarde
standaardbodem of -grond
genoemd in

grens- toetsingswaarde waarde

Overige verontreinigingen
EOCI (som; mg Cl/kg)
EOX (som; mg Cl/kg)
cyclohexanon
ftalaten (som)

0,1

sio

0,1
0,1

sibo
sib

270
60

IB
IB

minerale olie (totaal)

50

sib

5000
500

I
B

octaan
heptaan

0,1
0,1

sib
sib

pyridine
styreen (vinyibenzeen)
tetrahydrofuraan
tetrahydrothiofeen
geoxydeerde PAK (toaal)
monochloortolueen
epichloorhydrine
acrylonitril
benzididine
diethylamine
dimethylamine
hydrazine
chloorqnilinen
dichlooranilinen
bifenyl
isoprpylbenzeen
thymol
a-anphtol
chloornaftaleen

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*
d*

sibo
sib
sibo
sibo
sib
sib
sib
sib
sib
sib
sib
sib
sib
sib
sib
sib
sibo
sibo

1
100
0,4
90

OB
OB
lOB
lOB

5,5

7,0

10
10

LAC-signaalwaarde
bandbreedte

Bijlage 2 (vervolg)
Tabel 2

Element

Bovengrens van gehalten aan zware metalen en arseen die in de
bovengrond van natuurterreinen voorkomt (mg/kg), voor minerale
(organische-stofgehalte (H) kleiner dan 25%) en moerige bodems
(organische-stofgehalte (H) groter of gelijk aan 25%)
Minerale bodem
H<25%

Cd 0,6 + 0,006*1. 0,9 + 0,006*(L+3*H)
Cr
50 + 2*L
Cu
6 + 0,6*L
Hg
0,15 + 0,002*L
Ni
10 + L
Pb
35 + L
Zn
50+L
As
8 + 0,4*L

Moerige bodem
H325%

50 + 2*1.
40 + 0,6*L
0,25 + 0,001 *(2*L+H)
10 + L
75 + (L+H)
50 + 1,5*(2*L+H)
25 + 0,4*L

Noot: L= lutumgehalte (%); H = organische-stofgehalte (%)
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Bijlage 3
Tabel 1

Uitspoeling en gewasopname
Indicatieve gegevens over uitspoeling en gewasopname van stoffen (g/ha)

Cd

Cr

Cu

2,6
2,8
1,3

47
55

78
87
75

Hg

Ni

Pb

Zn

47
29

13,7
13,9
4

207
88
88

1,5
27
30
1,2
0,0
1,5

200
500
900
300
0,0
250

As

Uitspoeling
zand(1)
klei (1)
akkerbouw (2)

Gewasopname
akbgew. (2)
gras (3)
mais (3)
aardappelen (3)
natuur (3)
bouwplan (4)

1,4
1,2
3,4
1,2
0,0
1,4

2

45
150
20
49
0,0
40

0,2

2,3

3,0
0,23
0,53
0,0
6

1) Van Erp, PJ. en P. Lune (1991): Long-term heavy-metal leaching from soils, sewage
sludge and soil/sewage sludge mixtures. In: Treatment and use of sewage sludge and
liquid agricultural wastes. p 122-128. EC-COST-action
2) Breimer, T. en K.W. Smilde (1986): De effecten van organische mestdoseringen op
de zware-metalengehalten in de bouwvoor van akkerbouwgewassen. In: Themadag
organische stof in de akerbouw; themaboekje no. 7. Lelystad, p. 54-67
3) RIVM (1992): Milieudiagnose 1991, deel II: Bodem- en Grondwaterkwaliteit 132 p.
4) Boom, Toelichting (Staatscourant 1991, 613). Voor arseen: SKAL (1993)
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Bijlage 4 Depositie
1

Zware metalen

De CCRX doet op verschillende plaatsen in Nederland regelmatig metingen naar de
depositie van cadmium, koper, lood en zink. De depositie varieert sterk per regio. In de
omgeving van industriële gebieden is de depositie van zware metalen in het algemeen
hoger dan in landelijke gebieden. In tabel 1 van deze bijlage staat de gemiddelde
depositie in verschillende delen van Nederland (RIVM, 1992a). Overigens blijkt dat de
depositie niet altijd het zelfde is, maar anders is als de soort bodembedekking anders is
(RIVM, 1992b).
Tabel 1

Regio

Vredepeel
Beek
Gilze-Rijen
Huijbergen
Braakman
Rotterdam
Wieringerwerf
Leiduin
De Bilt
Lelystad
Eibergen
Wageningen
Kloosterburen
Witteveen

Depositie van cadmium, koper, lood en zink (g/ha)

Natte depositie
Cd

Cu

1,1
1,3
1,3
1,1
1,2
1,0
0,4
0,9
0,9
0,8
0,7
1,0
0,9
1,1

9,8
17
16
15
13
14
12
18
12
12
15
16
11
21

Totale depositie
Pb

39
44
44
51
38
42
30
68
57
37
34
47
22
41

Zn

Cd

Cu

Pb

Zn

159
239
157
157
133
125
143
101
185
114
80
191
95
124

1,5
1,8
1,8
1,5
1,7
1,4
0,6
1,3
1,3
1,1
1,0
1,4
1,3
1,5

18
31
29
27
23
25
22
32
34
21
27
28
20
38

66
75
75
87
65
71
51
116
97
63
58
80
37
70

199
299
196
196
166
156
129
126
231
143
100
239
119
155

Noot 1 omrekenfactoren natte depositie naar totale depositie: Cd x 1,4; Cu x 1,8; Pb x 1,7; Zn x 1,25
Noot 2 Totale depositie in het landelijk gebied loopt uiteen van 2,0 g/ha in afgelegen gebieden tot 100 g/ha
in bewoonde gebieden (McGrath & Smith, 1991).
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De depositie varieert gemiddeld van 0,6 g/ha tot 1,8 g/ha. De totale depositie van koper
varieert van 18 g/ha tot 40 g/ha, die van lood van 50 g/ha tot 120 g/ha en die van zink
van 11 g/ha tot 300 g/ha. De depositie van cadmium, koper en zink is overigens ook
hoog in Zuid-Limburg (Beek).
Andere metalen zijn minder van belang. De totale depositie van chroom in het landelijk
gebied loopt uiteen van 2,0 g/ha in afgelegen gebieden tot 100 g/ha in bewoonde
gebieden (McGrath & Smith 1991). De concentratie van kwik in de lucht is in Nederland
zo gering dat daaruit geen betrouwbaar getal voor de depositie kan worden afgeleid
(CCRX, 1993). Voor nikkel is de belasting van landbouwbodems vooral het gevolg van
atmosferische depositie, maar die is gering en veelal minder dan 20 g/ha (McGrath &
Smith 1991).
Wat betreft de aanvoer van arseen naar landbouwgrond stelt het RIVM dat ca 40% wordt
veroorzaakt door atmosferische depositie en 60% door het gebruik van dierlijke mest
(RIVM 1992b).
We moeten opmerken dat verschillende stoffen reeds van nature in grote hoeveelheden
in de landbouwbodem aanwezig kunnen zijn (nikkel, arseen, zink, koper).
Beperking van emissies wordt bereikt middels het verlenen van vergunningen, waarbij
eisen worden gesteld aan de emissie van bepaalde stoffen. Hierdoor tracht de overheid
de depositie van zware metalen te verminderen.
2

Organische microverontreinigingen

Een aantal organische microverontreinigingen kan via depositie uit de lucht de
milieukwaliteit aantasten. Een aantal van die stoffen is bijzonder toxisch en andere
worden door microben slechts langzaam afgebroken. Over de depositie van
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB's, dioxinen
en furanen) is relatief het meest bekend.
Uit analyses van opgeslagen grondmonsters is gebleken dat sinds het einde van de
vorige eeuw het totale PAK-gehalte van landbouwbodems met een factor 5 (zie figuur 1
van deze bijlage) is toegenomen (Jones et.al 1989, Jones 1992). Dat van PCB's neemt
sinds de jaren 70 weer af (Jones et. al. 1992). Hetzelfde geldt voor dioxinen en furanen.
Het terugdringen van de emissie van PAK en dioxinen ligt voornamelijk in de
vergunningensfeer.
De afname van de depositie van PCB's heeft te maken met een verbod in de meeste
geïndustrialiseerde landen op het vervaardigen en het gebruiken van PCB's in
elektrische installaties en hydraulische systemen.
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Figuur 1

De concentratie PAK in de bodem is gedurende de afgelopen anderhalve
eeuw sterk toegenomen (Jones et al, 1989)
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Bijlage 5 bestrijdingsmiddelen in het milieu
Tabel 1

Gehalten van koper en zink in toegestane bestrijdingsmiddelen (mg/kg)
Cu

koperhydroxyde
koperaftenaat
koperoxyde
koperoxchinolaat
kopersulphaat
koperoxychloride
mancozeb
metiram
zineb
ziram

Zn

0,5
0,133
0,5
0,18
0,254
0,50
0,026
0,180
0,237
0,214

Naar: Mulder, 1987

Persistentie in de bodem. Artikel 5, lid 1,2 en 3 van het Besluit milieutoelatingseisen
bestrijdingsmiddelen (Stb. 1995, 37).
Nieuwe bestrijdingsmiddelen worden alleen toegelaten als ze aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1. Het bestrijdingsmiddel en elk van zijn omzettingsprodukten hebben een DT50 van
minder dan 90 dagen.
2. Het bestrijdingsmiddel en elk van zijn omzettingsprodukten vormen, bij
laboratoriumproeven, geen grondgebonden residuen in hoeveelheden groter dan
70% van de begindosis na 100 dagen, en hebben geen mineralisatiesnelheid lager
dan 5% in 100 dagen.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing, indien de aanvrager
onderscheidelijk houder van de toelating aantoont:
a. dat de toepassing van het middel en zijn omzettingsprodukten niet leidt tot een
onaanvaardbare accumulatie in de bodem dan wel op de langer termijn geen
gevolgen heeft voor de diversiteit en rijkdom van andere soorten en doelsoorten;
b. dat de som van de concentraties waarin het middel en zijn omzettingsprodukten
ontstaan, niet zodanig is dat het MTR voor bodemorganismen en organismen
afhankelijk van deze bodemorganismen wordt overschreden twee jaar na tijdstip
waarop het middel voor het laatst is gebruikt, in de bovenste 20 cm van de bodem
op de plaats waar het middel is gebruikt.
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Bijlage 6 Biobeschikbaarheid van zware metalen

Cd. mg/kg dm matte

Cd. mg/tg malza(dm)
y*!.67x * ].20

y*6.óóx * 0.32

r»+0.39 (S+L)
r»*0.98 (S)
r-0.94 <L)

r"0.99 (S+L)
r'O.96 <S>
r"0.84 (D

*
m

m £.

1

2

3

04

4

1

LS

2

2.5

3

Cd-CaCl j . mg/kg soll

Cd-totaL mg/kg soll

Zn. mg/kg malza(dm)

Zn. mg/kg mclze(dm)
Y-0.31X • 192
r-0.40 <S+L)
r-*0.96 (S)
r-0.95 0.)

y+5.27x * 99
1—0.95 (S-U
r«0.97 CS)
f*0.9ó (L)

100

0

50

100

150

200

SM

300

350

Zn-total. mg/kg soll

10

20

30

Zn-CaCl,. mg/kg soll

Cd/Zn concentraties in mais gerelateerd aan totaal en aan 0,1 M CaCI2-exrtaheerbaar
metaal, driehoekjes = leem (L), vierkantjes = zandgrond (S
Figuur

Smilde (Smilde etal 1993) heeft aangetoond dat voor het gewas mais er
voor cadmium en zink geen onderscheid is naar grondsoort wanneer een
grondmonster met een milde zoutoplossing wordt geëxtraheerd.
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Bijlage 7 Normering bodembescherming Zwitserland
Tabel 1

Zwitserse richtwaarden voor verontreinigingen in de bodem (mg/kg droge
grond) waarboven gebruik van zuiveringsslib niet toegestaan is. Zowel een
sterk zure als een milde zoutoplossing worden als extractiemiddelen
gebruikt.

Totaalgehalte
Oplosbaargehalte
Methode

Gewichtsverhouding middelrmonster

Lood
Cadmium
Chroom
Cobalt
Fluor
Koper
Molybdaan
Nikkel
Kwik
Thallium
Zink

ontsluiting met
2M HN0 3

extractie met
0,1 M NaN0 3

1:10

50
0,8
75
25
400
50
5
50
0,8
1
200

1:2,5

1,0
0,03

-," i "

25
0,7
")"
0,2
")"
" i "

0,5

De richtwaarden gelden voor een mengmonster van de bovenste 20 cm van de onderzochte minerale
bodem, bij 40°C gedroogd vóór analyse. Voor bodems die dieper dan 20 cm geploegd zijn, geldt een
correctiefactor:
Maatgevend gehalte = Gemeten gehalte x ploeadiepte in cm
20 cm
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Bijlage 8 Klassenindeling landbouwgrond naar het duitse
systeem van Eikmann en Kloke
In Duitsland hebben Eikmann en Kloke een systeem ontwikkeld waarbij de
gebruiksmogelijkheden van verontreinigde bodems zijn gedifferentieerd naar soort
gebruik (Eikmann & Kloke, 1993). Het betreft een "Drei-Bereiche-System" met oriënteringswaarden voor Bewaren-Tolereren-Saneren. Figuur 1 en 2 van deze bijlage geven
klassenindelingen die voor elke soort verontreinigende stof kan worden gevolgd. Dit
systeem is in Duitsland ontstaan uit praktische ervaringen, dat voor verschillende
gebruiksdoelen verschillende tolerantie- en toxiciteitsgrenzen kunnen bestaan. De volgende drie richtwaarden bestaan:
A: onbeperkte gebruiksmogelijkheden en standplaatsafhankelijke multifunctionaliteit
bodem;
B: beperkte gebruiksmogelijkheden van de bodem, maar bepaalde gebruiksmogelijkheden zijn ongevaarlijk voor het gebruiksdoel;
C: toxiciteitsbereik, waarbij te beschermen objecten (planten, dieren, mensen,
ecosystemen) schade ondervinden. Maatregelen zijn noodzakelijk. Te denken valt
aan sanering of verbod tot hergebruik van grond op de betreffende (gevoelige)
locatie.
In de systematiek bestaan verschillende Bodenwerten (BW), zoals blijkt uit de tabellen
en figuren. BW I houdt in dat tot die grens er geen problemen bestaan voor de
betreffende bestemming, tot BW II kan de betreffende bestemming worden getolereerd.
Boven de grens BW II moeten er maatregelen getroffen worden (saneren).
Akzeptorbezogener Toxizitatsbereich
BW III
Sanieren

Sicherheitsbereich
Stanttort- und schutzgutbezogenc
NutzungsmöQlichkeit

BW II

IndusUio-,
Tolericren
Haus- und
Kleingarten
Klnderspielplalze

Sport- und
Bolzplatze

Park- und
Freizeitanlagen

Gewerbo- und
Lagerflachen

unversiegelt,
unbefestigte
versiegelt oder
vegotationsbewachsen
arme Flichen

BWI
Bowahron

Figuur 1

Standortübliche multifunktionale Nutzungsmöglichke'rt

Klassenindeling onbeteelde vlakten (speelplaatsen, industrieterrein,
geluidswallen etc.)
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Akzeptorbezogener Toxizitatsbereich
BW lil
Sicherheitsbereich
Slandorl- und schutzgulbezogene
Nutzungsmöglichkeit

BW II

Nachwachscnde
Rohslolle
Tolerieren
Fruchtgemüse
Blattgemüse
Getreide

Industriepflanzen

Zierpflanzen
Flachs

Zuckerrüben

BWI
Bewahren

Figuur 2
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Standortübliche multifunktionale Nutzungsmöglichkeit

Klassenindeling beteelde vlakten
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Tabelle 1: Nutzungs- undschutzgutbezogene Orientierungswerte für (Schad-)Stoffe in Boden. Schutzgut IVlensch.
Teil I: Metalle (mg/kg Boden). BW = Bodenwert
Nr. Nutzungs-

Tl

1

50

0,5

2

5

50

1000

10

20

SO

300

4

50

200

1000

0,5

5

100

50

10

25

200

40

5

600

600

J00

200

600

800

AS

Ba

BU !

20

100

1

1

30

BU II

20

100

1

2

30

BU 11)

50

500

5

10

BU II

«0

200

2

BU III

ao

1000

BU II

35

BU III

90

BU II

«0

anlagen

BU lil

Industrie-

BU II

Be

Cd

Sn

BW

Co

Cr

Cu

V

Zr

Zn

2

50

300

150

0,5

2

50

300

300

250

10

10

200

1500

2000

5

100

2

5

100

500

300

10

10

500

20

20

400

2000

600

200

2

5

50

2

2

50

300

300

250

1000

5

20

250

20

10

200

1500

2000

20

100

500

4

10

200

5

10

200

1000

1000

200

15 100

250

2000

20

50 1000

30

50

800

3000

3000

500

100

10

40

200

1000

10

15

200

10

20

200

1000

1000

2000

500

50 200

500

2000

50

70 1000

30

100

SOO

3000

3000

Ca

Hg

Ho

Pb

Sb

50

10

0,5

5

«0

100

1

50

50

10

5

40

200

150

250

250

50

10

25

200

2

100

100.

50

20

2

10

5

5

400

350

200

100

20

100

1

2

30

150

100

10

500

2.5

5

150

350

300

400

5

4

200

150

80

2000

1S

15

500

50

500

10

10

200

2500

20

20

NI

Se

U

arten
Hultifunk-

0 tionale

50

NutzungsmögUchkeft

Kinder-

1

0,5

spielpUtze

Haus- und

2
Kleinga'rten

Sport* und

3
Bolzpla'tze

Park- und

4

Freizeit-

5

und GewerbefUehen

BU 111

Tabelle 2: Nutzungs- und schutzgutbezogene Orientierungswerte für (Schad-)Stoffe in Boden, Andere Schutzgüter.
Teil 1: Metalle (mg/kg Boden). BW = Bodenwert

200

50

10

1000

500

200

5

5

BU 11

40

300

10

BU III

60

1500

20

nicht-

100

500

300

10

50

400

2000

600

2

10

100

500

300

20

50

400

2000

600

SOO

100

1000

5

5

100

200

2000

25

10

500

100

200

1500

10

10

50

5

50

2

25

200

200

BU III

150

1000

20

200

200

300

100

10

500

2

50

5

40

1000

2

5

5

200

10

300

BU II

100

40

40

(andwirtschaftliche
Nutzflachen
Obst- und
Gemüseanbaui

50

50

50

Zn

0,5

500

200

50

Zr

50

100

5

1

V

1

20

0,5

1

20

1

10

100

BU 1

Cu

Tl

100

50'

Cr

Sn

40

Ho

Co

Ba

Sb

Hg

Cd

As

Pb

Ga

Be

SU

Nr. Nutzungs.

Ni

Se

U

arten
Hul 11 funk-

0 tlonalo
Nutzungsmoglichkeft

6

7 «grarUche
öfcosysteme
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Tabelle 3: Nutzungs- und schutzgutbezogene Orientierungswerte
(Schad-)Stoffe in Boden. Schutzgut Mensen.
Teil II: Anorganische Parameter (mg/kg Boden).
BW = Bodenwert

BW

B

Br

F

BU I

25

10

200

1

5

BW II

25

10

200

1

5

BW III

125

50

1000

10

50

BU II

50

20

500

4

20

BU III

250

100

2500

40

400

BU II

25

10

200

1

5

BW III

125

50

1000

10

50

BU II

100

40

1000

5

(25

anlagen

BU III

500

200

5000

50

250

Industrie-

BU II

100

50

1500

10

100

BU III

500'

250

7500

50

500

Nr. Nutzungsarten

CN

tösl

CN

für

ges

Multifunk-

0 tionale
Mutzungsmöglichkeit

Kinder-

1

spielplatze

Kaus- und

2
Kleinga'rten

Sport- und

3
Bolzptatze

Park- und

4

5

Freizeit-

und Gewerbe
f lachen

Tabelle 4: Nutzungs- und schutzgutbezogene Orientierungswerte
(Schad-)Stoffé in Boden. Andere Schutzgüter.
Teil II: Anorganische Parameter (mg/kg Boden).
BW = Bodenwert

Nr.

Nutzungsarten

BU

.

Br

F

BU I

25

10

200

1

5

50

30

1000

-

-

250

150

5000

-

-

50

30

1000

-

-

5000

-

-

CM

l8sl

CM

ges

Multifunk-

0 tionale
Nutzungsraoglichkeit

BU II
landwirtschaftliche
6 Nutzflachen
Obst- und
Gemüseanbau BU III

nieht-

BU II

7 agrarische
Qkosysteme

80

BU III

250

-
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Bijlage 9 Normen voor de bodem bij gebruik van
zuiveringsslib in Europa
(Europese Unie, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk)
Net als in Nederland mag elders in Europa zuiveringsslib niet worden toegepast op
bodems die niet aan bepaalde samenstellingswaarden voldoen. Deze eisen zijn
gebaseerd op de EG-Richtlijn betreffende de bescherming van het milieu, in het
bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (86/278/EEG). Met
deze richtlijn tracht de Europese overheid te voorkomen dat bodem, plant en dier
nadelige gevolgen ondervinden door het gebruik van zuiveringsslib. De grenswaarden
zijn in het algemeen vrij ruim, waardoor vele EU-lidstaten er aan kunnen voldoen. In
Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk is de EU-richtlijn op een andere wijze uitgewerkt
dan in Nederland.
Tabel 1

Europese Unie. Maximaal toelaatbare gehalten van metalen in
landbouwgrond (pH 6 - 7) waarop zuiveringsslib wordt toegediend
(86/278/EEG)
Cd

Cu

Cr1

Hg

Ni

Pb

Zn

ondergrens

1

50

100

1

30

50

150

bovengrens

3

140

150

1.5

75

300

300

1

richtwaarden voor chroom niet van kracht

Tabel 2

Duitsland: Maximaal toelaatbare concentraties van metalen in
landbouwbodem waarop zuiveringsslib mag worden toegediend (mg/kg
droge stof)1.
Cd

Cu

Cr

Hg

Ni

Pb

Zn

pH5-6

1.0

60

100

1

50

100

150

pH>6

1.5

60

100

1

50

100

200

1 Zuiveringsslib mag niet worden gebruikt op landbouwbodem waarvan de pH-waarde 5 of lager is.
Bron: Klarschlammverordnung, BundBsgesetzblatt, 1992
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Tabel 3

Stof

Verenigd Koninkrijk: Maximale gebruikshoeveelheden zuiveringsslib en
maximaal aanvaardbaar gehalte van potentieel toxische stoffen (PTS) in de
bodem na gebruik van zuiveringsslib op landbouwbodem

Maximaal aanvaardbaar gehalte PTS (mg/kg droge grond)
pH
>5,0

Zink
Koper
Nikkel
Cadmium
Lood
Kwik
Chroom
Molybdeen
Selenium
Arseen
Fluoride
*

pH
5,0-5,5

pH
5,5-6,0

pH
6,0-7,0

pH
>7,0

200
80
50

250
100
60

300
135
75

450
200
110

3
300
1
400*
4
3
50
500

voorlopige norm

pH-intervallen 5,0-5,5 en 5,5-6,0 zijn niet overgenomen uit de EU-richtlijn.
De cadmium-, lood-, zink-, koper- en nikkelgehalten voor de pH-range 5,0-5,5 en de pH-range 5,5-6,0 zullen
ter zijner tijd op basis van onderzoek aangepast worden.
Bron: MAFF1993: Code of Good Agricultural Practice for the protection of the soil

In het Verenigd Koninkrijk is een verlaging van de zinknorm te verwachten (McGrath,
mond. med.). Engels onderzoek toont namelijk aan dat de zinknorm voor de pH-trajecten
pH 5,5-6,0 en pH 6,0-7,0 niet voldoet voor leguminosen. Zink wordt verondersteld toxisch
te zijn voor stikstof bindende organismen. Bij een pH tussen 5,5 en 6,0 ondervindt de
stikstofbinding reeds schade bij zinkgehalten van ca 150 mg/kg droge grond (Chaundri
1994, McGrath, 1993).
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Bijlage 10 Enkele veel besproken organische verbindingen
1. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
2. Minerale olie
3. Extraheerbare organische halogeenverbindingen
1

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

Veel organische verontreinigingen ontstaan na verbrandingsprocessen. Deze
verontreinigingen kunnen na verloop van tijd via depositie op de bodem terecht komen.
De groep van polycyclische aromatische koolwaterstoffen is thans kwantitatief veruit de
belangrijkste groep van organische verbindingen die via verbranding in de atmosfeer
geraken. Er bestaan voor deze groep van stoffen bodemkwaliteitsnormen. Een ander
voorbeeld zijn de dioxinen. Hiervoor bestaan echter geen bodemkwaliteitsnormen.
De aanvoer van PAK's vindt meestal plaats via depositie. In landbouwbodem kunnen
PAK's overigens ook aangevoerd worden met zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinsatallaties en compost (VROM, 1994) en sommige bestrijdingsmiddelen, vooral als
insekticide in de fruitteelt (VROM, 1994). Ook door gecreotoseerd hout, bijvoorbeeld
paaltjes, steunhout en beschutting, en gecreotoseerde beschoeing van watergangen
komen PAK's in het milieu (TNO, 1995).
PAK's ontstaan bij onvolledige verbranding van brandstof in industrie en verkeer en bij de
vervaardiging van verf, lakken, minerale oliën en teerprodukten.
Vaak zijn ze gebonden aan roetdeeltjes, zoals vaak nog voor komt bij de verbranding
van diesel in vrachtwagenmotoren. PAK's kunnen van nature in het milieu voorkomen,
bijvoorbeeld als gevolg van grote bosbranden. Zo komen een aantal PAK-verbindingen
voor in diepere sedimentlagen van estuaria in Nieuw Zeeland (Jones mond. med.). Het
natuurlijke aandeel valt echter in het niet ten opzichte het aandeel veroorzaakt door de
verbranding van fossiele brandstoffen in de industrie en door het autoverkeer.
Vanwege de intensieve bedrijvigheid in westerse landen ligt er in feite een deken van
PAK's over Nederland die het dikst is boven industriegebieden, grote wegen en
binnensteden.
PAK's is een grote groep van niet gechloreerde koolwaterstoffen die opgebouwd zijn uit
een of twee en meer benzeenringen (zie figuur 1 van deze bijlage).
Er bestaan meer dan 200 PAK's. De meeste zijn praktisch onoplosbaar in water, niet
vluchtig en niet altijd goed afbreekbaar.
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Omdat de groep van PAK-verbindingen zo groot is, heeft het ministerie van VROM op
basis van onderzoek (RIVM, 1989) een selectie gemaakt van 10 verbindingen die als
gidsstoffen functioneren. Ze zijn onderverdeeld in lichte en zware PAK's (zie tabel 1). De
lichte PAK's (2 of drie ringen) komen het meest voor; ze breken relatief snel af. De
zwaardere PAK's zijn schadelijker voor het milieu, ze hebben een complexe ringstructuur
en zijn bekend vanwege hun carcinogene eigenschappen en soms zeer persistent
gedrag.
Benzo(a)pyreen is de belangrijkste van de zware PAK's en wordt in het toxicologisch
onderzoek vaak als belangrijkste gidsstof gebruikt. In Duitsland wordt afhankelijk van de
concentratie een waarde oordeel aan de bodem gegeven. Beneden 1 mg/kg is de
bodem multifunctioneel, maar de concentratie mag 5 mg/kg zijn voor industrieterrein en
werkplaatsen zonder dat maatregelen getroffen behoeven te worden (zie ook bijlage 8).

200

Figuur 1

300
400
incubatietijd (uren)

De relatieve afbraaksnelheid van enkele PAK's

Bron: Doelman en Schraa (1994)
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Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de moeilijkst afbreekbare PAK's binnen 8 tot 10 jaar
voor de helft zijn afgebroken. Figuur 2 geeft aan hoe het gehalte in de bodem verloopt,
wanneer 2 ton ds zuiveringsslib wordt aangevoerd per hectare met een bepaald gehalte
aan PAK's. Toch blijkt uit onderzoek van het RIVM en het BLGG dat in het veld hoge
PAK-gehalten in de bodem voorkomen die doorgaans de streefwaarden overschrijden
(CCRX 1995). Vermoedelijk wordt de afbraaksnelheid onder bepaalde natuurlijke
situaties ernstig overschat. Engels onderzoek veronderstelt dat de halfwaardetijd van
sommige PAK's uiteen kan lopen van 5 dagen tot 27 jaar (Jones 1989).
PAK's zijn vooral schadelijk voor de volksgezondheid. Schade aan de volksgezondheid
wordt vooral veroorzaakt door inademing of door het eten van grond. De schade aan
flora valt mee, omdat PAK's niet of nauwelijks worden opgenomen door de plant. De
normen in de bodem zijn bepaald aan de hand van effecten op bodemdieren. Voor de
voeding van de mens zijn echter bewerkingsprocessen een belangrijke bron,
bijvoorbeeld roken, roosteren en grillen van vlees Doelman en Schraa (1994).
Wat betreft PAK's kan gezegd worden dat de aanwezigheid van deze stof in de bodem
geen invloed heeft op de landbouwkundige waarde.
Tabel 1

De 10 gids-PAK-verbindingen waarvoor streefwaarden bestaan

PAK-verbinding

Naftaleen
Antraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)pyreen
lndeno(1,2,3-cd)pyreen

Molecuul
gewicht

laag
laag
laag
laag
laag
laag
hoog
hoog
hoog
hoog
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Halfwaardetijd
(range dagen)

2-770
14-2900
16-2100
46-2800
84-3000
84-3000
55-3200
110-3000
280-3300
290-3700

Gemiddelde
depositie (g/ha)

geen gegevens
1,8
57,8
17,5
0,86
1,0
0,43
0,37
0,75
0,95
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PAK-10, worst case
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Afbraak van PAK's in de bodem volgens gegevens van het RIVM (1994).
Gehalte aan PAK's in de 2 ton ds zuiveringsslib dat jaarlijks wordt toegediend
is 21 mg/kg ds

Reductiedoelstellingen PAK's
Het Nederlands beleid kent reductiedoelstellingen voor de emissiereductie naar water en
lucht. Het betreffen doelstellingen ten opzichte van het basisjaar 1985 van 90% in het
jaar 2000 en 97%-99,9% in het jaar 2010. Voor de reductie van de diffuse
bodembelasting bestaan geen reductiedoelstellingen. De provincie Zuid-Holland gebruikt
deze doelstellingen ook voor diffuse bodembelasting. In Zuid-Holland is in 1992 een
gemiddelde jaarlijkse depositie ca 7 gram/ha gemeten voor fenantreen, 2,4 gram/ha voor
fluorantheen en 0,27 gram/ha voor benzo(a)pyreen.
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Minerale oliën

Dit is een verzamelnaam voor een aantal olieprodukten die afkomstig zijn van de
verschillende destillatiefracties van aardolie. In de chemische analyse is minerale olie
gedefinieerd als de verbindingen, bepaald m.b.v gaschromatografie, met retentietijden
die liggen tussen de retentietijden van n-decaan (C10H22) en n-tetracontaan (C^l-M.
Minerale oliën kunnen op twee manieren bepaald worden.
1. Infraroodmethode (minerale oliën IR)
C-H-verbindingen worden na extractie in een apolair oplosmiddel (CGI4) met behulp
van een infraroodspectrum bepaald. Het onderzoek geeft een indicatie voor een
mogelijke verontreiniging met koolwaterstoffen, maar de gevonden waarde is alleen
indicatief. Uitspraken over de soort minerale olie (bijvoorbeeld benzine, diesel e.d.)
kunnen niet gedaan worden. Wel geeft deze methode aan of een monster relatief veel
aromatische verbindingen bevat.
2. Gaschromatografisch (minerale oliën GC)
Koolwaterstoffen worden na extractie met hexaan gescheiden met
gaschromatografie, waarna ze gekwantificeerd worden met een FID (Flame lonisation
Detector). Met behulp van deze methode kan een olie-indicatie gegeven worden.
Anders dan een indicatieve waarde kan het totaalgehalte aan minerale olieën niet zijn,
als het om een streefwaarde gaat. Immers, vooral substraten met hoge gehlaten aan
organische stof (bijvoorbeeld veengrond en papierpulp) bevatten plantaardige oliën die
niet altijd goed te onderscheiden zijn van minerale olieën.
3

Extaheerbare organische halogeenverbindingen (EOX)

EOX is een maat voor eventuele aanwezige niet-vluchtige organische halogeenverbindingen, zoals bijvoorbeeld polychloorbifenylen (PCB's),
organochloorbestrijdingsmiddelen (zoals DDT en lindaan) en dioxines. EOX-en zijn niet
alleen verbindingen met chloor (Cl), maar ook met andere halogenen, broom (Br), fluor
(F) en jood (I). De organochloorverbindingen (EOCI) zijn wel de belangrijkste.
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Bepaald wordt het totaalgehalte halogenen; de gevonden waarde wordt uitgedrukt als de
hoeveelheid chloor. Men dient er rekening mee te houden dat de toxiciteit, de fysischchemische eigenschappen e.d. aanzienlijk uiteen kunnen lopen. Een groot aantal
halogeenverbindingen hoeven niet schadelijk te zijn. De bepalingen hebben dan ook
alleen een indicatieve waarde. Uit onderzoek van Edelman (1984) bleek al dat het EOX
(Cl)-gehalte een factor 100 hoger kan zijn dan de afzonderlijk bepaalde gechloreerde
halogeenverbindingen. Verder blijkt uit onderzoek aan celluloseslib en maggislib, dat
ondanks dat er EOX aangetoond werd, geen milieuschadelijke chloorverbindingen
aanwezig waren in de meststof.
Het afwezig zijn van een relatie tussen EOX/CI en de aanwezigheid van bekende
milieuschadelijke chloorverbindingen heeft er mede toe geleid dat het ministerie VROM
de toetsing aan de streefwaarde voor EOX/CI niet opneemt in het Bouwstoffenbesluit.
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landbouw, natuurbeheer
en visserij

