


Bodemnormen doorgrond  

Sessie 7.1 



Aanleiding 

1 Tijdens vorige editie Bodem Breed was er een    
  plenaire bijdrage over normstelling. 

2 Die leek ludiek, maar bleek serieus bedoeld.  

3  Mijn reactie: zie Tijdschrift Bodem 2019-nr. 1 

4 Organisatie van Bodem Breed besloot        
  normstelling te agenderen voor huidige editie. 
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terrestrische 
ecosystemen 

Met dank aan Anton Roeloffzen 





Make soils  
great again! 

Bron: Twitter, helaas kan ik de naam van de bedenker niet meer vinden. 



Start normstelling 

1 In 1981 startte de inventarisatie van gevallen    
  van bodemverontreiniging. 

2 Inspectie Volksgezondheid had behoefte aan een   
  getalsmatig houvast.  

3 Dat leidde in 1982 tot document met A-, B- en C-
  waarden, uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. 

 

 

•  



Tabel met A-, B- en C-waarden me 

A-waarde: 
 
Achtergrondwaarde. 
 
 
B-waarde: 
 
Nader onderzoek 
Is nodig. 
 
C-waarde: 
 
Sanering is nodig. 





Start normstelling 

4 Sindsdien is er veel veranderd, de resultaten worden 
  in deze sessie gepresenteerd.  

 

 

•  



Stelling 

Nederland beschikt over een  
transparant en betrouwbaar  

toetsingskader voor de 
chemische bodemkwaliteit. 

 

 



Nr. Persoon Organisatie Bijdrage 

1 Piet Otte RIVM Generieke 

bodemnormen 

2 Annelies 

Voogt 

TAUW Locatiespecifieke 

bodemnormen 

3 Anton 

Roeloffzen 

DCMR Ruimte voor normen 

onder Omgevingswet 



Bodem Inside – 
Het verhaal achter de Bodemnormen 

Generieke Bodemnormen 

 

Piet Otte 

16 mei 2019 
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Wat beleid, maatschappij en wetenschap  
met bodemnormen te maken hebben 
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Politiek en beleid Maatschappij 

  Wetenschap en kennis        

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLurTsyZjiAhWHY1AKHW5iCDkQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/gouden_driehoek&psig=AOvVaw1ycQ6R7PlquGkCL9Gc_l7D&ust=1557839306375564
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ0Litl5jiAhVDLFAKHblzBnwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.echt-susteren.nl/uit-de-raadsvergadering-van-21-2-19&psig=AOvVaw2U28333-kXem713V58r5ZY&ust=1557825761660334
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje4-f3l5jiAhWBJFAKHfCEBecQjRx6BAgBEAU&url=https://denhaag.groenlinks.nl/nieuws/bewoners-laten-zich-goed-horen-op-voorlichtingsavond-renovatie-toussaint-en-veenkade&psig=AOvVaw2_6WYqCqt1p-ptI_zD6ODm&ust=1557825902618054
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3qqi-mJjiAhXRKlAKHaP4DOQQjRx6BAgBEAU&url=http://gradhighlights.hood.edu/category/environmental-biology/&psig=AOvVaw0mn8T369i03BITQAqBS5TK&ust=1557826055362312


De bouwstenen van een 
risicogrens 
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Systeemanalyse, data, 
modellen 

en onzekerheden 

Beschermingsniv
eaus 

Beschermingsdo
elen 

risicogrens 

Risicobeoordeling 
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Van risicogrens naar wettelijke norm 

1
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Haalbaarheid 
van de 

uitvoering 

Wettelijke 
verankering 

Maatschap-
pelijke acceptatie 

Democratische 
besluitvorming 

 Behoeften en 
wensen 

Technisch en financiële 
mogelijkheden 

norm 

Afwegingen: 
- Is verruiming van een norm 

noodzakelijk? 
- Is aanscherping haalbaar? 
- Ontstaat er een knelpunt voor andere 

beleidsdomeinen? 
- Omgaan met onzekerheden 

Normen inside | 16 mei 2019 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCsp3C_pDiAhURPVAKHeQlAGoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/groenten-zelf-kweken-moestuin/&psig=AOvVaw3i4I7kaAvbnpUdnCEDc63A&ust=1557578565354018
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjupIWO_5DiAhWGY1AKHT3ABFkQjRx6BAgBEAU&url=https://avzandwijk-grondreiniging.nl/extractieve-grondreiniging-av-zandwijk-grondreiniging/grondreiniging_extractieve_grondreiniging/&psig=AOvVaw1o__sWyuqgnuoTW_GqjOat&ust=1557578721179736


Afleiden van een risicogrens 
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Per beschermingsdoel 

Risicogrens 
 
 

Beschermingsdoelen en niveaus: 
 
De mens (gezondheid): 
• Uitsluiten van gezondheids-effecten 

(drempelwaarde stof) 
• Beperken van gezondheids-effecten 

(carcinoge stof) 
 

Plant en dier (ecologie) 
• Beperken van het ecologisch effect 
• generiek: matig, gemiddeld, hoog; 
• doorvergiftiging: matig, gemiddeld, 

hoog. 
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Gezondheid 
• Toxicologische grenswaarden (MTR 

en TCL) 

• Drempelwaarde stoffen 
• Niet drempelwaarde stoffen 

• Blootstelling 

• Standaard gebruiksscenario 
Wonen met tuin 

• Andere gebruiksscenario’s leiden 
tot andere risicogrenzen 

• Toetsing 

• Levenslang gemiddelde 
blootstelling ≤ MTR en TCL 

• Berekening risicogrenswaarde 

• Het gehalte in de bodem waarbij 
de blootstelling = MTR 

1
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• Eenvoud 
• Duidelijk (bijvoorbeeld voor 

handhaving) 
• Uniform en eerlijk 
• Startpunt voor toetsing 

 
• Versimpeling en generalisatie van de 

werkelijkheid 
• Starheid 
• Gemakzuchtig 

 

norm 

Normen: Baken of blok aan het been? 
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Zijn er teveel normen? 

Er zijn veel stoffen, activiteiten en handelingen met en in de 
bodem.  

Normen geven aan binnen welke grenzen de uitvoering moet 
plaatsvinden. 

• Bouwen van een bouwwerk met een verblijfsfunctie 
• Grondwerk (graven) 
• Toepassen van grond, baggerspecie (hergebruik) 
• Toepassen van bouw- en reststoffen (CE).  
• Onttrekking van water 

2
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Dijkversteviging 
 

 
 

Bouwrijp 
maken 



Zijn de normen te streng? 

2
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Ja, ik moet voldoen aan een 
strenge norm voor de bescher-ming van 
de bodemecologie terwijl anderen….. 

Nee, want ik wil bescherming tegen 
verontreinigde grond van elders 

hergebruik 

landbouw 
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Zijn de normen te streng? 

2
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Vergelijking beschermingsniveaus voor de verschillende milieukwaliteitsnormen 

Milieu domein Norm  Kans effect bij overschrijding 

Mens                    Ecologie 

Bodem MW 

IW 

Geluid (hinder) MW n.v.t. 

Water MKN 

Drinkwater DW norm n.v.t. 

Lucht WHO 

grenswaarde 

waarschijnlijk 

onwaarschijnlijk 

onwaarschijnlijk 

onwaarschijnlijk 

waarschijnlijk 

waarschijnlijk 

mogelijk 

mogelijk 

mogelijk 

onwaarschijnlijk 
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Normen en Instrumentarium Bodem en Ondergrond 
 in de Omgevingswet NIBO 

2
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Wij ontwikkelen voor en met u instrumenten en een up-to-date normenkader 
waardoor u de argumenten vindt om te komen tot een lokaal goed beleid en de 

uitvoering daarvan in de Omgevingswet 
 
 

Bodeminstru-
mentarium normenkader Risicotoolbox 

Grondwater 

Een opdracht van I&W: 

Vooruitblik: Normenkader in de omgevingswet 



Instrumenten voor onderbouwing lokale normen 
Vertrekpunt zijn bodem-activiteiten en taken 

  
Pas normen toe met aandacht voor:  

Integraliteit en ruimtelijke- en  
maatschappelijke opgaven 

2
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Risicotoolbox Bodem 
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Meer achtergronden over stoffen en 
normen 

2
6 

https://rvs.rivm.nl/  

Zoek Stoffen 
 

Zoeksysteem      
risico’s van stoffen 

 
 

https://www.rivm.nl/  

https://rvs.rivm.nl/
https://www.rivm.nl/


Wrap-Up 

2
7 

veiligheid 

Beheersen van  
Activiteiten (maatregelen) 

Trigger voor specifieke beoordeling 

Norm is de resultante van  
beleid, maatschappij en wetenschap 

Duiding is belangrijk 

Beschermdoel en 
beschermingsniveau 

Norm is een geformaliseerde risicogrens 



VRAGEN? 

2
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT 

Panorama Nederland 



Lessons learned  
locatiespecifieke toetsingswaarden 
Annelies Voogt (Tauw) 

Sessie 7.1 





Aanleiding 

• Productie & verwerking van duizenden stoffen 

• Vaak zonder streef- en interventiewaarden  = ‘niet-genormeerd’ 

• Stakeholders (gemeenten, industrie, omwonenden) zoeken kaders 
voor omgang met deze stoffen: 

• streef- en interventiewaarden  

• terugsaneerwaarden 

• lokale maximale waarden voor hergebruik grond 

• veiligheidsklasse werken in verontreinigde grond 



•  Regionale en lokale normstelling steeds belangrijker: 

• Veranderingen door Omgevingswet 

• Aandacht voor emerging contaminants en Zeer Zorgwekkende 
Stoffen 

• Afstemming private en publieke belangen: draagvlak 



Methodiek afleiding risicogrenswaarden 

• Methode van RIVM* en NOBO**  

• Grote hoeveelheid stoffen (en mengsels). 
Vraag naar toetsingswaarden, afleiding 
door private partijen (o.a. Tauw, >100 
niet-genormeerde stoffen) 

• Risicogrenswaarden, géén normen 

 

* Lijzen et al, 2001; Otte et al, 2001; Verbruggen et al, 2001, de Poorter et al, 2015 
** NOBO: Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling, ministerie VROM 



Benodigdheden afleiding risicogrenswaarde 

• Stofgegevens (fysisch/chemisch) 

• Toxicologische gegevens 

• Matrixgegevens (grond, grondwater, oppervlaktewater, zoet, zout) 

• Doel risicogrenswaarde: humaan (arbo/wonen), ecologisch, integraal 

• Locatiespecifieke blootstelling (route, receptoren) en 
omgevingsparameters (bodemparameters, geohydrologie etc)  

• Blootstellingsmodel (CSOIL of RBCA) 

• Peer review (bijvoorbeeld RIVM) 
 
 



Voorbeeld afleiding lokale 
risicogrenswaarden &  
lessons learned 



1. Situatie 

• Industriële locatie in Nederland 

• Grond- en grondwaterverontreiniging op productiesite  

• Grondwaterpluim gaat (op termijn) van locatie af, 
natuurlijke lozing op oppervlaktewater 

• Niet-genormeerde stoffen: bifenyl, bifenyloxide, TBA 

 

2. Vraagstelling 

• Terugsaneerwaarden bron grond en grondwater 

• Beheersing risico pluim (bescherming oppervlaktewater) 



3. Afstemming met stakeholders 

• Klant (SHEQ-manager fabriek) 

• Omgevingsdienst 

• Bewonersplatform 

> Draagvlak voor succesvolle implementatie 

 

4. Uitgangspunten en modelberekening 

• Generiek en locatiespecifiek 

• Scenario’s  

 

 



RGWindustrie, 

locatiespecifiek 
 

RGWindustrie, 
generiek 
 

SRChumaan  
 
onderdeel van 
geïntegreerde 
indicatieve 
interventiewaarde 
 



5. Output risicogrenswaarden 
• Geïntegreerde indicatieve interventiewaarde grond en 

grondwater 

 

 

 

 

 

• Lokale risicogrenswaarde grond en grondwater scenario 
industrie locatiespecifiek 

• Inclusief tussenstappen: SRChumaan, SRCeco, RGWhumaan 

• Indicatieve milieukwaliteitsnormen (MKN) oppervlaktewater 

 



Lessons learned afleiding  

Belemmering Voorbeeld Oplossing 

Brongegevens niet 

toereikend of niet 

openbaar 

- Geen humaantoxicologische 

advieswaarden/grenswaarden 

van bifenyl, bifenyloxide en TBA 

in Nederlandse wet- en 

regelgeving (SER, RIVM) 

- Beperkt chronische gegevens 

- Studies uit de VS gebruikt 

voor brongegevens 

- Veiligheidsfactor toegepast 

Bandbreedte in 

stofgegevens 

Uiteenlopende logKoc-waarden 

(adsorptie-coëfficienten) voor 

bifenyl 

Worst case waarde (hoogste 

adsorptie) 

Meerdere Tolerable Daily 

Intakes (TDI) in studies 

Voor bifenyloxide worden twee 

orale TDI-waarden in de 

literatuur gevonden 

Keuze voor de waarde uit 

peer reviewed 

toxiciteitsstudies 



Lessons learned afleiding 

Belemmering Oplossing 

Zeer beperkte ecotoxicologische gegevens 

- Geen toxiciteitsstudies met terrestrische 

organismen 

- Geen chronische gegevens 

Veiligheidsfactoren toepassen 

Lage betrouwbaarheid SRCeco 

Beperkingen risicomodellen voor lokale gegevens - Worst case waarden geohydrologie/bodem 

- Niet relevante blootstellingsroutes uitschakelen 

Natuurlijke afbraak van stoffen niet meegenomen Ook toetsingswaarden voor afbraakproducten afleiden 

Evenwicht tussen (verzadigde) grond en grondwater Terugsaneerwaarde grond afstemmen op toekomstige 

grondwaterconcentratie 

Mengseltoxiciteit Combinatietoxiciteit van stofgroepen (bijv. PCB’s) 

berekenen 

Geen model voor diepe grondwater Difussiemodelering vanaf freatisch grondwater 



Aandachtspunten implementatie  

• Aansluiting bodemnormen/terugsaneerwaarden bij normering 
andere milieucompartimenten (lucht, oppervlaktewater) 

• Afstemming normenkader sanering op afzet van grond 
(hergebruik, storten, reinigen) 

• Normering saneringslocaties afstemmen op GGA 

•  Grote groep stoffen zijn UVCB:    
 consensus over gidsparameter 

UCVB: unknown or variable composition, 
complex reaction products or of biological 
materials.  

   
European Chemicals Agency 



Aandachtspunten implementatie 

Breed maatschappelijk draagvlak creëren 

• Burger heeft steeds meer aandacht voor 
risico’s van stoffen 

• Voorafgaande aan afleiding consensus 
over parameters bereiken 

• Kennisoverdracht over 
beschermingsniveaus en achtergronden 
risico’s 

Bedankt 
voor uw 
aandacht! 



TITEL SLIDE #2 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en 
klik op de gewenste video link. 

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik 
op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. (zie 
onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik op 
de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met de 
bolletjes de afbeelding en met de 
hoekjes het afbeeldingskader. 

Bijsnijd
en 

bodemnormruimte onder de omgevingswet 
• Anton Roeloffzen 

•   

Symposium Bodembreed, 16 
mei 2019 



LEGE SLIDE 

Te bespreken punten 

SDG’s en bodemnormen 
 
Kiezen voor generieke of functionele 
normwaarden? 
• voordelen 
• nadelen 
 
Normruimte in relatie tot bodemgebruik 
• voorkeurswaarden 
• maximale waarden 
 
Beschikbare deelnormen 
• grond 
• grondwater 
 
Voorbeelden 



LEGE SLIDE 

Generieke of functionele normen? 

Voordelen generiek: 
• eenvoudige normering 
• weinig kennis nodig 
         kiezen voor I-waarden 
(?) 
• aan buitenwereld goed 

uitlegbaar 
 
Nadelen generiek: 
• weinig eigen beleidsruimte 
• soms te streng (ongevoelig 

bodemgebruik) ? 
• soms niet streng genoeg 

(gevoelig bodemgebruik) ? 
• kost veel geld (?) 

Voordelen functioneel: 
• flexibel 

normensysteem 
• veel eigen 

beleidsruimte 
• past altijd bij 

bodemgebruik 
• spaart (veel?) geld uit 
 
Nadelen functioneel: 
• veel kennis nodig 
        is deze wel 
beschikbaar? 
• risico: hersaneren 

nodig bij wijziging 
bodemgebruik? 

• moeilijker uitlegbaar 
aan buitenwereld 



LEGE SLIDE 

Andere overwegingen 

Gevoeligheid bodemgebruik 
• natuur 
• landbouw (groententeelt koude 

grond) 
• stedelijke functies (wonen met 

moestuin) 
• haven/bedrijventerreinen en 

infrastructuur (groene 
kantorenlocaties) 

 
Biologische beschikbaarheid: 
• eigenschappen 

verontreinigende stof 
• bodemtype 
 
Specifiek aanvullende eisen: 
• textuur 
• bodemvruchtbaarheid 

Maatschappelijk 
draagvlak: 
• ambtelijk en politiek 
• bewoners 
• bedrijfsleven 



LEGE SLIDE 

Hoeveel normruimte beschikbaar? 

Voorkeurswaarde =  
• Grond: (natuurlijke of gekozen) achtergrondwaarde 
• Grondwater: streefwaarde of drempelwaarde of (natuurlijke) 

achtergrondwaarde 
     laagste MTR-eco of drinkwaternorm 
 
Maximale waarde = 
• Grond: Ernstig RisicoConcentratie-humaan 
• Grondwater: Ernstig RisicoConcentratie humaan (direct contact 

of inname grondwater) 
 
Rol (tussenliggende?) deelnormen: 
• Risiconormen (bodem)ecologie (grond of grondwater) 
   direct of indirect (bioaccumulatie) 
• risiconormen landbouw (grond en gietwater, soort landbouw) 
• risiconorm permeatie kunststof waterleidingen, uitdamping en/of 

geuroverlast 



LEGE SLIDE 

Normruimte grond (moestuin) I 

contaminan

t 
AW 

normen 

bodemecologie 

LAC-

waarden 

I- 

waard

e 

normen risico 

mens 

HC-5 HC-

20 

HC-

50 

laagst

e 

hoog

ste 

duurza

am 

ernsti

g 

arseen 20 20 27 76 50 [120] 76 97 576 

cadmium 0,60 1,2 3,7 4,3 1,0 10 13 1,2 28 

lood 50 210 214 515 150 800 
530 73 535 

370 60 260 

zink 140 198 198 350 350 350 720 1.842 46.10

0 

boor [25] [25] [27] [36] [200] ? [36] ? 3.085 

chloride [120]/

200 

39 123 390 120 [500] [500] ? ? 

benzeen 0,20 ? ? 130 ? ? 1,1 ? 1,1 

vinylchlorid

e 

0,10 ? ? 17 ? ? 0,10 ? 0,40 

aldrin < 

0,015 

0,011 0,076 < 

0,22 

< 

0,19 

< 

0,25 

0,32 0,036 0,060 

PFOA [0,002

5] 

0,007

0 

0,089 1,1 ? ? [1,1] 0,086 0,086 

Standaardbodem (25% lutum, 10% organische stof), in mg/kg 
d.s 



LEGE SLIDE 

Normruimte grond (moestuin) II 

contaminan

t 
AW 

normen 

bodemecologie 

LAC-

waarden 

I- 

waard

e 

normen risico 

mens 

HC-5 HC-

20 

HC-

50 

laagst

e 

hoog

ste 

duurza

am 

ernsti

g 

arseen 20 20 27 76 50 [120] 27 97 576 

cadmium 0,60 1,2 3,7 4,3 1,0 10 4,3 1,2 28 

lood 50 210 214 515 150 800 
530 73 535 

260 60 260 

zink 140 198 198 350 350 350 350 1.842 46.10

0 

boor [25] [25] [27] [36] [200] ? [36] ? 3.085 

chloride [120]/

200 

39 123 390 120 [500] [500] ? ? 

benzeen 0,20 ? ? 130 ? ? 1,1 ? 1,1 

vinylchlorid

e 

0,10 ? ? 17 ? ? 4,0 ? 0,40 

aldrin < 

0,015 

0,011 0,076 < 

0,22 

< 

0,19 

< 

0,25 

0,32 0,036 0,060 

PFOA [0,002

5] 

0,007

0 

0,089 1,1 ? ? [0,08

6] 

0,086 0,086 

Standaardbodem (25% lutum, 10% organische stof), in mg/kg 
d.s 



LEGE SLIDE 

Normruimte grond (wonen+tuin) I 

contaminan

t 
AW 

normen 

bodemecologie 

LAC-

waarden 

I- 

waard

e 

normen risico 

mens 

HC-5 HC-

20 

HC-

50 

laagst

e 

hoog

ste 

duurza

am 

ernsti

g 

barium 190 370 550 920 ? ? [920] 597 1.085 

koper 40 44 54 91 63 122 190 792 1.000 

lood 50 210 214 515 150 800 
530 73 535 

370 90 370 

zink 140 200 350 720 350 350 720 1.842 46.10

0 

PAK’s 1,5 1,6 6,8 85 - 3,4 40 1.875 3.360 

asbest [10] n.r.? n.r.? n.r.? n.r. n.r. 100 [100] 1.000 

benzeen 0,20 ? ? 130 ? ? 1,1 ? 1,1 

vinylchlorid

e 

0,10 ? ? 17 ? ? 0,10 ? 0,40 

aldrin < 

0,015 

0,011 0,076 < 

0,22 

< 

0,19 

< 

0,25 

0,32 0,20 0,32 

PFOA [0,002

5] 

0,007

0 

0,089 1,1 ? ? [1,1] 0,086 0,086 

Standaardbodem (25% lutum, 10% organische stof), in mg/kg 
d.s 



LEGE SLIDE 

Normruimte grond (wonen+tuin) II 

contaminan

t 
AW 

normen 

bodemecologie 

LAC-

waarden 

I- 

waard

e 

normen risico 

mens 

HC-5 HC-

20 

HC-

50 

laagst

e 

hoog

ste 

duurza

am 

ernsti

g 

barium 190 370 550 920 ? ? [920] 597 1.085 

koper 40 44 54 91 63 122 122 792 1.000 

lood 50 210 214 515 150 800 
530 73 535 

370 90 370 

zink 140 200 350 720 350 350 720 1.842 46.10

0 

PAK’s 1,5 1,6 6,8 85 - 3,4 40 1.875 3.360 

asbest [10] n.r.? n.r.? n.r.? n.r. n.r. 100 [100] 1.000 

benzeen 0,20 ? ? 130 ? ? 1,1 ? 1,1 

vinylchlorid

e 

0,10 ? ? 17 ? ? 4,0 ? 0,40 

aldrin < 

0,015 

0,011 0,076 < 

0,22 

< 

0,19 

< 

0,25 

0,32 0,20 0,32 

PFOA [0,002

5] 

0,007

0 

0,089 1,1 ? ? [0,08

6] 

0,086 0,086 

Standaardbodem (25% lutum, 10% organische stof), in mg/kg 
d.s 



LEGE SLIDE 

Normruimte grondwater I 

contami

nant 

AW’s zoet 

AW’s 

brak 

drem

pelwa

arde 

dr.wa

ter 

norm 

ernstig risico 

concentratie 

sign.

w. 

perm

ea 

I-waarden 

ondie

p 

diep 
eco 

men

s 

dr.wa

ter 

huidi

g 

RIV

M 

arseen 10/50 7,2/1

5 

50 15 10 890 ? 33 n.r. 60 33 

barium 50/40

0 

200/7

00 

700 100 5.00

0 

3.69

0 

628 n.r. 625 630 

koper 15 1,3 50 19 ? 4.660 n.r. 75 19 

lood 15 1,7 11 10 150 ? 54 n.r. 75 17* 

zink 150 65/10

0 

250 100 91 ? 16.64

3 

n.r. 800 91 

boor -/300 6,5/3

00 

1.60

0 

500 7.10

0 

30.0

00 

6.280 n.r. - 6.30

0 

chloride 100/3

00 

100/3

00 

1.00

0 

140-

240 

150 570 ? [2.00

0] 

n.r. [1.00

0] 

570 

benzeen 0,2 0,2 1,0 30.0

00 

251 110 10 30 110 

MTBE 26/0,5 26/0,

5 

15/[1] 47.5

00 

? 9.420 306 9.20

0 

9.40

0 

vinylchlo

ride 

0,01 0,01 0,5 8.00

0 

0,4** 20 <0,0

1 ? 

5 0,4 

PFOA 0,000

1 

0,000

1 

0,087

5 

500 130 0,39 n.r. ? - 0,39 

in µg/l           * op basis evenwichtspartitie grond-grondwater   ** vanwege berekening 
uitdamping  (VOLASOIL) 



LEGE SLIDE 

Normruimte grondwater II 

contami

nant 

AW’s zoet 

AW’s 

brak 

drem

pelwa

arde 

dr.wa

ter 

norm 

ernstig risico 

concentratie 

sign.

w. 

perm

ea 

I-waarden 

ondie

p 

diep 
eco 

men

s 

dr.wa

ter 

huidi

g 

nieu

w 

arseen 10/50 7,2/1

5 

50 15 10 890 ? 33 n.r. 60 33 

barium 50/40

0 

200/7

00 

700 100 5.00

0 

3.69

0 

628 n.r. 625 1.20

0 

koper 15 1,3 50 19 ? 4.660 n.r. 75 45 

lood 15 1,7 11 10 150 ? 54 n.r. 75 54* 

zink 150 65/10

0 

250 100 91 ? 16.64

3 

n.r. 800 450 

boor -/300 6,5/3

00 

1.60

0 

500 7.10

0 

30.0

00 

6.280 n.r. - 6.30

0 

chloride 100/3

00 

100/3

00 

1.00

0 

140-

240 

150 570 ? [2.00

0] 

n.r. [1.00

0] 

1.00

0 

benzeen 0,2 0,2 1,0 30.0

00 

251 110 10 30 10 

MTBE 26/0,5 26/0,

5 

15/[1] 47.5

00 

? 9.420 306 9.20

0 

9.40

0 

vinylchlo

ride 

0,01 0,01 0,5 8.00

0 

0,4** 20 <0,0

1 ? 

5 5** 

PFOA 0,000

1 

0,000

1 

0,087

5 

500 130 0,39 n.r. ? - 0,39 

in µg/l           * evenwichtspartitie slecht onderbouwd   ** berekening uitdamping  
(VOLASOIL) te worst-case 



LEGE SLIDE 

Suggesties keuzes en discussie 

Grond: 
 
Eco-normen wel altijd relevant? 
• niet: industrie, wonen zonder 

tuin 
• minder: zware metalen in 

klei/veen 
 
Lood wordt maatgevend als: 
• diffuse bodemverontreiniging, 

én 
• volgen GGD-GHOR-advies 
 
LAC alleen relevant voor 
moestuin/landbouw 
 
Kiezen voor functioneel? 
• maatwerk mogelijk (gevoelig 

gebruik) 

Grondwater: 
 
Grote verschuivingen 
problematisch? 
• normen teveel omhoog 
• normen te laag: onder AW’s 
 
Drinkwaternormen wel altijd 
relevant? 
• alleen in 

drinkwaterwingebieden 
• ook voor 

moestuinen/landbouw? 
• ja: permeatie kunststof 

leidingen 
 
Kiezen voor functioneel? 
• moet voor 

grondwaterwingebieden! 
• verspreiding: 

spontaan/onttrekkingen 



AFSLUITING 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en 
klik op de gewenste video link. 

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik 
op het pictogram om een nieuwe 
afbeelding in te voegen. (zie 
onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik op 
de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met de 
bolletjes de afbeelding en met de 
hoekjes het afbeeldingskader. 

Bijsnijd
en 

Bedankt voor uw aandacht! 

• Parallelweg 1 
3112 NA 
Schiedam 

• Tel. 010 246 
80 00 

 

• info@dcmr.n
l 

www.dcmr.nl 

Hulp RIVM in 
ontwikkeling: 
  Risicotoolbox 
grondwater 


