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REGIONAAL OVERSCHRIJDING VAN N O R M E N I N KUSTPROVINCIES

Handleidingoveromgaanmethoogarseengehalteingrondwater
HetNederlandsbodembeleid isgerichtophetvoorkomeno/hetsanerenvanverontreiniging. Daartoeiseenuitgebreid normenkadermetstreef-eninterventiewaardenopgesteld.Insommigeregio's
zorgteennatuurlijkesituatieervoordatdienormenwordenoverschreden.Ditgeldtbijvoorbeeldin
dekustprovinciesvoorarseen. UiteenonderzoekvanTNOenDHVblijktdatdenormen inderdaad
wordenoverschreden,maardatgeensprakeisvanverontreiniging.Saneringvandezegronàen inhet
kadervandeInterimwetbodemsanering isdaaromnietnodig.
Inhet kadervanhet NABRON-project
(NAtuurlijke Bodemverontreiniging als
knelpunt voorRuimtelijke ONtwikkeling)is
onderzoekgedaannaardevraaghoeprovin-

cies,beleidsmatiggezien,ommoetengaan
met het tehogegehaltevanarseen inde
bodem.Arseenkanleidentotproblemen bij
het bereidenvandrinkwater uit grondwater.

Hetprobleem vanverhoogdearseengehalten isallangerbekend.Het bodembeleid
inNederland heeft sinds 198peenflinke ontwikkelingdoorgemaakt,maardeaanwezigheidvanvannatureverhoogdearseengehalten wordt nogaltijd alseen knelpunt
ervaren.Devraagblijft dus hoemetdeze
gebieden moetworden omgegaan.Inde

Opdekaarthieronderzijndiegebiedenaangegevenwaareenkans
bestaatopverhoogdearseengehalteninhetgrondwateropeendiepte
vanvijftot15meter.Destreef-eninterventiewaardezijn hiervoorals
referentiegebruikt(respectievelijk7.2en60 |Jg/l).
Deafbakening vandegebiedenisgebaseerdopmetingenvanhetarseengehalteopeendieptevanvijftot15meterbenedenmaaiveld.Bij
hetvertalenvandeinformatie naareenruimtelijke beeldzijnde
maximumgemetengehaltesalsuitgangspuntgenomen.Ditgeeft
een'worst-case'voordekansopoverschrijding vandenormwaarden.

'begraven'stuwwaltezien:hierbestaatookeenverhoogdekansop
overschrijdingvandeinterventiewaarde.
InhetmiddenvanZuid-Hollandiskansopverhoogdearseengehaltes
inhetgrondwater(lichtgroen).Dedichtheidvanhetmeetnetstaat
niettoeomeenmeerpreciezeuitspraaktedoen.Deverhoogdekans
opoverschrijdingvandestreefwaarde opdeZuid-Hollandseeilanden
(donkergroen)wordtveroorzaaktdooreenaantalmeetpunten opde
meestnoordelijkeZeeuwseeilanden,diealleneenoverschrijdingvan
destreefwaarde latenzien.

Dekansopoverschrijdingvandestreefwaarde bestaatineengroot
gedeeltevanZuid-HollandeninhetnoordenvanNoord-Holland(zie
kaartrechtsonder).TenzuidenvanAmsterdamishetgebiedmetde

Deinformatie opdezekaartenisvoornamelijkgebaseerdophet
regionaalgrondwaterkwaliteitsmeetnet. Deafbakening vandegebiedenmoetalsindicatiefwordenbeschouwd.

Maximumarseen gehalte
inhetgrondwater
tussen 5en 15meter
beneden maaiveld

Regionaleverspreiding
vanarseen-rijkgrondwater
opeendieptevan5-15
meterbenedenmaaiveld

< 7.2 ug/l
7.2 - 60 ug/l
> 60 ug/l
Begravenstuwwal

A.

Hetproject isuitgevoerd doorTNO-NITG,
DHVMilieuenInfrastructuur endeUniversiteitUtrecht.Hetonderzoek isbetaalddoor
dekustprovincies (Groningen, Friesland,
Noord-enZuid-Holland enZeeland)enSKB.
Dehandreikingbestaat uiteenarseenatlas,
waarindekennis vandeondergrond,de
grondwaterstromingendechemischeprocessenindebodemgecombineerd inbeeld
zijngebracht,eenraamplan met het uit te
voerenbeleid endeonderbouwing daarvan
éneenpraktijkhandreiking, met handige
tipsenstappenplannen ombeleidopte kunnenstellenenbodemonderzoek teinterpreteren.
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praktijk lopenbodembeheerders tegeneen
aantalknelpunten aan.Dieknelpunten hebbenbetrekkingopdrieaspecten:
• Watisdeomvangvandeproblematiek?
Watisdedefinitie van'vannatureverhoogdearseengehalten', enhoemoet
wordenomgegaanmetdebegrenzing
vanarseenrijke gebieden?
• Hoemoetworden omgegaan met normenenrisico'sindebestaande situatie?
• Watvooreffecten hebben ingrepen binnenarseenrijkegebiedenenhoezijn de
effecten testuren?
Deonderzoekers hebbengepoogd inde
handreikingdezevragen te beantwoorden.
Daarbij staandrieprincipescentraal:geen
verslechteringvandebestaande milieukwaliteit,strevennaar kwaliteitsverbetering
waarnodigofwenselijk entenslottegeen
onaanvaardbare risico'sen leefomgeving.
Hetraamplan dataandehand hiervanis
opgesteld, heeft destatusvaneen handreikingvoorhet bevoegdegezagzoalsdit
beschreven sraat indeWetbodembescherming.Hetplan levertbouwstenen voorde
uitwerkingvangemeentelijke,regionaleen
boven-regionalebodembeheersplannen met
betrekkingtot arseen.
Ominvullingrekunnengevenaanhet
bodembeleid moetendeprocesseninde
bodem bekendzijn, maarookdebestemmingvanhetgebied.Het bodembeleid moet
dusgebiedsgericht worden uitgevoerd.De
huidige regelgevingbiedt mogelijkheden
omopdiemanier tewerktegaan.Het nog
inontwikkelingzijnde bodembeleid biedt
naar verwachtingmeer mogelijkheden.
Hetprocesvraagtom samenwerking
tussendegemeenten enprovincie.Deprovinciezalmeestaldekadersvanhet beleid
aangeven.Degemeentenzullen vaakhetinitiatiefnemenomdefunctie vandebodem te
veranderen ofandereingrepenindebodem
teplegen.Inzicht indeactuelesituatievan
debodem isdanvanbelang.Debinnen
NABRONontwikkelde kaartenlatenzien
waardearseenproblematiek optreedt.De
praktijkhandleiding bevatde hulpmiddelen
omindiegevallen aandeslagte kunnen
gaan.
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Themanummers
Quickscanbepaalt de
juisteIBA
DatdeaanschafvaneenIBAnogveelvragen
oplevert,bleekuitdekomstvanruim180
belangstellendenopde nationaleIBA-dagop21
tneij.l.mDronten.Hetdoelvandedag wasoin
dekennisvanIBA'sbijdebelanghebbendente
vergroten,zodatbijdeaanschafervaneenweloverwogenkeuzekanworden^emaakt.Aanhet
eindvandedagwerd hethandboek'IBA's in
Beeld'^epresenteerd.Dithandboekbevatonder
meereenquickscandiepersituatiedejuisteIBA
bepaalt.
Per1januari 2005mogengeen ongezuiverdelozingenvanafvalwater meerplaatsvinden.Inongerioleerde buitengebieden
zijn bewonerszelfverantwoordelijk voor
hun afvalwater wanneer hungemeentede
zorgplicht niet opzichneemt.Tijdens de
informatiedag stondeenaantalvtagencentraal,zoals'Watisdejuiste IBAvooteen
bepaaldgebied?','Waarmoetikopletten bij
beheetenonderhoud vaneenIBA-systeem
enhoeorganiseer ikdat?'en'Waaromeen
IBA,ofiseenseptictankookmogelijk?'.Om
indetoekomst verrassingen en knelpunten
tevoorkomen,adviseertAgrotransfer (de
organisator vandebijeenkomst) ominhet te
sanerengebied voorafeengebiedsinventarisatietemaken.NietalleIBA'szullen namelijk inallegebiedenevengoedwerken.Ditis
sterkafhankelijk vande omgevingsfactoren
endegebruiker.Met behulpvandequickscan kanopbasisvangebiedsfactoren onderzochtwordenwatdebesteoplossingineen
bepaaldgebied is,voornu ende toekomst.

Handboek
DeNationaleIBA-dagwerdgeorganiseerdinsamenwerking metde brancheorga-

Nadezomerkuntuvanderedactievan
H20intotaalvierthemanummers tegemoetzien:
• nr.17van29augustus:het 150-jarig
bestaanvan Gemeentewaterleidingen
Amsterdam
• nr. 19 van16september: drinkwater
• nr.22 van7november:deopeningvan
hetWatermuseum inArnhem
• nr.23 van21 november:proceswater
Alsueenbijdrage wiltleverenaanée'n
ofmeerderethemanummers, kunt u
contactopnemen metderedactie:
(010)42741 65.Wetenschappelijke bijdragenmoetenminimaalzeswekenvan
tevorenbinnen zijn.Voorandersoortige
bijdragen geldtdatdezetot tweeweken
vantevoten opgestuurd kunnen worden.

nisaties vanIBA-leveranciersen bestond
behalveuit lezingenenworkshopsookuit
demonstraties eneenexcursie naardrieverschillendeIBA's.Agrotransfer iseenonafhankelijkadviesbureau datgespecialiseerdis
inadvisering,onderzoekentrainingophet
gebied vanafvalmanagement. De afgelopen
driejaar ishetbureau beziggeweestmet het
project'IBA'sinBeeld',waarbij 15verschillendeIBA'sop21 uiteenlopende locaties in
Flevoland intensiefgevolgd zijn.
Deresultaten,citca1200analysesen
informatie overinvesteringen, exploitatie-,
beheers-enonderhoudskosten zijn in het
handboekopgenomen.Daatnaast worden
allegebruikte IBA-systemenbeschreven en
bevathetenkele ptaktijkervaringen.
Inhetkadervanhetprojectzijn ookde
zuiveringsprestaties vaneenaantal verbeterdeseptictanksgevolgd.Uitde resultaten
blijkt datdezekortetijd deeisenvooreen
IBAklasseIhaalt,maarnaongeveer eenjaar
nietmeer. f

Deinhetproject opgestelde documentengaanuit vandekustprovincies.Volgens
desamenstellers vandehandreiking isdeze
echter ook goedbruikbaar inandereprovinciesofvooranderestoffen danarseen, f
Voormeerinformatie:J.Gunnïnkvan
TNO-NITG(030J256"49 10.
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