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De normen voor bodemver-

ontreiniging dateren groten-

deels nog uit 1982. Ze zijn toen

in de haast opgesteld, maar

zijn wel een eigen leven gaan

leiden. Dat zou nog niet zo erg

zijn, als ze maar met de nodige

achtergrondkennis zouden

worden toegepast. Maar in de

praktijk wordt aan de getallen

vaak een grote eenduidigheid toegekend. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat aan sommige loka-

le gevallen van bodemverontreiniging te veel aandacht wordt besteed. En dat diffuse verontreini-

ging en preventie wel eens te veel op de achtergrond geraken.

Gedeeltelijk gedempte wijk in de buurt van Schoonebeek; verontreinigd door illegale stort van Doorspoeling, Jioorgruis
oplosmiddelen.

Normen voor

De normen voor bodemverontreiniging zijn in
1982 door het toenmalige Ministerie van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne gepresenteerd
tijdens de parlementaire behandeling van de
Interimwet bodemsanering. Er worden ïn de
zogenaamde toetsingstabel meerdere kon-
centratienivo's gegeven voor een groot aantal
individuele en groepen van stoffen in grond en in
grondwater. Zo zijn er indikatieve toetsings-
waarde voor bekende zware metalen als cad-
mium, lood en kwik; voor benzeen; tolueen;
polycyclische aromatische koolwaterstoffen als
groep, en individuele leden van die groep zoals
benzo(a)pyreen; PCB's; bestrijdingsmiddelen;
minerale olie, enzovoort.

Er worden voor zowel grond als grondwater
steeds drie soorten indikatieve waarden onder-
scheiden: de A-waarden als zogenaamde refe-
rentiewaarde (achtergrondwaarde), B-waarde
ten behoeve van toetsing of (nader) bodemon-
derzoek nodig is, en de C-waarde om de nood-
zaak van sanering of saneringsonderzoek te
toetsen. De waarden zijn in 1983 in de zoge-
naamde Leidraad bodemsanering van het Minis-
terie van VROM opgenomen. Deze leidraad
heeft geen wettelijke basis.
Wanneer een onderzoeksburo tijdens een onder-
zoek bij een vervuilde plaats bepaalde stoffen
vaststelt, dan wordt de koncentratie meestal
uitgedrukt in A-, B-, of C-waarden. Ligt de kon-

centratie boven de A-waarde dan spreekt men
van 'licht verontreinigd', of beter nog: van 'licht
verhoogde waarde'. Koncentraties boven B
heten 'matig verhoogd' en boven C 'sterk ver-
hoogd'. Loopt de koncentratie op tot meer dan
10 keer boven C dan is er sprake van 'zeer sterk
verhoogde waarde'. Met het hanteren van deze
termen moet men voorzichtig te werk gaan. Bij
de beoordeling of een plek meer of minder
verontreinigd is speelt ook altijd het gebruik en
de bestemming van de grond een rol. De vondst
van een de koncentratie van een bepaalde stof
leidt op een vuilstortplaats tot een heel andere
beoordeling dan in uw achtertuin.



Onderbouwing normen

Een norm voor bijvoorbeeld luchtverontreiniging
wordt vastgesteld nadat een kommissie van de
Gezondheidsraad of het RIVM daarover een
studie heeft verricht en een onderbouwd advies
heeft gegeven. Daarin kan men dan bijvoorbeeld
nagaan of de norm ertoe strekt alleen mensen te
beschermen (zwaveldioxide), of juist planten en
vee (fluoride), of mensen, planten, dieren en
goederen te zamen.
Bij de bodemverontreinigingsnormen is dat niet
het geval geweest. Gezien het tijdgebrek en het
grote aantal stoffen dat in hoge koncentraties in
de bodem kan voorkomen is dat wel begrijpelijk.
Maar het kan wel lelden tot opmerkelijke situa-
ties. Indien men bij het ministerie navraagt wat
de onderbouwing van specifieke normen is dan
krijgt men te horen dat is uitgegaan van het
meest gevoelige objekt (dat kan zijn mens of
plant) en van een ongunstige blootstellingssitua-
tie (bijvoorbeeld verontreiniging aanwezig in
zandgrond waaraan het zich slecht hecht, en
naar verhouding sneller en schadelijke werking
heeft).
Het is wel opvallend dat veel B-waarden voor
grondwater op of in de buurt liggen van kon-
centratiegrenzen die al gelden voor leidingwater
of oppervlaktewater. En dat de C-waarden dan
steeds 3 tot 5 maal hoger liggen. De normen voor
drinkwater en oppervlaktewater hebben echter
per stof of stofgroep vaak een heel verschillende
achtergrond. De ene keer is dat op basis van
giftigheid voor de mens of waterorganismen, de
andere keer is uitgegaan van esthetische eigen-
schappen van water (geur, smaak ed.), nog weer
een andere keer van in eerste aanleg ethische
uitgangspunten (zulke soort stoffen mogen niet
meetbaar aanwezig zijn], waarbij dan tot slot
onderzoektechnische grenzen van een bepaald
moment ook een rol spelen.

Toetsingstabel

Bij grond zijn de waarden wat minder door-
grondelijk, al valt het wel op dat de koncentratie-
grenzen van de Wet chemische afvalstoffen hier
en daar doordringen tot in de toetsingstabel.
Verder verhouden de B- en C-waarden zich bij
organische stoffen doorgaans als 1 tot 10. Alifa-
tische chloorkoolwaterstoffen vallen (net als oa.
bestrijdingsmiddelen) individueel onder dezelfde

Spoorsloot bij Winschoten vol arseen, lood, zink, cadmium etc, etc. Gevaar voor volkstuintjes. Wordt in 1990 gesaneerd.

norm, terwijl er bijvoorbeeld grote verschillen in
schadelijkheid maar ook vluchtigheid tussen
tetra en chloroform en perchlooretheen zitten.
Bij de toetsingstabel van de leidraad zit wel een
op zich goede toelichting. Die maakt duidelijk
wat er allemaal komt kijken bij de beoordeling
van een individueel geval van bodemveront-
reiniging tegen de achtergrond van het gebruik
van de bodem. En bij de toepassing van een
norm in het algemeen. Veel toepassers van de
norm lezen die paragraaf echter nauwelijks. En
in de praktijk heeft men er ook niet veel aan zo
lang er geen informatie wordt gegeven over
eigenschappen van individuele stoffen. En over
de overwegingen die tot de norm hebben geleid.
De situatie is de laatste jaren voor de geïnteres-
seerde overigens wel verbeterd, nu het RIVM in
opdracht van het ministerie van VROM zoge-
naamde basisdokumenten over diverse stoffen
uitbrengt. Daarin worden veel gegevens gebun-
deld, uitgaande van de Nederlandse situatie.

Nieuwere normen

In 1988 zijn veel A-waarden uit de toetsingstabel
van de Leidraad bodemsanering herzien. Bodem
die aan deze vaak strenge eïsen voldoet wordt
geacht zogenaamd multi-funktioneel te zijn. Er
wordt bij de waarden voor grond nu veelal
rekening gehouden met enkele grondeigen-
schappen, namelijk het gehalte humus en het
gehalte lutum (fijne gronddeeltjes). Grond met
een hoog gehalte humus (veen) en/of lutum (klei)
bindt diverse verontreinigingen beter.
Daarom zijn de achtergrondwaarden in zulke
grond vaak hoger, maar treedt ook pas bij
hogere gehalten schadelijke werking op dan bij
arme zandgrond. De referentiewaarden zijn

voor wat betreft zware metalen afgeleid uit
normen voor grondwater ter bereiding van
drinkwater en oppervlaktewater. Via berekenin-
gen aan de hand van verdelingsevenwichten
tussen grond en grondwater komt men op getals-
matige normen voor grond. Bij de ongewijzigde
B- en C-waarden is geen differentiatie toegepast.
Door het Ministerie van Landbouw en Visserij
zijn in 1986 de genoemde LAC-waarden voor
grond uitgebracht. Deze hebben echter voor-
alsnog betrekking op een beperkt aantal stoffen
in de landbouwsituatie.

Ongewenste milieu-eflekten

In 1988 zijn ook voorlopige waarden voor water-
bodem gegeven door de ministeries van VROM
en VenW. Daarbij is er een soort A-waarde,
algemene milieukwaliteit waterbodem genaamd,
en een C-waarde (signaleringswaarde voor
sanering). Voor wat betreft zware metalen zijn
de A-waarden identiek aan de nieuwe A-waar-
den voor de grond.
Bij organische verontreinigingen is uitgegaan
van de kwaliteit van waterbodem in relatief
onbelaste gebieden. Op basis van ekotoxikolo-
gisch onderzoek zouden nog wijzigingen denk-
baar zijn. De C-waarden zijn gebaseerd op een
klasse-indeling die in Rijnmond is ontwikkeld, en
die uitgaat van ongewenste milieu-effekten.
B-waarden konden nog niet worden gegeven.
Tegelijk met het Nationaal Milieubeleidsplan is
in mei 1989 de notitie 'Omgaan met risico's'
gepubliceerd. Daarin wordteen algemene
benadering gepresenteerd wat betreft rtsiko-
grenzen, die weer uitgangspunt kan zijn voor
normering van individuele stoffen, en alle stoffen
te zamen, waaraan men blootstaat via het milieu.



Laboratorium voor onderzoek va» grond(wdler)monsters.

Ekotoxikologische toetsen

Voor begin 1990 is aangekondigd een nota met
streefwaarden en müieukwatiteitsdoelstellingen
op grenswaardenivo voor ca. 30 stoffen in water
en bodem. Daarmee zal een geïntegreerde
normstelling voor mikroverontreinigingen voor
oppervlaktewater, bodem/sediment en grond-
water worden gerealiseerd. Deze waarden
zullen onder meerde referentiewaarden bodem
(A-waarden) gaan vervangen. In het kader van
het Speerpunten programma Bodemonderzoek
wordt de komende jaren onderzoek verricht om
te komen tot een geschikte set aan ekotoxikolo-
gische toetsen voor de bodem en de water-
bodem.
Bij de afvoer van vervuilde grond bij een sane-
ring zijn nog van belang de gehaltegrenzen van
de Wet chemisch afvalstoffen, die overigens
binnenkort worden herzien. Via een erg wijd-
mazige indeling in vier klassen met ver uiteen-
liggende gehaltegrenzen voor stoffen en stof-
groepen wordt uitgemaakt of een partij grond al
of niet chemisch afval is. De waarden zijn niet
geschikt en niet bedoeld om bodemveront-
reinigingssituaties zelf te beoordelen.

Nieuw systeem

Door het RIVM worden momenteel nieuwe
C-waarden voor bodemverontreiniging ont-
wikkeld. Deze zullen dan gebaseerd zijn op de
gevoeligst denkbare aard van gebruik van de
grond. Dit met de gedachte dat de bestemming
van de grond zich vroeg of laat kan wijzigen en
dat er dan sprake zal kunnen zijn van het meest
gevoelige gebruik. Bij overschrijding komt de
bodem voor sanering in aanmerking. Dat zegt

nog weinig over het tijdstip van sanering. Er moet
namelijk tevens een risiko-evaluatie worden
verricht die uitgaat van het gebruik van de bo-
dem op het moment zelf. Dat zal dus vaak niet
maximaal gevoelig zijn. Deze risiko-evaluatie
bepaalt dan de urgentie en prioriteit van de
sanering. Er is diskussie over de vraag of deze
risiko-evaluatie zou moeten geschieden met een
reeks standaard-rekenwijzen, op te nemen in de
Leidraad bodemsanering, of dat deskundigen
een grotere rol moeten krijgen bij de specifieke
gevallen.

Toekomstige benadering

Het is te hopen dat deze toekomstige benadering
zal leiden tot betere evaluaties van risiko's van
bodemverontreiniging op korte en lange termijn.
Hierbij zou men dan niet alleen naar koncen-
traties en risiko's berekend per individu moeten
kijken. Maar daarnaast naar de grootte van het
verontreinigde gebied, en/of het aantal bloot-
gestelden. Daarbij is is het tevens van belang
meer inzicht te krijgen in bepaalde stoffen die
ook in zeer verdunde vorm nog, zij het veel
zwakker, kunnen werken, en in kombinatiewer-
kingen van stoffen.
Voorts is het te hopen dat men beter prioriteiten
kan gaan stellen, ook ten opzichte van andere
milieuproblemen dan bodemverontreiniging. En
dat men de risiko's van uitvoering van sanering
mee in beschouwing gaat nemen, en uiteraard
ook de risiko's en de toekomstige kosten bij
eventueel uitstel van sanering.
Bij dit alles blijft het van belang niet alleen te
kijken naar lokale gevallen. Maar ook passende
aandacht te geven aan diffuse verontreiniging,
en aan preventie.



Voorbeelden gebrekkige normen

Zink
De B-waarde voor zink in grond is 500 milli-
gram per kilogram droge grond (mg/kg d.s.).
Bij die waarde is het nauwelijks voorstelbaar
dat schade aan menselijke gezondheid
optreedt (er is bij de bevolking eerder sprake
van zinkgebrek). Wel kan de groei van plan-
ten nadelig worden beïnvloed. De Landbouw
Advies Commissie milieukritische stoffen
(LAC) geeft in verband daarmee een sïgnaal-
waarde van 100 voor zandgrond, en 350 voor
kiei- of veengrond. En dat terwijl de C-waar-
de van de Leidraad bodemsanering 3000 is.
De B- en C-waarde houden geen rekening
met de grondsoort en andere grondeigen-
schappen die van invloed zijn op de schade-
lijkheid ïn een bepaald geval, en op de
verdeling van de stof tussen gronddeeitjesen
het grondwater.

Cadmium
De B-waarde voor het het zware metaal
cadmium in grond is 5. Bi] die waarde treedt
geen schade aan planten zelf op. Wel kunnen
planten cadmium opnemen in een mate die
schadelijk kan zijn voor de konsumerende
mens. De LAC geeft in verband daarmee
signaalwaarden bij akkerbouwgrond van 0,5
en 1 (zandgrond, resp. klei-/veengrond); bij
grasland zijn de waarden 2 en 3, en bij sier-
teeitgrond 5 en 10. Bij dit alles gaat de LAC
uit van de optimale zuurgraad van de grond.
Bij zure grond komen metalen sneller los van
de gronddeeltjes, er treedt dan eerder een
schadelijke invloed op. De diffuse veront-
reiniging van landbouwgrond door cadmium
sluipt zeer langzaam naar schadelijke nivo's.
Dit komt met name door fosfaat-kunstmest,
neerkomende luchtverontreiniging en over
land verspreid zuiveringsslib. Het RIVM
maakt zich in het rapport 'Zorgen voor mor-
gen' zorgen over de bij een gedeelte van de
Nederlandse bevoiking hoge cadmium-
opname. Dit ook in het licht van het feit dat de
inname-norm (ADI) voor cadmium van de
Wereld Gezondheids Organisatie slechts een
klein veiligheidsmarge heeft. En omdat bij
(theoretische) opvulling van die laatste norm
honderdduizenden personen in ons land
verminderde nierfunktie zouden krijgen.

Benzeen
Deze organische stof, een zogenaamde
vluchtige aromaat, komt in enkele procenten
voor in benzine. De stof of de damp heeft een
hoge giftigheid, en er wordt vanuit gegaan
dat blootstelling, afhankelijk van de dosis een
(zeer) kleine kans op leukemie kan geven. De
B-waarde voor grondwater is 1 en de C-
waarde5mikrogram per liter. Er zijn ook
normen voor grond, maar benzeen gaat in de
bodem relatief sterk in het grondwater zitten,
zodat de grondtoetsingswaarden pas bij
extreme verontreiniging overschreden wor-
den. Een woning boven grondwater met
benzeen op de C-waarde zou in de woon-
ruimtelucht als gevolg daarvan een kon-
centratie benzeen krijgen die ongeveer 100
maal onder de luchtkwaliteitsnorm (igt. Indien
er sprake is van een drijflaag (bijvoorbeefd
benzine) op het grondwater zijn wel schade-
lijke koncentraties in de woning te verwach-
ten. In de bodem is pas schade aan on-
gewervelden en planten te verwachten boven
10.000 en in oppervlaktewater zijn pas boven
lOOeffekten denkbaar.
Benzeen is in de lucht en in oppervlaktewater
afbreekbaar. In het bovenste grondwater
treedt ook geleidelijk afbraak op en uit-
damping naar de lucht. Benzeen dat dieper in
de bodem doordringt breekt waarschijnlijk
nauwelijks nog af. Problemen zullen dus
kunnen ontstaan bij drinkwaterwingebieden
ais een groot deel van het winningsgebied
verontreinigd zou zijn of geraken. De normen
voor drinkwater variëren van 1 tot 10. Bij 1 is
sprake van een verwaarloosbaar rfsiko op
leukemie. Als men dagelijks een uur in een
auto zit ademt men ca. 5 maal meer benzeen
binnen dan men opneemt wanneer men
drinkwater met C-waarde graad van ver-
ontreinigd grondwater zou drinken.
Uit de uitlaat van een benzine-auto komt per
kilometer ongeveer 200.000 mikrogram
benzeen. Hoewel een direkte vergelijking niet
juist is, kan men wel stellen dat het om dezelf-
de hoeveelheid gaat als aanwezig is in
40.000 liter grondwater met C-waardeveront-
reinigingsgraad.

Dit soort zaken moet men zeker mee in be-
schouwing nemen wanneer men een sanering
overweegt. Ten behoeve van onderzoek en
sanering worden heel wat kilometers af-
gelegd, wordt letterlijk en figuurlijk energie in
het projekt gestopt, en worden verkeers-
risiko's genomen.

Bestrijdingsmiddelen
De norm voor een individueel bestrijdings-
middel in leidingwater is 0,1 mikrogram per
liter. De B-waarde van de Leidraad bodem-
sanering bij grondwater is 0,2 of 0,5. Bij de
drinkwaternormering is men er destijds in
EG-verband vanuit gegaan dat dit soort
stoffen niet in drinkwater thuishoren. De
toenmalige detektieiimiet bij de laboratori-
umanalyse is toen als norm gehanteerd. Dit
ook met de gedachte dat men dan uit oogpunt
van volksgezondheid in het overgrote deel
van de gevallen goed zou uitkomen. Verder is
in aanmerking genomen dat in drinkwater
veel stoffen tegelijk kunnen voorkomen.
Toch kan men zo tot opmerkelijke dingen
komen. Indien men het desinfecterende
middel in enige bekende anti-keelpijn-
zuurtjes zou beschouwen als bestrijdingsmid-
del, kan men per zuurtje even veel binnen
krijgen als in ca. 10.000 liter drinkwater zou
mogen zitten. In ons land drinkt iemand
gemiddeld per dag 1 liter via de kraan. De
schrijver van dit artikel heeft al diverse doos-
jes met dit soort middelen gebruikt, en redt
dat dus niet meer in zijn leven.
In de bodem kunnen zulke lage koncentraties
bestrijdingsmiddel soms overigens nog wel
invloed hebben op het bodemleven.


