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tievoorziening.Alscontrolewerdeenderde
(referentie)monster genomenopenkelemeters
afstand vande infiltratievoorziening.
Eenbeschrijving vande infiltratievoorzieningen isintabel 1 opgenomen.

Milieuhygiënischerisico'svan
infiltratie
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Inhethuidigestedelijkewaterbeheerspeeltdeinfiltratie van hemelwatereen belangrijke rol.Zo15 in
devierdeNota waterhuishoudingaangegeven da:wordtgestreefd naarhetafkoppelen van20% van
heta/voerendoppervlak in bestaande locatiesen60%bijnieuwbouw. Uitonderzoek blijkt echterdat
infiltratie van hemelwater kan (eitlen toteenophoping van verontreinigingen indebodem . De
accumulatie beperkt zich111 derci]d totdeeerstededmetersgrondonderde bodem vande
in/iItratievoorzicningeuisbeperktvan omvang.Nu isdevraag ofdezeaccumulatie ;ou kunnen
leidentot risico'svoordevolksgezondheid, Dit isvan belang voordevraag ofinfiltratie vanhemelwatermilieuhygiënischverantwoord is.
Erkunnengezondheidsrisico's ontstaan
wanneerdemenswordtblootgesteld aanstoffendieindebodem aanwezigzijn.Indiende
blootstellingdaarbij hoger isdanhetmaximaaltoelaatbaar risiconiveau kunnen gezondheidsrisico's nietmeerworden uitgesloten.
Zo'nmaximaal toelaatbare blootstelling wordt
inNederland vastgesteld opbasisvanhumaan
toxicologischeinformatie enwordtdeTDI
(TolerableDailyIntake)genoemd.Voorveel
stoffen iszo'nTDIafgeleid. Dezekangevonden worden inrapporten vandeGezondheidsraadofhetRijksinstituut voordeVolksgezondheidenMilieu[RIVM).
Deblootstelling aanstoffen indegrond
kanplaatsvinden door hetinslikken ofinademenvangrond.Daarnaast kan blootstelling
plaatsvinden doordeconsumptie vangroentendieopeenverontreinigdebodemzijn
geteeld,ofdoorhetdrinkenvanverontreinigd
grond-ofdrinkwater.Voordebeoordelingvan
deblootstellingvanmensenaandestoffen in
debodem wordt inNederland vaakgebruik
gemaaktvanhetCSOIL-model(VandenBerg,
1991). Ditmodelschatdetotaleinnamedoor
demensopbasisvanhetfeitelijke gehaltevan
destofindegrond.Wanneerdeblootstelling
daarbij deTDI vandestofoverschrijdt, is
sprakevaneenmogelijk gezondheidsrisico
voordemens.
Ommeerinzicht tekrijgen inhoeverre
infiltratie vanhemelwater kanleidentoteen
mogelijk risicovoordevolksgezondheid ismet

hetCSOILmodel-berekendbijwelkeconcentratiesindebovengrondeen ontoelaatbare
blootstellingwordt voorspeld.Daarbijis
uitgegaan vanhetblootstellingsscenario van
'recreatiefgebruik' voorspelendekinderenvan
eenlocatie(Koolenbrander, 1995). Ditscenario
kenmerktzichdooruit tegaanvaneenmaximaaldenkbarehoeveelheidgrond dieopgegetenwordt.Blootstelling viagroentenof
drinkwater wordtdaarbij buiten beschouwing
gelaten.

Omtebeoordelen of infiltratievoorzieningeneenrisicokunnen zijn voordevolksgezondheid zijn deconcentraties inhetslib
en/ofdebovenstelaaggrondvande infiltratievoorzieningen vergelekenmetdemaximaal
toelaatbareconcentraties(MTC)volgenshetCSOIL model.Vooreenondergrondse infiltratievoorzieningzoalsdezakput isde mogelijke
blootstelling aanverontreiniging uitde
bodemvandeinfiltratievoorziening veel
geringerdanbijdeinfiltratie ophetmaaiveld.
Uithetonderzoek naardeeffecten van infiltratie indebodembleekechterdatbij infiltratieveldenofwadi'sconcentraties kunnen
optreden dievergelijkbaar zijn metdeconcentratiesdiebijdebemonsterdezakputten zijn
aangetroffen. Zodoendekandebeoordeling
vandezakputten wordengebruikt voorde
beoordeling vaninfiltratievelden enwadi's.
Resultaten
Demaximaal toelaatbare concentraties
zijn intabel2gepresenteerd.
Deresultaten vandetoetsingvande
concentraties ininfiltratievoorzieningen aan
demaximaal toelaatbareconcentraties zijn in
deafb.1,2en3 weergegeven.Daarin islangs
dey-asdeverhouding tussendegemeten
concentratiesendeMTC gepresenteerd.
Indiendeverhoudinggroter isdanéénwordt
deMTCvandebetreffende stofoverschreden.
Uitderesultaten kanwordengeconcludeerd datoverschrijdingen vandeMTCoptreden indesliblaagofbovengrond ervoorlood
enPAK.VoorloodwordtdeMTCmaximaal
8keeroverschreden.VoorPAK iséénmaaleen
overschrijding gevonden.
Opeendieptevanongeveer0,4monderde
bodemvandeinfiltratievoorziening isineen

Inhetonderzoek 'Effecten van infiltratie
indebodem' (DeJongetal, 1999)isdegrond
bijzakputten eninfiltratievelden bemonsterd
opachtmetalen,PAK(10)enmineraleolie.Bij
eenzakput infiltreert hetregenwater viaeen
ondergrondse voorzieningindebodem,
terwijl bijeen infiltratieveldhet regenwater
viahetmaaiveld inde
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Locatie

Type infiltratievoorziening

Hoenderloo 1
Hoenderloo2
Ugchelen
Nijmegen 1
Nijmegen 2
Huissen 1
Huissen 2
Edei
Ede 2
Ede 3
't Ginkelsezand
Buunderkamp 1
Buunderkamp 2

zakput
zakput
zakput
infiltratieveld
zakput
infiltratieveld
infdtratieveld
zakput
zakput
zakput
zakput
zakput
zakput
infdtratieveld
open verharding
infiltratieveld
infiltratieveld
zakput
zakput
infiltratieveld

A12

Apeldoorn 1
Apeldoorn2
Apeldoorn3
Hilversum 1
Hilversum2
Groesbeek

Type afvoerend oppervlak

Omgevingskenmerken

schuin dak
plat dak
weg, klinkers
plat dak
parkeerplaats
transformatorhuisje, plat dak
trasformatorhuisje, plat dak
weg, klinkers
weg, klinkers
weg, klinkers
parkeerplaats, asfalt
parkeerplaats, asfalt
parkeerplaats, asfalt
weg, asfalt
puin-/asfaltgranulaat
onverhard
onverhard
schuin dak
schuin dak
weg

Aanleg voorziening

rustige dorpsstraat
schoolplein, plantsoen
rustige woonwijk
stedelijk gebied
stedelijk gebied
woonwijk
woonwijk
woonwijk
woonwijk
woonwijk
parkeerplaats bij snelweg
parkeerplaats bij snelweg
parkeerplaats bij snelweg
snelweg
parkeerplaats
parkeerplaats
berm langs provinciale weg
woonwijk
woonwijk
woonwijk

circa 1982
1968
1958
circa 1992
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
1905
1920
i960

nb: niet bekend, 1 naar naar verwachting vee lal een leeftijd van enkele decennia.
Tube!1

Kenmerkenvan deinfiltratievoorzienmgen.

Stof

arseen

cadmium chroom

koper

kwik

nikkel

lood

zink

PAK

olie

MTC

200

100

13.000

60

5.000

360

100.000

200

100.000

Tabel 2:

500

Maximaal toelaatbare concentratie(MTC) vanverschillendestoffeninie grondvan infiltratiepunten voorspelende kinderen[mg/iß d.s.).

heidsrisico's bestaan. Enige nuancerende
opmerkingen zijn daarbij op zijn plaats.

situatie een overschrijding van de MTC van
lood. In de referentiemonsters zijn geen over-

Dit kan verklaard worden door de conservatieve model-aannames van het CSOIL-model,
en uit een beperkte biologische beschikbaarheid van lood uit de bodem bij de kinderen
(Theelen en Nijhof 1995).Het isdus aannemelijk dat de kans opeen gezondheidsrisico voor
kinderen bij de maximaal waargenomen
concentraties van lood in degrond ter plaatse
van de infiltratievoorzieningen gering is.
VoorPAKkan opgemerkt worden dat de

schrijdingen van de MTC's vastgesteld.

Voorlood blijkt dat deMTCvan360
mg/kg ook in diverse andere locaties in Nederland bij spelende kinderen wordt overschreden.Aanvullend onderzoek in deze situaties
naar de concentraties lood in bloed heeft daarbij echter aangetoond, dat dit niet heeft geleid
tot een blootstelling met gezondheidseffecten.

Discussie
Er kan worden geconstateerd dat in de
bovengrond van infilttatievoorzieningen een
overschrijding van deTDI voor lood kan optreden bij spelende kinderen.Devraag isdan of
er in deze situaties ook daadwerkelijk gezond-

Aft). 2

Aft).3

Milieuhygiënischerisico'svan infiltratie op40 cm diepte.

Milieuhygiënische risico'svan infiltratievoordecontrole(re/erentiemonsters).'

Milieuhygiënischerisico's(ongeveer0,4m diepte)

Milieuhygiënische risico's (referentiemonsters)
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risico'szijn beoordeeld voorspelendekinderen,maaropbasisvandetoxischeeigenschappen vanPAK'szoudesituatiebeter
beoordeeld kunnen wordenopbasisvan
levenslangeblootstelling.Indatgevalisde
MTC1.200mg/kgds.Dezewaardewordt
nergensoverschreden,zodatookbijdegemetenconcentraties PAKgeengezondheidskundigerisico'steverwachten zijn.
Deresultaten tonen welliswaardatbijde
onderzochtesituatiesgeen gezondheidsrisico's
zijn teverwachten, maatbijeen voortdurende
infiltratie ishetdenkbaar datopeenbepaald
momentMTC'soverschreden worden.Vanuit
dieaannameishetzinvoldeconcentratiesvan
dediversestoffen temonitoren,eneventueel
een(beperkte)saneringvandemeest vervuilde
grond vanmfiltraüegebieden teoverwegenals
deMTC'sworden overschreden.
Conclusies en aanbevelingen
Infiltratie vanafstromend hemelwatervia
hetmaaiveldkanoptermijn leidentot
concentratiesvanverontreinigingen inde
toplaagdiehogerzijn dandeberekendemaximaaltoelaatbareconcentraties (MTC's). Bij
overschrijding vandeMTC'sisdeblootstel-

lingvankinderenaanstoffen indetoplaag
vanuitgezondheidskundigperspectieftehoog.
Opzo'nmoment iseensaneringvaneen
dergelijke situatieopzijn plaats.Desanering
kanzich beperken tothetvervangenvande
verontreinigde toplaag.Omdat kanworden
gestelddateenoverschrijding vandeMTCvan
debetreffende stoffen pasnaeenlangdurige
blootstelling totgezondheidsrisico's kan
leiden iseensanering5jaar nahet constateren
vaneenoverschrijding vandeMTC'sgezondheidskundig teverdedigen.

ring noodzakelijk is.f
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advertentie

KrohnePersenaireheeft ookvoorueen
betrouwbareenonderhoudsvrije magmeter.
Al 40 jaar zijn dein Nederland
vervaardigde Altoflux magmeters

Standaardprogramma

een begrip in talloze marktsegmen-

Doorlaten
Bekleding
Aansluitingen

ten. Steeds meer industrieën gaan
overopdezemagnetischeinductieve
debietmeters. Het assortiment van
Krohne Persenaire bestrijkt dan ook
het complete toepassingsgebied.
Dus ook voor üiserzo'n betrouw-

DN2,5t/m DN 3000
PTFE,PFA,TEFZEL, keramiekofrubber
flenzen,tussenbouw of sanitaire
koppelingen
Beschermingsgraad IP 65t/m IP 68
Uitvoering
compact of metseparateversterker

Speciale uitvoeringenvoor:
• Slurrytransport»Hogedruktot 1500bar«Ijkwaardige
applicaties« Batchmetingen«Voedingsmiddelenindustrie

bare en onderhoudsvrije magmeter.
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