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1 Algemene kaders 

1.1 Aanleiding 

 
Op 1 juli 2008 zijn het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit volledig in werking getreden voor 
het toepassen van grond en bagger op of in de landbodem en de toepassing van bouwstoffen 
op landbodem of in water. Met de invoering van deze regelgeving is ook het stoffenpakket 
herzien, waarop in het kader van partijkeuringen en verkennend bodemonderzoek standaard 
wordt onderzocht. Het nieuwe stoffenpakket geldt ook voor de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 
(lit. 12).  

 
Vanwege de ingrijpende herziening van de wet- en regelgeving voor het toepassen van grond, 
bagger en bouwstoffen, is het noodzakelijk de nota “Actief Bodem- en Bouwstoffenbeheer 
Rotterdam uit 2003 ingrijpend te herzien, vanwege de invoering van gebiedspecifiek beleid in 
Rotterdam voor het toepassen van grond en bagger.  

1.2 Doelstellingen nota 

Voor het toepassen van grond of baggerspecie in Rotterdam is gebiedsspecifiek beleid 
uitgewerkt in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hierbij is gewerkt binnen de 
normenkaders van de risico-toolbox bodem. Het betreft hergebruik van grond op of in de 
bodem, dus exclusief buitendijkse terreinen die periodiek overstromen, grootschalige 
toepassingen op de bodem, het op de kant zetten van baggerspecie, dan wel het opspuiten 
van baggerspecie in depots.  

 
Het beleid voor hergebruik van bagger op de droge bodem wordt in deze nota zoveel mogelijk 

in lijn gebracht met de toepassing van droge grond op de landbodem. Daarom is gekozen voor 

de ontwikkeling gebiedspecifieke normen Lokale Maximale Waarden (LMW) voor de 

toepassing van grond of bagger op de bodem, die vergaand overeenkomen met de oude 

normering. Daarnaast is besloten een analoge normering ook toe te passen op natte 

baggerspecie, die op de kant wordt gezet.  

 
Tevens is de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam herzien, die onder een aantal voorwaarden als 

bewijsmiddel kan worden gebruikt.  

De herziene Bodemkwaliteitskaart Rotterdam is nog niet van toepassing op de nieuwe 

deelgemeente Rozenburg. In 2012 zal de deelgemeente Rozenburg worden toegevoegd aan 

de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam. Vanaf dat moment geldt ook het gebiedspecifieke beleid 

in Rozenburg. 

 

Het toepassen van grond of bagger, die niet voldoen aan de (lokale) maximale waarden 

industrie, kan niet plaatsvinden onder de regels van deze nota. Deze toepassingen vallen 

onder de saneringsregeling van de Wet bodembescherming, zie het Gezamenlijk 

Bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland (lit. 5). 
 

Deze samenvatting is bedoeld voor iedereen die met (her)gebruik van bagger en/of grond te 

maken heeft. In deze samenvatting is alleen het gebiedspecifieke beleid beschreven; voor 

nadere uitleg en motivatie hiervan wordt verwezen naar de hoofdnota en de bijlagen.  

1.3 Aandachtspunten 

De nota voorziet in een duidelijke en uniforme uitvoeringspraktijk in combinatie met eenduidige 

invulling van de beleidsruimte voor de gemeente. Het gaat om de volgende aspecten: 
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• de hoofdlijnen van het gebiedspecifieke beleid, zoals uitgewerkt in de herziene 
bodem(functie-/kwaliteits-/toepassings-)kaarten (hoofdstuk 3); 

• de definities van en de relaties tussen de begrippen bouwstof, bodemmateriaal, grond 
en bagger (hoofdstukken 4.1 t/m 4.3); 

• toegestane bewijsmiddelen en de onderlinge relaties en hiërarchie (hoofdstukken 4.4 
en 4.5), en de hierbij te hanteren stoffenpakketten (hoofdstuk 4.6); 

• de toepassing van grond en bagger als bodem (hoofdstuk 5); 

• de overige toepassingen van grond en bagger, grootschalig of tijdelijk (hoofdstuk 6); 

• de meldingsprocedures voor het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen 
conform de nieuwe richtlijnen van AgentschapNl (hoofdstuk 7). 
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen de wet- en regelgeving besproken, die relevant is voor het 

toepassen op landbodem van grond of bagger. Met de invoering van het Besluit en de 

Regeling bodemkwaliteit is ook andere wet- en regelgeving gewijzigd, onder andere die over 

het toepassen van meststoffen, waaronder bemeste zwarte grond en soortgelijke 

grondproducten. Daarnaast is de regelgeving betreffende de registratie en controle van 

transport van grond, bagger en bouwstoffen gewijzigd, en de normering in het kader van de 

Wet bodembescherming. 

2.2 Besluit en Regeling bodemkwaliteit 

De gemeente Rotterdam heeft besloten gebiedspecifiek beleid te ontwikkelen om verdere 

vereenvoudiging van de uitvoeringspraktijk te bereiken. Belangrijke innovaties van de nieuwe 

regelgeving en het lokale beleid zijn: 

• Grond is uit de bodem afkomstig, en kan weer onderdeel van de bodem worden bij 
hergebruik. 

• Naast een toets op vergelijkbaarheid met de ontvangende bodem, vindt ook een 
bodemfunctietoets plaats.  

• De toets op vergelijkbaarheid met de ontvangende bodem is sterk vereenvoudigd (zie 
hoofdstuk 3 en bijlage, paragraaf 2). 

• Via lokale maximale waarden (LMW’s) wordt direct aan eenduidige normwaarden 
getoetst (zie hoofdstuk 3.3). Voor de toets op schone grond gelden de generieke 
achtergrondwaarden en de hierbij behorende toetsregels. 

• Het beleid voor het toepassen van bagger op de droge (land)bodem is vrijwel gelijk 
aan het beleid voor het toepassen van grond op basis van dezelfde normwaarden en 
indeling in kwaliteitsklassen. Voor het direct op de kant zetten van natte bagger geldt 
het generieke beleid en de hierbij geldende normering. 

• Met de bodemfunctiekaart is een eenduidige indeling gemaakt in functieklassen voor 
bodemgebruik en bodemkwaliteit.  

 

Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit kennen de volgende aanvullende eisen aan het 

toepassen van grond en bagger (en bouwstoffen): 

• toepassingen van grond en bagger moeten worden gemeld, ook voor schone grond 
(zie hoofdstuk 8); 

• bij de melding moeten representatieve bewijsmiddelen worden verstrekt, waarbij een 
zekere hiërarchie van bewijsmiddelen geldt (zie paragraaf 4.3); 

• anders dan onder het Bouwstoffenbesluit moeten in grootschalige toepassingen grond 
of bagger en bouwstoffen voortaan gescheiden worden toegepast om vermenging te 
voorkomen en gescheiden terugname mogelijk te maken; 

• als de kwaliteit van grond of bagger niet voldoet aan de (lokale) maximale waarde 
industrie, is toepassing op of in de bodem niet toegestaan in het kader van het Besluit 
en de Regeling bodemkwaliteit. 

 

De meldingsplicht is niet van toepassing op particulieren en agrarische ondernemers die grond 

toepassen op het eigen landbouwbedrijf. De meldingsplicht is in beperkte mate van toepassing 

op schone grond groter dan 50 m
3
; in dat geval moet alleen de toepassingslocatie worden 

gemeld.  

 

Voor het toepassen van grond en bagger op de droge (land)bodem is de gemeente het 

bevoegde gezag, tenzij er sprake is van het toepassen van grond binnen een vergunning-

plichtige inrichting waarvoor de Provincie (dan wel het Rijk) bevoegd gezag is.  
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Alle buitendijkse/buitenkaadse bodems, zover ze niet overstromingsvrij worden/ of zijn 

opgehoogd, worden gerekend tot de waterbodem. De gemeente is hiervoor niet het bevoegde 

gezag. Het betreft de volgende situaties: 

• buitendijkse gronden langs de rivieren en zee, gelegen onder NAP+2,75 meter, zodat 
deze periodiek overstromen. Rijkswaterstaat (directies Benedenrivieren en Noordzee) 
is hier het bevoegde gezag en heeft deze terreinen op kaartbeelden vastgelegd; 

• buitenkaadse gronden langs boezemwateren, zover niet opgehoogd tot 50 cm boven 
boezempeil. Hiervoor is een waterschap het bevoegde gezag; 

• de waterbodem in oppervlaktewater, waarvoor Rijkswaterstaat (grote rivieren, buiten-
dijkse havens en Noordzee) bevoegd gezag is, dan wel een van de waterschappen 
(binnenwateren en aanliggende havens). 

 

Voor alle binnendijkse wateren binnen Rotterdams ten noorden van de Nieuwe Maas – Nieuwe 

Waterweg is het Hoogheemraadschap Delfland bevoegd gezag, zover ten noorden of ten 

westen van de Landscheidingsweg – Doenkade – Schie – Delfshavense Schie – Coolhaven. 

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is bevoegd gezag voor de 

binnendijkse wateren die ten zuiden of ten oosten hiervan zijn gelegen. Voor alle binnendijkse 

wateren binnen Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe Maas – Scheur – Nieuwe Waterweg is 

het Waterschap Hollandse Delta bevoegd gezag. 

 

De toepassingen in water of niet-overstromingsvrije buitendijkse/buitenkaadse gebieden, die 

zodanig zijn dat het oppervlaktewater verdwijnt, dan wel de toepassingslocatie is na toepassing 

wel overstromingsvrij, worden alsnog landbodem en vallen daarmee onder de bevoegdheid 

van de gemeente. 

2.3 Wet bodembescherming 

Met de komst van de Wet bodembescherming (lit. 9) op 1 januari 1987 werd de zorgplicht 

geïntroduceerd, bedoeld om bodemverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Het Besluit 

en de Regeling bodemkwaliteit (lit. 13 en 15) zijn te beschouwen als een nadere uitwerking van 

de zorgplicht, omdat de hierin gestelde regels tot doel hebben de kwaliteit van bodem en water 

te beschermen. Als hieraan niet wordt voldaan, is er sprake van overtreding van de zorgplicht. 

 

Indien op grond van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit geen regels kunnen worden 

gesteld aan bepaalde toepassingen, maar wel milieuschade kan optreden bij toepassing van 

grond of bagger, is vanuit de zorgplicht de toepassing niet toelaatbaar. Hierbij moet gedacht 

worden aan bijvoorbeeld de volgende situaties: 

• grond of bagger met een zodanig gehalte aan fosfaat of stikstof, zodat overschrijding 
van de normering gaat optreden in grond- en/of oppervlaktewater; 

• grond of bagger, verontreinigd met andere niet genormeerde stoffen, met overschrij-
ding van normen in grond- en/of oppervlaktewater als gevolg. 

 

 

Het herschikken van grond, die niet toepasbaar is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 

kan in het kader van een goedgekeurd saneringsplan worden toegestaan. Het Gezamenlijk 

bodemsaneringsbeleid 2003 stelt hieraan wel aanvullende eisen.  

2.4 Wet milieubeheer 

In artikel 1.1, lid 7 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat bij Algemene maatregel van 

bestuur nuttige toepassingen kunnen worden vrijgesteld van het regiem voor de verwijdering 

van afvalstoffen. Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit geven vrijstelling van het verbod 

om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting op of in de bodem te 

brengen (artikel 10.2) voor licht verontreinigde grond, bagger en steenachtige bouwstoffen.  
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Werken waarin grond of bagger wordt toegepast, kunnen op grond van het Inrichtingen- en 

Vergunningenbesluit (lit. 6) ook vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet milieubeheer. 

Het betreft veelal grootschalige toepassingen, die gedurende een reeks van jaren (dus veel 

langer dan 6 maanden) operationeel zijn en bedrijfsmatig van karakter, zodat ze voldoen aan 

het begrip “inrichting”. In de milieuvergunning worden eisen gesteld, zover niet geregeld in het 

Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Daarbij moet worden gedacht aan geluidshinder, stank, 

stof en bijvoorbeeld verwijdering van afvalwater.  

 

Als wordt voldaan aan de eisen van Besluit en Regeling bodemkwaliteit, zijn de volgende 

toepassingen vrijgesteld van de bepalingen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit: 

• het op de kant zetten van bagger; 

• tijdelijke (korter dan 3 jaar) depots van grond of bagger, met inbegrip van eenmalige 
baggeropspuitingen, met als doel deze te doen rijpen en (binnen 3 jaar) elders nuttig 
toe te passen; 

• eenmalige baggeropspuitingen, met als doel de specie ter plekke te laten rijpen en 
onderdeel van de bodem te worden. 

Doorgangsdepots waarin gedurende meerdere jaren verse bagger wordt ingebracht om te 

rijpen, moeten worden gezien als inrichtingen, waarvoor een milieuvergunning is vereist. De 

uitgifte van afvalstroomnummers is sinds 1 januari 2005 centraal geregeld in het Besluit en de 

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (lit 16 en 18), en niet meer via 

de Provinciale Milieuverordening.  

2.5 Provinciaal beleid 

De provincie Zuid-Holland stelt in de nota Spitten met Kwaliteit 2 (lit. 1) nadere eisen aan het 

toepassen van grond en bagger in beschermde gebieden: 

• in grondwaterbeschermingsgebieden mag alleen schone grond worden toegepast; 

• in verband met natuurwaarden worden eventueel bijzondere eisen gesteld aan het type 
toe te passen bodemmateriaal, wat betreft textuur, herkomst, of aanwezige voedings-
stoffen: alleen duinzand of hierop gelijkend duinzand in duingebieden, of niet bemeste 
veengrond in laagveenreservaten. 

Bij de beoordeling van meldingen zal binnen Rotterdam met dergelijke eisen rekening worden 

gehouden. Het speelt in de duinzone van Hoek van Holland, en langs de zuidzijde van het 

Slufterdepot en Maasvlakte II.  
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3 Hoofdlijnen gebiedspecifiek beleid 

3.1 Principes toetsing op toepasbaarheid 

Het Besluit, de Regeling bodemkwaliteit en het gebiedsspecifieke beleid zijn erop gericht grond 

en bagger zoveel mogelijk (weer) toe te passen als bodem, waarbij de volgende uitgangs-

punten gelden: 

• schone grond moet schoon blijven en verontreinigde grond mag niet verder 
verontreinigd raken; 

• er vindt een toets plaats op vergelijkbaarheid van de toe te passen grond en bagger 
met de ontvangende bodem. De kwaliteit van grond, bagger en bodem is vastgelegd 
op bodemkwaliteitskaarten, van bovengrond (0-1 m-mv) en ondergrond (>1 m-mv); 

• er wordt getoetst of de kwaliteit van de toe te passen grond in overeenstemming is met 
de bestaande of beoogde bodemfunctie(klasse). Deze zijn vastgelegd op de bodem-
functiekaart; 

• de strengste toets is maatgevend voor het hergebruik van grond en bagger. Dit is 
vastgelegd op de bodemtoepassingskaart als resultante van de bodemfunctiekaart en 
de bodemkwaliteitskaart van de bovengrond; 

• de (lokale) achtergrond- en maximale waarden met duurzaam veilig bodemgebruik als 
uitgangspunt vormen de grenzen tussen de onderscheiden bodemfunctie- en bodem-
kwaliteitsklassen op de kaarten; 

• toe te passen grond hoeft niet terugneembaar te worden toegepast en mag vermengd 
raken met de ontvangende bodem. 

Ook grond van buiten de gemeente Rotterdam zal worden geaccepteerd voor toepassing, mits 

de bewijsmiddelen voldoen aan de in de nota aangegeven criteria. Hierbij zal worden getoetst 

aan de lokale maximale waarden, zoals deze nota zijn opgenomen.  

 

Deze regels gelden niet voor grootschalige toepassingen. Alleen de contactzone (0-0,5 m-mv) 

moet voldoen aan de bodemfunctieklasse van de RE, waarin de toepassing is gelegen. 

3.2 Bodemfunctie(klasse)n en bodemkwaliteitsklassen 

Binnen het Rotterdamse gebiedspecifieke beleid zijn meer en deels van het generieke beleid 

afwijkende bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklassen gedefinieerd: 

 

Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Maatgevende norm 

Natuur: 

- natuurgebieden 
Natuur (schoon) (Lokale) AchtergrondWaarde [(L)AW] 

Landbouw: 

- landbouwgebieden 

- volks- en moestuinen 

Landbouw  

(zeer licht verontreinigd) 

Lokale Maximale Waarde  

                   [(L)MW-]bagger/landbouw 

Wonen: 

- wonen met tuin 

- kinderspeelplaatsen 

- groen met natuurwaarden 

Wonen  

        (licht verontreinigd) 

(Lokale) Maximale Waarde 

                                    [(L)MW-]wonen 

Lintbebouwing Lint (zeer variabel) n.v.t. 

Industrie: 

- overig groen 

Industrie  

     (matig verontreinigd) 

(Lokale) Maximale Waarde 

                                 [(L)MW-]industrie 

Infrastructuur: 

- hoofdwegen 

- spoorlijnen 

Infrastructuur (variabel) n.v.t. 

niet ingedeeld Sterk verontreinigd n.v.t. 
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De herziene Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2011 bevat daarmee drie klassen meer dan de 

kaart uit 2002. 

 

Alle relevante bestemmingen zijn als volgt ingedeeld in een bodemfunctieklasse: 

 
Bodemfunctieklasse Nadere omschrijving bodemgebruik/bestemming 

Natuur natuurgebieden (NATURA-2000/Natuurbeschermingswet) 

natuurontwikkelingsgebied en ecologische verbindingszones 

buitenstedelijke natuur en recreatiegebieden 

(stedelijke) natuurparken (bestemmingsplan) 

Landbouw wonen met moestuin, volkstuincomplexen 

landbouw en/of veeteeltgebieden 

(glas)tuinbouwgebieden 

fruit- en boomteeltgebieden 

Wonen wonen met tuin of (semi-)openbaar groen 

wonen zonder tuin/groen, en straten/pleinen in woonwijken  

centrumfuncties, winkels en scholen en ziekenhuiscomplexen 

openbaar groen, kleine stadsparken, en recreatiegebieden 

sportvelden/complexen en begraafplaatsen 

botanische en dierentuinen 

braakliggend t.b.v. woningbouw 

Lintbebouwing kavels langs oude wegen, met woningen en/of tuin en/of 

bedrijfspanden en/of opslag- en parkeervoorzieningen 

Industrie bedrijfskavels en bedrijventerreinen, havengebieden 

kantorenparken met/zonder groen 

verkeersknooppunten/pleinen 

geluidswallen en (voormalige braakliggende) stortplaats 

braakliggend t.b.v. bedrijfsmatig gebruik 

Infrastructuur rijkswegen (inclusief wegbermen) 

spoorlijnen, (inclusief bermzones en rangeerterreinen) 

3.3 De lokale normering 

In het kader van het gebiedspecifieke beleid er zijn Lokale AchtergrondWaarden (LAW’s) en 

Lokale Maximale Waarden (LMW’s) ontwikkeld voor alle onderscheiden bodemfunctie- en 

kwaliteitsklassen.  In de hieronder volgende tabel 1 zijn de volgende lokale normwaarden 

opgenomen voor de toepassing van grond en bagger: 

• de lokale achtergrondwaarden (LAW) voor schone grond (kwaliteit Natuur); 

• de lokale maximale waarden bagger/landbouw (LMW-bagger/landbouw) voor zeer licht 
verontreinigde grond (kwaliteit Landbouw); 

• de lokale maximale waarden wonen (LMW-wonen) voor licht verontreinigde grond 
(kwaliteit Wonen); 

• de maximale waarden wonen (MW-wonen) voor licht verontreinigde grond, voor zover 
deze niet zijn vervangen door lokale maximale waarden; 

• de lokale maximale waarden industrie (LMW-industrie) voor licht verontreinigde grond 
(kwaliteit Industrie), waarbij voor zware oliesoorten een verhoogde norm geldt; 

• de maximale waarden industrie (MW-industrie) voor licht verontreinigde grond, voor 
zover deze niet zijn vervangen door lokale maximale waarden; 

• de interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire bodemsanering 2009. 

Als geen lokale achtergrond- of maximale waarden zijn ontwikkeld, gelden de generieke norm-

waarden uit de Regeling bodemkwaliteit. 

 

Alle normwaarden gelden voor standaardbodem (25% lutum, 10% humus) en zijn vermeld in 

mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven. Indicatieve normwaarden zijn tussen haakjes weer-
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gegeven. Lokale normwaarden zijn weergegeven in een geel vak. Op basis van lutum- en 

humusgehalten wordt gecorrigeerd op concentraties aan stoffen. De correctieformules worden 

toegepast voor alle normwaarden: (L)AW, (L)MW en I-waarden. De correctieformule voor 

anorganische stoffen is als volgt: 

 

 C-bodem / C-standaardbodem = [ A + B x L+ C x H ] /  [ A + B x 25 + C x 10 ] 

 
  H = organisch stof/humusgehalte in gewichts-% 

    L  = klei/lutumgehalte in gewichts-% 

  C = (L)AW, (L)MW of I-waarde 

 

De volgende stofafhankelijke constanten zijn hierbij van toepassing: 

 
Parameter A B C 

arseen 15 0,4 0,4 

barium 30 5 0 

beryllium 8 0,9 0 

cadmium 0,4 0,007 0,021 

chroom 50 2 0 

kobalt 2 0,28 0 

koper 15 0,6 0,6 

kwik 0,2 0,0034 0,0017 

lood 50 1 1 

nikkel 10 1 0 

tin 4 0,6 0 

vanadium 12 1,2 0 

zink 50 3 1,5 

 

De ondergrens voor correctie ligt op 2% humus. De bovengrens ligt op 30% humus. Voor lutum 

zijn geen onder- en bovengrens bepaald. Alleen voor de hier vermelde anorganische stoffen 

wordt gecorrigeerd op lutum en/of humus-gehalte. Dit geldt niet voor andere zware metalen als 

molybdeen, tellurium, thallium en seleen, dan wel voor andere anorganische stoffen als asbest, 

boor en cyaniden. 

 

De correctieformule voor organische stoffen is als volgt: 

 

 C-bodem = [ C-standaardbodem x H ] / 10 

 
  C =  S- of I-waarde, dan wel (L)AW of (L)MW. 

 

Hierbij wordt een ondergrens voor de humuscorrectie aangehouden van 10% voor PAK’s en 

2% voor alle andere organische stoffen. De bovengrens ligt op 30% humus. 
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Tabel 1:  Overzicht (lokale) normwaarden  (mg/kg d.s.) in het kader van gebied-

specifieke beleid Besluit/Regeling bodemkwaliteit voor Rotterdam 

  
parameter (L)AW (L)MW-

bagger/ 

landbouw 

(L)MW-

wonen 

(L)MW-

industrie 

I-

waar-

de 

bijzonderheden 

zware metalen: 

antimoon 4,0 5,0 15 22 22 par. BKK-Rdam 

arseen 20 30 40 76 76 par. BKK-Rdam 

barium 190 280 550 920 920 par. BKK-Rdam 

cadmium 0,60 1,0 3,7 13 13 par. BKK-Rdam 

chroom 55 80 120 180 180 par. BKK-Rdam 

kobalt 15 25 50 190 190  

koper 40 60 100 190 190 par. BKK-Rdam 

kwik 0,15 2,0 4,8 4,8 36 par. BKK-Rdam 

lood 50 200 300 530 530 par. BKK-Rdam 

molybdeen 1,5 10 88 190 190 par. BKK-Rdam 

nikkel 60 60 75 100 100 par. BKK-Rdam 

seleen 3,0 9,0 50 100 100 par. BKK-Rdam 

thallium [1,0] [2,6] [8,0] [15] [15]  

tin 6,5 40 200 900 900  

vanadium 80 100 150 250 250 par. BKK-Rdam 

zink 140 200 350 720 720 par. BKK-Rdam 

organometalen: 

tributyltin 0,065 0,065 0,13 0,50 -  

som organisch tin 0,15 0,50 1,3 2,5 2,5  

organisch kwik [b.p.o.] - - - 4,0  

overige anorganische stoffen: 

asbest 10 20 50 100 100  

boor [25] [55] [100] [200] [200] par. BKK-Rdam 

chloride 200 200 [500] 200 500 [200] - zie opmerking 1 

cyaniden-vrij 3,0 3,0 3,0 20 20  

cyaniden-complex 5,5 10 10 50 50  

thiocyanaten 6,0 10 10 20 20  

componenten in minerale oliesoorten: 

minerale olie 190 300 500  500 

[1000] 

5.000 zie opmerking 2 

par. BKK-Rdam 

org. oplosmiddelen 2,5 2,5 2,5 2,5 [200]  

PAK’s (10 VROM) 1,5 5,5 11 40 40 par. BKK-Rdam 

benzeen 0,20 0,20 0,20 1,0 1,1  

ethylbenzeen 0,20 0,20 0,20 1,25 110  

tolueen 0,20 0,20 0,20 1,25 32  

tolueen 0,20 0,20 0,20 1,25 32  

som xylenen 0,45 0,45 0,45 1,25 17  

styreen (vinylbenz.) 0,25 0,25 0,25 86 86  

fenol 0,25 0,25 0,25 1,25 14  

som cresolen 0,30 0,30 0,30 5,0 13  

dodecylbenzeen 0,35 0,35 0,25 0,25 [1.000]  

MTBE [+ ETBE] 0,20 0,20 0,20 0,20 [100]  

pyridine 0,15 0,15 0,15 1,0 11  

tetrahydrofuran 0,45 0,45 0,45 2,0 7,0  

vluchtige halogeenkoolwaterstoffen: 

tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 1,5 8,8 8,8  

dichloormethaan 0,10 0,10 0,10 3,9 3,9  
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parameter (L)AW (L)MW-

bagger/ 

landbouw 

(L)MW-

wonen 

(L)MW-

industrie 

I-

waar-

de 

bijzonderheden 

Vluchtige halogeenkoolwaterstoffen (vervolg): 

chloroform 0,25 0,25 0,25 3,0 5,6  

bromoform 0,20 0,20 0,20 0,20 75  

tetra(chloormethaan) 0,30 0,30 0,30 0,7 0,7  

vinylchloride 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  

1,1-dichlooretheen 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30  

1,2-dichlooreth. (cis) 0,30 0,30 0,30 0,30 1,0  

trichlooretheen (tri) 0,25 0,25 0,25 2,5 2,5  

tetrachlooreth. (per) 0,15 0,15 0,15 4,0 8,8  

1,1-dichloorethaan 0,20 0,20 0,20 0,20 15  

1,2-dichloorethaan 0,20 0,20 0,20 4,0 6,4  

1,1,1-trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 0,25 15  

1,1,2-trichloorethaan 0,30 0,30 0,30 0,30 10  

dichloorpropanen 0,80 0,80 0,80 0,80 2,0  

gechloreerde aromaten: 

monochloorbenzeen 0,20 0,20 0,20 5,0 15  

dichloorbenzenen 2,0 2,0 2,0 5,0 19  

trichloorbenzenen 0,015 0,65 0,65 5,0 11  

tetrachloorbenzenen 0,0090 0,22 0,22 2,2 2,2  

pentachloorbenzeen 0,0025 1,4 2,5 5,0 6,7  

hexachloorbenzeen 0,0085 0,22 0,75 1,4 2,0  

monochloorfenolen 0,045 0,045 0,045 5,4 5,4  

dichloorfenolen 0,20 0,20 0,20 6,0 22  

trichloorfenolen 0,0030 1,0 1,9 6,0 22  

tetrachloorfenolen 0,030 0,50 1,0 6,0 21  

gechloreerde aromaten (vervolg): 

pentachloorfenol 0,0030 1,0 1,4 5,0 12  

monochlooranilines 0,20 0,20 0,20 0,20 50  

pentachlooraniline 0,15 0,15 3,0 5,9 [10]  

som chloornaftaleen 0,070 0,070 0,070 10 23  

PCB’s (7 VROM) 0,020 0,10 0,25 0,50 1,0  

dioxines (µg/kg d.s.) 0,055 0,055 0,12 0,18 0,18 som I-TEQ 

gechloreerde bestrijdingsmiddelen: 

α-HCH 0,0010 0,15 0,25 0,50 17  

β-HCH 0,0020 0,10 0,20 0,50 1,6  

γ-HCH (lindaan) 0,0030 0,10 0,30 0,50 1,2  

som DDT’s 0,20 0,30 0,40 1,0 1,7  

som DDE’s 0,10 0,20 0,25 1,3 2,3  

som DDD’s 0,020 0,20 0,84 4,0 34  

aldrin 0,0015 0,075 0,20 0,32 0,32  

som drins 0,015 0,20 0,50 4,0 4,0  

α-endosulfan 0,00090 0,050 0,10 0,50 4,0  

chloordaan 0,0020 0,050 0,10 0,50 4,0  

heptachloor 0,0070 0,050 0,10 0,50 4,0  

heptachloorepoxide 0,0020 0,0020 0,050 0,50 4,0  

hexachloorbutadieen 0,0030 0,0030 - -   

gechloreerde bestrijdingsmiddelen (vervolg): 

4-Cl-methoxifenolen 0,60 0,60 0,60 0,60 [15]  

som chloorpesticiden 0,40 0,40 0,40 0,50 -  

overige bestrijdingsmiddelen: 

atrazine 0,035 0,035 0,035 0,50 0,71  

azinfos-methyl 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 [2,0]  
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parameter (L)AW (L)MW-

bagger/ 

landbouw 

(L)MW-

wonen 

(L)MW-

industrie 

I-

waar-

de 

bijzonderheden 

overige bestrijdingsmiddelen (vervolg): 

MCPA 0,55 0,55 0,55 0,55 4,0  

carbaryl 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  

carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  

niet-Cl-pesticiden 0,090 0,090 0,090 0,50 -  

alcoholen, aldehyden en ketonen: 

methanol 3,0 3,0 3,0 3,0 -  

isopropanol 0,75 0,75 0,75 0,75 -  

1-butanol 2,0 2,0 2,0 2,0 [30]  

ethyleenglycol 5,0 5,0 5,0 5,0 -  

diëthyleenglycol 8,0 8,0 8,0 8,0 -  

formaldehyde 2,5 2,5 2,5 2,5 -  

cyclohexanon 2,0 2,0 2,0 150 150  

methylethylketon 2,0 2,0 2,0 2,0 [35]  

       

overige stoffen: 

acrylonitril 2,0 2,0 2,0 2,0 [2,0]  

ethylacetaat 2,0 2,0 2,0 2,0 [200]  

butylacetaat 2,0 2,0 2,0 2,0 [75]  

       

dimethylftalaat 0,045 1,0 9,2 60 82  

diëthylftalaat  0,045 0,60 5,3 53 53  

di-isobutylftalaat 0,045 0,15 1,3 17 17  

dibutylftalaat  0,070 0,75 5,0 36 36  

butylbenzylftalaat 0,070 0,25 2,6 48 48  

dihexylftalaat 0,070 2,3 18 60 220  

di(2-ethylhexyl)ftal. 0,045 1,0 8,3 60 60  

       

opmerking 1:       

 - de LMW-bagger/landbouw kan worden verhoogd voor grasland ten behoeve van veeteelt 

 - de LMW-industrie moet omlaag als bomen aanwezig zijn in groenzones 

 - de chloridenorm geldt niet voor gebieden in contact met zout oppervlaktewater (Cl-conc > 5.000 mg/l). 

opmerking 2:       

 -  indien > 50% in de fractie C20-C40 behoort, geldt een LMW-industrie van 1.000 mg/kg d.s. 

3.4 De herziene Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2011 

De nieuwe kaartbeelden zijn in deze nota opgenomen; via de website van de DCMR 

(www.dcmr.nl) kunnen de kaartbeelden als pdf-bestandworden ingezien of gedownload. 

 

Kaartbeeld bodemfunctie 

 

De indeling in bodemfunctieklassen is ruimtelijk vertaald in een bodemfunctiekaart.  

Alle ruimtelijke eenheden (RE) hebben (assen van) wegen, spoorlijnen, watergangen, en soms 

ook kavelgrenzen als begrenzing. Deze zijn door middel van omschrijvingen en in de BIS/GIS-

database vastgelegd. 

 

Kaartbeelden bodemkwaliteit 

 

Voor iedere RE zijn alle beschikbare bodemanalysedata verzameld voor zoveel mogelijk 

stoffen, die relevant (kunnen) zijn voor het beeld van de diffuse bodemverontreiniging binnen 

Rotterdam. Het gaat om de volgende stoffen: 
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• de gehalten aan organische stof en lutum (bodemdeeltjes, kleiner dan 2 µm), nodig 
voor het doorrekenen van de concentraties naar standaardbodem (grond met 10% 
organische stof en 25% lutum); 

• de zware metalen: antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom(-III), koper, kwik, 
molybdeen, nikkel, lood, seleen, vanadium en zink;  

• de anorganische stof boor; 

• de organische parameters: minerale olie (C10-C40) en som PAK’s (10 VROM-reeks). 

De nieuwe kaart is daarmee gebaseerd op meer stoffen, maar (nog) niet op alle stoffen, die zijn 

opgenomen in het nieuwe standaardpakket: kobalt en som PCB’s (7 VROM-reeks) ontbreken.  

 

De data zijn als volgt geanalyseerd: 

• de bovengrond (gemiddelde diepte monster-traject < 1 m-mv) en de ondergrond 
(gemiddelde diepte monstertraject 1 à 2 m-mv); 

• het minimum, het rekenkundige gemiddelde, het maximum en de volgende 

percentielwaarden: P-50, P-80, P-90 en P-95; 

• voor alle data beneden de bepalingsondergrens (bpo) is bij de statistische analyse 
gerekend met 0,7 x bpo; 

• de 80-percentielwaarden (P-80) van iedere RE zijn per stof/parameter getoetst aan de 
(lokale) achtergrondwaarden en de (lokale) maximale waarden, om te bepalen tot 
welke bodemkwaliteitsklassen (natuur, landbouw, wonen, industrie, niet ingedeeld) de 
RE’s behoren;  

• er is nagegaan of er clustervorming in de datasets is opgetreden op zodanige wijze dat 
deze niet representatief meer zijn voor de betreffende RE. 

 

 

Kaartbeeld bodemtoepassing 

 

De bodemtoepassingskaart is de resultante van de bodemfunctiekaart en de bodemkwaliteits-

kaart van de bovengrond (0-1 m-mv). De strengste van de twee kaarten geldt, zodat invulling 

wordt gegeven aan de toets op bodemfunctie en kwaliteit van de ontvangende bodem.  

 

Voor de westelijke delen van het havengebied (Maasvlakte I en II) geldt aangepast gebied-

specifiek beleid, waarbij tot specifieke verhoogde normwaarden vrijstelling wordt gegeven van 

de toets op de kwaliteit van de ontvangende bodem, zodat (kleiige) baggerspecie uit de 

Nieuwe Waterweg en aangrenzende havens, die normaliter op zee worden verspreid, kan 

worden toegepast als teelaardelaag.  

Voor dit specifieke onderdeel van het lokale beleid en de hierbij geldende normering wordt 

verwezen naar hoofdstuk 7.4. 
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4 Keuren van partijen (bouwstoffen), grond en bagger 

4.1 Bijmengingen in bouwstoffen, grond en bagger 

Sinds het Besluit Bodemkwaliteit is de definitie voor bouwstoffen niet wezenlijk veranderd: 

grond en bagger zijn specifiek uitgesloten: 

 
“Bouwstof: materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium samen meer 

dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, met uitzondering van vlakglas, metallisch 

aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast”. 

 

Het gaat dus om steenachtige materialen, vormgegeven (bakstenen of betonnen buizen) of 

niet-vormgegeven (koolas, AVI-slak, cement of gebroken bouw- en sloopafval).  
In het Besluit bodemkwaliteit wordt grond zodanig gedefinieerd dat ook veen als grond moet 

worden gezien, maar baggerspecie niet: 

 
“Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 

mm en organische stof in een verhouding, zoals deze in de bodem van nature wordt 

aangetroffen, evenals van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een 

korrelgrootte van 2 tot 63 mm, niet zijnde baggerspecie”. 

 
Ook bodemmaterialen als boorgruis en/of bentoniet, grond uit RKG-slib, zand uit baggerspecie 

of zeefzand, gereinigde grond en tarra-aarde vallen onder de definitie van grond. 

 

Baggerspecie heeft een eigen definitie, die nauw aansluit bij die voor grond, zodat deze na 

rijping als grond kan worden gezien. Essentieel aan deze definitie is dat het om materiaal gaat, 

dat is vrijgekomen uit de voor oppervlaktewater bestemde ruimte, dan wel via het oppervlakte-

water uit de bodem is vrijgekomen. 

 

Veelal zijn in grond en bagger bijmengingen aanwezig, zoals resten van bakstenen, cement of 

beton, koolassen of slakken.. In het Besluit bodemkwaliteit is aangegeven dat toe te passen 

grond of baggerspecie maximaal 20% bodemvreemde bijmengingen mag bevatten, mits deze 

al voor afgraving in de bodem aanwezig waren en niet achteraf zijn toegevoegd.  

Analoog hieraan mogen bouwstoffen maximaal 20% grond of bagger bevatten, tenzij deze een 

functioneel onderdeel ervan uitmaken. Dit om zeker te stellen dat vermenging van bouwstoffen 

met grond en/of bagger zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

 

Niet in alle situaties blijkt het mogelijk te zijn bouwstoffen en grond van elkaar te scheiden, 

zodat ze meer dan de toegelaten bijmenging bevatten.. 

 

In het kader van de Wet bodembescherming worden alle bodemmaterialen, die hoogstens 50% 

bijmenging van bodemvreemde materialen bevatten, gezien als onderdeel van de bodem. In 

lijn hiermee is in diverse uitspraken door de Raad van State over het werkingsgebied van de 

Wet bodembescherming gesteld dat alle bodemmaterialen met meer dan 50% bodemvreemde 

materialen geen onderdeel van de bodem uitmaken, omdat ze niet als grond kunnen worden 

gezien. De Wet bodembescherming is dan alleen van toepassing als verontreinigende stoffen 

uit deze (bodem)materialen de omringende bodem verontreinigen of verontreinigd hebben. 

 
Feitelijk bestaat hiermee de volgende (onwenselijke) situatie: 

 
Grond   ← Geen-vlees-geen-vis-materialen →  Bouwstof 

 toepasbare 
grond 

niet toepasbare 
grond 

niet toepasbare 
bouwstof 

toepasbare 
bouwstof 

 

  0%    20% 50%                               20%                    0% 
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In voorkomende situaties zal per melding worden beoordeeld of geen-vlees-geen-vis-

materialen kunnen worden gescheiden in grond en bouwstoffen, er ongescheiden hergebruik 

als bouwstof kan plaatsvinden, dan wel afvoer naar een stortplaats nodig is.  

4.2 Toelaatbare bijmengingen in grond en bagger 

Omdat grond of baggerspecie onderdeel kan worden van de ontvangende bodem, is het 

wenselijk aanvullende eisen te stellen aan de aard van bodemvreemde materialen. Om zeker 

te stellen dat toe te passen grond en (gerijpte) bagger duurzaam de gewenste modelfuncties 

kan vervullen, zijn alleen de volgende bijmengingen toelaatbaar: 

• steenachtige materialen in een grootte kleiner dan 63 mm, zoals resten van baksteen, 
cement of beton, koolassen of slakken, natuur- of breuksteen; 

• organische materialen/meststoffen, die van nature verworden tot humus, met 
uitzondering van restanten van verduurzaamd of geverfd hout. 

 

Voor grond en bagger, bedoeld voor grootschalige toepassingen, mogen steenachtige 

bijmengingen een grootte hebben van maximaal 45 cm. 

4.3 Bewijsmiddelen voor de toe te passen grond (of bagger) 

In de Regeling bodemkwaliteit worden meerdere toelaatbare bewijsmiddelen genoemd 

Bewijsmiddelen zijn in principe niet langer geldig dan gedurende vijf jaar. De geldigheidsduur 

kan worden verlengd als de toepassings- en gebruikshistorie goed is bijgehouden en hieruit 

blijkt dat een kwaliteitsverslechtering (een slechtere kwaliteitsklasse) waarschijnlijk niet is 

opgetreden. Dit zal per geval door het bevoegde gezag worden beoordeeld.  

 

Als meerdere bewijsmiddelen tegelijkertijd beschikbaar zijn, doemt wel de vraag op hoe deze 

zich tot elkaar verhouden, dan wel welke hiërarchie moet worden aangehouden in specifieke 

situaties. In deze nota wordt de volgende volgorde in de betrouwbaarheid van bewijsmiddelen 

aangehouden: 

 
1.  Partijkeuring conform een SIKB-BRL en/of SIKB-protocol 

Deze leveren statistisch gezien het meest betrouwbare en representatieve beeld op van de 

kwaliteit van een partij toe te passen grond.  

Een partijkeuring moet altijd vooraf zijn gegaan door een onderzoek naar de aard en herkomst 

van de partij grond, nodig om te bepalen of op meer stoffen onderzoek moet worden gedaan 

dan het standaardpakket (zie ook volgende paragraaf).  

 
2.  In-situ-partijkeuring conform NEN-5740 

Ook dit is een betrouwbare methode om de kwaliteit van grond te bepalen, mits deze hierna op 

de juiste wijze wordt ontgraven, dat wil zeggen gescheiden of laagsgewijs ontgraven als er 

verschillen zijn in kwaliteitsklasse binnen het volume te ontgraven grond. 

Als sprake is van een constante kwaliteit, behorend tot één bodemkwaliteitsklasse (schoon of 

homogeen diffuus verontreinigd), is een in-situ-partijkeuring volledig vergelijkbaar met een 

partijkeuring.  
 

3.  Bodemonderzoek, conform de norm NEN-5740 of VKB-protocol 1001, of NEN-5720 

Als de grondkwaliteit in het te ontgraven gebied voldoende homogeen is en/of zorgvuldig de 

diverse kwaliteiten grond gescheiden worden ontgraven ten behoeve van toepassing elders,  

is ook deze keuringsmethodiek betrouwbaar, zeker als ze in combinatie met een 

bodemkwaliteitskaart wordt ingezet. Het bodemonderzoek dient dan ter bevestiging van de 

kwaliteit, zoals deze op basis van de bodemkwaliteitskaart is geschat. 

Deze methode is eventueel geschikt  voor terreinen die diffuus verontreinigd zijn en/of 

grootschalig onverdacht. Als de kwaliteit, zoals die uit het verkennend onderzoek blijkt, 

afwijkend is van wat wordt geschat op basis van de bodemkwaliteitskaart (Bkk), dan is de Bkk 
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maatgevend (resultaat v.o. schoner dan inschatting Bkk), dan wel is alsnog een partijkeuring 

noodzakelijk (resultaat v.o. vuiler dan inschatting Bkk).  

Deze methode kan niet worden toegepast voor te ontgraven grond uit puntbronlocaties. 

Partijen grond van dergelijke locaties moeten altijd via een partijkeuring conform SIKB-BRL-

9335 worden gekeurd, dan wel VKB-protocol 1001. Ook een nader onderzoek kan bruikbaar 

zijn als bewijsmiddel, mits dit tenminste aan de norm NEN-5740 voldoet, wat betreft stoffen-

pakketten en bemonsteringsstrategie (in-situ-partijkeuring). 

 

Als het gaat om toepassing van (al dan niet gerijpte) bagger, dan is een bodemonderzoek 

conform de NEN-5720 geschikt als bewijsmiddel. Hierin zijn specifieke bemonsterings-

strategieën opgenomen voor lintvormige wateren, plassen en meren, en (stelsels van) haven-

bekkens, zoals het Rotterdamse havengebied. In het laatste geval moet wel zijn geanalyseerd 

op alle stoffen, opgenomen in het standaardpakket voor landbodem. 

 
4.  Bodemkwaliteitskaart (voor de land- dan wel de waterbodem) 

Een door de gemeente vastgestelde bodemkwaliteitskaart kan als bewijsmiddel worden 

gebruikt voor het aantonen van de kwaliteit van partijen grond, als geen beter bewijsmiddel (1 

t/m 3) voorhanden is. Het kan hierbij ook gaan om de bodemkwaliteitskaart van een andere 

gemeente, waarbij dan rekening moet worden gehouden met de wijze waarop deze is 

opgesteld (gekozen statistische maat en toetsnormen). Voor partijen grond, afkomstig van door 

puntbronnen verontreinigde locaties, kan de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel dienen; 

bij gebruik van een bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel moet daarom altijd vooraf worden 

nagegaan of de herkomstlocatie niet verontreinigd is door een puntbron. Daarnaast moet 

worden nagegaan over er relevante bodemgegevens zijn uit eerdere bodemrapporten 

(onderzoeken, saneringsverslagen, keuringen toegepaste partijen grond. 

De bodemkwaliteitskaart kan het beste worden gebruikt bij het toepassen van grond afkomstig 

uit een homogeen, relatief schone gebied, waarin relatief veel metingen zijn gedaan en de 

toepassing plaats vindt in een meer verontreinigd gebied.  

 
5.  Waterbodemkwaliteitskaart 

Analoog kan voor hergebruik van bagger een door het bevoegde gezag (Waterschap of 

Rijkswaterstaat) goedgekeurde waterbodemkwaliteitskaart worden benut, mits deze is 

gebaseerd op tenminste alle stoffen, die zijn opgenomen in het standaardpakket voor de 

landbodem. 

 

Een waterbodemkwaliteitskaart kan als bewijsmiddel dienen voor bagger die schoon tot licht 

verontreinigd is (kwaliteit natuur tot wonen), dus zolang de [L]MW-wonen niet overschreden 

wordt. Voor bagger uit het Rotterdamse havengebied geldt een aangepaste normering, zoals 

aangegeven in de normentabel van hoofdstuk 6.4. Bij overschrijding van een of meerdere 

[L]MW’s moet eerst een partijkeuring plaatsvinden, zodra deze gaat worden ontgraven uit het 

rijpingsdepot, dan wel voordat verspreiding ter plekke van het depot wordt overwogen. Dit is 

ook het geval voor baggerspecie die (mogelijk) is belast vanuit nabijgelegen verontreinigende 

(punt)bronnen. 

4.4 Bewijsmiddelen voor de kwaliteit van de ontvangende bodem 

De kwaliteit van de ontvangende bodem kan via de volgende bewijsmiddelen worden aan-

getoond: 

• een onderzoek van de landbodem, dat voldoet aan de norm NEN-5740; 

• het evaluatieverslag van een uitgevoerde sanering; 

• een door de gemeente vastgestelde (land)bodemkwaliteitskaart; 

• de partijkeuring(en) van ophoog- of aanvulgrond, dan wel bagger, in het verleden 
toegepast op de locatie. 

 

Als meerdere bewijsmiddelen beschikbaar zijn, wordt analoog aan de vorige paragraaf de 

volgende betrouwbaarheidsvolgorde aangehouden: 
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1.  Een bodemonderzoek of evaluatieverslag van een bodemsanering 

Een ter plekke verricht bodemonderzoek geeft de meest betrouwbare, want locatiespecifieke 

bodeminformatie. Het moet dan wel gaan om een bodemonderzoek dat tenminste aan de eisen 

van de NEN-5740 voldoet. De volgende strategieën zijn toegestaan: (grootschalig) 

onverdachte bodem, onbekende bodembelasting, (grootschalig) schone bodem, partijkeuring 

van niet schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de 

verontreinigende stof. Als de locatie gesaneerd is, kan het saneringsverslag als bewijsmiddel 

worden benut, mits het bevoegde gezag hiermee heeft ingestemd. 

 
2.  De bodemkwaliteitskaart 

Voor zo goed als het gehele grondgebied van Rotterdam is de kwaliteit van bodem eenduidig 

af te leiden van de bodemkwaliteitskaarten, voor boven- of ondergrond. Dit met uitzondering 

van de volgende zones: 

• alle bebouwingslinten, die per kavel zeer variabel in kwaliteit (kunnen) zijn, zodat per 
kavel de kwaliteit moet worden bepaald; 

• de infrastructuurlinten (rijkswegen, spoorlijnen en rangeerterreinen), waarvoor in het 
Rotterdamse bodeminformatiesysteem geen/zeer onvoldoende data beschikbaar zijn. 

De bodemkwaliteitskaart geeft ook geen representatief van de bodemkwaliteit op locaties, waar 

(mogelijk) puntbron verontreinigingen aanwezig zijn (geweest), en diffuus verontreinigd terrein 

waar een leeflaagsanering is uitgevoerd.   

 
3.  Een partijkeuring van in het verleden toegepaste grond 

In bepaalde gevallen geeft beschikbare informatie over toegepast grond/zand of bagger 

betrouwbare informatie. Het betreft veelal grootschalige toepassingen als zandophogingen in 

uitleggebieden of ter plaatse van lichamen/dijken voor hoofdwegen en/of spoorlijnen. De 

partijkeuring mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Daarnaast moet aannemelijk zijn dat de kwaliteit 

van de ontvangende bodem na keuring niet is verslechterd.  

4.5 Stoffenpakketten voor partijkeuringen 

Op 1 juli 2008 is  een nieuw standaardpakket geïntroduceerd. Dit standaardpakket is 

opgenomen in de volgende normen en protocollen: 

• de NEN-5740: verkennend bodemonderzoek voor de landbodem (lit. 26); 

• de NEN-5720, verkennend onderzoek voor de waterbodem (lit. 33); 

• de SIKB-BRL-9335, en de hieronder hangende protocollen voor keuring van grond en 
bagger (lit. 17, 18, 25 en 27), dan wel de SIKB-protocollen 1001, 7510 en 7511 (lit. 28, 
31, 36). 

 

Het nieuwe standaardpakket is bedoeld voor de volgende situaties: 

• onverdacht terrein waarvoor op basis van vooronderzoek is geconcludeerd dat dit 
waarschijnlijk schoon is; 

• mogelijk/waarschijnlijk diffuus verontreinigde grond of bagger, vanwege herkomst uit 
een stedelijke ophooglaag en/of oude verhardingslaag. 

 

Het standaardpakket is verplicht bij verkennend bodemonderzoek van de landbodem en de 

waterbodem in regionale wateren. Daarnaast is het als minimumpakket verplicht bij de keuring 

van partijen grond en (al dan niet gerijpte) bagger. 

 

Essentieel is dat er informatie beschikbaar is over de aard en herkomst van toe te passen 

grond, voordat besloten wordt om alleen op het standaardpakket te analyseren. 

 
Als de aard en herkomst van een partij grond niet bekend is bij gebrek aan en/of het niet 

verzamelen van voorinformatie, kan niet worden volstaan met het standaardpakket. Gebied-

specifiek zal moeten worden nagegaan welke extra stoffen dan moeten worden geanalyseerd. 

In deze notitie is een en ander nader ingevuld. 
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Het standaardpakket 

 

Mits voldoende voorinformatie over aard en herkomst van de grond of bagger beschikbaar is, 

en dit geen aanleiding geeft het stoffenpakket uit te breiden, geldt voor verkennend onderzoek 

en partijkeuringen ten behoeve van toepassingen op land en in regionale wateren het volgende 

standaardpakket: 

 

Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- organische stof 

zware metalen: 

- barium 

- cadmium 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 

 
 
Stoffenpakket baggerloswallen en onderhoudsbagger uit haven of rivier 

 

Als uit vooronderzoek blijkt dat op de te onderzoeken locatie mogelijk onderhoudsbaggers-

pecie, afkomstig uit de rivier of aanliggende havenbekkens, aanwezig is, moet het standaard-

pakket worden uitgebreid, wat leidt tot de volgende stoffenlijst (extra stoffen onderstreept): 

 

Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- organische stof 

zware metalen: 

- arseen 

- barium 

- cadmium 

- chroom 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 

overige organische stoffen: 

- drins: aldrin, dieldrin, endrin, 

  telodrin, isodrin 
- organotin: tributyltin, trifenyltin* 
   

 

 
  * geldt niet voor bagger, opgespoten voor 1970 

 
 
 
Stoffenpakket oude boomgaarden 

 

Als uit het vooronderzoek blijkt dat een partij grond afkomstig is uit een (voormalige) oude 

boomgaard, die al voor 1980 aanwezig was, dan is aanvulling van het standaardpakket 

noodzakelijk, omdat in oude boomgaarden op grote schaal bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. 

Het stoffenpakket is dan als volgt: 
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Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- organische stof 

zware metalen: 

- arseen 

- barium 

- cadmium 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 

overige organische stoffen: 
- DDT, DDD, DDE 

 
Stoffenpakket (glas)tuinbouwgebieden 

 

Als uit vooronderzoek blijkt dat sprake is van een oud (glas)tuinbouwgebied, aanwezig tussen 

1948 en 1980, is aanvulling op het stoffenpakket noodzakelijk. Hier zijn persistente chloor-

bestrijdingsmiddelen op grote schaal gebruikt. Daarnaast is in de voegkit, die in kassen werd 

gebruikt, vaak asbestvezel toegepast, en zijn asbestplaten gebruikt voor het isoleren van 

verwarmingsketels. Het stoffenpakket ziet er als volgt uit: 

 
Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- asbest 

- organische stof 

zware metalen: 

- barium 

- cadmium 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 

- OCB-scan 

 
Stoffenpakket, als geen voorinformatie beschikbaar is 

 

Indien geen voorinformatie over de aard en herkomst van partijen grond of bagger beschikbaar 

is, kan niet worden uitgesloten dat: 

• de partij afkomstig is van een puntbronlocatie, waar de bodem met stoffen is belast, 
die niet in het standaardpakket zijn opgenomen; 

• de partij afkomstig is uit een oude ophoog/verhardingslaag, waarin stoffen 
(bijvoorbeeld asbest) voorkomen, die niet in het standaardpakket zijn opgenomen; 

• de partij afkomstig is van een baggerspecieloswal, zodat aanvulling op het standaard-
pakket nodig is (zie hierboven);  

• de partij afkomstig is van een voormalig/oud (glas)tuinbouwgebied of  boomgaard, 
zodat aanvulling nodig is met diverse (chloor)bestrijdingsmiddelen. 

 

Een flinke uitbreiding van het stoffenpakket is dan onvermijdelijk en omvat tenminste de 

volgende stoffenlijst: 
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Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- asbest 

- organische stof 

zware metalen: 

- arseen 

- barium 

- cadmium 

- chroom 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 
- OCB-scan 
overige organische stoffen: 
- organotin: tributyltin, trifenyltin 

   

 
In feite is dit stoffenpakket een worst-case-pakket voor de meest voorkomende gevallen van 

diffuse bodemverontreiniging. Door alsnog voorinformatie te verzamelen, kan het stoffenpakket 

worden beperkt, en daarmee ook de keuringskosten. 

 
Stoffenpakket grond, belast door een of meerdere puntbronnen 

 

Indien uit vooronderzoek blijkt dat op de plek van herkomst de bodem belast is door een 

puntbron, zal op basis van de aard van de puntbron worden bezien welke stoffen aan het 

standaardpakket moeten worden toegevoegd. De UBI-lijst van puntbronnen, c.q. belastende 

bedrijfstakken en activiteiten (lit. 4, www.ubi-model.nl), geeft hiervoor richtlijnen. 
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5 Toepassing van grond en bagger als bodem 

5.1 Toepassingsprincipes voor grond en bagger 

Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit zijn erop gericht grond en bagger zoveel mogelijk 

(weer) toe te passen als bodem, waarbij wordt getoetst op zowel de kwaliteit van de 

ontvangende bodem als de bodemfunctieklasse (zie hoofdstuk 3.1), waarbij de strengste 

maatgevend is. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan partijen grond of bagger (en ook 

bouwstoffen) grootschalig toe te passen in werken, mits de partij geen onderdeel van de 

bodem worden door deze terugneembaar aan te brengen, en de partij voldoet aan de (Lokale) 

Maximale Waarde Industrie. 

 

De kwaliteit van de toe te passen bodem kan worden geschat op basis van de ruimtelijke 

eenheid van herkomst en de hieraan toegekende bodemkwaliteitsklasse. Deze inschatting is 

altijd worst-case, omdat de kwaliteitsklasse wordt bepaald door vergelijking van de 80-

percentielwaarden van de beschouwde dataset, die van de RE beschikbaar is. De uitvoering 

van een partijkeuring kan dan lonend zijn, omdat alsnog kan blijken dat de gemiddelde kwaliteit 

van de partij grond toch voldoet aan de maatgevende norm voor de toepassingsklasse van de 

RE waarbinnen de ontvangende bodem gelegen is. 

Partijen uit bebouwingslinten en sterk verontreinigde RE’s moeten altijd eerst worden gekeurd, 

voordat kan worden beoordeeld of de toepassing ervan kan plaatsvinden. 

5.2 Schone grond en bagger (kwaliteit Natuur) 

Grond en bagger wordt schoon geacht, als deze voldoet aan alle (Lokale) Achtergrond-

Waarden (zie tabel 1 bij paragraaf 3.3), met inachtneming van de humus/ lutumcorrectie-

formules. Omdat voor een aantal stoffen lokaal verhoogde achtergrond-waarden zijn 

vastgesteld, wordt direct getoetst aan de (Lokale) AchtergrondWaarden. 

Schone grond is voor alle bodemfuncties duurzaam geschikt. Schone grond mag altijd als 

bodem worden toegepast en vermengd raken met de ontvangende bodem, tenzij ze onderdeel 

uitmaakt van een leeflaagconstructie of grootschalige toepassing. 

De toepassingsmatrix voor schone grond/bagger ziet er dus als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur # 

landbouw voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur # 

wonen (en recreatie) ja ja ja ja ja # 

bebouwingslint ja ja ja ja ja # 

industrie (en 

infrastructuur) 
ja ja ja ja ja # 

rijkswegen en 

spoorlijnen 
ja ja ja ja ja # 

grootschalige 

toepassing 
ja ja ja ja ja # 

 
*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 

• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 
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Anders dan onder de regels van het Bouwstoffenbesluit, moet ook schone grond vooraf worden 

gemeld bij AgentschapNl/Bodem+, voorzien van een wettelijk toegestaan bewijsmiddel (zie 

hoofdstuk 4.3). Bewijsmiddelen moeten tenminste 5 jaar worden bewaard na beëindiging van 

het werk. 

5.3 Zeer licht verontreinigde grond en bagger (kwaliteit Landbouw) 

Grond/bagger wordt als zeer licht verontreinigd gezien als hierin voor een of meerdere stoffen 

de (Lokale) AchtergrondWaarden  worden overschreden, maar wel wordt voldaan aan de 

Lokale Maximale Waarde voor de bodemfunctieklasse landbouw (LMW-bagger/ landbouw). 

Hiermee is deze grond duurzaam geschikt voor toepassing in agrarische gebieden, maar ook 

voor de functies wonen en industrie. Deze grond mag niet worden toegepast in gebieden met 

de functie natuur.  

Bagger die voldoet aan de Lokale Maximale Waarden voor landbouw mag altijd worden 

toegepast op landbouwpercelen, ook als deze schoon zijn, hetzij door ze op de kant te zetten, 

hetzij via opspuiting in een rijpingsdepot waar het rijpt tot grond en weer onderdeel wordt van 

de bodem. Voor de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie wordt wel getoetst aan de 

kwaliteit van de ontvangende bodem.  

 

De toepassingsmatrix voor zeer licht verontreinigde grond/bagger ziet er dus als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

landbouw ja voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur # 

wonen (en recreatie) (nee) / ? ja ja ja ja # 

bebouwingslint (nee) / ? ja ja ja ja # 

industrie (en 

infrastructuur) 
(nee) / ? ja ja ja ja # 

rijkswegen en 

spoorlijnen 
(nee) / ? ja ja ja ja # 

grootschalige 

toepassing 
Ja ja ja ja ja # 

 
 
*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• (nee): toepassing van grond niet toegestaan vanwege te vuile klasse, maar bagger wel 
(generieke uitzondering bagger, klasse landbouw); 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 

• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 

5.4 Licht verontreinigde grond en bagger (kwaliteit Wonen) 

Grond of bagger wordt als licht verontreinigd gezien indien hierin voor een of meerdere stoffen 

de Lokale Maximale Waarden bagger/landbouw  worden overschreden, maar wel wordt 

voldaan aan de Lokale Maximale Waarde wonen. Licht verontreinigde grond of bagger is 

duurzaam geschikt voor toepassing in woon- en industriegebieden, mits de kwaliteit van de 
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partij grond vergelijkbaar is met de ontvangende bodem. De grond of bagger mag niet worden 

toegepast in ruimtelijke eenheden met de functies Landbouw en Natuur.  

 

De toepassingsmatrix voor licht verontreinigde grond/bagger ziet er dus als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

landbouw nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

wonen (en recreatie) nee / ? nee / ? voorkeur voorkeur voorkeur # 

bebouwingslint nee / ? nee / ? ja ja ja # 

industrie (en 

infrastructuur) 
nee / ? nee / ? ja ja ja # 

rijkswegen en spoorlijnen nee / ? nee / ? ja ja ja # 

grootschalige toepassing ja ja ja ja ja # 

 
*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 

• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 

5.5 Matig verontreinigde grond en bagger (kwaliteit Industrie) 

Grond/bagger wordt matig verontreinigd gezien  als hierin voor een of meerdere stoffen de 

Lokale Maximale Waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen worden overschreden, maar 

wel wordt voldaan aan de (Lokale) Maximale Waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie 

([L]MW-industrie). Matig verontreinigde grond of bagger is duurzaam geschikt voor toepassing 

in gebieden met de bodemfunctieklasse industrie: bedrijfs- en/of haventerreinen, spoorlijnen en 

hoofdwegen. Deze grond mag niet worden toegepast in ruimtelijke eenheden met de bodem-

functieklassen wonen, landbouw en natuur. 

 

De toepassingsmatrix voor matig verontreinigde grond of bagger ziet er dus als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

landbouw nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

wonen (en recreatie) nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

bebouwingslint nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

industrie (en 

infrastructuur) 
nee / ? nee / ? nee / ? ja ja # 

rijkswegen en spoorlijnen nee / ? nee / ? nee / ? ja ja # 

grootschalige toepassing ja ja ja ja ja # 

 
*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 
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• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 

5.6 Sterk verontreinigde grond en bagger  

Grond of bagger wordt als sterk verontreinigd gezien, indien hierin voor een of meerdere 

stoffen de (Lokale) Maximale Waarden industrie wordt overschreden. De partij grond of bagger 

dan niet toepasbaar in het kader van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Eventueel is 

herschikking van sterk verontreinigde grond mogelijk binnen de contouren van het geval van 

bodemverontreiniging, bijvoorbeeld onder een leeflaagconstructie, verharding of te realiseren 

bebouwing in het kader van de Wet bodembescherming.  

 

De toepassingmatrix voor sterk verontreinigde grond ziet er als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

landbouw nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

wonen (en recreatie) nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

bebouwingslint nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

industrie (en 

infrastructuur) 
nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

rijkswegen en spoorlijnen nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

grootschalige toepassing nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee 

 
*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 

• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 
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6 Tijdelijke toepassingen van grond en bagger 

6.1 Wijzigingen in wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving met betrekking tot tijdelijke toepassingen van grond is ingrijpend 

veranderd. In het Besluit bodemkwaliteit (art. 35) is alleen geregeld dat volstaan kan worden 

met een melding, en daarmee vrijstelling wordt verleend van de milieuvergunningenplicht van 

de Wet milieubeheer. Als enige voorwaarden worden gesteld: 

• de opslagperiode is niet langer dan 3 jaar; 

• de tijdelijke opgeslagen grond of bagger krijgt een “nuttige toepassing” zodra het 
depot wordt ontmanteld, ter plekke of elders. 

Depots die langer dan 3 jaar worden benut, worden gezien als inrichtingen in de zin van de 

Wet milieubeheer en zijn vergunningplichtig. 

 

In artikel 36, lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit is tevens geregeld dat tijdelijke uitname van 

grond uit de toepassing niet hoeft te worden gemeld, mits voldaan is aan de volgende 

voorwaarden: 

• de grond wordt niet tussentijds bewerkt (zeven mag wel); 

• de grond wordt teruggebracht op (ongeveer) dezelfde plaats onder dezelfde of 
soortgelijke omstandigheden. 

 

Gezien de zorgplichtartikelen in de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer is het 

stellen van aanvullende eisen aan tijdelijke depots onvermijdelijk. Immers deze zorgplicht-

artikelen stellen dat zoveel mogelijk schade aan het milieu of de bodem moet worden 

voorkomen. In de nu volgende paragrafen 6.2. en 6.3. is aangegeven welke aanvullende 

voorwaarden gaan worden gesteld bij meldingen van tijdelijke depots en uitplaatsingen. 

6.2 Tijdelijke uitplaatsingen en opslag nabij een werk 

Bij de uitvoering van straatrenovaties wordt veelal het straatcunet open gegraven voor 

onderhoud of vervanging van kabels, leidingen en/of verhardingen. Hierbij worden grond en 

nadere bodem materialen (en bouwstoffen) tijdelijk opzij gezet en na enige tijd op dezelfde 

plaats weer teruggeplaatst.  

 

Aanvullende eisen zijn nodig in de volgende situaties: 

• er is asbest aangetroffen in te verwijderen verhardingslagen of de onderliggende 
bodem boven de (gewogen) norm van 100 mg/kg d.s.; 

• het is op voorhand duidelijk dat de ontgraven grond verontreinigd is tot boven de 
interventiewaarde, of er zijn gevaarlijke stoffen in de bodem aanwezig; 

• de ontgraven grond leidt tot stankoverlast in de straat als gevolg van het uitdampen 
van vluchtige stoffen; 

• er liggen kwetsbare leidingen bloot in de ontgraving. 

 

Zodra dit soort situaties zich voordoen is een melding van de ontgraving noodzakelijk in het 

kader van de Wet bodembescherming (art. 28) en worden in dit kader aanvullende 

voorwaarden gesteld. 

 

Ook bij projecten voor bijvoorbeeld onderhoud of vervanging van bruggen en viaducten en 

baggerwerkzaamheden, of bij bouwprojecten, wordt geregeld grond ontgraven en opzij gezet 

voor hergebruik in het kader van het werk. Het gaat geregeld om grote hoeveelheden bodem-

materiaal (en/of bouwstoffen).  

Omdat dergelijke projecten langer duren (enkele jaren) en er meestal voldoende werkruimte is, 

is het stellen van de volgende aanvullende eisen wenselijk: 

• op basis van bodemonderzoek of een ander geldig bewijsmiddel moet duidelijk zijn dat 
het niet ernstig verontreinigde grond betreft;  
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• de gronddepots moeten zijn afgesloten met deugdelijke hekken van tenminste 2 meter 
hoog, zodat het bijstorten van afvalstoffen wordt voorkomen; 

• om stofoverlast door verstuiving te voorkomen, moeten gronddepots worden ingezaaid 
met gras, dan wel bespoten met een humuspreparaat dat verstuiven voorkomt, tenzij 
sprake is van humeuze en/of kleiige weinig verstuivinggevoelige grond; 

• bouwstoffen moeten gescheiden worden gehouden van ontgraven grond. 

6.3 Tijdelijke grond- en baggerdepots 

Gezien de toegestane toepassingsduur van maximaal 3 jaar voor tijdelijke depots en het soms 

opslaan van grote volumes grond of bagger is er een gerede kans op overlast voor 

omwonenden, zonder dat het Besluit hiervoor regels biedt. Ook moet overtollig water uit 

baggeropspuitingen worden geloosd. Verder is er geregeld een groot gebrek aan draagvlak bij 

omwonenden en/of milieugroepen voor nieuwe baggerdepots, vanwege vrees voor overlast 

en/of schade aan natuurwaarden. 
Aan meldingen van tijdelijke baggerdepots worden de volgende aanvullende eisen gesteld: 

• op basis van waterbodembodemonderzoek en/of een vastgestelde waterbodem-
kwaliteitskaart moet op voorhand duidelijk zijn dat het gaat om bagger, die na rijping 
nuttig kan worden toegepast; 

• als voor een of meerdere stoffen de (Lokale) Maximale Waarde Industrie wordt over-
schreden, moet aannemelijk worden gemaakt dat als gevolg van natuurlijke afbraak 
tijdens rijpingsproces de ontstane grond geschikt is voor nuttige toepassing; 

• er mag maximaal een laagdikte van 1 meter ongerijpte bagger in het spuitvak worden 
ingebracht; 

• de ongerijpte bagger moet voor opspuiting worden ontdaan van grove bijmengingen 
als pastic, piepschuim, hout, metalen en ander afval, zodat voldaan wordt aan de 
bijmengingseisen in paragraaf 4.1 van deze nota; 

• het overschot aan water in de opgespoten baggerspecie moet voldoen aan de 
lozingseisen voor oppervlaktewater (MTR-waarden) en via een bezinkbak worden 
afgelaten op het oppervlaktewater; 

• tevens dient bij het Waterschap te worden gemeld, dat er een wateroverschot gaat 
worden geloosd op het oppervlaktewater, waarbij met onderzoeks- of monitorings-
gegevens (achteraf) moet worden aangetoond dat aan de lozingseisen wordt voldaan;  

• als het depot dicht bij woonbebouwing ligt moet in overleg met omwonenden worden 
nagegaan of geen onaanvaardbare hinder ontstaat door vrachtauto’s, die de grond 
aan- en afvoeren, dan wel geur- of geluidoverlast vanuit het depot zelf; veelal is 
hiervan sprake als het depot zich tenminste 50 meter van woonbebouwing bevindt; 

• het baggerdepot moet zijn afgesloten met deugdelijke hekken van tenminste 2 meter 
hoog, teneinde het bijstorten van afvalstoffen te voorkomen; 

• het depot mag niet gelegen zijn binnen een grondwaterbeschermingsgebied, een 
natuurgebied of een ander gebied met bijzondere natuurwaarden. 

Tevens moet binnen 6 maanden worden aangegeven welke toepassing is voorzien na 

ontmanteling van een tijdelijk grond- of baggerdepot. 

 
Altijd milieuvergunningplichtig in het kader van de Wet milieubeheer zijn de volgende typen 

grond/baggerdepots: 

• doorgangsdepots waar langer dan 3 jaar bagger wordt opgespoten om na rijping weer 
te worden verwijderd ten behoeve van nuttige toepassing elders; 

• depots waar sterk, of zelfs ernstig verontreinigde bagger wordt opgespoten, waarbij  
voor een of meerdere stoffen de (Lokale) Maximale Waarde industrie wordt over-
schreden; 

• depots waarin bagger wordt opgespoten met visueel zichtbare resten asbest en/of 
ander grof of gevaarlijk afval; 

• depots, waarin bagger wordt opgespoten met meer dan 20% bijmenging van bodem-
vreemde materialen. 
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Voor depots met een capaciteit van minder dan 10.000 m
3
 is de gemeente het bevoegde 

gezag, bij meer dan 10.000 m
3
 de provincie. 
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7 Verzoeken voor aangepast beleid 

7.1 Binnengekomen verzoeken 

Van diverse instanties zijn verzoeken binnengekomen om voor een specifieke bodemfunctie of 

toepassing aangepast beleid vast te stellen, naast het gebiedspecifieke beleid, zoals dat in 

deze nota is geformuleerd. In dit kader gat het om de volgende verzoeken: 

• In een brief aan B&W van Rotterdam, d.d. 30 juni 2009 (lit. 32), van de Dienst Scheep-
vaart en Verkeer van Rijkswaterstaat, mede namens de Stichting Bodemsanering NS 
(SBNS) en Prorail. 

• Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond verzocht ruimere 
normen vast te stellen voor bagger uit de Maasmond en de westelijke havenbekkens, 
met het oog op nuttige toepassing ervan. 

• In een brief van 4 mei 2009 van Gemeentewerken Rotterdam aan de DCMR Milieu-
dienst Rijnmond is verzocht de mogelijkheden te beoordelen voor het toepassen van 
slappe grond, die is civieltechnisch zodanig is verbeterd door toevoeging reststoffen, 
dat deze geschikt geworden is voor stedelijke functies. 

Op basis van deze verzoeken is in deze nota aangepast beleid geformuleerd. 

7.2 Spoorlijnen 

Op de Bodemfunctiekaart Rotterdam zijn alle spoorlijnen (voor definitie zie hoofdnota) apart 

weergegeven. Hierop is de bodemfunctie Industrie van toepassing. 

Daarnaast zijn de aangegeven bodemkwaliteitsklassen voor de onderscheiden ruimtelijke 

eenheden niet van toepassing op (delen van) spoorlijnen, ook niet als een spoorvak binnen de 

omgrenzing van een ruimtelijke eenheid is gelegen, dan wel ligt op de grens van twee 

ruimtelijke eenheden met eenzelfde functieklasse. Veelal is de verzamelde historische 

informatie en de beschouwde dataset niet representatief voor de kwaliteit van de bodem 

binnen spoorlijntracés. Om de kwaliteit van toe te passen grond en/of een ontvangende bodem 

te bepalen zijn er twee mogelijkheden: 

• het opstellen van een bodemkwaliteitskaart door de (SB)NS van alle (of een deel van 
de) spoorlijnen op basis van eigen onderzoek, bij voorkeur op basis van de lokale 
normering, en deze in te dienen bij het gemeentebestuur ter vaststelling, of; 

• het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de (diffuse) bodemkwaliteit op de 
ontvangstlocatie, en deze voegen bij de melding van een gewenste toepassing. 

 

Net als andere meldingen zullen meldingen van toepassingen op spoorlijnen op reguliere wijze 

worden getoetst op zowel bodemkwaliteitsklasse als bodemfunctieklasse (industrie), ook als 

partijen grond van een spoorlijn elders in de regio worden gemeld voor toepassing. 

7.3 Rijkswegen 

De bodemkwaliteit langs rijkswegen (voor definitie zie hoofdnota) is sterk afwijkend van de 

omgeving als gevolg van de specifieke gebruiks- en ophooggeschiedenis en de run-off van het 

wegdek. Analoog aan de NS heeft Rijkswaterstaat de optie een bodemkwaliteitskaart te maken 

voor het rijkswegennet binnen het grondgebied van de gemeente Rotterdam, dan wel per 

project te kiezen voor een verkennend onderzoek als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de toe 

te passen grond en/of ontvangende bodem. Net als andere meldingen zullen meldingen van 

toepassingen op rijkswegen op reguliere wijze worden getoetst op zowel 

bodemkwaliteitsklasse als bodemfunctieklasse (industrie).  
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7.4 Onderhoudsbagger in het westelijke havengebied 

In lijn met de landelijke doelstelling tenminste 60% van alle vrijkomende onderhouds-

baggerspecie nuttig toe te passen, zoekt het Havenbedrijf Rotterdam naar mogelijkheden om 

onderhoudsbagger uit het Rotterdamse havengebied toepasbaar te maken voor de Tweede 

Maasvlakte, die inmiddels in aanleg is en in 2013 gereed moet komen. Hierbij bleek dat gerijpte 

onderhoudsbagger een te slecht civieltechnisch gedrag heeft om te kunnen worden ingezet 

voor grootschalige ophogingen, maar wel geschikt is voor de volgende toepassingen: 

• als “teelaarde” in bermen langs wegen, op spoortaluds en geluids/afschermingswallen; 

• voor ophogingen in een beperkte laagdikte (maximaal 1 meter) in de openbare ruimte, 
zoals de leidingen/wegenstrook ten noorden van het Slufterdepot (Hartelstrook); 

• voor tijdelijke afdekking/vastlegging van stuifgevoelig vers opgespoten zeezand. 

 
Omdat beoogd wordt vooral de meer kleiige niet verspreidbare specie uit meer oostelijk 

gelegen havenbekkens en de Nieuwe Maas te benutten, maakt de toets op de kwaliteit van de 

ontvangende (bijna) schone bodem deze door het Havenbedrijf gewenste toepassing feitelijk 

onmogelijk. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond daarom 

verzocht een minder strikte toets toe te staan op de kwaliteit van de onvangende bodem.  

 

Het Havenbedrijf  streeft naar toepassing van circa 150.000 m3 gerijpte/gescheiden bagger op 

Maasvlakte I en II, en eventueel ook Europoort, een volumegrootte die een efficiënt bedrijfs-

matig gebruik van rijpingsbekkens binnen/bij het Slufterdepot mogelijk maakt. 

Dit is alleen haalbaar als ruimere maximale waarden voor het westelijke havengebied gaan 

gelden. Voor de Eerste en Tweede Maasvlakte en Europoort (exclusief de Landtong) gelden de 

volgende ruimere lokale maximale waarden: 

 

 
parameter 

LMW-      

bagger/ 

haven 

maatgevende 

(lokale) norm 

 

parameter 

LMW-      

bagger/ 

haven 

maatgevende 

(lokale) norm 

zware metalen (mg/kg d.s. voor standaardbodem): 

antimoon 5,0 LMW-bagger/l.b. lood 200 LMW-bagger/l.b. 

arseen 30 LMW-bagger/l.b. molybdeen 60 LMW-bagger/l.b. 

barium 550 LMW-wonen nikkel 75 LMW-wonen 

beryllium [1,9] LMW-bagger/l.b. seleen 9,0 LMW-bagger/l.b. 

cadmium 3,0 < LMW-wonen thallium [2,6] LMW-bagger/l.b. 

chroom 80 LMW-bagger/l.b. tin 40 LMW-bagger/l.b. 

kobalt 25 LMW-bagger/l.b. vanadium 100 LMW-bagger/l.b. 

koper 100 LMW-wonen zink 500 > LMW-wonen 

kwik 2,0 LMW-bagger/l.b.    

overige anorganische stoffen (mg/kg d.s. voor standaardbodem): 

boor [55] LMW-bagger/l.b. cyanide-compl. 10 LMW-bagger/l.b. 

   thiocyanaten 10 LMW-bagger/l.b. 

organische stoffen (mg/kg d.s. voor standaardbodem): 

minerale olie 1.500* > MW-industrie som organotin 1,3 LMW-industrie 

PAK’s 11 LMW-wonen tributyltin 0,25 > LMW-wonen 

gechloreerde organische stoffen (mg/kg d.s. voor standaardbodem): 

α - HCH 0,15 LMW-bagger/l.b. tri-Cl-benzenen 0,65 LMW-bagger/l.b. 

β - HCH 0,10 LMW-bagger/l.b. tetra-Cl-benz. 0,22 LMW-bagger/l.b. 

γ - HCH lindaan 0,10 LMW-bagger/l.b. penta-Cl-benz. 1,4 LMW-bagger/l.b. 

DDT 0,30 LMW-bagger/l.b. hexa-Cl-benz. 0,22 LMW-bagger/l.b. 

DDE 0,20 LMW-bagger/l.b. tri-Cl-fenolen 1,0 LMW-bagger/l.b. 

DDD 0,20 LMW-bagger/l.b. tetra-Cl-fenolen 0,5 LMW-bagger/l.b. 

aldrin 0,075 LMW-bagger/l.b. penta-Cl-fenol 1,0 LMW-bagger/l.b. 

som drins 0,20 LMW-bagger/l.b. chloordaan 0,0050 LMW-bagger/l.b. 

som PCB’s 0,10 LMW-bagger/l.b. heptachloor 0,0050 LMW-bagger/l.b. 

dioxine (I-TEQ) 0,00012 = LMW-wonen hepta-Cl-epox. 0,0050 LMW-bagger/l.b. 
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parameter 

LMW-      

bagger/ 

haven 

maatgevende 

(lokale) norm 

 

parameter 

LMW-      

bagger/ 

haven 

maatgevende 

(lokale) norm 

ftalaten (mg/kg d.s. voor standaardbodem): 

DMP 9,2 LMW-wonen BBP 2,6 LMW-wonen 

DEP 5,3 LMW-wonen DHP 18 LMW-wonen 

DIBP 1,3 LMW-wonen DEHP 8,3 LMW-wonen 

DBP 5,0 LMW-wonen    

      

Legenda tabel: 

 * mits tenminste 50% oliefracties > C-20 

vet  normwaarde afwijkend van LMW-bagger/landbouw (LMW-bagger/l.b.) 

 

Generiek mag, analoog aan toepassingen van onderhoudsbagger in het landelijke gebied, alle 

gerijpte onderhoudsbagger uit het (westelijke) havengebied toegepast worden op de eerste en 

tweede Maasvlakte, en het Europoortgebied, die voldoet aan de lokale maximale waarden 

“landbouw/bagger”. Om voldoende hergebruik te faciliteren is voor een aantal stoffen een 

hogere norm bepaald, maximaal op het niveau van de (Lokale) Maximale Waarde “wonen” 

(LMW-wonen): barium, cadmium, zink, minerale olie, organotin en ftalaten. 

 

Voor minerale olie is een normwaarde gekozen boven het niveau van de (Lokale) Maximale 

Waarden wonen/industrie, in de wetenschap dat de aanwezige oliecomponenten veelal zwaar 

(> C-20) zijn en daardoor immobiel, en binnen 10 jaar de bagger alsnog aan de (Lokale) 

Maximale Waarde wonen/industrie gaat voldoen door natuurlijke afbraak tijdens/na rijping. Om 

dit zeker te stellen is alleen toepassing boven het grondwater toegestaan; bij toepassing onder 

het grondwater moet worden voldaan aan de (Lokale) Maximale Waarde wonen/industrie. 

 

7.5 Bewerkte grond en bagger 

In toenemende mate worden grond en bagger bewerkt om een verbeterd “grondproduct” te 

krijgen, bijvoorbeeld een verbeterde vruchtbaarheid of een beter civieltechnisch gedrag. Om dit 

te bereiken kan sprake zijn van een of meerdere van de volgend bewerkingen: 

• het mengen van partijen grond, bijvoorbeeld voor de productie van teelaarde door 
middel van menging van partijen klei, zand en veen; 

• het samenvoegen van kleine restpartijen grond om deze als één partij elders toe te 
passen, bijvoorbeeld de inzameling van restpartijen grond uit particuliere tuinen door 
de brengstations van de ROTEB; 

• het mengen van meststoffen door partijen grond, bijvoorbeeld blad- of GFT-compost, 
dan wel gecomposteerde organische industriële reststromen. 

 

Alleen het zeven van grond, bedoeld om allerlei bijmengingen te verwijderen, valt niet onder 

het begrip “bewerken” in de zin van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 

 
Samenvoegen en weer splitsen van partijen grond 

 

In de Regeling bodemkwaliteit is aangegeven dat partijen grond mogen worden gemengd ten 

behoeve van de productie van een specifiek toepasbaar grondproduct, mits alle deelpartijen 

apart zijn gecertificeerd door middel van een toegestaan bewijsmiddel. Zowel vastgestelde 

bodemkwaliteitskaarten als partijkeuringen conform een BRL voldoen als bewijsmiddel.  

Als partijen grond zijn samengesteld uit deelpartijen, afkomstig van meerdere bodemzones, 

moet de partij als geheel worden gekeurd, om te bezien of toepassing elders mogelijk is. Hierbij 

is het waarschijnlijk en (anders dan in de BRL-9335) acceptabel dat de kwaliteit op basis van 

een partij(uit)keuring schoner blijkt te zijn dan de op basis van een bodemkwaliteitskaart 

beoordeelde kwaliteit van gemengde deelpartijen. 
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Het samenvoegen van partijen uit verschillende bodemzones is alleen toegestaan als dit om 

functionele en doelmatigheidsredenen noodzakelijk en/of onvermijdelijk is. Partijen grond, 

groter dan 500 m3 (750 ton), mogen niet worden samengevoegd met partijen uit andere 

bodemzones. Gescheiden keuring van deze partijen grond wordt doelmatig geacht.  

Als partijen zijn samengevoegd op basis van bovenstaande regels, zal ook uitlevering van 

deelpartijen uit deze samengestelde partijen worden toegestaan (vrijstelling van eis in de BRL-

9335). Hierbij moet wel vooraf een goede menging van de samengevoegde deelpartijen 

hebben plaatsgehad.  

 
Toevoegen van organische meststoffen aan grond 

 

In toenemende mate worden organische meststoffen aan grond toegevoegd, met als doel deze 

geschikt te maken voor specifieke toepassingen. De toegevoegde meststoffen voldoen aan de 

kwaliteitseisen, zoals opgenomen in een uitvoeringsregeling onder de Meststoffenwet (lit. 10), 

waarin specifieke kwaliteitsnormen zijn opgenomen voor de volgende meststoffen: 

• zuiveringsslib; 

• compost(producten); 

• anorganisch fosfaat, stikstof- en kalimeststoffen; 

• andere organische meststoffen. 

 

Als aan deze vereisten wordt voldaan en aan de maximaal toelaatbare fosfaat- en stikstofgift, 

wordt door de wetgever verondersteld dat is voldaan aan de vereisten van het Besluit en de 

Regeling bodemkwaliteit. Het gewijzigd Uitvoeringsbesluit meststoffen (lit. 24), art 17, lid 3, 

schrijft voor dat voor de bereiding van het samengestelde grondproduct altijd schone grond 

moet worden gebruikt en maximaal 0,5% bodemvreemde bijmengingen mag bevatten. 

 

Daarnaast schrijft de Meststoffenwet voor dat het bereide product maximaal 10% organische 

stof mag bevatten, zodat “overbemesting” van grondproducten wordt voorkomen. Omdat het 

hier gaat om door de mens gemaakte organische meststoffen, geldt deze eis niet voor 

toegevoegd organisch bodemmateriaal, bijvoorbeeld veen of venige klei. 

 

Uitgaande van de situatie, waarbij een compostproduct is bereid met grond, die net aan de 

(lokale) achtergrondwaarden voldoet, en compost/zuiveringsslib die nog net aan de maximaal 

toelaatbare gehalten uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voldoet, ontstaat grond die 

weliswaar niet meer voldoet aan de (lokale) achtergrondwaarden, maar wel (ruimschoots) aan 

de lokale maximale waarden landbouw. Analoog aan toe te passen bagger, die net niet schoon 

is, maar wel aan de lokale maximale waarden landbouw voldoen, zal ook de toepassing van 

deze samengestelde grondproducten worden toegestaan. 

 
Verbeteren van grond/bagger met specifieke (rest)stoffen 

 

Om de toepassingsmogelijkheden van slappe grond en bagger te vergroten, bestaat er 

behoefte hieraan cementachtige reststoffen (dan wel cement of kalk) toe te voegen. Daarnaast 

kan het ook gaan om verbetering van grondeigenschappen met andere specifieke stoffen. In 

de Nota van toelichting bij het Besluit bodemkwaliteit is vermeld dat dergelijke samengestelde 

grond onder noemer “stabilisaten” valt en als bouwstof moet worden aangemerkt, zonder dat 

hierbij onderscheid wordt gemaakt tussen minder of meer dan 20% bijmenging.  

 

Per melding zal worden beoordeeld of een verbeterd grondproduct toepasbaar is op basis van 

het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Vooralsnog worden alleen toepassingen, die terug-

neembaar zijn uit de bodem, toegestaan. 

 
Grondreiniging/rijping en scheiding van zand uit bagger 

 

Gereinigde grond en zand, verkregen door rijping van bagger en/of afscheiding ervan uit 

slibrijke bagger of kleiige grond, moet altijd per partij worden gekeurd conform een van de 
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hiervoor in aanmerking komende bewijsmiddelen (zie paragrafen 4.3 en 4.5). Als bagger als 

gerijpte grond wordt uitgekeurd, betreft het een van de bewijsmiddelen voor landbodem.  

Als keuring in ongerijpte vorm plaatsvindt, kan een waterbodembewijsmiddel worden benut, 

maar moet wel (minimaal) het landbodem pakket worden aangehouden, als een landbodem 

toepassing wordt beoogd.  
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8 Meldingsprocedures 

8.1 Het doen van meldingen 

 
Alle meldingen in het kader van het Besluit/Regeling Bodemkwaliteit moeten digitaal worden 

gedaan via de website van AgentschapNl/Bodem+ 

(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).  

 

In het kader van deze elektronische melding worden de volgende gegevens gevraagd: 

• adresgegevens (en kaartje) van de herkomstlocatie van een partij grond; 

• adresgegevens (en kaartje) van de toepassingslocatie; 

• het bevoegde gezag; 

• aard van het toe te passen materiaal (grond, bagger, bouwstof) en toepassingstype 
(beleidskader toepassing); 

• bodemfunctie van de toepassingslocatie; 

• bodemfysische gegevens (lutum- en humusgehalte, % bijmenging afval en puin) en 
bodemkwaliteitsklasse van de toe te passen grond/bagger; 

• volume (ton of m
3
) en aard (grond, bagger, bouwstof) van een toe te passen partij; 

• start- en einddatum toepassing; 

• naam en adres van de toepasser, en/of naam, telefoonnummer en e-mailadres van de 
melder/contactpersoon; 

• aard/herkomst van de beschikbare bewijsmiddelen voor de toe te passen partij en de 
toepassingslocatie, eventueel toe te voegen in een bijlage (rapporten 
bodemonderzoek en/of partijkeuring). 

 

Voor tijdelijke opslagdepots, moet ook de duur van de opslag en de eindbestemming van de 

grond/bagger in meldingsgegevens zijn opgenomen. Als nog niet alle gevraagde gegevens 

beschikbaar zijn, kan al wel een elektronische melding worden gedaan. Het bevoegde gezag 

zal deze melding echter pas gaan beoordelen als de ontbrekende gegevens alsnog zijn 

aangeleverd. 

 

Een melding van het toepassen van grond moet tenminste vijf dagen voor de daadwerkelijke 

toepassing elektronisch zijn gemeld. Bodem+ stuurt deze melding ter beoordeling geautomati-

seerd door naar de DCMR, die namens de gemeente Rotterdam de melding beoordeelt. 

 
In de volgende gevallen behoeft niet te worden gemeld: 

• kleine partijen grond < 50 m
3
; 

• de toepassing van grond of bagger door particulieren (op eigen kavel); 

• de toepassing van grond/bagger binnen een landbouwbedrijf als het landbouwkundige 
gebruik op het herkomstperceel vergelijkbaar is met het perceel van toepassing; 

• het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over hieraan grenzende percelen 
(tenzij het vermoeden bestaat dat deze niet voldoet aan de maximale waarden voor 
kwaliteitsklasse A). 

 

De toepassing van schone grond en bagger moet op grond van het besluit en de Regeling 

bodemkwaliteit ook worden gemeld, zover niet wordt voldaan aan de hierboven vermelde 

voorwaarden. 

8.2 Verantwoordelijkheden meldingsplichtige 

Bij het toepassen van grond en/of bagger is de toepasser de (eerst)verantwoordelijke voor het 

tijdig melden van de beoogde toepassing (dan wel de terreineigenaar en/of huurder en/of 

gebruiker). De melder dient vooraf na te gaan of eigenaar akkoord gaat met de beoogde 

toepassing. Immers, deze neemt de verantwoordelijkheid over voor de toegepaste grond of  
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bagger als de toepassing is gerealiseerd. De melder dient ook vooraf na te gaan of de 

toepassing functioneel is.  

 

8.3 Beoordeling meldingen 

De gemeente moet binnen 5 werkdagen na melding beoordelen of de beoogde toepassing past 

binnen de toepassingscriteria van Besluit en Regeling bodemkwaliteit en het van toepassing 

zijnde gebiedspecifieke beleidskader. Meldingen worden beoordeeld bij het Expertisecentrum, 

bureau Bodem Toetsing, van de DCMR. Hier draagt men ook zorg voor registratie van de 

melding. 

 

Zonder tegenbericht mag vijf werkdagen na melding de toepassing plaatsvinden. Dit laat 

onverlet dat handhavingsacties kunnen volgen als er gerede twijfel is aan correcte melding of 

toepassing van partijen grond of bagger. 

 

Aan de gemeente Rotterdam gerichte meldingen worden door de DCMR Milieudienst Rijnmond 

(Bodembureau Toetsing) binnen 5 werkdagen beantwoord via een e-mailbericht, waarin is 

aangegeven of de toepassing doorgang kan vinden of niet, tenzij er sprake is van de melding 

van toepassing van schone grond/bagger. 
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1 Algemene kaders 

1.1 Aanleiding 

 
Op 1 juli 2008 zijn het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit volledig in werking getreden voor 
het toepassen van grond en bagger op of in de landbodem en de toepassing van bouwstoffen 
op landbodem of in water. Met de invoering van deze regelgeving is ook het stoffenpakket 
herzien, waarop in het kader van partijkeuringen en verkennend bodemonderzoek standaard 
wordt onderzocht. Het nieuwe stoffenpakket geldt ook voor de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 
(lit. 29). Met de herziening van de Circulaire Bodemsanering per 1 april 2009 zijn verder ook de 
interventiewaarden bodemsanering voor grond herzien en afgestemd op de normering zoals 
opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit. 

 
Vanwege de ingrijpende herziening van de wet- en regelgeving voor het toepassen van grond, 
bagger en bouwstoffen, is het noodzakelijk ook de nota “Actief Bodem- en Bouwstoffenbeheer 
Rotterdam uit 2003 ingrijpend te herzien. Deze nota wordt vervangen door een nieuwe nota 
“Actief Bodem- en Baggerbeheer”, omdat het toepassen van bagger op de droge bodem onder 
de nieuwe regelgeving is gebracht en de gemeente Rotterdam heeft besloten gebiedspecifiek 
beleid in te voeren voor het toepassen van grond en bagger.  

 

Als gevolg van de herziene wet- en regelgeving en de hieraan gekoppelde protocollen en 

normen, is ook in 2010 een start gemaakt met de herziening van het Gezamenlijk Bodem-

saneringsbeleid. 

1.2 Doelstellingen nota 

 
In deze beleidsnota wordt het gebiedsspecifieke beleid ten aanzien van het hergebruik van 

grond en baggerspecie beschreven, waarvoor de gemeente Rotterdam bevoegd gezag is. Het 

beleid is dus alleen van toepassing binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam. Het 

betreft hergebruik van grond op of in de droge (land)bodem, dus exclusief buitendijkse 

terreinen die periodiek overstromen (uiterwaarden, kwelders, zandplaten), grootschalige 

toepassingen op de droge (land)bodem, het op de kant zetten van baggerspecie, dan wel het 

opspuiten van baggerspecie in depots op de droge (land)bodem ten behoeve van toepassing 

ter plekke of elders.  

Deze nota bevat geen beleid voor de toepassing van grond en/of bagger in oppervlaktewater 

(bevoegd gezag: Waterschap of Rijkswaterstaat) of het toepassen van bouwstoffen op de 

bodem of in het oppervlaktewater. 

 
Het toepassen van grond of baggerspecie kan plaatsvinden volgens het generieke of het 

gebiedsspecifieke kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Het gebiedsspecifieke kader is nader 

uitgewerkt in deze nota, waarbij binnen de normenkaders van de “risico-toolbox bodem” het al 

vanaf 1999 gevoerd beleid zoveel mogelijk wordt voortgezet. Daarbij ontstaan de volgende 

voordelen: 

• de toetsing van meldingen wordt vereenvoudigd; 

• de normering wijzigt slechts marginaal, zodat hergebruik van grond niet of nauwelijks 
wordt beperkt; 

• er kan op keuringskosten worden bespaard, omdat vaker dan tot nu toe de beter 
onderbouwde Bodemkwaliteitskaart kan worden benut als bewijsmiddel. 

 

Het beleid voor hergebruik van bagger op de droge bodem wordt in deze nota zoveel mogelijk 

in lijn gebracht met de toepassing van droge grond op de landbodem. Daarom heeft de 

gemeente Rotterdam gekozen voor de ontwikkeling gebiedspecifieke normen voor de 
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toepassing van grond of bagger op de landbodem, de Lokale Maximale Waarden (LMW-) 

bagger/landbouw. 

Deze normering geldt niet voor het direct op de kant zetten van natte ongerijpte baggerspecie 

(verspreiden van bagger); hiervoor geldt het generieke beleid. 

 
Tevens is de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam herzien. Dit was niet alleen nodig vanwege de 

gewijzigde eisen, die worden gesteld in het kader van het Besluit en de Regeling 

bodemkwaliteit in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten 2007 (lit. 29), maar ook omdat de laatste 

versie van de bodemkwaliteitskaart was vastgesteld in 2002 en daarmee verouderd is. De 

nieuwe Bodemkwaliteitskaart kan onder een aantal voorwaarden als bewijsmiddel worden 

gebruikt, zodat niet voor iedere toepassing een bodemonderzoek of een partijkeuring nodig is. 

Hierdoor kan er worden bespaard op onderzoekskosten. 

 

De herziene Bodemkwaliteitskaart Rotterdam omvat ook de voormalige gemeente Rozenburg, 

die sinds maart 2010 als nieuwe deelgemeente bij Rotterdam is gevoegd. In 2012 is de 

Bodemkwaliteitskaart Rozenburg 2006 herzien conform de nieuwe eisen en toegevoegd aan 

de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2012. 

 

Het toepassen van grond of bagger, die niet voldoen aan de (lokale) maximale waarden 

industrie, kan niet plaatsvinden onder de regels van deze beleidsnota. Deze toepassingen 

vallen onder de saneringsregeling van de Wet bodembescherming, nader uitgewerkt in het 

Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland (BOBEL, lit. 11). 
 

De nota is bedoeld voor aannemers, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, gemeentelijke 

diensten, waterschappen en Rijkswaterstaat, en andere grondeigenaren en -gebruikers, kortom 

voor iedereen die met (her)gebruik van bagger en/of grond te maken heeft.  

 

Deze nota geldt tevens als bodembeheerplan voor de gemeente Rotterdam. Het Besluit 

bodemkwaliteit stelt een dergelijk plan als randvoorwaarde bij het hanteren van gebiedspecifiek 

beleid. 

Omdat voor de nieuwe deelgemeente Rozenburg de Bodemkwaliteitskaart nog niet voldoet 

aan de nieuwe eisen, kan hier het gebiedspecifieke beleid nog niet gaan gelden. Hier is 

vooralsnog de generieke normering van toepassing (zie Regeling Bodemkwaliteit, bijlage B, 

tabel 1). 

1.3 Aandachtspunten 

 
De nota voorziet in een duidelijke en uniforme uitvoeringspraktijk in combinatie met eenduidige 

invulling van de beleidsruimte voor de gemeente. Het gaat om de volgende aspecten: 

• de wijzingen in wet- en regelgeving (hoofdstuk 2); 

• de hoofdlijnen van het gebiedspecifieke beleid, zoals uitgewerkt in de herziene 
bodem(functie-/kwaliteits-/toepassings-)kaarten (hoofdstuk 3); 

• de definities van en de relaties tussen de begrippen bouwstof, bodemmateriaal, grond 
en bagger (hoofdstukken 4.1 t/m 4.3); 

• toegestane bewijsmiddelen en de onderlinge relaties en hiërarchie (hoofdstukken 4.4 
en 4.5), en de hierbij te hanteren stoffenpakketten (hoofdstuk 4.6); 

• de toepassing van grond en bagger als bodem (hoofdstuk 5); 

• de overige toepassingen van grond en bagger, grootschalig of tijdelijk (hoofdstuk 6); 

• de meldingsprocedures voor het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen 
conform de nieuwe richtlijnen van AgentschapNl (hoofdstuk 7). 

 

In de bijlagen wordt nader ingegaan op de gemeentelijke visie op grondverzet (bijlage A), de 

afleiding van lokale maximale waarden (bijlagen B en C), en de herziening van de 

Bodemkwaliteitskaart Rotterdam (bijlage D). 
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen de wet- en regelgeving besproken, die relevant is voor het 

toepassen op landbodem van grond of bagger. Met de invoering van het Besluit en de 

Regeling bodemkwaliteit is ook andere wet- en regelgeving gewijzigd, onder andere die over 

het toepassen van meststoffen, waaronder bemeste zwarte grond en soortgelijke 

grondproducten. Daarnaast is de regelgeving betreffende de registratie en controle van 

transport van grond, bagger en bouwstoffen gewijzigd, en de normering in het kader van de 

Wet bodembescherming. 

 

De wijzigingen in wet- en regelgeving beogen de toepassing van grond en bagger te vereen-

voudigen. De nieuwe regelgeving kent wel een complexe systematiek voor de ontwikkeling van 

gebiedsspecifiek beleid, die is vertaald in lokale normwaarden voor het toepassen van grond 

en bagger. 

2.2 Besluit en Regeling bodemkwaliteit 

 
Op 1 juli 2008 zijn het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit (lit. 30 en 32) volledig in werking 
getreden voor het toepassen van grond en bagger op of in de landbodem en de toepassing van 
bouwstoffen op landbodem of in water. Deze nieuwe regelgeving vervangt de volgende 
besluiten en regelingen: 

• het Bouwstoffenbesluit, in werking getreden in 1999 en voor het laatst herzien in 2006; 

• de Ministeriële Vrijstellingsregeling grondverzet, eveneens in werking sinds 1999; 

• het Besluit Vrijstellingen stortverbod buiten Inrichtingen, voor wat betreft het op de kant 
zetten van bagger, laatst gewijzigd in 1994; 

• de Regeling klassenindeling onderhoudsbaggerspecie, in werking sinds eind 1993; 

• het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (KWALIBO), in werking sinds 1 juli 2007 
en in gewijzigde vorm opgenomen in de nieuwe regelgeving. 

 

De gemeente Rotterdam heeft besloten gebiedspecifiek beleid te ontwikkelen, vanuit de wens 

het tot dan toe gevoerde beleid zoveel mogelijk voort te zetten, maar ook om verdere 

vereenvoudiging van de uitvoeringspraktijk te bereiken. Belangrijke innovaties van de nieuwe 

regelgeving en het lokale beleid zijn: 

• Grond is uit de bodem afkomstig, en kan weer onderdeel van de bodem worden bij 
hergebruik. 

• Naast een toets op vergelijkbaarheid met de ontvangende bodem, vindt ook een 
bodemfunctietoets plaats.  

• De toets op vergelijkbaarheid met de ontvangende bodem is sterk vereenvoudigd. Op 
basis van normwaarden is de ontvangende bodem in functie- en kwaliteitsklassen 
ingedeeld en de toe te passen grond in kwaliteitsklassen. Zie hoofdstuk 3 en bijlage, 
paragraaf 2. 

• Via lokale maximale waarden (LMW’s) wordt direct aan eenduidige normen getoetst. 
Voor de toets op schone grond gelden de generieke achtergrondwaarden en de hierbij 
behorende toetsregels. In hoofdstuk 3.3 zijn alle normen vermeld en de hierbij 
geldende lutum/humus correctieformules; 

• Het beleid voor het toepassen van bagger op de droge (land)bodem is vrijwel gelijk 
aan het beleid voor het toepassen van grond op basis van dezelfde normwaarden en 
indeling in kwaliteitsklassen, zodat een eenduidiger en transparant beleidskader is 
ontstaan. Wel blijft voor het direct op de kant zetten van natte bagger het generieke 
beleid en de hierbij geldende normering van kracht. 
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• Met de bodemfunctiekaart is een eenduidige indeling gemaakt in functieklassen voor 
bodemgebruik en bodemkwaliteit.  

 

In deze beleidsnota is ook de afbakening met de Wet bodembescherming, van belang voor 

hergebruik van alle grond, die niet aan de Lokale Maximale Waarde (LMW-)industrie voldoet, 

helder beschreven.  

 

Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit kennen de volgende aanvullende eisen aan het 

toepassen van grond en bagger (en bouwstoffen): 

• toepassingen van grond en bagger moeten worden gemeld, ook voor schone grond 
(zie hoofdstuk 8); 

• bij de melding moeten representatieve bewijsmiddelen worden verstrekt. In hoofdstuk 
4.4. wordt nader ingegaan op de onderlinge relaties tussen en de hiërarchie van 
bewijsmiddelen; 

• anders dan onder het Bouwstoffenbesluit moeten in grootschalige toepassingen grond 
of bagger en bouwstoffen voortaan gescheiden worden toegepast om vermenging te 
voorkomen en gescheiden terugname mogelijk te maken; 

• als de kwaliteit van grond of bagger niet voldoet aan de (lokale) maximale waarde 
industrie, is toepassing op of in de bodem niet toegestaan. Eventueel kan wel 
herschikking in het kader van een goedgekeurd saneringsplan plaats vinden. 

 

De meldingsplicht is niet van toepassing op particulieren, die grond toepassen in de eigen tuin, 

en agrarische ondernemers die grond toepassen op het eigen landbouwbedrijf als het gaat om 

kavels met teelt van vergelijkbare gewassen. De meldingsplicht is in beperkte mate van 

toepassing op hoeveelheden schone grond groter dan 50 m
3
; in dat geval moet alleen de 

toepassingslocatie worden gemeld.  

 

Voor het toepassen van grond en bagger op de droge (land)bodem is de gemeente het 

bevoegde gezag, tenzij er sprake is van het toepassen van grond binnen een vergunning-

plichtige inrichting, aangewezen krachtens artikel 1.1, lid 3 van de Wet milieubeheer, waarvoor 

de Provincie (dan wel het Rijk) bevoegd gezag is.  

 
Alle buitendijkse/buitenkaadse bodems, zover ze niet overstromingsvrij worden/ of zijn 

opgehoogd, worden gerekend tot de waterbodem. De gemeente is hiervoor niet het bevoegde 

gezag. Het betreft de volgende situaties: 

• buitendijkse gronden langs de rivieren en zee, gelegen onder NAP+2,75 meter, zodat 
deze periodiek overstromen. Rijkswaterstaat (directies Benedenrivieren en Noordzee) 
is hier het bevoegde gezag en heeft deze terreinen op kaartbeelden vastgelegd; 

• buitenkaadse gronden langs boezemwateren, zover niet opgehoogd tot 50 cm boven 
boezempeil. Hiervoor is een waterschap het bevoegde gezag; 

• de waterbodem in oppervlaktewater, waarvoor Rijkswaterstaat (grote rivieren, buiten-
dijkse havens en Noordzee) bevoegd gezag is, dan wel een van de waterschappen 
(binnenwateren en aanliggende havens). 

 

Voor alle binnendijkse wateren binnen Rotterdams ten noorden van de Nieuwe Maas – Nieuwe 

Waterweg is het Hoogheemraadschap Delfland bevoegd gezag, zover ten noorden of ten 

westen van de Landscheidingsweg – Doenkade – Schie – Delfshavense Schie – Coolhaven. 

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is bevoegd gezag voor de 

binnendijkse wateren die ten zuiden of ten oosten hiervan zijn gelegen. Voor alle binnendijkse 

wateren binnen Rotterdam ten zuiden van de Nieuwe Maas – Scheur – Nieuwe Waterweg is 

het Waterschap Hollandse Delta bevoegd gezag. 

 

De toepassingen in water of niet-overstromingsvrije buitendijkse/buitenkaadse gebieden, die 

zodanig zijn dat het oppervlaktewater verdwijnt, dan wel de toepassingslocatie is na toepassing 

wel overstromingsvrij, worden alsnog landbodem en vallen daarmee onder de bevoegdheid 

van de gemeente. 
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Bij dergelijke toepassingen wordt in het kader van de Waterwet getoetst of voldoende bergend 

vermogen in het oppervlaktewatersysteem aanwezig blijft. Als dit niet het geval is, kan het 

Waterschap of Rijkswaterstaat eisen dat elders compenserend oppervlaktewater wordt 

gegraven, dan wel compenserende overstroombare zones worden gerealiseerd.  

2.3 Wet bodembescherming 

 
Met de komst van de Wet bodembescherming op 1 januari 1987 werd de zorgplicht 

geïntroduceerd, bedoeld om bodemverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Bodem-

verontreiniging die na 1 januari 1987 wordt veroorzaakt, dient zo snel en zo volledig mogelijk te 

worden verwijderd. Daarnaast ziet de zorgplicht toe op handelingen op of in de bodem, zoals 

omschreven in de artikelen 6 t/m 11 van de Wet bodembescherming.  

Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit (lit. 30 en 32) zijn te beschouwen als een nadere 

uitwerking van de zorgplicht met betrekking tot hergebruik van licht verontreinigde (beneden de 

lokale maximale waarden industrie) grond en bagger, omdat de hierin gestelde regels tot doel 

hebben de kwaliteit van bodem en water te beschermen. Als hieraan niet wordt voldaan, is er 

sprake van overtreding van de zorgplicht. 

 

Indien op grond van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit geen regels kunnen worden 

gesteld aan bepaalde toepassingen, maar wel milieuschade kan optreden bij toepassing van 

grond of bagger, is vanuit de zorgplicht de toepassing niet toelaatbaar. Hierbij moet gedacht 

worden aan bijvoorbeeld de volgende situaties: 

• grond of bagger met een zodanig gehalte aan fosfaat of stikstof, zodat overschrijding 
van de normering gaat optreden in grond- en/of oppervlaktewater; 

• grond of bagger, verontreinigd met andere niet genormeerde stoffen, met overschrij-
ding van normen in grond- en/of oppervlaktewater als gevolg. 

 

Relevante waternormen zijn, de drempelwaarden voor grondwater en de milieukwaliteitseisen 

voor oppervlaktewater, zoals vastgelegd in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (lit. 

67), en de hierin eveneens opgenomen richt- en streefwaarden voor oppervlaktewater, bedoeld 

voor de bereiding van drinkwater. 

 

Met invoering van de saneringsregeling in de Wet bodembescherming per 15 mei 1994 zijn 

regels ingevoerd voor de omgang met en sanering van historische gevallen van bodemveront-

reiniging (veroorzaakt voor 1 januari 1987). Het voornemen om te saneren of het verrichten van 

handelingen, waarbij een historische bodemverontreiniging wordt verplaatst of verminderd, 

moet vooraf worden gemeld. Indien het gaat om niet ernstige bodemverontreiniging kan 

melding in het kader van de Wet bodembescherming achterwege blijven, indien bij toepassing 

een melding op grond van het Besluit bodemkwaliteit is gedaan. 

 

Vanaf 2006 staat de Wet bodembescherming ook functionele sanering van historische 

verontreinigingen toe, waarbij op grond van een goedgekeurd saneringsplan herschikking van 

ernstig verontreinigde grond onder een isolerende verharding- of leeflaagconstructie mogelijk 

is. Ook het herschikken van grond, die niet toepasbaar is in het kader van het Besluit bodem-

kwaliteit (overschrijding een of meerdere lokale maximale waarden industrie), kan in het kader 

van een goedgekeurd saneringsplan worden toegestaan. Het Gezamenlijk bodemsanerings-

beleid 2003 stelt hieraan wel aanvullende eisen. Veelal wordt schone, dan wel licht 

verontreinigde grond of (gerijpte) bagger) toegepast voor het aanvullen van ontgravingsputten, 

dan wel de aanleg van leeflagen. Naast de melding van het voornemen tot saneren in het 

kader van de Wet bodembescherming, moet de toe te passen grond, 5 dagen voor de beoogde 

aanvulling of ophoging van de bodem worden gemeld in het kader van het Besluit bodem-

kwaliteit (bij zogenaamde BUS-saneringen kan deze melding achterwege blijven). 

 
In hoofdstuk 11 (deel 1) van het Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid Zuid-Holland is daarom 

een beleidsmatige koppeling opgenomen met de normering betreffende toepassing van licht 
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verontreinigde grond en bagger. Deze nota wordt in 2011 herzien en aangepast aan het Besluit 

en de Regeling bodemkwaliteit.  

2.4 Meststoffenwetgeving 

 
Vanaf 2005 is via diverse wijzigingen de meststoffenregelgeving ingrijpend gewijzigd. Op 1 

januari 2006 is de herziene Meststoffenwet in werking getreden (lit. 25). In hoofdstuk II van 

deze wet zijn regels opgenomen over de verhandeling van meststoffen, die in 2007 nader zijn 

uitgewerkt in een besluit (lit. 31). In het kader van de chemische kwaliteit van meststoffen, en 

daarmee ook voor het bereiden van grondproducten als teelaarde, bomengrond en compost, 

zijn de volgende veranderingen relevant: 

• het besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM) is per 1 januari 
2006 vervallen, en daarmee ook het begrip “zwarte grond”; 

• in het nieuwe gewijzigde Uitvoeringsbesluit meststoffenwet zijn regels opgenomen over 
het verhandelen van meststoffen, inclusief milieukwaliteitsnormen voor zware metalen 
en organische stoffen; 

• daarnaast is in dit uitvoeringsbesluit aangegeven dat de Minister van Landbouw bij 
ministeriële regeling bepaalde stoffen kan aanwijzen, die zonder milieu- en/of 
landbouwkundige bezwaren kunnen worden verhandeld als meststof en/of kunnen 
worden benut bij de productie van mestproducten. Vooralsnog is deze regeling nog 
niet opgesteld. 

  

Genoemde regelgeving is relevant voor de eisen, die aan meststoffen en compostproducten 

worden gesteld, indien deze worden toegepast in samengestelde grondproducten. Deze vallen 

onder de regels van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Indien voldaan is aan de eisen 

van de Meststoffenwet (en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen), mag worden 

verondersteld dat bij de bereiding van grondproducten in het kader van het Besluit- en de 

Regeling bodemkwaliteit geen overschrijding van normen optreedt. 

2.5 Wet milieubeheer 

 
De Wet milieubeheer bevat uitgebreide regelgeving over het verwijderen van afvalstoffen. Op 

grond van Europese regelgeving wordt het begrip afvalstof ruim gedefinieerd. Alle (bodem) 

materialen, die een negatieve economische waarde hebben en waarvan men zich wil ontdoen, 

moeten worden beschouwd als afvalstof. Daarom moet grond en bagger, die men elders weer 

nuttig wil gaan toepassen, worden beschouwd als een afvalstof. Dit geldt alleen niet voor 

primaire winningen van zand of grond. 

 

In artikel 1.1, lid 7 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat bij Algemene maatregel van 

bestuur nuttige toepassingen kunnen worden vrijgesteld van het regiem voor de verwijdering 

van afvalstoffen. Dit is geregeld in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit voor grond, 

bagger en steenachtige bouwstoffen. Hiermee wordt ook vrijstelling gegeven van het verbod 

om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting op of in de bodem te 

brengen (artikel 10.2). Werken waarin grond of bagger wordt toegepast, kunnen op grond van 

het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (lit. 6) tevens vergunningplichtig zijn in het kader van 

de Wet milieubeheer. Het betreft veelal grootschalige toepassingen, die gedurende een reeks 

van jaren (dus veel langer dan 6 maanden) operationeel zijn, die bedrijfsmatig van karakter zijn 

en daarmee voldoen aan het begrip “inrichting”. In de milieuvergunning worden eisen gesteld, 

die niet geregeld zijn in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Daarbij moet worden 

gedacht aan geluidshinder, stank, stof en bijvoorbeeld verwijdering van afvalwater. Als wordt 

voldaan aan de eisen van Besluit en Regeling bodemkwaliteit, zijn de volgende specifiek 

benoemde toepassingen vrijgesteld van de bepalingen in het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit: 
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• het op de kant zetten van bagger; 

• tijdelijke (korter dan 3 jaar) depots van grond of bagger, met inbegrip van eenmalige 
baggeropspuitingen, met als doel deze te doen rijpen en (binnen 3 jaar) elders nuttig 
toe te passen; 

• eenmalige baggeropspuitingen, met als doel de specie ter plekke te laten rijpen en 
onderdeel van de bodem te worden. 

 

Doorgangsdepots waarin gedurende meerdere jaren verse bagger wordt ingebracht om te 

rijpen, moeten worden gezien als inrichtingen, waarvoor een milieuvergunning is vereist. De 

uitgifte van afvalstroomnummers is sinds 1 januari 2005 centraal geregeld in het Besluit en de 

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (lit 16 en 18), en niet meer via 

de Provinciale Milieuverordening. Deze regelgeving vloeit voort uit hoofdstuk 10 van de Wet 

milieubeheer, dat handelt over het transport van afvalstoffen.  

2.6 Provinciaal beleid 

 
Op grond van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer stellen Provinciale Staten een verordening 

vast ter bescherming van bijzondere aangewezen gebieden, zoals: 

• grondwaterbeschermingsgebieden, ten behoeve van de winning van drinkwater; 

• gebieden, beschermd onder de Natuurbeschermingswet, veelal als uitvloeisel van de 
Habitatrichtlijn (NATURA-2000 gebieden) en/of de Vogelrichtlijn; 

• beschermingsgebieden, aangewezen vanwege bijzondere archeologische waarden in 
de bodem. 

 
De provincie Zuid-Holland stelt in de nota Spitten met Kwaliteit 2 (lit. 1) nadere eisen aan het 

toepassen van grond en bagger in beschermde gebieden: 

• in grondwaterbeschermingsgebieden mag alleen schone grond worden toegepast; 

• in verband met natuurwaarden worden eventueel bijzondere eisen gesteld aan het type 
toe te passen bodemmateriaal, wat betreft textuur, herkomst, of aanwezige voedings-
stoffen: alleen duinzand of hierop gelijkend duinzand in duingebieden, of niet bemeste 
veengrond in laagveenreservaten. 

 

Bij de beoordeling van meldingen zal binnen Rotterdam met dergelijke eisen rekening worden 

gehouden. Het speelt in de duinzone van Hoek van Holland, en langs de zuidzijde van het 

Slufterdepot en Maasvlakte II. Daarnaast is door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-

Holland eind 2005 de Bodemvisie (lit. 23) vastgesteld, waarin alle relevante bodemthema’s 

worden besproken. Naast land- en waterbodemkwaliteit beschrijft deze nota ook thema’s als: 

bodemopbouw en het voorkomen van delfstoffen, bodemdaling en draagkracht, grondwater-

kwaliteit en verzilting, kwel en infiltratie, bedekking, aardkundige en archeologische waarden. 

De nota bevat kaarten voor warmte-koude-opslag, drinkwaterwinning, zandwinning en bouwen. 

Als bodemambities, relevant in het kader van deze nota, zijn geformuleerd: 

• diffuse bronnen, die de bodem nog steeds belasten, zoals depositie, gebruik van 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen, bagger op de kant, run-off van drukke wegen 
moeten mogelijk worden beperkt; 

• de bodem dient zoveel mogelijk duurzaam geschikt te worden gemaakt voor bestaande 
en/of beoogde functie(s), waarbij het beleid voor de ruimtelijke ordening leidend is; 

• alle gemeenten moeten een bodemkwaliteitskaart hebben vastgesteld (sinds 2006 het 
geval) en lokaal bodembeleid formuleren voor de aanpak van de diffuse bodem-
verontreiniging binnen haar grondgebied; 

• voor 1 januari 2009 dienen alle gemeenten een bodemfunctiekaart te hebben 
vastgesteld. 

 
Rotterdam onderschrijft deze ambities en ziet ze als basis voor deze nota. 
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3 Hoofdlijnen gebiedspecifiek beleid 

3.1 Principes toetsing op toepasbaarheid 

 
Het Besluit, de Regeling bodemkwaliteit en het gebiedsspecifieke beleid zijn erop gericht grond 

en bagger zoveel mogelijk (weer) toe te passen als bodem, waarbij de volgende uitgangs-

punten gelden: 

• handhaven stand-still-principe: schone grond moet schoon blijven en verontreinigde 
grond mag niet verder verontreinigd raken; 

• er vindt een toets plaats op vergelijkbaarheid van de toe te passen grond en bagger 
met de ontvangende bodem. De kwaliteit van grond, bagger en bodem is vastgelegd 
op bodemkwaliteitskaarten, van bovengrond (0-1 m-mv) en ondergrond (>1 m-mv); 

• er wordt getoetst of de kwaliteit van de toe te passen grond in overeenstemming is met 
de bestaande of beoogde bodemfunctie(klasse). Deze zijn vastgelegd op de bodem-
functiekaart; 

• de strengste toets is maatgevend voor het hergebruik van grond en bagger. Dit is 
vastgelegd op de bodemtoepassingskaart als resultante van de bodemfunctiekaart en 
de bodemkwaliteitskaart van de bovengrond; 

• de (lokale) achtergrond- en maximale waarden met duurzaam veilig bodemgebruik als 
uitgangspunt vormen de grenzen tussen de onderscheiden bodemfunctie- en bodem-
kwaliteitsklassen op de kaarten; 

• toe te passen grond hoeft niet terugneembaar te worden toegepast en mag vermengd 
raken met de ontvangende bodem. 

 

Ook grond van buiten de gemeente Rotterdam zal worden geaccepteerd voor toepassing, mits 

de bewijsmiddelen voldoen aan de in de nota aangegeven criteria. Hierbij zal worden getoetst 

aan de lokale maximale waarden, zoals deze nota zijn opgenomen.  

 

Artikel 52, lid 2, van het Besluit bodemkwaliteit stelt dat alleen voor grond uit het eigen 

beheergebied lokale maximale waarden mogen worden vastgesteld. In de toelichting wordt 

aangegeven dat het hier gaat om een “doelbepaling”, die moet voorkomen dat netto de bodem 

binnen het beheergebied verder verontreinigd raakt. Immers, toelaatbare verdere vervuiling 

van een zone (veelal met een ongevoelig gebruik) moet worden gecompenseerd door het 

schoner worden van een andere zone (veelal een gevoelig gebruik). 

Rotterdam ontgraaft jaarlijks ruim 1 miljoen m3 grond uit bouwputten en/of bodemsanerings-

locaties, schoon tot sterk verontreinigd, en past deze toe buiten de stad. Tegelijkertijd worden 

in het kader van ophogingen en bouwrijp maken jaarlijks enkele miljoenen m3 schoon ontzilt 

zeezand geïmporteerd in de stad, waarbij vooral civieltechnische aspecten bepalend zijn voor 

het gewenste type (zandig) bodemmateriaal. Daarnaast worden jaarlijks een groot aantal 

bodemsaneringen uitgevoerd, waarbij veelal de eerste meter grond wordt vervangen door 

schone grond. Hergebruiksgrond van buiten het grondgebied van Rotterdam wordt vrijwel altijd 

in grootschalige toepassingen verwerkt en/of in een in aanleg zijnde leeflaag op sterk 

verontreinigde baggerloswallen.  

 

Alleen binnen het westelijke havengebied wordt extra vervuiling van de bodem toegestaan, 

maar alleen met gebiedseigen bodemmateriaal: grond, maar vooral onderhoudsbagger. 

Binnen het Rotterdamse beleid wordt dan ook voldaan aan de doelstelling dat de bodem-

kwaliteit netto moet verbeteren. De faciliterende rol van de Grond en Reststoffenbank 

Rotterdam biedt hierbij extra garanties bovenop het beleid. 

 

Deze regels gelden niet voor grootschalige toepassingen. Alleen de contactzone (0-0,5 m-mv) 

moet voldoen aan de bodemfunctieklasse van de ruimtelijke eenheid, waarin wordt toegepast. 
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3.2 Bodemfunctie(klasse)n en bodemkwaliteitsklassen 

 
De Regeling bodemkwaliteit maakt in het generieke beleid onderscheid in de volgende bodem-

functies en bodemfunctieklassen, en analoog hieraan de volgende bodemkwaliteitsklassen: 

 

Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Maatgevende norm 

Overig (niet ingedeeld): 

- natuur 

- landbouw 

- volks- en moestuinen 

Overig (schoon) AchtergrondWaarde (AW) 

Wonen: 

- wonen met tuin 

- kinderspeelplaatsen 

- groen met natuurwaarden 

Wonen (licht verontreinigd) Maximale Waarde (MW-)wonen 

Industrie: 

- overig groen 

- infrastructuur 

Industrie (matig verontreinigd) Maximale Waarde (MW-)industrie 

 
Vaak voldoet de bodemkwaliteitsklasse, zoals deze is toegekend aan ruimtelijke eenheden op 

basis van de beschikbare gegevens over diffuse bodemverontreiniging, niet aan de gewenste 

kwaliteit, zoals deze voortvloeit uit de toegekende bodemfunctieklasse. Immers diffuse bodem-

verontreiniging komt in Rotterdam grootschalig en tot in ernstige mate voor. 

Oude lintbebouwingen in Rotterdam hebben een specifiek heterogeen karakter, en van de zijde 

van Rijkswaterstaat, Prorail en de SBNS (brief van 30 juni 2009) is een verzoek ingediend om 

aan de bermen van Rijkswegen, spoorbermen en spoorzones de functieklasse industrie toe te 

kennen. Binnen het Rotterdamse gebiedspecifieke beleid zijn daarom meer en deels van het 

generieke beleid afwijkende bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklassen gedefinieerd: 

 

Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Maatgevende norm 

Natuur: 

- natuurgebieden 
Natuur (schoon) (Lokale) AchtergrondWaarde [(L)AW] 

Landbouw: 

- landbouwgebieden 

- volks- en moestuinen 

Landbouw  

(zeer licht verontreinigd) 

Lokale Maximale Waarde  

                   [(L)MW-]bagger/landbouw 

Wonen: 

- wonen met tuin 

- kinderspeelplaatsen 

- groen met natuurwaarden 

Wonen  

        (licht verontreinigd) 

(Lokale) Maximale Waarde 

                                    [(L)MW-]wonen 

Lintbebouwing Lint (zeer variabel) n.v.t. 

Industrie: 

- overig groen 

Industrie  

     (matig verontreinigd) 

(Lokale) Maximale Waarde 

                                 [(L)MW-]industrie 

Infrastructuur: 

- hoofdwegen 

- spoorlijnen 

Infrastructuur (variabel) n.v.t. 

niet ingedeeld Sterk verontreinigd n.v.t. 

 

Deze gebiedspecifieke indeling verschilt van het generieke beleid op de volgende punten: 

• De klasse Overig (schoon) is gesplitst in de klassen Natuur (schoon) en Landbouw 
(zeer licht verontreinigd). Dit omdat lokale maximale waarden (LMW-bagger/landbouw) 
zijn ontwikkeld voor het als droge grond toepassen van gerijpte bagger (meestal het 
enig haalbare in binnen het Rotterdamse bebouwde gebied), als alternatief voor. de 
normering in het generieke beleid. Voor het op de kant zetten van bagger blijft het 
generieke beleid, de hierbij geldende normering en het MS-PAF-model van kracht. 
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• De bodemfunctieklasse Lintbebouwing is toegevoegd, omdat in oude bebouwingslinten 
binnen Rotterdam deze per kavel zeer verschillend van kwaliteit zijn, van schoon tot 
(zeer) sterk verontreinigd. Aan de bodemkwaliteit van lintbebouwingen is daarom geen 
maatgevende norm toe te kennen, zodat de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel 
kan dienen voor de kwaliteit van hierbinnen ontgraven partijen grond. Omdat er veelal 
sprake is van woningen met tuin en/of bedrijfsbebouwing, is de bodemfunctie Wonen 
hier maatgevend. 

• De bodemfunctieklasse Infrastructuur is apart onderscheiden vanwege het specifieke 
verzoek van Rijkswaterstaat, Prorail en de SBNS, en vanwege het gegeven dat deze 
meestal een gebruiks- en ophooggeschiedenis kennen, die vergaand afwijkt van de 
omliggende ruimtelijke eenheden. Daarnaast zijn rijkswegen en spoorlijnen vaak de 
begrenzing tussen ruimtelijke eenheden, zodat veelal onduidelijk is bij welke eenheid 
ze moeten worden gerekend. Dit is voor de betrokken organisaties zeer onpraktisch. 
Gezien het specifieke gebruik is de bodemfunctie Industrie voor deze klasse maat-
gevend. 

• Tevens is de bodemkwaliteitsklasse Sterk verontreinigd toegevoegd, omdat in een 
aantal oude stadswijken, bedrijventerreinen en/of voormalige baggerspecieloswallen bij 
toetsing de (L)MW-industrie wordt overschreden. De bodem in deze wijken wordt niet 
duurzaam geschikt geacht voor enig bodemgebruik, zodat indeling in een bodem-
functieklasse niet mogelijk is. 

De herziene Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2012 bevat daarmee drie klassen meer dan de 

kaart uit 2002. 

 

Omdat de Regeling bodemkwaliteit en de Handreiking geen nadere uitleg geven over welke 

bestemmingen tot welke bodemfunctieklassen moeten worden gerekend, is hiervoor eigen 

beleid ontwikkeld, waarbij alle relevante bestemmingen in het stedelijke gebied zijn ingedeeld 

in een bodemfunctieklasse: 

 
Bodemfunctieklasse Nadere omschrijving bodemgebruik/bestemming 

Natuur natuurgebieden (NATURA-2000/Natuurbeschermingswet) 

natuur- en recreatiegebieden 

natuurontwikkelingsgebieden 

ecologische verbindingszones 

buitenstedelijke recreatiegebieden en ecologische zones 

(stedelijke) natuurparken (bestemmingsplan) 

Landbouw wonen met moestuin, volkstuincomplexen 

landbouw en/of veeteeltgebieden 

(glas)tuinbouwgebieden 

fruit- en boomteeltgebieden 

Wonen wonen met tuin of (semi-)openbaar groen 

wonen zonder tuin/groen, en straten/pleinen in woonwijken  

centrumfuncties, winkels en scholen 

ziekenhuiscomplexen 

openbaar groen, stadsparken, binnenstad. recreatiegebied 

sportvelden/complexen en begraafplaatsen 

botanische en dierentuinen 

braakliggend t.b.v. woningbouw 

Lintbebouwing kavels langs oude wegen, met woningen en/of tuin en/of 

bedrijfspanden en/of opslag- en parkeervoorzieningen 

Industrie bedrijfskavels en bedrijventerreinen, havengebieden 

kantorenparken met/zonder groen 

verkeersknooppunten/pleinen 

geluidswallen (deel hoofdwegen en/of bedrijventerreinen) 

(voormalige braakliggende) stortplaats 

braakliggend t.b.v. bedrijfsmatig gebruik 

Infrastructuur rijkswegen (inclusief wegbermen) 

spoorlijnen, (inclusief bermzones en rangeerterreinen) 



 

Nota Actief Bodem en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Hoofdnota    blad 15 van 59 

 

3.3 De lokale normering 

 
Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit bieden de mogelijkheid voor het eigen grondgebied 

van een gemeente Lokale Maximale Waarden (LMW) af te leiden, die afwijken van de generiek 

in de Regeling vastgelegde Maximale Waarden (MW). In de Regeling bodemkwaliteit is 

aangegeven dat LMW’s, die hoger zijn dan de generieke MW, moeten worden getoetst aan de 

RisicoToolbox Bodem. 

 

Omdat de generieke normering aanzienlijk strenger is dan de normering, zoals deze sinds 

2003 gold in het kader van het Bouwstoffenbesluit en de Ministeriele Vrijstellingsregeling 

Grondverzet, zou dit leiden tot een verdere beperking van de hergebruiksmogelijkheden voor 

licht verontreinigde grond en bagger, met hogere verwerkingskosten tot gevolg.  

 

Daarnaast wordt het normenkader voor hergebruik van bagger op of in de bodem als weinig 

transparant en te ingewikkeld geacht, omdat er twee verschillende niet op elkaar passende 

normsystemen gelden voor enerzijds bagger die direct op de kant wordt gezet (verspreiden), 

en anderzijds bagger die na rijping op of in de bodem wordt gebracht (toepassen). Er is 

daarom een eigen eenduidig normenkader ontwikkeld voor alle bagger, die als droge grond 

gaat worden hergebruikt, de LMW-bagger/landbouw. Voor het direct op de kant zetten van 

bagger naast een watergang (verspreiden van bagger) geldt het generieke normenkader. 

Een verdere gewenste vereenvoudiging van het normenkader wordt bereikt, omdat de 

toetsingsregels niet gelden als lokale normen zijn afgeleid.  

 

Voor de achtergrondwaarden (AW) geldt dat zij generiek van toepassing zijn. Bovendien is het 

ongewenst dat schone grond in Rotterdam volgens een ander normenkader wordt bepaald dan 

landelijk van toepassing is. Hier blijven de toetsingsregels dus wel van toepassing, dat wil 

zeggen voor een beperkt aantal stoffen (binnen het standaardpakket maximaal 2) mag de AW 

met maximaal met een factor 2 worden overschreden, voor zover de maximale waarde wonen 

niet overschreden wordt.  

Voor nikkel sprake van een van nature verhoogde achtergrondwaarde in alle klei-leemgronden 

binnen Rotterdam (en ook elders in westelijke rivierengebied en West-Brabant). 

 

In bijlage C wordt nader ingegaan op de gevolgde methodiek voor het afleiden van LMW’s. 

Hierin wordt per stof verantwoord welke afwegingen ten grondslag liggen aan afgeleide LMW 

en worden de resultaten van het doorlopen van de RisicoToolbox Bodem besproken.  

Voor enkele stoffen (antimoon, kobalt, lood) is gekozen voor enige verruiming in de humane 

normstelling met als motivatie dat de biobeschikbaarheid voor de mens veel lager is dan het 

humane blootstellingsmodel van het RIVM veronderstelt. Veelal gaat het om de bestemmingen 

volkstuinen of wonen met tuin.  

 
In de hieronder volgende tabel 1 zijn alle normwaarden opgenomen, die relevant zijn in het 

kader van het gebiedspecifieke Rotterdamse beleid voor de toepassing van grond en bagger. 

De normwaarden worden gehanteerd bij de toetsing van de kwaliteit van de bodem in de 

diverse ruimtelijke eenheden van de bodemkwaliteitskaarten voor boven- en ondergrond. Het 

gaat om de volgende normwaarden: 

• de achtergrondwaarden (AW) voor schone grond (kwaliteit Natuur), zoals opgenomen 
in de Regeling bodemkwaliteit, waarbij deze voor nikkel is vervangen door de lokaal 
verhoogde natuurlijke achtergrondwaarde; 

• de lokale maximale waarden bagger/landbouw (LMW-bagger/landbouw) voor zeer licht 
verontreinigde grond (kwaliteit Landbouw); 

• de lokale maximale waarden wonen (LMW-wonen) voor licht verontreinigde grond 
(kwaliteit Wonen); 

• de maximale waarden wonen (MW-wonen) voor licht verontreinigde grond, voor zover 
deze niet zijn vervangen door lokale maximale waarden; 

• de lokale maximale waarden industrie (LMW-industrie) voor licht verontreinigde grond 
(kwaliteit Industrie), waarbij voor zware oliesoorten een verhoogde norm geldt; 
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• de maximale waarden industrie (MW-industrie) voor licht verontreinigde grond, voor 
zover deze niet zijn vervangen door lokale maximale waarden; 

• de interventiewaarden bodemsanering, zoals deze in 2007 en 2009 zijn herzien en 
opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009. 

 
Alle normwaarden gelden voor standaardbodem (25% lutum, 10% humus) en zijn vermeld in 

mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven. Indicatieve normwaarden zijn tussen haakjes weer-

gegeven. Lokale normwaarden zijn weergegeven in een geel vak. Op basis van lutum- en 

humusgehalten wordt gecorrigeerd op concentraties aan stoffen. De correctieformules worden 

toegepast voor alle normwaarden: (L)AW, (L)MW en I-waarden. De correctieformule voor 

anorganische stoffen is als volgt: 

 

 C-bodem / C-standaardbodem = [ A + B x L+ C x H ] /  [ A + B x 25 + C x 10 ] 

 
  H = organisch stof/humusgehalte in gewichts-% 

    L  = klei/lutumgehalte in gewichts-% 

  C = (L)AW, (L)MW of I-waarde 

 

De volgende stofafhankelijke constanten zijn hierbij van toepassing: 

 
 
Parameter A B C 

arseen 15 0,4 0,4 

barium 30 5 0 

beryllium 8 0,9 0 

cadmium 0,4 0,007 0,021 

chroom 50 2 0 

kobalt 2 0,28 0 

koper 15 0,6 0,6 

kwik 0,2 0,0034 0,0017 

lood 50 1 1 

nikkel 10 1 0 

tin 4 0,6 0 

vanadium 12 1,2 0 

zink 50 3 1,5 

 
De ondergrens voor correctie ligt op 2% humus. De bovengrens ligt op 30% humus. Voor lutum 

zijn geen onder- en bovengrens bepaald. 

Alleen voor de hier vermelde anorganische stoffen wordt gecorrigeerd op lutum en/of humus-

gehalte. Dit geldt niet voor andere zware metalen als molybdeen, tellurium, thallium en seleen, 

dan wel voor andere anorganische stoffen als asbest, boor en cyaniden. 

 

De correctieformule voor organische stoffen is als volgt: 

 

 C-bodem = [ C-standaardbodem x H ] / 10 

 
  C =  S- of I-waarde, dan wel (L)MW 

 

Hierbij wordt een ondergrens voor de humuscorrectie aangehouden van 10% voor PAK’s en 

2% voor alle andere organische stoffen. De bovengrens ligt op 30% humus. 
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Tabel 1:  Overzicht (lokale) normwaarden  (mg/kg d.s.) in het kader van gebied-

specifieke beleid Besluit/Regeling bodemkwaliteit voor Rotterdam 

  
parameter (L)AW (L)MW-

bagger/ 

landbouw 

(L)MW-

wonen 

(L)MW-

industrie 

I-

waar-

de 

bijzonderheden 

zware metalen: 

antimoon 4,0 5,0 15 22 22 par. BKK-Rdam 

arseen 20 30 40 76 76 par. BKK-Rdam 

barium 190 280 550 920 920 par. BKK-Rdam 

cadmium 0,60 1,0 3,7 13 13 par. BKK-Rdam 

chroom 55 80 120 180 180 par. BKK-Rdam 

kobalt 15 25 50 190 190  

koper 40 60 100 190 190 par. BKK-Rdam 

kwik 0,15 2,0 4,8 4,8 36 par. BKK-Rdam 

lood 50 200 300 530 530 par. BKK-Rdam 

molybdeen 1,5 10 88 190 190 par. BKK-Rdam 

nikkel 60 60 75 100 100 par. BKK-Rdam 

seleen 3,0 9,0 50 100 100 par. BKK-Rdam 

thallium [1,0] [2,6] [8,0] [15] [15]  

tin 6,5 40 200 900 900  

vanadium 80 100 150 250 250 par. BKK-Rdam 

zink 140 200 350 720 720 par. BKK-Rdam 

organometalen: 

tributyltin 0,065 0,065 0,13 0,50 -  

som organisch tin 0,15 0,50 1,3 2,5 2,5  

organisch kwik [b.p.o.] - - - 4,0  

overige anorganische stoffen: 

asbest 10 20 50 100 100  

boor [25] [55] [100] [200] [200] par. BKK-Rdam 

chloride 200 200 [500] 200 500 [200] - zie opmerking 1 

cyaniden-vrij 3,0 3,0 3,0 20 20  

cyaniden-complex 5,5 10 10 50 50  

thiocyanaten 6,0 10 10 20 20  

componenten in minerale oliesoorten: 

minerale olie 190 300 500  500 

[1000] 

5.000 zie opmerking 2 

par. BKK-Rdam 

org. oplosmiddelen 2,5 2,5 2,5 2,5 [200]  

PAK’s (10 VROM) 1,5 5,5 11 40 40 par. BKK-Rdam 

benzeen 0,20 0,20 0,20 1,0 1,1  

ethylbenzeen 0,20 0,20 0,20 1,25 110  

tolueen 0,20 0,20 0,20 1,25 32  

tolueen 0,20 0,20 0,20 1,25 32  

som xylenen 0,45 0,45 0,45 1,25 17  

styreen (vinylbenz.) 0,25 0,25 0,25 86 86  

fenol 0,25 0,25 0,25 1,25 14  

som cresolen 0,30 0,30 0,30 5,0 13  

dodecylbenzeen 0,35 0,35 0,25 0,25 [1.000]  

MTBE [+ ETBE] 0,20 0,20 0,20 0,20 [100]  

pyridine 0,15 0,15 0,15 1,0 11  

tetrahydrofuran 0,45 0,45 0,45 2,0 7,0  

vluchtige halogeenkoolwaterstoffen: 

tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 1,5 8,8 8,8  

dichloormethaan 0,10 0,10 0,10 3,9 3,9  

chloroform 0,25 0,25 0,25 3,0 5,6  
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parameter (L)AW (L)MW-

bagger/ 

landbouw 

(L)MW-

wonen 

(L)MW-

industrie 

I-

waar-

de 

bijzonderheden 

Vluchtige halogeenkoolwaterstoffen (vervolg): 

bromoform 0,20 0,20 0,20 0,20 75  

tetra(chloormethaan) 0,30 0,30 0,30 0,7 0,7  

vinylchloride 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10  

1,1-dichlooretheen 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30  

1,2-dichlooreth. (cis) 0,30 0,30 0,30 0,30 1,0  

trichlooretheen (tri) 0,25 0,25 0,25 2,5 2,5  

tetrachlooreth. (per) 0,15 0,15 0,15 4,0 8,8  

1,1-dichloorethaan 0,20 0,20 0,20 0,20 15  

1,2-dichloorethaan 0,20 0,20 0,20 4,0 6,4  

1,1,1-trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 0,25 15  

1,1,2-trichloorethaan 0,30 0,30 0,30 0,30 10  

dichloorpropanen 0,80 0,80 0,80 0,80 2,0  

gechloreerde aromaten: 

monochloorbenzeen 0,20 0,20 0,20 5,0 15  

dichloorbenzenen 2,0 2,0 2,0 5,0 19  

trichloorbenzenen 0,015 0,65 0,65 5,0 11  

tetrachloorbenzenen 0,0090 0,22 0,22 2,2 2,2  

pentachloorbenzeen 0,0025 1,4 2,5 5,0 6,7  

hexachloorbenzeen 0,0085 0,22 0,75 1,4 2,0  

monochloorfenolen 0,045 0,045 0,045 5,4 5,4  

dichloorfenolen 0,20 0,20 0,20 6,0 22  

trichloorfenolen 0,0030 1,0 1,9 6,0 22  

tetrachloorfenolen 0,030 0,50 1,0 6,0 21  

pentachloorfenol 0,0030 1,0 1,4 5,0 12  

monochlooranilines 0,20 0,20 0,20 0,20 50  

pentachlooraniline 0,15 0,15 3,0 5,9 [10]  

som chloornaftaleen 0,070 0,070 0,070 10 23  

PCB’s (7 VROM) 0,020 0,10 0,25 0,50 1,0  

dioxines (µg/kg d.s.) 0,055 0,055 0,12 0,18 0,18 som I-TEQ 

gechloreerde bestrijdingsmiddelen: 

α-HCH 0,0010 0,15 0,25 0,50 17  

β-HCH 0,0020 0,10 0,20 0,50 1,6  

γ-HCH (lindaan) 0,0030 0,10 0,30 0,50 1,2  

som DDT’s 0,20 0,30 0,40 1,0 1,7  

som DDE’s 0,10 0,20 0,25 1,3 2,3  

som DDD’s 0,020 0,20 0,84 4,0 34  

aldrin 0,0015 0,075 0,20 0,32 0,32  

som drins 0,015 0,20 0,50 4,0 4,0  

α-endosulfan 0,00090 0,050 0,10 0,50 4,0  

chloordaan 0,0020 0,050 0,10 0,50 4,0  

heptachloor 0,0070 0,050 0,10 0,50 4,0  

heptachloorepoxide 0,0020 0,0020 0,050 0,50 4,0  

hexachloorbutadieen 0,0030 0,0030 - -   

gechloreerde bestrijdingsmiddelen (vervolg): 

4-Cl-methoxifenolen 0,60 0,60 0,60 0,60 [15]  

som chloorpesticiden 0,40 0,40 0,40 0,50 -  

overige bestrijdingsmiddelen: 

atrazine 0,035 0,035 0,035 0,50 0,71  

azinfos-methyl 0,0075 0,0075 0,0075 0,0075 [2,0]  

MCPA 0,55 0,55 0,55 0,55 4,0  

carbaryl 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  
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parameter (L)AW (L)MW-

bagger/ 

landbouw 

(L)MW-

wonen 

(L)MW-

industrie 

I-

waar-

de 

bijzonderheden 

Overige bestrijdingsmiddelen (vervolg): 

carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  

niet-Cl-pesticiden 0,090 0,090 0,090 0,50 -  

alcoholen, aldehyden en ketonen: 

methanol 3,0 3,0 3,0 3,0 -  

isopropanol 0,75 0,75 0,75 0,75 -  

1-butanol 2,0 2,0 2,0 2,0 [30]  

ethyleenglycol 5,0 5,0 5,0 5,0 -  

diëthyleenglycol 8,0 8,0 8,0 8,0 -  

formaldehyde 2,5 2,5 2,5 2,5 -  

cyclohexanon 2,0 2,0 2,0 150 150  

methylethylketon 2,0 2,0 2,0 2,0 [35]  

overige stoffen: 

acrylonitril 2,0 2,0 2,0 2,0 [2,0]  

ethylacetaat 2,0 2,0 2,0 2,0 [200]  

butylacetaat 2,0 2,0 2,0 2,0 [75]  

dimethylftalaat 0,045 1,0 9,2 60 82  

diëthylftalaat  0,045 0,60 5,3 53 53  

di-isobutylftalaat 0,045 0,15 1,3 17 17  

dibutylftalaat  0,070 0,75 5,0 36 36  

butylbenzylftalaat 0,070 0,25 2,6 48 48  

dihexylftalaat 0,070 2,3 18 60 220  

di(2-ethylhexyl)ftal. 0,045 1,0 8,3 60 60  

opmerking 1:       

 - de LMW-bagger/landbouw kan worden verhoogd voor grasland ten behoeve van veeteelt 

 - de LMW-industrie moet omlaag als bomen aanwezig zijn in groenzones 

 - de chloridenorm geldt niet voor gebieden in contact met zout oppervlaktewater (Cl-conc > 5.000 mg/l). 

opmerking 2:       

 -  indien > 50% in de fractie C20-C40 behoort, geldt een LMW-industrie van 1.000 mg/kg d.s. 

 

3.4 De bodemfunctiekaart Rotterdam 2012 

 
De indeling in bodemfunctieklassen is ruimtelijk vertaald in een bodemfunctiekaart. Op de kaart 

is grotendeels de indeling in ruimtelijke eenheden (RE’s) gehandhaafd, zoals deze in 2002 is 

gemaakt op basis van een historisch onderzoek voor het gehele Rotterdamse grondgebied 

(met inbegrip van de recent bij Rotterdam gevoegde deelgemeente Rozenburg). Er is toen 

gekozen voor de volgende indelingsmethodiek: 

• in eerste aanleg is uitgegaan van de standaardwijk indeling van de dienst Stedebouw 
en Volkshuisvesting; 

• op basis van bouwperiode, wijze van bouwrijp maken en meest dominante stedelijke 
functies, is nader overwogen of wijken moesten worden gesplitst, dan wel samen-
gevoegd; 

• een nadere overweging heeft plaatsgevonden vanwege bijzondere gebeurtenissen, 
zoals het bombardement van het stadscentrum in 1940 en de hierop volgende snelle 
ruiming van het puin, opspuitingen van onderhoudsbaggerspecie, of (her)ontwikkeling 
van voormalig landelijk, oud-stedelijke of havengebied in combinatie met bodem- 

 sanering; 

• grote stortplaatsen of grootschalige toepassingen zijn eventueel ook apart ingedeeld.  
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Deze werkwijze sluit nauw aan op de werkwijze, zoals deze in de Richtlijn bodemkwaliteits-

kaarten (lit. 29) is voorgeschreven. 

 

Alle ruimtelijke eenheden (RE) hebben (assen van) wegen, spoorlijnen, watergangen, en soms 

ook kavelgrenzen als begrenzing. Deze zijn door middel van omschrijvingen (zie bijlage E) en 

in de Rotterdamse BIS/GIS-database vastgelegd. 

 

Bij het opstellen van de bodemfunctiekaart is deze indeling heroverwogen, waarbij enkele 

wijzigingen zijn doorgevoerd:  

• foutjes in begrenzingen zijn aangepast, soms op basis van nieuwe inzichten (loswal 
Westpunt in Hoogvliet); 

• voor de duingebieden in Hoek van Holland zijn de begrenzingen van de ruimtelijke 
eenheden (RE) aangepast aan de grenzen van het (concept-)aanwijzingsbesluit 
Natura2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen (lit. 45); 

• het grootschalig werk Windwal Calandkanaal in het havengebied is apart als ruimtelijke 
eenheid opgenomen; 

• alle hoofdwegen, in beheer bij Rijkswaterstaat, en de spoorlijnen en rangeerterreinen, 
waarvan Prorail de eigenaar is, zijn aparte onderscheiden als infrastructuurlinten. 

 

Deze aanpassingen zijn ook van toepassing op de herziene bodemkwaliteitskaarten en de 

bodemfunctiekaart. De bodemfunctiekaart is geen een-op-een-vertaling van Rotterdamse 

bestemmingsplannen, die immers op kavelniveau een bodemfunctie toekennen, met hierbij 

gedetailleerde voorschriften. Aan ruimtelijke eenheden als geheel is een bodemfunctieklasse 

toegekend op basis van de volgende regels uit de Regeling bodemkwaliteit: 

• in principe is het meest gevoelige gebruik maatgevend voor de toe te kennen bodem-
functieklasse, tenzij deze functie slechts weinig voorkomt (<10% RE), dan wel sterk 
gemengd is met andere minder gevoelige bodemfuncties, zodat splitsing van de 
ruimtelijke eenheid (RE) niet zinvol/mogelijk is; 

• dit tenzij deze functie slechts weinig voorkomt (<10% oppervlak RE), dan wel zodanig 
gemengd is met andere minder gevoelige bodemfuncties dat splitsing van de RE niet 
zinvol of mogelijk is. 

 

Bedrijfsterreinen of kantorenlocaties binnen een RE, waar overwegend woonbebouwing 

aanwezig is (veel oude vooroorlogse wijken) hebben dus de bodemfunctieklasse wonen, 

hoewel de betreffende kavel(s) in het bestemmingsplan de functie bedrijven is toegekend. 

Evenzo heeft hoogbouw met appartementen in een overwegend verharde kantorenwijk 

(bijvoorbeeld de Wilhelminapier) de bodemfunctie industrie. 

 

3.5 De herziene bodemkwaliteitskaarten Rotterdam 2012 

 
Met de herziening van de Bodemkwaliteitskaart uit 2002 is de onderbouwing ervan sterk 

verbeterd. Hierbij is gebruik gemaakt van het uitgebreide historische onderzoek, dat al is 

verricht voor de bodemkwaliteitskaarten uit 2002, maar dit is waar nodig aangevuld en/of 

geactualiseerd. Ter illustratie zijn de nieuwe kaartbeelden als geheel in deze nota opgenomen; 

via de website van de DCMR (www.dcmr.nl) kunnen de kaartbeelden als pdf-bestand in 

vergrootbare vorm (tot op RE-niveau)  worden ingezien of gedownload. 

 

Voor iedere RE zijn, na heroverweging/aanpassing van de begrenzingen, alle beschikbare 

bodemanalysedata verzameld uit ROBIS over de jaren 2000 t/m 2007 voor zoveel mogelijk 

stoffen, die relevant (kunnen) zijn voor het diffuse verontreinigingsbeeld binnen Rotterdam. 

Het gaat om de volgende stoffen: 

• de gehalten aan organische stof en lutum (bodemdeeltjes, kleiner dan 2 µm), nodig 
voor het doorrekenen van de concentraties naar standaardbodem (grond met 10% 
organische stof en 25% lutum); 
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• de zware metalen: antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom(-III), koper, kwik, 
molybdeen, nikkel, lood, seleen, vanadium en zink;  

• de anorganische stof boor; 

• de organische parameters: minerale olie (C10-C40) en som PAK’s (10 VROM-reeks). 

 

De bodemkwaliteitskaart Rotterdam 2002 was gebaseerd op slechts zes stoffen/parameters: 

arseen, koper, kwik, lood, zink, som PAK’s (10 VROM-reeks) en EOX. 

 

De nieuwe kaart is daarmee gebaseerd op meer stoffen, maar (nog) niet op alle stoffen, die zijn 

opgenomen in het nieuwe standaardpakket: kobalt en som PCB’s (7 VROM-reeks) ontbreken, 

omdat deze stoffen niet zijn meegenomen in het zogenaamde exotenonderzoek, zoals dit 

tussen 2003 en 2005 is uitgevoerd binnen Rotterdam.  

Hiermee voldoet de herziene Bodemkwaliteitskaart niet volledig aan de eisen van de Richtlijn 

bodemkwaliteitskaarten. In 2011 zal alsnog aanvullend bodemonderzoek worden uitgevoerd 

voor de ontbrekende stoffen kobalt en som PCB’s, en ook op de stoffen tin, chloride en drins. 

Hiervoor zal gericht onderzoek gaan plaatsvinden in een beperkt aantal RE’s, kenmerkend 

voor het stedelijke diffuse verontreinigingspatroon. 

 

Net als voor de oude kaart zijn de data statistisch geanalyseerd op de volgende wijze: 

• de data zijn gesplitst naar dieptetraject: de bovengrond (gemiddelde diepte monster-
traject < 1 m-mv) en de ondergrond (gemiddelde diepte monstertraject 1 à 2 m-mv); 

• na herberekening van alle analysedata naar standaardbodem op basis van het gehalte 

aan organische stof en lutum, zijn voor ieder RE de volgende statistische grootheden 

bepaald: het minimum, het rekenkundige gemiddelde, het maximum en de volgende 

percentielwaarden: P-50, P-80, P-90 en P-95; 

• voor alle data beneden de bepalingsondergrens (bpo) is bij de statistische analyse 
gerekend met 0,7 x bpo; 

• de 80-percentielwaarden (P-80) van iedere RE zijn per stof/parameter getoetst aan de 
achtergrondwaarden en de (lokale) maximale waarden, om te bepalen tot welke 
bodemkwaliteitsklassen (natuur, landbouw, wonen, industrie, niet ingedeeld) de RE’s 
behoren;  

• er is nagegaan of er clustervorming in de datasets is opgetreden op zodanige wijze dat 
deze niet representatief meer zijn voor de betreffende RE; 

 
Bij de definitieve vaststelling van de kwaliteit van RE’s is overwogen of er sprake kan zijn van 

een uitbijtereffect op basis van de volgende overwegingen: 

• in hoeverre is er sprake van historische gegevens, die wijzen op effecten van punt-
bronnen (bv. RE Groot IJsselmonde: barium verhoogd vanwege veel voormalige 
inmiddels gesaneerde NAM-lokaties); 

• de mate van afwijking van de resultaten van de data-analyse voor de kaart in 2002; 

• voor het Havengebied: resultaatverschillen tussen de dataset van het Havenbedrijf uit 
SOQUMAS en die van Gemeentewerken uit ROBIS; 

• er is voor iedere RE op basis van het historisch onderzoek een inschatting gemaakt 
van het effect van stadsvernieuwings- en/of bodemsaneringswerkzaamheden in de 
periode 1975-2008 (bv. Nesselande en Prinsenland zijn afgedekt met schoon zand, 
zodat de vroegere bovengrond inmiddels ondergrond is geworden). 

 
In bijlage E is per ruimtelijke eenheid verantwoord op basis van welke overwegingen de 

bodemkwaliteit is bepaald, en is alle geactualiseerde en/of aanvullende historische informatie 

opgenomen. 

3.6 De bodemtoepassingskaart Rotterdam 2012 

 
De bodemtoepassingskaart is de resultante van de bodemfunctiekaart en de bodemkwaliteits-

kaart van de bovengrond (0-1 m-mv). De strengste van de twee kaarten geldt, waarmee 
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invulling wordt gegeven aan de toets op bodemfunctie en kwaliteit van de ontvangende bodem. 

De bodemtoepassingskaart is opgenomen als Bijlage 5. 

 

Voor de westelijke delen van het havengebied (Maasvlakte I en II) geldt aangepast 

gebiedspecifiek beleid, waarbij tot specifieke verhoogde normwaarden vrijstelling wordt 

gegeven van de toets op de kwaliteit van de ontvangende bodem, zodat (kleiige) baggerspecie 

uit de Nieuwe Waterweg en aangrenzende havens, die normaliter op zee worden verspreid, 

kan worden toegepast als teelaardelaag.  

Voor dit specifieke onderdeel van het lokale beleid en de hierbij geldende normering wordt 

verwezen naar hoofdstuk 7.4. 

 

Voor grootschalige toepassingen geldt er geen een toets op de kwaliteit van de ontvangende 

bodem. De toe te passen grond of bagger moet wel voldoen aan de (lokale) maximale waarden 

industrie voldoen. Hier vervult de bodemtoepassingskaart dus geen functie. 

Dit geldt niet voor de afdeklaag, c.q. de contactzone op het grondlichaam. De toegepaste 

grond wordt getoetst aan de bodemfunctie van de contactlaag en de kwaliteit van de onder de 

grootschalige toepassing liggende bodem.  

 

Uit de bodemtoepassingskaart wordt overigens duidelijk dat er voor matig verontreinigde grond 

of bagger (kwaliteitsklasse industrie) er weinig opties zijn voor toepassing als bodem. De  

haven- of bedrijventerreinen die hiervoor in aanmerking komen, zijn beperkt voorhanden en de 

dynamiek is veelal laag. Voor dergelijke grond is een grootschalige toepassing het alternatief. 

 

Ook de meeste andere grond, die vrij komt uit het stedelijke gebied (>90%), wordt verwerkt in 

grootschalige toepassingen, vanwege logistieke redenen of vanwege de slechte 

civieltechnische eigenschappen. Zo zijn er voor schone partijen venige grond vaak geen 

alternatieve afzetmogelijkheden. Om biologische afbraak ervan en daarmee CO2-emissies te 

voorkomen, wordt deze grond meestal onder water toegepast in de Put van Heenvliet. Een 

beperkt aantal partijen kan worden benut voor de bereiding van teelaarde en of bomengrond, 

dan wel worden afgezet in natuurbouwprojecten of als leeflaag op slootdempingen in de 

Krimpenerwaard. 
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4 Keuren van partijen (bouwstoffen), grond en bagger 

4.1 Bijmengingen in bouwstoffen, grond en bagger 

 
Met de inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit is de definitie voor bouwstoffen niet 

wezenlijk veranderd: grond en bagger zijn specifiek uitgesloten: 

 
“Bouwstof: materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium samen meer 

dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, met uitzondering van vlakglas, metallisch 

aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast”. 

 

Het gaat dus om steenachtige materialen, vormgegeven (bakstenen of betonnen buizen) of 

niet-vormgegeven (koolas, AVI-slak, cement of gebroken bouw- en sloopafval). 

 
In het Besluit bodemkwaliteit wordt grond zodanig gedefinieerd dat ook veen overduidelijk als 

grond moet worden gezien, maar baggerspecie niet: 

 
“Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 

mm en organische stof in een verhouding, zoals deze in de bodem van nature wordt 

aangetroffen, evenals van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een 

korrelgrootte van 2 tot 63 mm, niet zijnde baggerspecie”. 

 
Ook bodemmaterialen als boorgruis en/of bentoniet, grond uit RKG-slib, zand uit baggerspecie 

of zeefzand, gereinigde grond en tarra-aarde vallen onder de definitie van grond. 

 

Baggerspecie heeft een eigen definitie, die nauw aansluit bij die voor grond, zodat deze na 

rijping als grond kan worden gezien. Essentieel aan deze definitie is dat het om materiaal gaat, 

dat is vrijgekomen uit de voor oppervlaktewater bestemde ruimte, dan wel via het 

oppervlaktewater uit de bodem is vrijgekomen. 

 

Veelal zijn in grond en bagger bijmengingen van menselijke herkomst aanwezig, zoals resten 

van bakstenen, cement of beton, koolassen of slakken, of door mens gemaakte compost/ 

mestproducten. In het Besluit bodemkwaliteit is aangegeven dat toe te passen grond of 

baggerspecie maximaal 20% bodemvreemde bijmengingen mag bevatten, mits deze al voor 

afgraving in de bodem aanwezig waren en niet achteraf zijn toegevoegd.  

Analoog hieraan mogen bouwstoffen maximaal 20% grond of bagger bevatten, tenzij deze een 

functioneel onderdeel ervan uitmaken. Dit om zeker te stellen dat vermenging van bouwstoffen 

met grond en/of bagger zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

 

Niet in alle situaties blijkt het mogelijk te zijn bouwstoffen en grond van elkaar te scheiden. Dit 

is bijvoorbeeld het geval voor materiaal, dat wordt ontgraven met een kettinggraver onder 

spoorrails, dat bestaat uit een mengsel van ballastbed, andere oude verhardingsmaterialen en 

grond. Weliswaar wordt de fractie > 30 mm uitgezeefd om als ballastbed ter plekke te worden 

hergebruikt, maar de resterende fractie < 30 mm bevat met zekerheid nog steeds meer dan 

20% bodemvreemde materialen, maar ook meer dan 20% grond. Dit geldt veelal ook voor 

oude funderingslagen onder te reconstrueren wegen, die men na ontgraving opnieuw wil 

toepassen als fundering in dezelfde weg, maar tijdelijk naar een opslagdepot moeten worden 

afgevoerd. Toepassing van dergelijke “geen-vlees-geen-vis” materialen is economisch 

wenselijk, civieltechnisch en zonder milieubezwaren goed mogelijk, maar niet toelaatbaar 

binnen de regels van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

In het kader van de Wet bodembescherming worden alle bodemmaterialen, die hoogstens 50% 

bijmenging van bodemvreemde materialen bevatten, gezien als onderdeel van de bodem. In 

lijn hiermee is in diverse uitspraken door de Raad van State over het werkingsgebied van de 
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Wet bodembescherming gesteld dat alle bodemmaterialen met meer dan 50% bodemvreemde 

materialen geen onderdeel van de bodem uitmaken, omdat ze niet als grond kunnen worden 

gezien. De Wet bodembescherming is dan alleen van toepassing als verontreinigende stoffen 

uit deze (bodem)materialen de omringende bodem verontreinigen of verontreinigd hebben. 

 
Feitelijk bestaat hiermee de volgende (onwenselijke) situatie: 

 
Grond   ← Geen-vlees-geen-vis-materialen →  Bouwstof 
 toepasbare 

grond 
niet toepasbare 

grond 
niet toepasbare 

bouwstof 
toepasbare 
bouwstof 

 

  0%    20% 50%                               20%                    0% 
 
In voorkomende situaties zal per melding worden beoordeeld of geen-vlees-geen-vis-

materialen kunnen worden gescheiden in grond en bouwstoffen, er ongescheiden hergebruik 

als bouwstof kan plaatsvinden, dan wel afvoer naar een stortplaats nodig is.  

4.2 Toelaatbare bijmengingen in grond en bagger 

 
Zolang bij Ministeriele Regeling geen nadere eisen stellen aan de aard van de bijmengingen in 

grond en bagger zijn gesteld, geldt het volgende.  

 

Omdat grond of baggerspecie onderdeel kan worden van de ontvangende bodem, is het 

wenselijk aanvullende eisen te stellen aan de aard van bodemvreemde materialen. Om zeker 

te stellen dat toe te passen grond en (gerijpte) bagger duurzaam de gewenste modelfuncties 

kan vervullen, zijn alleen de volgende bijmengingen toelaatbaar: 

• steenachtige materialen in een grootte kleiner dan 63 mm, zoals resten van baksteen, 
cement of beton, koolassen of slakken, natuur- of breuksteen; 

• organische materialen/meststoffen, die van nature verworden tot humus, met 
uitzondering van restanten van verduurzaamt of geverfd hout. 

 

Niet toelaatbaar zijn bijmengingen als kunststoffen, metalen, asbestcement resten, bewerkt 

hout, en andere niet afbreekbare en/of (sterk) verontreinigde afvalresten. Deze dienen, voor 

toepassing plaatsvindt, te worden verwijderd uit de grond of bagger. 

 

Voor grond en bagger, bedoeld voor grootschalige toepassingen, mogen steenachtige 

inmengingen een grootte hebben van maximaal 45 cm. 

 

Geregeld worden door opdrachtgevers aanvullende civieltechnische en/of cultuurtechnische 

en/of vruchtbaarheidseisen gesteld vanwege een beoogde specifieke toepassing. 

Ook in natuurbeschermings- of grondwaterbeschermingsgebieden worden aanvullende eisen 

gesteld. Hier wordt alleen schone grond toegestaan, dan wel grond met een gebiedseigen 

textuur (duinen: alleen schoon duinzand of sterk hiermee overeenkomend schoon zeezand; 

veennatuur: alleen schone veen- of venige kleigrond).  

4.3 Bewijsmiddelen voor de toe te passen grond (of bagger) 

 
In de Regeling bodemkwaliteit worden meerdere toelaatbare bewijsmiddelen genoemd. Het 

gaat om de volgende: 

• partijkeuringen conform de SIKB-BRL-9335 (lit. 48), resp. voor keuringen van 
individuele partijen grond (protocol 9335-1, lit. 35), grond uit projecten (protocol 9335-2, 
lit. 36) en samengestelde grondproducten (protocol 9335-4, lit. 46); 



 

Nota Actief Bodem en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Hoofdnota    blad 29 van 59 

 

• partijkeuringen conform SIKB-protocol 1001 (lit. 58), hangend onder accreditatie-
schema AS-SIKB-1000; 

• de NEN-norm 5740 voor verkennend onderzoek van de landbodem (lit. 49). Alleen de 
volgende onderzoekstrategieën zijn toegestaan: in-situ partijkeuring, strategie voor 
schone bodem, strategie voor schone bodem op grootschalige locaties en voor de 
keuring van niet schone grond die afkomstig is uit heterogeen diffuus verontreinigde 
bodem; 

• keuringen conform SIKB-protocol 7511 (lit. 43) voor partijen al dan niet bewerkte 
baggerspecie, bedoeld voor toepassing op de water- of) landbodem; 

• keuringen conform SIKB-protocol 7510 (lit. 61) voor partijen gereinigde of geïmmobili-
seerde grond of bagger; 

• door de gemeente vastgestelde bodemkwaliteitskaarten (bovengrond en ondergrond) 
voor de landbodem (bewijsmiddel droge grond); 

• een door het waterschap (en de gemeente) vastgestelde waterbodemkwaliteitskaart 
(bewijsmiddel gerijpte bagger). 

 
Bewijsmiddelen zijn in principe niet langer geldig dan gedurende vijf jaar. De geldigheidsduur 

kan worden verlengd als de toepassings- en gebruikshistorie goed is bijgehouden en hieruit 

blijkt dat een kwaliteitsverslechtering (een slechtere kwaliteitsklasse) waarschijnlijk niet is 

opgetreden. Dit zal per geval door het bevoegde gezag worden beoordeeld. Het kan tot 

belangrijke kostenbesparingen leiden bij het gebruik in de directe omgeving van zandbakken-

zand (kwaliteitsklasse natuur), dat om hygiënische redenen wordt ververst, of bij hergebruik 

elders van te verwijderen overhoogte op zettingsgevoelige terreinen. 

 

Als meerdere bewijsmiddelen tegelijkertijd beschikbaar zijn, doemt wel de vraag op hoe deze 

zich tot elkaar verhouden, dan wel welke hiërarchie moet worden aangehouden in specifieke 

situaties. Deze vraag is essentieel indien bewijsmiddelen onderling zodanig verschillen dat 

discussie ontstaat over de kwaliteitsklasse, waarin de partij zou moeten worden ingedeeld.  

Als er verschillen zitten tussen de resultaten van meerdere toelaatbare bewijsmiddelen, moet 

de meest betrouwbare maatgevend worden geacht.  

 

In deze nota wordt de volgende volgorde in de betrouwbaarheid van bewijsmiddelen aan-

gehouden: 

 
1.  Partijkeuring conform een SIKB-BRL en/of SIKB-protocol 

Deze leveren statistisch gezien het meest betrouwbare en representatieve beeld op van de 

kwaliteit van een partij toe te passen grond. Een dergelijke partijkeuring wordt meestal gedaan 

als een ontgraven hoeveelheid grond al in depot ligt ten behoeve van toepassing elders, al dan 

niet samengesteld uit deelpartijen voor een specifiek doel. Ook kan het gaan om gerijpte 

baggerspecie, waarvan kwaliteit is verbeterd als gevolg van biologische afbraak tijdens het 

rijpingsproces, of om een selectief ontgraven partij grond afkomstig van een 

bodemsaneringslocatie. Partijkeuring is altijd verplicht in de laatstgenoemde gevallen, en ook 

als er geen andere toelaatbare bewijsmiddelen voorhanden zijn. Een partijkeuring moet altijd 

vooraf zijn gegaan door een onderzoek naar de aard en herkomst van de partij grond, nodig 

om te bepalen of op meer stoffen onderzoek moet worden gedaan dan het standaardpakket 

(zie ook volgende paragraaf).  

 
2.  In-situ-partijkeuring conform NEN-5740 

Ook dit is een betrouwbare methode om de kwaliteit van grond te bepalen, mits deze hierna op 

de juiste wijze wordt ontgraven, dat wil zeggen gescheiden of laagsgewijs ontgraven als er 

verschillen zijn in kwaliteitsklasse binnen het volume te ontgraven grond. 

Als sprake is van een constante kwaliteit, behorend tot één bodemkwaliteitsklasse (schoon of 

homogeen diffuus verontreinigd), is een in-situ-partijkeuring volledig vergelijkbaar met een 

partijkeuring. Voor de ontgraving van grote bouwputten met een homogene kwaliteit grond is 

deze keuringsmethodiek dan ook zeer geschikt, tijdbesparend en daarmee ook kosten-

besparend. 
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3.  Bodemonderzoek, conform de norm NEN-5740 of VKB-protocol 1001, of NEN-5720 

Als de grondkwaliteit in het te ontgraven gebied voldoende homogeen is en/of zorgvuldig de 

diverse kwaliteiten grond gescheiden worden ontgraven ten behoeve van toepassing elders,  

is ook deze keuringsmethodiek betrouwbaar, zeker als ze in combinatie met een 

bodemkwaliteitskaart wordt ingezet. Het bodemonderzoek dient dan ter bevestiging van de 

kwaliteit, zoals deze op basis van de bodemkwaliteitskaart is geschat. 

Deze methode is eventueel geschikt  voor terreinen die diffuus verontreinigd zijn en/of 

grootschalig onverdacht. Als de kwaliteit, zoals die uit het verkennend onderzoek blijkt, 

afwijkend is van wat wordt geschat op basis van de bodemkwaliteitskaart (Bkk), dan is de Bkk 

maatgevend (resultaat v.o. schoner dan inschatting Bkk), dan wel is alsnog een partijkeuring 

noodzakelijk (resultaat v.o. vuiler dan inschatting Bkk). Deze methode kan niet worden 

toegepast voor te ontgraven grond uit puntbronlocaties. Partijen grond van dergelijke locaties 

moeten altijd via een partijkeuring conform SIKB-BRL-9335 worden gekeurd, dan wel VKB-

protocol 1001. Ook een nader onderzoek kan bruikbaar zijn als bewijsmiddel, mits dit tenminste 

aan de norm NEN-5740 voldoet, wat betreft stoffenpakketten en bemonsteringsstrategie (in-

situ-partijkeuring). 

 

Als het gaat om toepassing van (al dan niet gerijpte) bagger, dan is een bodemonderzoek 

conform de NEN-5720 geschikt als bewijsmiddel. Hierin zijn specifieke bemonsterings-

strategieën opgenomen voor lintvormige wateren, plassen en meren, en (stelsels van) haven-

bekkens, zoals het Rotterdamse havengebied. In het laatste geval moet wel zijn geanalyseerd 

op alle stoffen, opgenomen in het standaardpakket voor landbodem. 

 
4.  Bodemkwaliteitskaart (voor de land- dan wel de waterbodem) 

Een door de gemeente vastgestelde bodemkwaliteitskaart kan als bewijsmiddel worden 

gebruikt voor het aantonen van de kwaliteit van partijen grond, als geen beter bewijsmiddel (1 

t/m 3) voorhanden is. Het kan hierbij ook gaan om de bodemkwaliteitskaart van een andere 

gemeente en/of andere instantie dan de gemeente Rotterdam, waarbij dan eventueel wel 

rekening moet worden gehouden met de wijze waarop deze is opgesteld (gekozen statistische 

maat en toetsnormen). Dit zover het gaat dan om herkomstlocaties, die schoon zijn of alleen 

diffuus verontreinigd. 

Voor partijen grond, afkomstig van door puntbronnen verontreinigde locaties, kan de 

bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel dienen; bij gebruik van een bodemkwaliteitskaart als 

bewijsmiddel moet daarom altijd vooraf worden nagegaan of de herkomstlocatie niet 

verontreinigd is door een puntbron. Daarnaast moet worden nagegaan over er relevante 

bodemgegevens zijn uit eerdere bodemrapporten (onderzoeken, saneringsverslagen, 

keuringen toegepaste partijen grond. 

 

De betrouwbaarheid is afnemend groot voor RE’s van de kwaliteit Natuur (< [L]AW/schoon), 

Landbouw (< LMW-bagger/landbouw/zeer licht verontreinigd) en Wonen (< [L]MW-wonen/ licht 

verontreinigd). RE’s van de kwaliteit industrie (< [L]MW-industrie/matig verontreinigd) zijn 

meestal heterogeen diffuus verontreinigd, zodat er een zeker risico (maximaal 20%) bestaat 

dat de grond sterker vervuild is dan de [L]MW-industrie en daarmee feitelijk niet toepasbaar is. 

Vervelender is dat de kans aanzienlijk is dat grond aan een betere kwaliteitsklasse voldoet, 

zodat er meer hergebruiksopties zijn dan wordt verondersteld op basis van de bodem-

kwaliteitskaart. Grond van de kwaliteit industrie moet veelal naar een grootschalige toepassing 

bij gebrek aan andere opties. 

 
Samenvattend kan de bodemkwaliteitskaart het beste worden gebruikt bij het toepassen van 

grond afkomstig uit een homogeen, relatief schone gebied, waarin relatief veel metingen zijn 

gedaan en de toepassing plaats vindt in een meer verontreinigd gebied.  

 

 
5.  Waterbodemkwaliteitskaart 

Analoog kan voor hergebruik van bagger een door het bevoegde gezag (Waterschap of 

Rijkswaterstaat) goedgekeurde waterbodemkwaliteitskaart worden benut, mits deze is 
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gebaseerd op tenminste alle stoffen, die zijn opgenomen in het standaardpakket voor de 

landbodem. 

 

Een waterbodemkwaliteitskaart kan als bewijsmiddel dienen voor bagger die schoon tot licht 

verontreinigd is (kwaliteit natuur tot wonen), dus zolang de [L]MW-wonen niet overschreden 

wordt. Voor bagger uit het Rotterdamse havengebied geldt een aangepaste normering, zoals 

aangegeven in de normentabel van hoofdstuk 6.4. Bij overschrijding van een of meerdere 

[L]MW’s moet eerst een partijkeuring plaatsvinden, zodra deze gaat worden ontgraven uit het 

rijpingsdepot, dan wel voordat verspreiding ter plekke van het depot wordt overwogen. Dit is 

ook het geval voor baggerspecie die (mogelijk) is belast vanuit nabijgelegen verontreinigende 

(punt)bronnen. 

4.4 Bewijsmiddelen voor de kwaliteit van de ontvangende bodem 

 
De kwaliteit van de ontvangende bodem kan via de volgende bewijsmiddelen worden 

aangetoond: 

• een onderzoek van de landbodem, dat voldoet aan de norm NEN-5740; 

• het evaluatieverslag van een uitgevoerde sanering; 

• een door de gemeente vastgestelde (land)bodemkwaliteitskaart; 

• de partijkeuring(en) van ophoog- of aanvulgrond, dan wel bagger, in het verleden 
toegepast op de locatie. 

 

Als meerdere bewijsmiddelen beschikbaar zijn, wordt analoog aan de vorige paragraaf de 

volgende betrouwbaarheidsvolgorde aangehouden: 

 
1.  Een bodemonderzoek of evaluatieverslag van een bodemsanering 

Een ter plekke verricht bodemonderzoek geeft de meest betrouwbare, want locatiespecifieke 

bodeminformatie. Het moet dan wel gaan om een bodemonderzoek dat tenminste aan de eisen 

van de NEN-5740 voldoet. De volgende strategieën zijn toegestaan: (grootschalig) 

onverdachte bodem, onbekende bodembelasting, (grootschalig) schone bodem, partijkeuring 

van niet schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de 

verontreinigende stof. Als de locatie gesaneerd is, kan het saneringsverslag als bewijsmiddel 

worden benut, mits dit verslag is geaccordeerd door het bevoegde gezag, vastgelegd in een 

beschikking Wet bodembescherming. 

 

 
2.  De bodemkwaliteitskaart 

Voor zo goed als het gehele grondgebied van Rotterdam is de kwaliteit van bodem eenduidig 

af te leiden van de bodemkwaliteitskaarten, voor boven- of ondergrond. Dit met uitzondering 

van de volgende zones: 

• alle bebouwingslinten, die per kavel zeer variabel in kwaliteit (kunnen) zijn, zodat per 
kavel de kwaliteit moet worden bepaald; 

• de infrastructuurlinten (rijkswegen, spoorlijnen en rangeerterreinen), waarvoor in het 
Rotterdamse bodeminformatiesysteem geen of onvoldoende data beschikbaar zijn. 

De bodemkwaliteitskaart geeft ook geen representatief van de bodemkwaliteit op locaties, waar 

(mogelijk) puntbron verontreinigingen aanwezig zijn (geweest), en diffuus verontreinigde 

terreinen waar een leeflaagsanering is uitgevoerd.   

 
3.  Een partijkeuring van in het verleden toegepaste grond 

In bepaalde gevallen geeft beschikbare informatie over toegepast grond/zand of bagger 

betrouwbare informatie. Het betreft veelal grootschalige toepassingen als zandophogingen in 

uitleggebieden of ter plaatse van lichamen/dijken voor hoofdwegen en/of spoorlijnen. De 

partijkeuring mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Daarnaast moet aannemelijk zijn dat de kwaliteit 

van de ontvangende bodem na keuring niet is verslechterd.  
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4.5 Stoffenpakketten voor partijkeuringen 

 
Op 1 juli 2008 is ook het oude stoffenpakket vervangen door een nieuw standaardpakket. Dit 

standaardpakket is ook opgenomen in de volgende normen en protocollen: 

• de NEN-5740: verkennend bodemonderzoek voor de landbodem (lit. 47); 

• de NEN-5720, verkennend onderzoek voor de waterbodem (lit. 62); 

• de SIKB-BRL-9335, en de hieronder hangende protocollen voor keuring van grond en 
bagger (lit. 35, 36, 46 en 50), dan wel de SIKB-protocollen 1001, 7510 en 7511 (lit. 43, 
51, 58). 

 

Het nieuwe standaardpakket is bedoeld voor de volgende situaties: 

• onverdacht terrein waarvoor op basis van vooronderzoek is geconcludeerd dat dit 
waarschijnlijk schoon is; 

• mogelijk/waarschijnlijk diffuus verontreinigde grond of bagger, vanwege herkomst uit 
een stedelijke ophooglaag en/of oude verhardingslaag. 

 

Het standaardpakket is verplicht bij verkennend bodemonderzoek van de landbodem en de 

waterbodem in regionale wateren. Daarnaast is het als minimumpakket verplicht bij de keuring 

van partijen grond en (al dan niet gerijpte) bagger. 

Voor alle toepassingen in rijkswateren (grote rivieren en alle aanliggende havenbekkens) blijft 

het oude stoffenpakket van kracht, aangevuld met een aantal bestrijdingsmiddelen. Dit geldt 

ook voor regulier verkennend onderzoek van waterbodems in rijkswateren. 

 

Essentieel is dat er informatie beschikbaar is over de aard en herkomst van toe te passen 

grond, voordat besloten wordt om alleen op het standaardpakket te analyseren. 

 
Als de aard en herkomst van een partij grond niet bekend is bij gebrek aan en/of het niet 

verzamelen van voorinformatie, kan niet worden volstaan met het standaardpakket. 

Gebiedsspecifiek zal moeten worden nagegaan welke extra stoffen dan moeten worden 

geanalyseerd. In deze notitie is een en ander nader ingevuld. 

 
Het standaardpakket 

 

Mits voldoende voorinformatie over aard en herkomst van de grond of bagger beschikbaar is, 

en dit geen aanleiding geeft het stoffenpakket uit te breiden (onverdacht of stedelijke 

ophooglaag), geldt voor verkennend onderzoek en partijkeuringen ten behoeve van 

toepassingen op land en in regionale wateren het volgende standaardpakket: 

 

Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- organische stof 

zware metalen: 

- barium 

- cadmium 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 

 
Hiermee zijn de zware metalen/metalloïden arseen en chroom uit het pakket verdwenen, en 

ook de somparameter EOX. In plaats hiervan zijn de stoffen barium, kobalt, molybdeen en som 

PCB’s in het stoffenpakket opgenomen. 
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Bij het bepalen van een standaardpakket voor grondwater (in het kader van verkennend 

bodemonderzoek), is nauw aangesloten bij het standaardpakket voor grond. Omdat arseen 

veelvuldig in verhoogde mate wordt aangetroffen, zonder dat hiervoor een belastende 

antropogene bron in de bodem aanwijsbaar is, wordt in Rotterdam arseen (onderstreept) aan 

het standaardpakket toegevoegd. 

 
Stoffenpakket baggerloswallen en onderhoudsbagger uit haven of rivier 

 

Als uit het vooronderzoek blijkt dat op de te onderzoeken locatie mogelijk 

onderhoudsbaggerspecie, afkomstig uit de rivier of aanliggende havenbekkens, aanwezig is, 

moet het standaardpakket worden uitgebreid, wat leidt tot de volgende stoffenlijst (extra stoffen 

onderstreept): 

 

Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- organische stof 

zware metalen: 

- arseen 

- barium 

- cadmium 

- chroom 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 

overige organische stoffen: 

- drins: aldrin, dieldrin, endrin, 

  telodrin, isodrin 
- organotin: tributyltin, trifenyltin* 
   

 

 
  * geldt niet voor bagger, opgespoten voor 1970 

 
Aan het stoffenpakket zijn als extra stoffen toegevoegd, de zware metalen/metalloïden: arseen 

en chroom en de organische stoffen: drins (aldrin, dieldrin, endrin, telodrin, isodrin) en 

organotinverbindingen (tributyltin, trbutyltinoxide, tetrabutyltin, trifenyltin). Dit aanvullende 

pakket is gebaseerd op wat bekend is van maatgevende stoffen in bagger van een groot aantal 

onderhoudsbaggerspecieloswalllen in de regio. Organotinverbindingen zijn voor zover bekend 

pas na 1970 benut als anti-fouling in scheepswerven en sinds 2003 verboden in Europa. 

Omdat diverse loswallen tot na 1970 in gebruik waren, zijn organotinverbindingen toegevoegd 

aan de stoffenlijst voor grond, maar alleen voor na 1970 opgespoten bagger. Omdat organotin-

verbindingen weinig mobiel zijn, kan onderzoek op organotinverbindingen in het grondwater 

achterwege blijven. Drins komen vanwege de regionale productie en lozing sterk verhoogd 

voor in bodem (en grondwater) van oude baggerloswallen en zijn daarom toegevoegd aan de 

stoffenlijst. 

 
Stoffenpakket oude boomgaarden 

 

Als uit het vooronderzoek blijkt dat een partij grond afkomstig is uit een (voormalige) oude 

boomgaard, die al voor 1980 aanwezig was, dan is aanvulling van het standaardpakket 

noodzakelijk, omdat in oude boomgaarden op grote schaal DDT als insecticide werd gebruikt. 

Daarnaast werden voor 1940 mogelijk ook organisch arseen en koperverbindingen gebruikt, 

die inmiddels door biologische afbraak zullen zijn omgezet in anorganische arseen- en 

koperverbindingen.  

 

Het stoffenpakket is dan als volgt: 
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Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- organische stof 

zware metalen: 

- arseen 

- barium 

- cadmium 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 

overige organische stoffen: 
- DDT, DDD, DDE 

 
Stoffenpakket (glas)tuinbouwgebieden 

 

Als uit het vooronderzoek blijkt dat sprake is van een oud (glas)tuinbouwgebied, dat aanwezig 

was tussen 1948 en 1980, is aanvulling op het stoffenpakket noodzakelijk. In oude 

(glastuinbouwgebieden werden diverse persistente chloorbestrijdingsmiddelen op grote schaal 

gebruikt. Het betreft onder andere insecticides als drins, dichloorfenyl (diuron), DDT, lindaan en 

chloorbenzenen/fenolen, en het fungicide captan. De modernere bestrijdingsmiddelen zijn 

meestal niet chloorhoudend en goed/beter afbreekbaar, zodat de kans dat ze zijn 

geaccumuleerd in de bodem klein is. Daarnaast is in de voegkit, die in kassen werd gebruikt, 

vaak asbestvezel toegepast, en zijn asbestplaten gebruikt voor het isoleren van verwarmings-

ketels.  

 

Het stoffenpakket ziet er als volgt uit: 

 
Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- asbest 

- organische stof 

zware metalen: 

- barium 

- cadmium 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 

- OCB-scan 

 
Stoffenpakket, als geen voorinformatie beschikbaar is 

 

Indien geen voorinformatie over de aard en herkomst van partijen grond of bagger beschikbaar 

is, kan niet worden uitgesloten dat: 

• de partij afkomstig is van een puntbronlocatie, waar de bodem met stoffen is belast, 
die niet in het standaardpakket zijn opgenomen; 

• de partij afkomstig is uit een oude ophoog/verhardingslaag, waarin stoffen 
(bijvoorbeeld asbest) voorkomen, die niet in het standaardpakket zijn opgenomen; 

• de partij afkomstig is van een baggerspecieloswal, zodat aanvulling op het 
standaardpakket nodig is met enkele metalen, organotinverbindingen en persistente 
(chloor) bestrijdingsmiddelen;  
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• de partij afkomstig is van een voormalig (glas)tuinbouw- of akkerbouwgebied of een 
oude boomgaardlocatie, zodat aanvulling noodzakelijk is met diverse veel gebruikte 
persistente (chloor)bestrijdingsmiddelen. 

 

Een flinke uitbreiding van het stoffenpakket is dan onvermijdelijk en omvat tenminste de 

volgende stoffenlijst: 

 
Anorganische stoffen Organische stoffen 

- droge stof 

- lutum 

- asbest 

- organische stof 

zware metalen: 

- arseen 

- barium 

- cadmium 

- chroom 

- kobalt 

- koper 

- kwik 

- molybdeen 

- lood 

- nikkel 

- zink  

organische somparameters: 

- minerale olie 

- som PAK’s (10 VROM-lijst) 

- som PCB’s (7 VROM-lijst) 
- OCB-scan 
overige organische stoffen: 
- organotin: tributyltin, trifenyltin 

   

 
In feite is dit stoffenpakket een worst-case-pakket voor de meest voorkomende gevallen van 

diffuse bodemverontreiniging. Door alsnog voorinformatie te verzamelen, kan het stoffenpakket 

worden beperkt, en daarmee ook de keuringskosten. 

 
Stoffenpakket grond, belast door een of meerdere puntbronnen 

 

Indien uit vooronderzoek blijkt dat op de plek van herkomst de bodem belast is door een 

puntbron, zal op basis van de aard van de puntbron worden bezien welke stoffen aan het 

standaardpakket moeten worden toegevoegd. De UBI-lijst van puntbronnen, c.q. belastende 

bedrijfstakken en activiteiten (lit. 9, www.ubi-model.nl), geeft hiervoor richtlijnen. 
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5 Toepassing van grond en bagger als bodem 

5.1 Toepassingsprincipes voor grond en bagger 

 
Het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit zijn erop gericht grond en bagger zoveel mogelijk 

(weer) toe te passen als bodem, waarbij wordt getoetst op zowel de kwaliteit van de 

ontvangende bodem als de bodemfunctieklasse (zie hoofdstuk 3.1), waarbij de strengste 

maatgevend is. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan partijen grond of bagger (en ook 

bouwstoffen) grootschalig toe te passen in werken, mits de partij geen onderdeel van de 

bodem worden door deze terugneembaar aan te brengen, en de partij voldoet aan de (Lokale) 

Maximale Waarde Industrie. 

 

Op basis van alle mogelijke combinaties van grond/bodemkwaliteit en functies ontstaat dan de 

volgende toepassingsmatrix: 

 
Klasse ontvangende bodem Klasse mate verontreiniging toe te passen 

grond/bagger* 

bodem-

functie 

mate 

verontr. 

toe-

passing 

schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(linten) 

natuur schoon LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

natuur zeer licht LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

natuur licht LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

natuur matig LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

natuur sterk LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

landbouw schoon LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

landbouw zeer licht LMW-b/l ja ja nee / ? nee / ? nee / ? ? 

landbouw licht LMW-b/l ja ja nee / ? nee / ? nee / ? ? 

landbouw matig LMW-b/l ja ja nee / ? nee / ? nee / ? ? 

landbouw sterk LMW-b/l ja ja nee / ? nee / ? nee / ? ? 

wonen schoon LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

wonen zeer licht LMW-b/l ja ja nee / ? nee / ? nee / ? ? 

wonen licht LMW-w ja ja ja nee / ? nee / ? ? 

wonen matig LMW-w ja ja ja nee / ? nee / ? ? 

wonen sterk LMW-w ja ja ja nee / ? nee / ? ? 

bouw.lint schoon LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

bouw.lint zeer licht LMW-w ja ja nee / ? nee / ? nee / ? ? 

bouw.lint licht LMW-w ja ja ja nee / ? nee / ? ? 

bouw.lint matig LMW-w ja ja ja nee / ? nee / ? ? 

bouw.lint sterk LMW-w ja ja ja nee / ? nee / ? ? 

bouw.lint variabel LMW-w ja ja ja nee / ? nee / ? ? 

industrie schoon LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

industrie zeer licht LMW-b/l ja ja nee / ? nee / ? nee / ? ? 

industrie licht LMW-w ja ja ja nee / ? nee / ? ? 

industrie matig LMW-i ja ja ja ja nee / ? ? 

industrie sterk LMW-i ja ja ja ja nee / ? ? 

r.weg/spoor schoon LAW ja nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? ? 

r.weg/spoor zeer licht LMW-b/l ja ja nee / ? nee / ? nee / ? ? 

r.weg/spoor licht LMW-w ja ja ja nee / ? nee / ? ? 

r.weg/spoor matig LMW-i ja ja ja ja nee / ? ? 

r.weg/spoor sterk LMW-i ja ja ja ja nee / ? ? 

grootsch. toepassing LMW-i ja ja ja ja nee / ? ? 

 

Legenda: 
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LAW:  Lokale AchtergrondWaarde 

LMW-w: Lokale Maximale Waarde wonen 

LMW-b/l: Lokale Max. Waarde bagger/landbouw 

LMW-i:  Lokale Maximale Waarde industrie 

 

*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• ja: toepassing toegestaan op basis van een erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse grond/bagger; 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is. 

 
De kwaliteit van de toe te passen bodem kan worden geschat op basis van de ruimtelijke 

eenheid van herkomst en de hieraan toegekende bodemkwaliteitsklasse. Deze inschatting is 

altijd worst-case, omdat de kwaliteitsklasse wordt bepaald door vergelijking van de 80-

percentielwaarden van de beschouwde dataset, die van de RE beschikbaar is. De uitvoering 

van een partijkeuring kan dan lonend zijn, omdat alsnog kan blijken dat de gemiddelde kwaliteit 

van de partij grond toch voldoet aan de maatgevende norm voor de toepassingsklasse, 

toegekend aan de RE waarbinnen de ontvangende bodem gelegen is. 

Partijen uit bebouwingslinten en sterk verontreinigde RE’s moeten altijd eerst worden 

onderzocht/gekeurd, voordat kan worden beoordeeld of de toepassing ervan kan plaatsvinden. 

5.2 Schone grond en bagger (kwaliteit Natuur) 

 
Grond en bagger wordt schoon geacht, als deze voldoet aan alle (Lokale) Achtergrond-

Waarden (zie tabel 1 bij paragraaf 3.3), met inachtneming van de humus/ lutumcorrectie-

formules. In schone grond of bagger is in feite nog sprake van een beperkte belasting vanuit 

diffuse antropogene bronnen. Omdat voor een aantal stoffen lokaal verhoogde achtergrond-

waarden zijn vastgesteld, binnen de extra marges die de toetsregels bieden, wordt direct 

getoetst aan de (Lokale) AchtergrondWaarden. 

Zandbakkenzand, dat periodiek om hygiënische redenen ververst moet worden, kan worden 

beschouwd als schoon als dit gebleken is uit een eerdere keuring van de herkomstpartij. 

 

Schone grond is voor alle bodemfuncties duurzaam geschikt. Ze heeft de kwaliteit voor de 

functie natuur, en mag als enige grondklasse worden toegepast in natuurgebieden. Daarnaast 

wordt ook veel schone grond (zand) toegepast in straatcunetten, dan wel voor het bouwrijp 

maken van stedelijke uitleggebieden of de aanleg van dijklichamen ten behoeve van wegen of 

spoorlijnen.  

Schone grond mag altijd als bodem worden toegepast en vermengd raken met de ontvangende 

bodem, tenzij ze onderdeel uitmaakt van een leeflaagconstructie of grootschalige toepassing. 

De toepassingsmatrix voor schone grond/bagger ziet er dus als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur # 

landbouw voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur # 

wonen (en recreatie) ja ja ja ja ja # 

bebouwingslint ja ja ja ja ja # 

industrie (en 

infrastructuur) 
ja ja ja ja ja # 

rijkswegen en 

spoorlijnen 
ja ja ja ja ja # 

grootschalige 

toepassing 
ja ja ja ja ja # 
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*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 

• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 

  

Anders dan onder de regels van het Bouwstoffenbesluit, moet ook schone grond vooraf worden 

gemeld bij AgentschapNl/Bodem+, voorzien van een wettelijk toegestaan bewijsmiddel (zie 

hoofdstuk 4.3). Bewijsmiddelen moeten tenminste 5 jaar worden bewaard na beëindiging van 

het werk. 

5.3 Zeer licht verontreinigde grond en bagger (kwaliteit Landbouw) 

 
Grond/bagger wordt als zeer licht verontreinigd gezien als hierin voor een of meerdere stoffen 

de (Lokale) AchtergrondWaarden  worden overschreden, maar wel wordt voldaan aan de 

Lokale Maximale Waarde voor de bodemfunctieklasse landbouw (LMW-bagger/ landbouw). 

Hiermee is deze grond duurzaam geschikt voor toepassing in agrarische gebieden, maar ook 

voor de functies wonen en industrie. Deze grond mag niet worden toegepast in gebieden met 

de functie natuur. 

 

Zeer licht verontreinigde grond voldoet aan de meest strenge van de LAC-signaalwaarden, 

waaronder geen overschrijding van handelsnormen voor (voedings-/sier-)gewassen, of melk- 

en vleesproducten is te verwachten, zodat veilige duurzame landbouw mogelijk is (zie Bijlage 

C). Bagger die voldoet aan de Lokale Maximale Waarden voor landbouw mag altijd (in gerijpte 

vorm) worden toegepast op landbouwpercelen, ook als deze schoon zijn. 

Voor het direct op de kant zetten van ongerijpte bagger (verspreiden) geldt het generieke 

beleid en de hiervoor geldende normering.  

 

Voor de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie wordt wel getoetst aan de kwaliteit van de 

ontvangende bodem. Overigens is er in stedelijk gebied meestal niet voldoende ruimte 

beschikbaar voor het op de kant zetten van bagger, of stuit dit op maatschappelijke bezwaren. 

Wel kan gerijpte bagger eventueel worden benut voor onderhoudsophogingen in groenzones 

en parken binnen stedelijk gebied, na verwijdering van bodemvreemde bijmengingen groter 

dan 63 mm.  

De toepassingsmatrix voor zeer licht verontreinigde grond/bagger ziet er dus als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

landbouw ja voorkeur voorkeur voorkeur voorkeur # 

wonen (en recreatie) (nee) / ? ja ja ja ja # 

bebouwingslint (nee) / ? ja ja ja ja # 

industrie (en 

infrastructuur) 
(nee) / ? ja ja ja ja # 

rijkswegen en 

spoorlijnen 
(nee) / ? ja ja ja ja # 

grootschalige 

toepassing 
Ja ja ja ja ja # 
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*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• (nee): toepassing van grond niet toegestaan vanwege te vuile klasse, maar bagger wel 
(generieke uitzondering bagger, klasse landbouw); 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 

• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 

5.4 Licht verontreinigde grond en bagger (kwaliteit Wonen) 

 
Grond of bagger wordt als licht verontreinigd gezien indien hierin voor een of meerdere stoffen 

de Lokale Maximale Waarden voor de bodemfunctieklasse Landbouw  worden overschreden, 

maar wel wordt voldaan aan de Lokale Maximale Waarde voor de bodemfunctieklasse Wonen.  

Voor een aantal veel diffuus voorkomende verontreinigende stoffen zijn verhoogde lokale 

maximale waarden afgeleid, meestal op basis van een gekozen verhoogd ecologisch risico, 

zonder overschrijding van het humane risico duurzaam (zie Bijlage C). Hiermee zijn de 

toepassingsnormen voor de bodemfunctieklasse wonen sterk vergelijkbaar geworden met de 

normering, zoals deze in de nota “Actief Bodem- en Bouwstoffenbeheer Rotterdam” uit 2003 

waren opgenomen. 

 

Hiermee is licht verontreinigde grond of bagger duurzaam geschikt voor toepassing in 

woongebieden, maar ook voor de bodemfunctie industrie, mits de kwaliteit van de grond 

vergelijkbaar is met de ontvangende bodem. De grond of bagger mag niet worden toegepast in 

ruimtelijke eenheden met de functies Landbouw en Natuur. Overigens wordt veel licht 

verontreinigde grond of bagger grootschalig toegepast, omdat op het moment van vrijkomen er 

niet direct een geschikte hergebruikslocatie voorhanden is.  

De toepassingsmatrix voor licht verontreinigde grond/bagger ziet er dus als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

landbouw nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

wonen (en recreatie) nee / ? nee / ? voorkeur voorkeur voorkeur # 

bebouwingslint nee / ? nee / ? ja ja ja # 

industrie (en 

infrastructuur) 
nee / ? nee / ? ja ja ja # 

rijkswegen en spoorlijnen nee / ? nee / ? ja ja ja # 

grootschalige toepassing ja ja ja ja ja # 

 
*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 

• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 
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5.5 Matig verontreinigde grond en bagger (kwaliteit Industrie) 

 
Grond/bagger wordt matig verontreinigd gezien  als hierin voor een of meerdere stoffen de 

Lokale Maximale Waarden voor de bodemfunctieklasse Wonen worden overschreden, maar 

wel wordt voldaan aan de (Lokale) Maximale Waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie 

([L]MW-industrie). 

  

Voor het zware metaal cadmium is een verhoogde lokale maximale waarde afgeleid, zie Bijlage 

C. Hiermee zijn de lokale maximale waarden industrie voor alle zware metalen gelijk aan de 

interventiewaarden, met uitzondering van die voor kwik. Dit metaal komt alleen in onderhouds-

bagger verhoogd voor, en dat in beperkte mate, zodat verhoging van de maximale waarde 

Industrie niet is toegestaan. 

Voor de overige stoffen is de normering identiek aan die van de nota “Actief Bodem- en Bouw-

stoffenbeheer Rotterdam” uit 2003. 

 

Hiermee is matig verontreinigde grond of bagger duurzaam geschikt voor toepassing in 

gebieden met de bodemfunctieklasse industrie: bedrijfs- en/of haventerreinen, spoorlijnen en 

hoofdwegen. Deze grond mag niet worden toegepast in ruimtelijke eenheden met de bodem-

functieklassen wonen, landbouw en natuur. 

 

De toepassingsmatrix voor matig verontreinigde grond of bagger ziet er dus als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

landbouw nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

wonen (en recreatie) nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

bebouwingslint nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

industrie (en 

infrastructuur) 
nee / ? nee / ? nee / ? ja ja # 

rijkswegen en spoorlijnen nee / ? nee / ? nee / ? ja ja # 

grootschalige toepassing ja ja ja ja ja # 

 
*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 

• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 

5.6 Sterk verontreinigde grond en bagger  

 
Grond of bagger wordt als sterk verontreinigd gezien, indien hierin voor een of meerdere 

stoffen de (Lokale) Maximale Waarden voor de bodemfunctieklasse Industrie worden over-

schreden. Voor de zware metalen (m.u.v. kwik) en PAK’s is dan ook sprake van overschrijding 

van een of meerdere interventiewaarden bodemsanering voor grond, zodat dan tevens sprake 

is van ernstige bodemverontreiniging.  

 

Als er sprake is van overschrijding van een of meerdere (Lokale) Maximale Waarden voor de 

bodemfunctie Industrie, dan is de partij grond of bagger niet toepasbaar in het kader van het 

Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Iedere verplaatsing van deze grond vereist een melding 
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in het kader van de Wet bodembescherming, waarbij een plan van aanpak of een BUS-melding 

(tijdelijke uitname) dan wel een saneringsplan of een BUS-melding  (verwijdering/verplaatsing 

van grond) wordt ingediend.  

 

Eventueel is herschikking van sterk verontreinigde grond mogelijk binnen de contouren van het 

geval van bodemverontreiniging, bijvoorbeeld onder een leeflaagconstructie, verharding of te 

realiseren bebouwing.  

 

De toepassingmatrix voor sterk verontreinigde grond ziet er als volgt uit: 

 
Mate verontreiniging ontvangende bodem*  

Functie ontvangende 

bodem 
schoon zeer 

licht 

licht matig sterk variabel 

(lint/punt-

bron) 

natuur nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

landbouw nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

wonen (en recreatie) nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

bebouwingslint nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

industrie (en 

infrastructuur) 
nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

rijkswegen en spoorlijnen nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? # 

grootschalige toepassing nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee / ? nee 

 
*  aangegeven is of in hoeverre de toepassing toelaatbaar is:  

• voorkeur: meest gewenste toepassing gezien bodemfunctie en kwaliteit; 

• ja: toepassing toegestaan op basis erkend bewijsmiddel; 

• nee: toepassing niet toegestaan vanwege te vuile klasse toe te passen grond/bagger; 

• ? : (eventueel) op basis van partijkeuring nagaan of toepassing toelaatbaar is; 

• #: bezien of toepassing acceptabel is vanwege (mobiel) ernstig bodemsaneringsgeval. 
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6 Tijdelijke toepassingen van grond en bagger 

6.1 Wijzigingen in wet- en regelgeving 

 
De wet- en regelgeving met betrekking tot tijdelijke toepassingen van grond is ingrijpend 

veranderd. In het Besluit bodemkwaliteit (art. 35) is alleen geregeld dat volstaan kan worden 

met een melding, en daarmee vrijstelling wordt verleend van de milieuvergunningenplicht van 

de Wet milieubeheer. Als enige voorwaarden worden gesteld: 

• de opslagperiode is niet langer dan 3 jaar; 

• de tijdelijke opgeslagen grond of bagger krijgt een “nuttige toepassing” zodra het 
depot wordt ontmanteld, ter plekke of elders. 

 

Depots die langer dan 3 jaar worden benut, worden gezien als inrichtingen in de zin van de 

Wet milieubeheer en zijn vergunningplichtig. 

 

Het aanbrengen van een overhoogte aan grond of zand, met als doel de initiële zetting versnelt 

te doen verlopen, wordt niet gezien als een tijdelijke toepassing. Immers een deel van het 

opgebrachte bodemmateriaal blijft ter plekke achter en wordt onderdeel van de bodem, zodat 

moet worden voldaan aan de eisen van reguliere bodemtoepassingen.  

 

In artikel 36, lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit is tevens geregeld dat tijdelijke uitname van 

grond uit de toepassing niet hoeft te worden gemeld, mits voldaan is aan de volgende 

voorwaarden: 

• de grond wordt niet tussentijds bewerkt (zeven mag wel); 

• de grond wordt teruggebracht op (ongeveer) dezelfde plaats onder dezelfde of 
soortgelijke omstandigheden. 

 

Er wordt in het Besluit verder niets gezegd over aanvullende voorwaarden, bedoeld om 

milieuhinder/schade in de omgeving te voorkomen. Het gaat hierbij onder andere om opper-

vlaktewaterverontreiniging (lozen overtollig water uit baggerspuitvakken), geluid/ trillingshinder 

en luchtverontreiniging (bewegingen vrachtverkeer, machines), en overlast vanwege stank 

(opspuiten bagger) of stof (verstuiven gronddeeltjes).  

 

Gezien de zorgplichtartikelen in de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer is het 

stellen van aanvullende eisen aan tijdelijke depots onvermijdelijk. Immers deze zorgplicht-

artikelen stellen dat zoveel mogelijk schade aan het milieu of de bodem moet worden 

voorkomen. In de nu volgende paragrafen 6.2. en 6.3. is aangegeven welke aanvullende 

voorwaarden gaan worden gesteld bij meldingen van tijdelijke depots en uitplaatsingen. 

6.2 Tijdelijke uitplaatsingen en opslag nabij een werk 

 
Bij de uitvoering van straatrenovaties wordt veelal het straatcunet open gegraven voor 

onderhoud of vervanging van kabels, leidingen en/of verhardingen. Hierbij worden grond en 

nadere bodem materialen (en bouwstoffen) tijdelijk opzij gezet en na enige tijd op dezelfde 

plaats weer teruggeplaatst dan wel elders binnen of nabij het werk, meestal onder vergelijkbare 

omstandigheden.  

 

Gezien de beperkte werkruimte en projectduur, de noodzaak omliggende gebouwen 

toegankelijk te houden voor de gebruikers en hulpdiensten en de aard van het uitgegraven 

bodemmateriaal (meestal schoon zand), is het vaak praktisch niet mogelijk aanvullende eisen 

te stellen in de sfeer van afsluiting met hekken en het afdekken van ontgraven grond. Dit is 

alleen noodzakelijk in de volgende situaties: 
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• er is asbest aangetroffen in te verwijderen verhardingslagen of de onderliggende 
bodem boven de (gewogen) norm van 100 mg/kg d.s.; 

• het is op voorhand duidelijk dat de ontgraven grond verontreinigd is tot boven de 
interventiewaarde, of er zijn gevaarlijke stoffen in de bodem aanwezig; 

• de ontgraven grond leidt tot stankoverlast in de straat als gevolg van het uitdampen 
van vluchtige stoffen; 

• er liggen kwetsbare leidingen bloot in de ontgraving. 

 

Zodra dit soort situaties zich voordoen, is alsnog melding van de ontgraving noodzakelijk in het 

kader van de Wet bodembescherming (art. 28), zodat in dit kader aanvullende eisen kunnen 

worden gesteld. 

 

Ook bij projecten voor bijvoorbeeld onderhoud of vervanging van bruggen en viaducten en 

baggerwerkzaamheden, of bij bouwprojecten, wordt geregeld grond ontgraven en opzij gezet 

voor hergebruik in het kader van het werk. Het gaat geregeld om grote hoeveelheden 

bodemmateriaal (en/of bouwstoffen).  

Omdat dergelijke projecten langer duren (enkele jaren) en er meestal voldoende werkruimte is, 

is het stellen van de volgende aanvullende eisen wenselijk: 

• op basis van bodemonderzoek of een ander geldig bewijsmiddel moet duidelijk zijn dat 
het niet ernstig verontreinigde grond betreft;  

• de gronddepots moeten zijn afgesloten met deugdelijke hekken van tenminste 2 meter 
hoog, zodat het bijstorten van afvalstoffen wordt voorkomen; 

• om stofoverlast door verstuiving te voorkomen, moeten gronddepots worden ingezaaid 
met gras, dan wel bespoten met een humuspreparaat dat verstuiven voorkomt, tenzij 
sprake is van humeuze en/of kleiige weinig verstuivinggevoelige grond; 

• bouwstoffen moeten gescheiden worden gehouden van ontgraven grond. 

6.3 Tijdelijke grond- en baggerdepots 

 
Daarnaast is de vergunningsplicht in het kader van de Wet milieubeheer ook opgeheven voor 

tijdelijke grond- en baggerdepots, die hoogstens 3 jaar benut worden. De behoefte aan 

dergelijke depots is groeiende: 

• binnen het stedelijk gebied heeft de gemeente behoefte aan kleine tijdelijke depots in 
wijken, waar veel wordt onderhouds- of bouwactiviteiten plaatsvinden; 

• in het landelijke gebied worden in toenemende mate “weilanddepots” voor schone en 
licht verontreinigde onderhoudsbagger uit naburige sloten en vaarten ingericht, met de 
bedoeling deze ter plaatse te doen rijpen en weer bodem te laten worden; 

• eenzelfde trend doet zich voor in het stedelijke gebied, waar de gemeente (bijna) 
schone bagger in een eenmalig depot wil laten rijpen om als grond her te gebruiken in 
plantsoenen en parken. 

 

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit behoeven deze alleen nog vooraf te worden 

gemeld, waarbij alleen eisen worden gesteld betreffende gebruiksduur en de kwaliteit van de 

opgeslagen grond- of bagger. 

 

Gezien de toegestane toepassingsduur van tijdelijke depots en het soms opslaan van grote 

volumes grond of bagger – er is geen maximum hoeveelheid bepaald – is er een gerede kans 

op overlast voor omwonenden, zonder dat het Besluit hiervoor regels biedt. Ook moet overtollig 

water uit baggeropspuitingen worden geloosd. Verder is er geregeld een groot gebrek aan 

draagvlak bij omwonenden en/of milieugroepen voor nieuwe baggerdepots, vanwege vrees 

voor overlast en/of schade aan natuurwaarden. 

 
In het kader van melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, zullen aan tijdelijke 

gronddepots de volgende aanvullende eisen worden gesteld: 
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• op basis van bodemonderzoek en/of een vastgestelde bodemkwaliteitskaart moet 
duidelijk zijn dat het om grond/bagger, die voldoet aan de (Lokale) Maximale Waarden 
industrie (LMW-industrie);  

• de gronddepots moeten zijn afgesloten met deugdelijke hekken van tenminste 2 meter 
hoog, zodat het bijstorten van afvalstoffen wordt voorkomen; 

• om stofoverlast door verstuiving te voorkomen, moeten gronddepots worden ingezaaid 
met gras, dan wel bespoten met een humuspreparaat dat verstuiven voorkomt; 

• bouwstoffen moeten gescheiden worden gehouden van opgeslagen grond; 

• als het depot dicht bij woonbebouwing ligt moet hinder die ontstaat door vrachtauto’s, 
die de grond aan- en afvoeren, zoveel mogelijk worden beperkt; 

• bij ontmanteling van het depot moet aan de hand van bijgehouden gegevens over de 
aan- en afvoer van grond worden nagegaan of deze weer volledig is verwijderd. 

 
Aan meldingen van tijdelijke baggerdepots worden de volgende aanvullende eisen gesteld: 

• op basis van waterbodembodemonderzoek en/of een vastgestelde waterbodem-
kwaliteitskaart moet op voorhand duidelijk zijn dat het gaat om bagger, die na rijping 
nuttig kan worden toegepast; 

• als voor een of meerdere stoffen de (Lokale) Maximale Waarde Industrie wordt over-
schreden, moet aannemelijk worden gemaakt dat als gevolg van natuurlijke afbraak 
tijdens rijpingsproces de ontstane grond geschikt is voor nuttige toepassing; 

• er mag maximaal een laagdikte van 1 meter ongerijpte bagger in het spuitvak worden 
ingebracht; 

• de ongerijpte bagger moet voor opspuiting worden ontdaan van grove bijmengingen 
als pastic, piepschuim, hout, metalen en ander afval, zodat voldaan wordt aan de 
bijmengingseisen in paragraaf 4.1 van deze nota; 

• het overschot aan water in de opgespoten baggerspecie moet voldoen aan de 
lozingseisen voor oppervlaktewater (MTR-waarden) en via een bezinkbak worden 
afgelaten op het oppervlaktewater; 

• tevens dient bij het Waterschap te worden gemeld, dat er een wateroverschot gaat 
worden geloosd op het oppervlaktewater, waarbij met onderzoeks- of monitorings-
gegevens (achteraf) moet worden aangetoond dat aan de lozingseisen wordt voldaan;  

• als het depot dicht bij woonbebouwing ligt moet in overleg met omwonenden worden 
nagegaan of geen onaanvaardbare hinder ontstaat door vrachtauto’s, die de grond 
aan- en afvoeren, dan wel geur- of geluidoverlast vanuit het depot zelf; veelal is 
hiervan sprake als het depot zich tenminste 50 meter van woonbebouwing bevindt; 

• het baggerdepot moet zijn afgesloten met deugdelijke hekken van tenminste 2 meter 
hoog, teneinde het bijstorten van afvalstoffen te voorkomen; 

• het depot mag niet gelegen zijn binnen een grondwaterbeschermingsgebied, een 
natuurgebied of een ander gebied met bijzondere natuurwaarden. 

 

Tevens moet binnen 6 maanden worden aangegeven welke toepassing men beoogt na 

ontmanteling van een tijdelijk grond- of baggerdepot. 

 
Altijd milieuvergunningplichtig in het kader van de Wet milieubeheer zijn de volgende typen 

grond/baggerdepots: 

• doorgangsdepots waar langer dan 3 jaar bagger wordt opgespoten om na rijping weer 
te worden verwijderd ten behoeve van nuttige toepassing elders; 

• depots waar sterk, of zelfs ernstig verontreinigde bagger wordt opgespoten, waarbij  
voor een of meerdere stoffen de (Lokale) Maximale Waarde industrie wordt over-
schreden; 

• depots waarin bagger wordt opgespoten met visueel zichtbare resten asbest en/of 
ander grof of gevaarlijk afval; 

• depots, waarin bagger wordt opgespoten met meer dan 20% bijmenging van bodem-
vreemde materialen. 

 

Voor depots met een capaciteit van minder dan 10.000 m
3
 is de gemeente het bevoegde 

gezag, bij meer dan 10.000 m
3
 de provincie. 
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7 Verzoeken voor aangepast beleid 

7.1 Binnengekomen verzoeken 

 
Van diverse instanties zijn verzoeken binnengekomen om voor een specifieke bodemfunctie of 

toepassing aangepast beleid vast te stellen, naast het gebiedspecifieke beleid, zoals dat in 

deze nota is geformuleerd. Het betreft de volgende verzoeken: 

• in een brief aan B&W van Rotterdam, d.d. 30 juni 2009 (lit. 59), verzoekt de Dienst 
Scheepvaart en Verkeer van Rijkswaterstaat, mede namens de Stichting 
Bodemsanering NS (SBNS) en Prorail, om binnen aan alle wegconstructies langs 
rijkswegen en spoorlijnzones de functie industrie toe te kennen binnen haar 
grondgebied; 

• het Waterschap Hollandse Delta heeft tijdens regulier overleg de DCMR Milieudienst 
Rijnmond verzocht in het voor gemeenten in de regio te formuleren beleid aangepast 
grondstromenbeleid te maken voor wegbermen langs de polderwegen binnen het 
werkgebied van het waterschap. In dit kader heeft zij een Bodemkwaliteitskaart voor 
wegbermen laten opstellen, door alle gemeenten binnen haar werkgebied vast te 
stellen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit; 

• het Havenbedrijf Rotterdam heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond verzocht ruimere 
normen vast te stellen voor bagger uit de Maasmond en de westelijke havenbekkens, 
met het oogmerk deze bagger in gerijpte vorm nuttig toe te passen in de 
havengebieden Europoort, Maasvlakte I en de in aanleg zijnde Maasvlakte II. 

• in een brief van 4 mei 2009 van Gemeentewerken Rotterdam aan de DCMR 
Milieudienst Rijnmond is verzocht de mogelijkheden te beoordelen voor het toepassen 
van slappe grond, die is civieltechnisch zodanig is verbeterd door toevoeging 
reststoffen, dat deze geschikt geworden is voor stedelijke functies. 

 

Op basis van deze verzoeken is in deze nota aangepast beleid geformuleerd voor rijkswegen 

en spoorlijnen, hergebruik van gebiedseigen onderhoudsbagger in het westelijke havengebied 

van Rotterdam. Omdat er binnen de gemeentegrenzen geen polderwegen aanwezig zijn, die in 

beheer zijn van het Waterschap Hollandse Delta, is geen specifiek beleid voor dergelijke 

wegen in deze nota opgenomen. Daarnaast is beleid ontwikkeld voor de toevoeging van 

reststoffen of cementproducten aan grond of bagger, met het oogmerk deze geschikt te maken 

voor hoogwaardige(r) nuttige toepassingen. Dit omdat Besluit en Regeling bodemkwaliteit op 

dit punt weinig helder zijn. 

7.2 Spoorlijnen 

 
In het kader van deze nota, wordt onder spoorlijnen het volgende verstaan: 

• alle spoorlijntracés met naastliggende bermen en/of taluds, zover ze in bezit zijn van 
Prorail en worden benut door de NS of een ander railvervoerbedrijf;  

• alle rangeerterreinen, waar reeksen sporen liggen naast elkaar, bedoeld om trein-
wagons te parkeren, wagons in de juiste volgorde te rangeren voor vertrek naar een 
bestemming elders, dan wel treinwagons te vullen met chemicaliën en/of andere 
goederen; 

• alle stations, zover het gaat om stationsgebouwen, perrons en sporen. 

 

Niet tot spoorlijnen gerekend worden voormalige NS-gasfabrieksterreinen en alle bedrijven-

terreinen, die bij NS-vastgoed in bezit zijn en worden verhuurd/verpacht aan derden. Deze 

terreinen worden gezien als reguliere bedrijventerreinen. 

Ook (voormalige) spoorlijntracés en rangeerterreinen, niet (meer) in bezit van Prorail en/of niet 

meer in gebruik, worden niet tot de spoorlijnen gerekend. Het gaat hierbij vooral om 

aftakkingen van spoorlijnen naar/op particuliere bedrijfsterreinen en/of openbare wegen. 
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Voor de hierboven gedefinieerde spoorlijnen geeft de Bodemfunctiekaart Rotterdam veelal 

geen helderheid wat betreft de bodemfunctie, dan wel heeft deze de niet gewenste functie 

“wonen” of “landbouw”, om een of meer van de volgende redenen: 

• spoorlijnen vormen de begrenzing tussen meerdere ruimtelijke eenheden, alle met de 
functie Wonen of Landbouw; 

• meerdere ruimtelijke eenheden, die onderling een spoorlijn worden begrensd, hebben 
verschillende bodemfuncties; 

• de spoorlijn ligt op de gemeentegrens en is daarmee tevens begrenzing van een 
ruimtelijke eenheid. 

 

Hetzelfde probleem doet zich om dezelfde reden(en) ook voor wat betreft de vraag welke 

kwaliteitsklasse(n) nu eigenlijk van toepassing is(/zijn) op een spoorlijn. 

 

Gezien het specifieke gebruik, dat van spoorlijnen wordt gemaakt (vervoer van mensen en/of 

goederen), de specifieke inrichting van spoorbanen, rangeerterreinen en stations (bodem is 

verhard met ballastbed, klinkers, asfalt, dan wel bedekt door gebouwen),  is direct contact met 

de (verontreinigde) bodem voor mensen niet aan de orde (behoudens spoorwerkers). Zover 

spoorlijnen onbedekt zijn op spoortaluds, spoorbermen en overhoeken, zijn deze vrijwel steeds 

met hekken afgezet en daarmee niet openbaar toegankelijk. 

 

Omwille van de eenduidigheid van functie en vanwege het verzoek van Rijkswaterstaat, mede 

namens de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) en Prorail, zijn op de Bodemfunctiekaart 

Rotterdam alle spoorlijnen apart weergegeven. Hierop is de bodemfunctie Industrie van 

toepassing. 

 

Daarnaast zijn de aangegeven bodemkwaliteitsklassen voor de onderscheiden ruimtelijke 

eenheden niet van toepassing op (delen van) spoorlijnen, ook niet als een spoorvak binnen de 

omgrenzing van een ruimtelijke eenheid is gelegen, dan wel ligt op de grens van twee 

ruimtelijke eenheden met eenzelfde functieklasse. Veelal is de verzamelde historische 

informatie en de beschouwde dataset niet representatief voor de kwaliteit van de bodem 

binnen spoorlijntracés. Om de kwaliteit van toe te passen grond en/of een ontvangende bodem 

te bepalen zijn er twee mogelijkheden: 

• het opstellen van een bodemkwaliteitskaart door de (SB)NS van alle (of een deel van 
de) spoorlijnen op basis van eigen onderzoek, bij voorkeur op basis van de lokale 
normering, en deze in te dienen bij het gemeentebestuur ter vaststelling, of; 

• het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de (diffuse) bodemkwaliteit op de 
ontvangstlocatie, en deze voegen bij de melding van een gewenste toepassing. 

 

Net als andere meldingen zullen meldingen van toepassingen op spoorlijnen op reguliere wijze 

worden getoetst op zowel bodemkwaliteitsklasse als bodemfunctieklasse (industrie). Dit is ook 

het geval als partijen grond van een spoorlijn elders in de regio worden gemeld voor 

toepassing. 

7.3 Rijkswegen 

 
Onder rijkswegen worden verstaan alle hoofdwegen, in beheer bij Rijkswaterstaat: 

• alle snelwegen, vier- dan wel meerbaans, met zowel een A-nummer als een E-
nummer; 

• alle hoofdwegen, twee- of meerbaans, behorend tot het nationale wegennet, in beheer 
bij Rijkswaterstaat en voorzien van een N-nummer. 

 

Binnen Rotterdam gaat het om de A-13/E-19 (Ring-noord), de A-20/E-25/19 (weg richting 

Utrecht), de A-16/E-19 (Ring-oost), de A-15 en N-15 (Ring-zuid en hoofdweg langs/door het 

havengebied), en de A-4/E-19 (Ring-west). 



 

Nota Actief Bodem en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Hoofdnota    blad 47 van 59 

 

 
Wat betreft de rijkswegen is er sprake van eenzelfde soort probleem als voor spoorlijnen. 

Rijkswegen zijn weliswaar openbaar toegankelijk, maar de wegbermen worden slechts 

incidenteel door de weggebruiker betreden, en daarnaast alleen door onderhoudspersoneel. 

Ook rijkswegen zijn veelal afgezet met hekken (behalve bij uitritten). Ook rijkswegen en de 

groenzones hierlangs hebben veelal een afwijkende ontwikkelingsgeschiedenis. 

Op de Bodemfunctiekaart Rotterdam zijn daarom ook alle rijkswegen apart weergegeven, en 

hebben de functie Industrie. 

 

De bodemkwaliteit langs rijkswegen is sterk afwijkend van de omgeving als gevolg van de 

specifieke gebruiks- en ophooggeschiedenis en de run-off van het wegdek. Omdat deze in 

Nederland (in tegenstelling tot de buurlanden) veelal niet gescheiden wordt opgevangen in 

afvoergoten met afstromend hemelwater, zijn de bermzones binnen 2 à 5 meter vanaf de rand 

van de wegverharding vaak matig tot sterk/ ernstig verontreinigd met zink en PAK’s, en 

eventueel ook met lood en koper. De bronnen hiervoor zijn evident: 

• slijtresten van banden en metalen onderdelen van voertuigen; 

• verontreinigingen in strooizout en grondresten aan voertuigen; 

• resten van goederen, die verwaaien van langskomende voertuigen; 

• afval, dat uit auto’s wordt gegooid; 

• slijtage van straatmeubilair, als verzinkte vangrails en beschilderde borden. 

 

Door de ophoping van deze resten in de bermzone langs de verharding, wordt deze langzaam 

hoger en moet ze van tijd tot tijd worden afgegraven. Het vrijkomende bodemmateriaal kan niet 

worden herschikt, omdat de bermzone verder (>5 meter) weg van de verharding (veel) minder 

verontreinigd (of zelfs schoon) is. Het afgegraven verontreinigde bodemmateriaal wordt 

daarom vaak afgevoerd naar een stortplaats of verwerker. 

 
Analoog aan de NS heeft Rijkswaterstaat de optie een bodemkwaliteitskaart te maken voor  

het rijkswegennet binnen het grondgebied van de gemeente Rotterdam, dan wel per project te 

kiezen voor een verkennend onderzoek als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de toe te passen 

grond en/of ontvangende bodem.  

In opdracht van Rijkswaterstaat is een onderzoeksprotocol in ontwikkeling voor wegbermen 

langs rijkswegen, geschikt voor het bepalen van de kwaliteit van af te graven bermresten. 

 

Net als andere meldingen zullen meldingen van toepassingen op rijkswegen op reguliere wijze 

worden getoetst op zowel bodemkwaliteitsklasse als bodemfunctieklasse (industrie).  

7.4 Onderhoudsbagger in het westelijke havengebied 

 
In lijn met de landelijke doelstelling tenminste 60% van alle vrijkomende onderhouds-

baggerspecie nuttig toe te passen, zoekt het Havenbedrijf Rotterdam naar mogelijkheden om 

onderhoudsbagger uit het Rotterdamse havengebied toepasbaar te maken voor de Tweede 

Maasvlakte, die inmiddels in aanleg is en in 2013 gereed moet komen. Al enkele jaren geleden 

zijn er proeven gedaan met toepassingen van gerijpte havenbagger en de zandige fractie van 

bagger uit rijpings- en zandscheidingsbassins, die bij het Slufterdepot zijn gelegen. Hierbij 

bleek dat gerijpte onderhoudsbagger een te slecht civieltechnisch gedrag heeft om te kunnen 

worden ingezet voor grootschalige ophogingen binnen uit te geven haventerreinen, maar wel 

geschikt is voor de volgende toepassingen: 

• als “teelaarde” in bermen langs wegen, in spoortaluds en op geluids/afschermings-
wallen; 

• voor ophogingen in een beperkte laagdikte (maximaal 1 meter) in de openbare ruimte, 
zoals de leidingen/wegenstrook ten noorden van het Slufterdepot (Hartelstrook); 

• voor tijdelijke afdekking/vastlegging van stuifgevoelig vers opgespoten zeezand. 
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Omdat beoogd wordt vooral de meer kleiige niet verspreidbare specie uit meer oostelijk 

gelegen havenbekkens en de Nieuwe Maas te benutten, maakt de toets op de kwaliteit van de 

ontvangende bodem deze door het Havenbedrijf gewenste toepassing feitelijk onmogelijk. 

Immers, de toe te passen bagger is licht tot matig verontreinigd en is dus veel vuiler dan het 

westelijke havengebied, dat veelal is opgespoten met schoon zee- of duinzand. 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond daarom verzocht een 

minder strikte toets toe te staan op de kwaliteit van de onvangende bodem. Het havengebied 

heeft immers de weinig gevoelige bodemfunctie Industrie. En wegbermen, geluid- en visuele 

afschermingswallen worden slechts incidenteel betreden door mensen. 

 

Door het Havenbedrijf is er een voorstel ontwikkeld voor havengebiedspecifieke lokale 

maximale waarden voor toe te passen gerijpte/gescheiden havenbaggerspecie, op basis van 

de volgende uitgangspunten: 

• de mogelijkheid circa 150.000 m3 gerijpte/gescheiden bagger te kunnen toepassen op 
Maasvlakte I en II, en eventueel ook Europoort, een volumegrootte die een efficiënt 
bedrijfsmatig gebruik van rijpingsbekkens binnen/bij het Slufterdepot mogelijk maakt; 

• in eerste instantie een keuze voor de (lokale) maximale waarden “wonen” als 
toepassingseis; 

• voor enkele stoffen hogere maximale waarden, maar hoogstens (lokale) maximale 
waarden “industrie”, als dit nodig is vanwege de baggerkwaliteit, zoals deze gebleken 
is uit de Bemonsteringscampagnes 2006-2009 voor niet op zee verspreidbare 
baggerspecie. 

 

Dit leidt tot ruimere maximale waarden voor het westelijke havengebied, dan noodzakelijk uit 

een oogpunt van de baggerkwaliteit, zoals deze blijkt uit de Monstercampagnes Rotterdam 

2006 (alle bagger) en 2007-2009 (verspreidbare bagger).Voor de Eerste en Tweede 

Maasvlakte en Europoort (exclusief de Landtong) gelden de volgende ruimere lokale maximale 

waarden (zie voorlaatste kolom): 

 

 
niet verspreidbaar 2006-2009  

parameter P-50 rek. 

gem. 

P80 range 

pref.vak 

LMW- 

voorstel 

HbR 

LMW-      

bagger/ 

haven 

maatg. 

(lokale) 

norm 

zware metalen (mg/kg d.s. voor standaardbodem): 

antimoon     18 5,0 LMW-b/l 

arseen 14 19 20 11-21 40 30 LMW-b/l 

barium     400 550 LMW-w 

beryllium     3,4 [1,9] LMW-b/l 

cadmium 2,3 3,0 4,1 1,0-3,3 3,7 3,0 < LMW-w 

chroom 52 61 74 30-67 120 80 LMW-b/l 

kobalt     50 25 LMW-b/l 

koper 108 246 178 54-168 150 100 LMW-w 

kwik 0,55 0,85 1,0 0,23-2,1 5,2 2,0 LMW-b/l 

lood 81 102 139 37-118 300 200 LMW-b/l 

molybdeen     86 60 LMW-b/l 

nikkel 46 53 63 38-114 64 75 LMW-w 

seleen     [50] 9,0 LMW-b/l 

thallium     [8,0] [2,6] LMW-b/l 

tin     200 40 LMW-b/l 

vanadium     146 100 LMW-b/l 

zink 582 687 875 215-976 550 500 > LMW-w 

overige anorganische stoffen (mg/kg d.s. voor standaardbodem): 

boor     [120] [55] LMW-b/l 

cyanide-compl.     10 10 LMW-b/l 

thiocyanaten     12 10 LMW-b/l 
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niet verspreidbaar 2006-2009  

parameter P-50 rek. 

gem. 

P80 range 

pref.vak 

LMW- 

voorstel 

HbR 

LMW-      

bagger/ 

haven 

maatg. 

(lokale) 

norm 

organische stoffen (mg/kg d.s. voor standaardbodem): 

minerale olie 1077 1548 2279 280-3755 2.000 1.500* > MW-i 

PAK’s 6,55 10,8 14,9 1,33-6,64 13 11 LMW-w 

som organotin     1,3 1,3 LMW- 

tributyltin 0,11 0,27 0,29 0,05-0,72 0,13 0,25 > LMW-w 

gechloreerde organische stoffen (mg/kg d.s. voor standaardbodem): 

α - HCH     0,25 0,15 LMW-b/l 

β - HCH     0,25 0,10 LMW-b/l 

γ - HCH lindaan     0,25 0,10 LMW-b/l 

DDT 0,0020 0,021 0,030 0,001-0,03 0,5 0,30 LMW-b/l 

DDE     0,5 0,20 LMW-b/l 

DDD     0,5 0,20 LMW-b/l 

aldrin 0,0010 0,043 0,0029   0,075 LMW-b/l 

som drins 0,0029 0,080 0,0047  0,08 0,20 LMW-b/l 

som PCB’s 0,14 0,23 0,29 0,022-0,51 0,25 0,10 LMW-b/l 

dioxine (I-TEQ) ? ? ? ? ‘- 0,00012 = LMW-w 

tri-Cl-benzenen     1,0 0,65 LMW-b/l 

tetra-Cl-benz.     0,22 0,22 LMW-b/l 

penta-Cl-benz.     2,5 1,4 LMW-b/l 

hexa-Cl-benz. 0,0016 0,0049 0,0025 0,001-0,07 1,0 0,22 LMW-b/l 

tri-Cl-fenolen     2,0 1,0 LMW-b/l 

tetra-Cl-fenolen     1,0 0,5 LMW-b/l 

penta-Cl-fenol     1,4 1,0 LMW-b/l 

chloordaan 0,0019 0,0029 0,0027 0,001-0,01 0,0020 0,0050 LMW-b/l 

heptachloor      0,0050 LMW-b/l 

hepta-Cl-epox.     0,0020 0,0050 LMW-b/l 

ftalaten: 

DMP      9,2 LMW-w 

DEP      5,3 LMW-w 

DIBP      1,3 LMW-w 

DBP      5,0 LMW-w 

BBP      2,6 LMW-w 

DHP      18 LMW-w 

DEHP      8,3 LMW-w 

* mits tenminste 50% oliefracties > C-20 

Legenda tabel: 

 percentielwaarde < (L)AGW 

 (L)AGW < percentielwaarde < LMW-bagger/landbouw (LMW-b/l) 

 LMW-landbouw/bagger < 80-percentielwaarde (P-80) < (L)MW-wonen (LMW-w) 

 (L)MW-wonen (LMW-w) < 80-percentielwaarde (P-80) < (L)MW-industrie (LMW-i) 

 80-percentielwaarde (P-80) > (L)MW-industrie (LMW-i) 

vet verhoogde normwaarde, maatgevend voor toepassingsmogelijkheden 

 normwaarde afwijkend van LMW-bagger/landbouw (LMW-b/l) 

 

Generiek mag, analoog aan toepassingen van onderhoudsbagger in het landelijke gebied, alle 

gerijpte onderhoudsbagger uit het (westelijke) havengebied toegepast worden op de eerste en 

tweede Maasvlakte, en het Europoortgebied, die voldoet aan de lokale maximale waarden 

“landbouw/bagger”. Om voldoende hergebruik te faciliteren is voor een aantal stoffen een 

hogere norm bepaald, maximaal op het niveau van de (Lokale) Maximale Waarde “wonen” 

(LMW-wonen): barium, cadmium, zink, minerale olie, organotin en ftalaten. 
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Voor minerale olie is een normwaarde gekozen boven het niveau van de (Lokale) Maximale 

Waarden wonen/industrie, in de wetenschap dat de aanwezige olie-componenten veelal zwaar 

(> C-20) zijn en daardoor immobiel, en binnen 10 jaar de bagger alsnog aan de (Lokale) 

Maximale Waarde wonen/industrie gaat voldoen door natuurlijke afbraak tijdens/na rijping. Om 

dit zeker te stellen is alleen toepassing boven het grondwater toegestaan; bij toepassing onder 

het grondwater moet worden voldaan aan de (Lokale) Maximale Waarde wonen/industrie. 

 

Op basis van een (nog in te dienen) waterbodemkwaliteitskaart voor het havengebied kunnen 

partijen bagger na rijping worden toegepast, waarbij ook onderzoek voor de nieuwe stoffen in 

het standaardpakket landbodem moet zijn uitgevoerd. Zolang deze kaart nog niet door het 

bevoegde gezag (Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren) is vastgesteld, zijn er de volgende 

opties: 

• gebruik maken van de gegevens uit de laatste baggercampagne, mits deze voldoet 
aan de NEN-5720 en ook op de nieuwe stoffen van het standaardpakket voor de 
landbodem is geanalyseerd; 

• het keuren van gerijpte partijen bagger en zand uit bagger worden gekeurd conform de 
NEN-5740, de BRL-993 of het SIKB-protocol 1001.  

 

De laatste optie is van belang als de kwaliteit van de ongerijpte bagger niet voldoet aan de 

gebiedspecifieke normen voor het westelijke havengebied voor tijdens het rijpingsproces 

relatief snel biologisch afbrekende stoffen (minerale olie, PAK’s). 

7.5 Bewerkte grond en bagger 

 
In toenemende mate worden grond en bagger bewerkt om een verbeterd “grondproduct” te 

krijgen, bijvoorbeeld een verbeterde vruchtbaarheid of een beter civieltechnisch gedrag. Om dit 

te bereiken kan sprake zijn van een of meerdere van de volgend bewerkingen: 

• het mengen van partijen grond, bijvoorbeeld voor de productie van teelaarde door 
middel van menging van partijen klei, zand en veen; 

• het samenvoegen van kleine restpartijen grond om deze als één partij elders toe te 
passen, bijvoorbeeld de inzameling van restpartijen grond uit particuliere tuinen door 
de brengstations van de ROTEB; 

• het mengen van meststoffen door partijen grond, bijvoorbeeld blad- of GFT-compost, 
dan wel gecomposteerde organische industriële reststromen; 

• het mengen van industriële reststoffen door grond of bagger, met het oogmerk civiel-
technisch sterk verbeterde “grond” te produceren, geschikt voor het bouwrijp maken 
van terreinen en/of de aanleg van wegen of spoorlijnen;  

• het scheiden van zandige fracties uit slib/kleirijke (ernstig) verontreinigde grond of 
bagger, met als doel licht verontreinigd tot schoon zand te produceren; 

• het reinigen van ernstig verontreinigde grond door fractiescheiding en/of natte wassing 
en/of biologische reiniging met het doel toepasbare gereinigde grond te produceren.  

 

Alleen het zeven van grond, bedoeld om allerlei bijmengingen te verwijderen, valt niet onder 

het begrip “bewerken” in de zin van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 

 
Samenvoegen en weer splitsen van partijen grond 

 

In de Regeling bodemkwaliteit is aangegeven dat partijen grond mogen worden gemengd ten 

behoeve van de productie van een specifiek toepasbaar grondproduct, mits alle deelpartijen 

apart zijn gecertificeerd door middel van een toegestaan bewijsmiddel. Dit om het mengen van 

niet toepasbare grond (dus >LMW-industrie) tegen te gaan. Zowel vastgestelde bodem-

kwaliteitskaarten als partijkeuringen conform een BRL voldoen als bewijsmiddel. Op deze wijze 

kan bomengrond of teelaarde worden geproduceerd. 
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Als partijen grond zijn samengesteld uit deelpartijen, afkomstig van meerdere bodemzones, 

moet de partij als geheel worden gekeurd, om te bezien of toepassing elders mogelijk is. Hierbij 

is het waarschijnlijk en (anders dan in de BRL-9335) acceptabel dat de kwaliteit op basis van 

een partij(uit)keuring schoner blijkt te zijn dan de op basis van een bodemkwaliteitskaart 

beoordeelde kwaliteit van gemengde deelpartijen. 

 
Het samenvoegen van partijen uit verschillende bodemzones is alleen toegestaan als dit om 

functionele en doelmatigheidsredenen noodzakelijk en/of onvermijdelijk is. Het inzamelen van 

kleine partijen grond van particulieren door de ROTEB is hiervan een voorbeeld. Partijen 

grond, groter dan 500 m3 (750 ton), mogen niet worden samengevoegd met partijen uit andere 

bodemzones. Gescheiden keuring van deze partijen grond wordt doelmatig geacht. Als partijen 

zijn samengevoegd op basis van bovenstaande regels, zal ook uitlevering van deelpartijen uit 

deze samengestelde partijen worden toegestaan (vrijstelling van eis in de BRL-9335). Hierbij 

moet wel vooraf een goede menging van de samengevoegde deelpartijen hebben plaatsgehad. 

Dit is gegarandeerd als partijen grond zijn gemengd ten behoeve van een specifieke 

toepassing.  

 
Toevoegen van organische meststoffen aan grond 

 

In toenemende mate worden organische meststoffen aan grond toegevoegd, met als doel deze 

geschikt te maken voor specifieke toepassingen. De toegevoegde meststoffen voldoen aan de 

kwaliteitseisen, zoals opgenomen in een uitvoeringsregeling onder de Meststoffenwet (lit. 42), 

waarin specifieke kwaliteitsnormen zijn opgenomen voor de volgende meststoffen: 

• zuiveringsslib; 

• compost(producten); 

• anorganisch fosfaat, stikstof- en kalimeststoffen; 

• andere organische meststoffen. 

 

Als aan deze vereisten wordt voldaan en aan de maximaal toelaatbare fosfaat- en stikstofgift, 

wordt door de wetgever verondersteld dat is voldaan aan de vereisten van het Besluit en de 

Regeling bodemkwaliteit. Het gewijzigd Uitvoeringsbesluit meststoffen (lit. 24), art 17, lid 3, 

schrijft voor dat voor de bereiding van het samengestelde grondproduct altijd schone grond 

moet worden gebruikt, d.w.z. grond die voldoet aan de (lokale) achtergrondwaarden. 

Daarnaast mag de meststof maximaal 0,5% bijmengingen (bijvoorbeeld plastic of puinresten) 

bevatten. 

 

Daarnaast schrijft de Meststoffenwet voor dat het bereide product maximaal 10% organische 

stof mag bevatten, zodat “overbemesting” van grondproducten wordt voorkomen. Omdat het 

hier gaat om door de mens gemaakte organische meststoffen, geldt deze eis niet voor 

toegevoegd organisch bodemmateriaal, bijvoorbeeld veen of venige klei. 

 

De Regeling bodemkwaliteit staat voor toe te passen grond een maximale bijmenging toe van 

aan bodemvreemde materialen van maximaal 20%. Uitgaande van de situatie, waarbij teel- of 

bomenaarde of een ander compostproduct is bereid met grond, die net aan de (lokale) 

achtergrondwaarden voldoet, en compost/zuiveringsslib, die nog net aan de maximaal 

toelaatbare gehalten uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voldoet, ontstaat grond die 

weliswaar niet meer voldoet aan de (lokale) achtergrondwaarden, maar wel (ruimschoots) aan 

de lokale maximale waarden landbouw. Daarmee is deze samengestelde grond toepasbaar in 

de meeste Rotterdamse woongebieden, met uitzondering van de schone bodemzones.  

 

Analoog aan toe te passen bagger, die net niet schoon is, maar wel aan de lokale maximale 

waarden landbouw voldoen, zal ook de toepassing van dergelijke samengestelde 

grondproducten worden toegestaan, zolang deze voldoen aan de lokale maximale waarden 

landbouw. 
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Verbeteren van grond/bagger met specifieke (rest)stoffen 

 

Om de hergebruiksmogelijkheden van slappe grond en bagger te vergroten, bestaat er 

behoefte hieraan cementachtige reststoffen (dan wel cement of kalk) toe te voegen. Daarnaast 

kan het ook gaan om verbetering van grondeigenschappen met andere specifieke stoffen (bv. 

olivijn ten behoeve van vastlegging CO2).  

 

Hierbij doemen de volgende vragen op: 

• is een constante kwaliteit van de toe te voegen reststof gegarandeerd door middel van 
een certificeringtraject, c.q. een BRL?; 

• is na toevoeging van de reststof nog wel sprake van grond? Hiervoor moet de 
bijmenging onder de 20% blijven en het eindproduct als grond kunnen functioneren, 
ook op de langere termijn; 

• leidt de toevoeging van de reststof niet tot een zodanige verslechtering van de 
chemische kwaliteit van de grond dat deze in een minder goede kwaliteitsklasse valt? 

• leidt de toepassing niet tot onaanvaardbare uitloging van stoffen of  onacceptabele 
belasting van het grondwater op de plek van toepassing?; 

• blijven de gewenste eigenschappen van de samengestelde grond ook op de lange 
termijn in stand bij toepassing op of in de bodem? 

 

In de Nota van toelichting bij het Besluit bodemkwaliteit, paragraaf 4.3.5 is vermeld dat 

dergelijke samengestelde grond onder noemer “stabilisaten” valt en als bouwstof moet worden 

aangemerkt, zonder dat hierbij onderscheid wordt gemaakt tussen minder of meer dan 20% 

bijmenging.  

 

Om te kunnen beoordelen of een voorgestelde toepassing acceptabel is, zal er helderheid 

moeten komen over deze vragen. Kwaliteitsbewaking van een te benutten reststof als 

grondverbeterend product via certificering is essentieel. In pararaaf 4.2 is omschreven wanneer 

er sprake is van grond, die als zodanig (c.q. als bodem) kan functioneren. De laatste 2 

vraagpunten zullen nader worden bezien in pilotprojecten. Het is de bedoeling een dergelijke 

pilot te gaan starten in 2010/2011. 

 

Per melding zal worden beoordeeld of een verbeterd grondproduct toepasbaar is op basis van 

het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Gezien het gestelde in de Nota van toelichting in 

het Besluit bodemkwaliteit worden vooralsnog alleen toepassingen, die terugneembaar zijn uit 

de bodem, dan wel onderdeel uitmaken van een terugneembare civieltechnnische constructie, 

worden toegestaan. 

 
Grondreiniging/rijping en scheiding van zand uit bagger 

 

Gereinigde grond en zand, verkregen door rijping van bagger en/of afscheiding ervan uit 

slibrijke bagger of kleiige grond, moet altijd per partij worden gekeurd conform een van de 

hiervoor in aanmerking komende bewijsmiddelen (zie paragrafen 4.3 en 4.5). Als bagger als 

gerijpte grond wordt uitgekeurd, betreft het een van de bewijsmiddelen voor landbodem.  

Als keuring in ongerijpte vorm plaatsvindt, kan een waterbodembewijsmiddel worden benut, 

maar moet wel (minimaal) het landbodem pakket worden aangehouden, als een landbodem 

toepassing wordt beoogd.  



 

Nota Actief Bodem en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Hoofdnota    blad 53 van 59 

 

8 Meldingsprocedures 

8.1 Het doen van meldingen 

 
Alle meldingen in het kader van het Besluit en de regeling Bodemkwaliteit moeten digitaal 

worden gedaan via een website van AgentschapNl/Bodem+ 

(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).  

 

In het kader van deze elektronische melding worden de volgende gegevens gevraagd: 

• adresgegevens (en kaartje) van de herkomstlocatie van een partij grond; 

• adresgegevens (en kaartje) van de toepassingslocatie; 

• het bevoegde gezag; 

• aard van het toe te passen materiaal (grond, bagger, bouwstof) en toepassingstype 
(beleidskader toepassing); 

• bodemfunctie van de toepassingslocatie; 

• bodemfysische gegevens (lutum- en humusgehalte, % bijmenging afval en puin) en 
bodemkwaliteitsklasse van de toe te passen grond/bagger; 

• volume (ton of m
3
) en aard (grond, bagger, bouwstof) van een toe te passen partij; 

• start- en einddatum toepassing; 

• naam en adres van de toepasser, en/of naam, telefoonnummer en e-mailadres van de 
melder/contactpersoon; 

• aard/herkomst van de beschikbare bewijsmiddelen voor de toe te passen partij en de 
toepassingslocatie, eventueel toe te voegen in een bijlage (rapporten 
bodemonderzoek en/of partijkeuring). 

 

Voor tijdelijke opslagdepots, moet ook de duur van de opslag en de eindbestemming van de 

grond/bagger in meldingsgegevens zijn opgenomen. Als nog niet alle gevraagde gegevens 

beschikbaar zijn, kan al wel een elektronische melding worden gedaan. Het bevoegde gezag 

zal deze melding echter pas gaan beoordelen als de ontbrekende gegevens alsnog zijn 

aangeleverd. 

 

Een melding van het toepassen van grond moet tenminste vijf dagen voor de daadwerkelijke 

toepassing elektronisch zijn gemeld. Bodem+ stuurt deze melding ter beoordeling 

geautomatiseerd door naar de DCMR, die namens de gemeente Rotterdam de melding 

beoordeelt. 

 
In de volgende gevallen behoeft niet te worden gemeld: 

• kleine partijen grond < 50 m
3
; alleen de toepassingslocatie; 

• de toepassing van grond of bagger door particulieren (op eigen kavel); 

• de toepassing van grond/bagger binnen een landbouwbedrijf als het landbouwkundige 
gebruik op het herkomstperceel vergelijkbaar is met het perceel van toepassing; 

• het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over hieraan grenzende percelen 
(tenzij het vermoeden bestaat dat deze niet voldoet aan de maximale waarden voor 
kwaliteitsklasse A). 

 

De toepassing van schone grond en bagger moet op grond van het besluit en de Regeling 

bodemkwaliteit ook worden gemeld, zover niet wordt voldaan aan de hierboven vermelde 

voorwaarden. 

8.2 Verantwoordelijkheden meldingsplichtige 

 
Bij het toepassen van grond en/of bagger is de toepasser de (eerst)verantwoordelijke voor het 

tijdig melden van de beoogde toepassing (dan wel de terreineigenaar en/of huurder en/of 
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gebruiker). De melder dient vooraf na te gaan of eigenaar akkoord gaat met de beoogde 

toepassing. Immers, deze neemt de verantwoordelijkheid over voor de toegepaste grond of  

bagger als de toepassing is gerealiseerd. De melder dient ook vooraf na te gaan of de 

toepassing functioneel is.  

 

In het kader van de melding moet de toepasser zorg dragen voor een toegelaten bewijsmiddel, 

waarmee de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond of bagger op representatieve 

wijze kan worden bepaald. In dit kader dient de toepasser zich op de hoogte te stellen van het 

normenkader, zoals de gemeente dit hanteert, waarbinnen de toepassingslocatie is gelegen. In 

hoofdstuk 4.4 is omschreven welke bewijsmiddelen zijn toegestaan en waaraan deze moeten 

voldoen. 

8.3 Beoordeling meldingen 

 
De gemeente moet binnen 5 werkdagen na melding beoordelen of de beoogde toepassing past 

binnen de toepassingscriteria van Besluit en Regeling bodemkwaliteit en het van toepassing 

zijnde gebiedspecifieke beleidskader. Meldingen worden beoordeeld bij het Expertisecentrum, 

bureau Bodem Toetsing, van de DCMR. Hier draagt men ook zorg voor registratie van de 

melding. 

 

Meldingen worden beoordeeld op de volgende punten: 

• Is de melding tijdig gedaan?; 

• Zijn alle benodigde gegevens verstrekt en correct?; 

• Voldoen de verstrekte bewijsmiddelen aan de regelgeving?;  

• Is de beoordeling van de bodemfunctieklasse op de toepassingslocatie en de 
bodemkwaliteitsklasse voor de toe te passen grond/bagger correct?; 

• Is de toepassing functioneel?; 

• Past de melding binnen de overige toepassingsregels, zoals die voor die voorvloeien 
uit de bodemtoepassingskaart?; 

• Voldoet de toepassing aan eventueel geldende aanvullende regels, voortvloeiend uit 
provinciaal beleid voor specifiek beschermde gebieden? 

 

Zonder tegenbericht mag vijf werkdagen na melding de toepassing plaatsvinden. Dit laat 

onverlet dat handhavingsacties kunnen volgen als er gerede twijfel is aan correcte melding of 

toepassing van partijen grond of bagger. 

 

Aan de gemeente Rotterdam gerichte meldingen worden door de DCMR Milieudienst Rijnmond 

(Bodembureau Toetsing) binnen 5 werkdagen beantwoord via een e-mailbericht, waarin is 

aangegeven of de toepassing doorgang kan vinden of niet, tenzij er sprake is van de melding 

van toepassing van schone grond/bagger. 

 

Het accepteren van een melding in het kader van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 

kan niet worden beschouwd als een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, 

zodat hiertegen geen bezwaar of beroep mogelijk is. 

Voor meldingen in het kader van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit ook er ook geen 

publicatieplicht. Wel dient op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gehoor te worden 

gegeven aan een verzoek tot openbaarmaking van de ontvangen gegevens (passieve 

openbaarheid). 
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1 Bijlage A  Gemeentelijk grondverzet 

1.1 Inleiding 

 
Veel grondverzet binnen Rotterdam wordt geïnitieerd en/of uitgevoerd door Rotterdamse 

diensten of het Havenbedrijf Rotterdam. Dit hangt nauw samen met het gegeven dat circa 70% 

van het grondgebeid van Rotterdam in bezit is van de gemeente, hetzij als openbare ruimte 

(wegen en bermen, parkeerterreinen, parken en kleinschalig openbaar groen), hetzij als kavels, 

die in erfpacht (soms huur) zijn uitgegeven aan derden (bedrijven, woningcorporaties, 

eigenaren van woningen, volkstuin- en sportverenigingen, etc.). Projecten worden doorgaans 

door de gemeente in eigen beheer ontwikkeld en uitgevoerd, al dan niet in opdracht van 

gemeentelijke diensten, het Havenbedrijf of andere (semi-)overheidsorganisaties. 

1.2 Grond- en Reststoffenbank 

 
De Rotterdamse Grond- en Reststoffenbank exploiteert en beheert tijdelijke opslaglocaties voor 

bouwstoffen en grond, logistieke centra en grote werken voor de toepassing van grond/ 

bouwstoffen ten behoeve van gemeentelijke diensten en marktpartijen tegen kostendekkende 

tarieven. In dit kader vervullen een of meerdere van de volgende taken: 

• het op verzoek van marktpartijen bemonsteren en laten analyseren van partijen grond 
en/of bagger (of bouwstoffen) conform de eisen van het Besluit en de Regeling 
bodemkwaliteit, c.q. de beoordelingsrichtlijnen voor grond (veelal BRL-9335) of een 
VKB-protocol uit de 1000-serie; 

• het op verzoek afnemen van partijen grond en/of bagger (of bouwstoffen), en het 
conform de wet- en regelgeving zorg dragen voor een grootschalige toepassing, dan 
wel toepassing in de bodem; 

• het op verzoek van marktpartijen voeren van overleg over toepassingsmogelijkheden 
voor partijen grond/bagger (of bouwstoffen) met bevoegde gezagen; 

• het op verzoek van gemeentelijke diensten, het Havenbedrijf of andere marktpartijen 
beheren van tijdelijke opslagplaatsen, logistieke en bewerkingscentra en grote 
toepassingen, als essentiële schakels in de verwijdering- en hergebruiksketen voor 
grond en/of bagger (of bouwstoffen); 

• het namens de gemeente Rotterdam sluiten van contracten met derden over 
hergebruiks- en stortlocaties voor grond en/of bagger (of bouwstoffen); 

• het entameren van onderzoek naar nieuwe hergebruiks- en verwerkingstechnieken 
voor specifieke typen grond/bagger/bouwstoffen; 

• het leveren van gegevens betreffende de monitoring van toepassingen van grond en 
bagger. 

 

De Grond- en Reststoffenbank maakt onderdeel uit van het Ingenieursbureau van 

Gemeentewerken Rotterdam. Het Ingenieursbureau beheert een bodeminformatiesysteem 

(BIS), gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem (GIS), waarin de basisgegevens zijn 

opgenomen van alle bodemonderzoeken, uitgevoerd in Rotterdam in opdracht van de 

gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, dan wel derden partijen. Deze gedigitaliseerde 

informatie wordt o.a. benut voor het periodiek (iedere 5 jaar of zoveel vaker als nodig) herzien 

van de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam.  

1.3 Sturing grondstromen 

 
Als belangrijke marktpartij probeert de gemeente alle grondstromen binnen Rotterdam zoveel 

mogelijk te sturen, rekeninghoudend met de volgende aspecten: 
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• de mogelijkheden en beperkingen, zoals deze voortvloeien uit de wet- en regelgeving, 
en zijn uitgewerkt in deze nota; 

• de langetermijnvisie van Rotterdam op de gewenste ontwikkeling van de bodem-
kwaliteit in de stad; 

• het functionele bodemsaneringsbeleid, zoals vastgelegd in het Gezamenlijk Bodem-
saneringsbeleid Zuid-Holland (lit. E); 

• de wens zo efficiënt mogelijk om te gaan met vrijkomende grond en bagger en de 
hieraan verbonden logistiek en benodigde financiële middelen, mede om de uitstoot 
van CO2 door transporten zoveel mogelijk te beperken (actiepunt Rotterdam Climate 
Initiative); 

• het streven maatschappelijke stagnatie door bodemverontreiniging zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

 

Vrijkomende grond en bagger moeten worden gezien als waardevolle secundaire grondstof, 

waarvoor veel nuttige toepassingen bestaan. Alleen grond en bagger, die niet toepasbaar is en 

niet reinigbaar tot toepasbare grond, moet als afvalstof worden afgevoerd naar een stortplaats. 

Het betreft minder dan 10% van alle vrijkomende grond. 

 
Gezien het langetermijnbeleid hanteert de gemeente voor zichzelf op een aantal punten een 

strenger beleid dan op grond van de wet- en regelgeving is vereist. Dit vanuit het besef dat dit 

op langere termijn tot belangrijk lagere beheerkosten leidt voor alle in gemeentelijk bezit zijnde 

gronden. Daarnaast is specifiek beleid ontwikkeld om de generieke toepassingsnormen te 

verruimen, zodat de al eerder bestaande hergebruikmogelijkheden van grond en bagger niet 

worden beperkt. Hiermee wordt, zoveel als aanvaardbaar is, hergebruik van grond mogelijk 

gemaakt, veelal in grote toepassingen.  

 

Daarnaast wordt gestreefd naar meer toepassing van grond/bagger in het stedelijke gebied als 

bodem. Tot nu toe is dit om redenen van milieukwaliteit, grondtextuur, planning en logistiek 

slechts haalbaar gebleken voor circa 5% van alle vrijkomende grond, maar dit zou omhoog 

moeten kunnen naar circa 10% van het totaal. 

 

Dit betekent echter nog steeds dat tenminste 90% van alle vrijkomende grond grootschalig 

moet worden toegepast in werken binnen Rotterdam, maar in toenemende mate ook in buur-

gemeenten. Aangezien de totale hoeveelheid vrijkomende grond op jaarbasis al meer dan 1 

miljoen m3 bedraagt, en dit jaarvolume een opwaartse trend vertoont, is het van essentieel 

belang tijdig functionele grootschalige toepassingen te ontwikkelen in Rotterdam of elders in de 

regio. Alleen dan kan effectieve sturing van grondstromen worden bereikt.  

 

Bovendien wordt hiermee voorkomen dat een grijs (semi-)illegaal grondcircuit ontstaat, waarop 

intensieve handhavingsinspanningen moeten worden ingezet, omdat voor iedere ontdoener 

van grond er altijd faciliteiten beschikbaar zijn via de Rotterdamse Grond- en Reststoffenbank 

voor de afzet van partijen grond. 

1.4 Verzet van grond en/of bagger vanwege herinrichting of onderhoud 

 
Bij uitgraving van grond en/of bagger vanwege herinrichting, beheer van (ondergrondse) 

infrastructuur en/of watergangen, dan wel bodemsanering, is het streven de afvoer van 

(verontreinigde) bodemmaterialen en de aanvoer van (primaire) bouwstoffen/grond zoveel 

mogelijk te beperken tot het hoogst noodzakelijke. In de praktijk betekent dit het volgende: 

• waar mogelijk binnen de regelgeving wordt verontreinigd bodemmateriaal, ook als dit 
ernstig verontreinigd is, herschikt of gelaten binnen het project/(grond)werk zelf. Zo 
nodig wordt hierbij het uitgiftepeil omhoog gebracht, zover dit haalbaar is in het kader 
van de planvorming; 

• zo mogelijk wordt in een vroeg stadium overwogen of het bodemgebruik moet worden 
aangepast aan de bodemkwaliteit, in plaats van het gebruikelijke aanpassen van de 
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bodemkwaliteit aan het (beoogde) bodemgebruik, via bouwrijp maken en/of sanering. 
De beleidsnota LOGO (lit. H) biedt hiervoor een afwegingskader in relatie tot andere 
milieuaspecten; 

• zo mogelijk wordt niet toepasbaar bodemmateriaal/bagger gereinigd tot herbruikbare 
grond, dan wel gescheiden een toepasbare en niet toepasbare fracties, dan wel 
bewerkt tot een toepasbare bouwstof; 

• als de voorgaande opties niet mogelijk zijn, moet vrijkomend bodemmateriaal/bagger 
worden gestort op de dichtstbijzijnde stortplaats, voorzien van de vereiste 
milieuvergunningen. 

  

Hiermee wordt het milieu- en kostenrendement van zo hoog mogelijk opgevoerd en de uitstoot 

van CO2 en andere verontreinigende stoffen door materiaaltransport zoveel mogelijk beperkt. 

1.5 Ander grond- en baggerverzet 

 
Vanwege de ligging van Rotterdam op een zettingsgevoelige deklaag van veen en klei, moet 

veelvuldig grond van elders worden aangevoerd ter compensatie van zettingen. Voor groene 

functies (tuinen, plantsoenen, parken) wordt hiervoor bij voorkeur schone teelaarde gebruikt, 

doorgaans bereid uit hiervoor gereserveerde partijen zand en/of klei, en/of veen dan wel (GFT-

) compost. Voor te planten straatbomen wordt bomenaarde bereid uit zand en (GFT-) compost. 

Onder wegen en andere verhardingen wordt om civieltechnische redenen alleen aangevuld 

met (meestal schoon primair) zand. 

 

Daarnaast is het noodzakelijk bij bouwrijp maken van venige grond voor stedelijke functies om 

een laag van tenminste een meter minerale grond aan te brengen, die goed doorlatend is, 

zodat kan worden voldaan aan een drainage-eis van tenminste 80 cm beneden maaiveld. 

Hiervoor wordt bij voorkeur zandgrond gebruikt, meestal afkomstig uit primaire winningen 

(Noordzee, zandwinplas). Bezien wordt of hiervoor ook bewerkte slappe grond kan worden 

benut, die na toevoeging van cementachtige reststoffen een korrelige structuur verkrijgt, zodat 

de zettingseigenschappen en doorlatendheid vergelijkbar worden met die van zand. In 2010 is 

een proefproject gestart binnen het Bedrijventerrein Noordwest. 

 

In het kader van bodemsaneringen wordt in de contactzone/leeflaag zoveel mogelijk schone 

grond/zand toegepast, tenzij dit om logistieke redenen en/of milieu/kostenrendement niet 

doelmatig is. Dit is het geval als licht verontreinigde toepasbare grond binnen eenzelfde werk 

kan worden hergebruikt en/of het bouwrijp maken van (haven)gebieden, waar een zandige 

bodem aanwezig is, veelal licht verontreinigd en toepassing in relatie tot de beoogde stedelijke 

functies. 

 

Bagger wordt, zover mogelijk, na rijping in de nabijheid van de plek van vrijkomen toegepast in 

plantsoenen, parken of andere groenzones. In het kader van het lokale beleid is hierbij alle 

bagger, die voldoet aan de Lokale Maximale Waarden landbouw/bagger vrij toepasbaar. In 

veel gevallen zal ook bagger, die nog voldoet aan de Lokale Maximale Waarden wonen, 

kunnen worden toegepast in het stedelijke gebied. 

 

Deelgemeenten, waar vooral schone bagger uit singels en andere watergangen vrijkomt, 

streven in toenemende mate naar dit soort vormen van hergebruik binnen het eigen beheer-

gebied. 

1.6 Grootschalige toepassingen 

 
In veel gevallen zijn bodemmaterialen, zoals deze vrijkomen uit bouwputten, bodemsaneringen 

of andere projecten (bijvoorbeeld aanleg tunnelbakken nieuwe rijkswegen in de regio), niet 
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herbruikbaar binnen het project zelf uitsluitend als gevolg van het ontbreken van de fysieke 

ruimte hiervoor. Afvoer hiervan dan onvermijdelijk, ook als sprake is van schone grond/zand.  

Hetzelfde geldt voor de meeste bagger, zoals deze vrijkomt uit watergangen in het stedelijke 

gebied. Het brengen op de kant om deze hier te doen rijpen en als grond achter te laten is 

veelal niet mogelijk vanwege ruimtegebrek, maar ook maatschappelijk niet acceptabel om 

esthetische redenen en hinder (stinkende bagger).  

 
Grond/bagger, die niet in een project kan worden ondergebracht, wordt afgevoerd naar een 

toepassing in de regio, maar wel op zo kort mogelijke afstand van de herkomstlocatie. Het 

Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat deze toepassing functioneel dient te zijn, en in de 

Regeling bodemkwaliteit wordt een (niet-limitatieve) opsomming gegeven van functionele 

toepassingen. Mede gezien het Rotterdamse sturingsbeleid voor grondstromen betreft het de 

volgende grootschalige toepassingen: 

• geluidswallen nabij rijkswegen en/of spoorlijnen, bijvoorbeeld de geluidswal Carnisse-
lande, inmiddels grotendeels gerealiseerd met toepasbare grond en bouwstoffen; 

• ophoging/sanering van ernstig verontreinigde baggerloswallen, waarbij de contactzone/ 
leeflaag weer bodem wordt en daarmee in relatie tot de beoogde functies (buiten-
stedelijke recreatie met natuurwaarden) aan de lokale maximale waarden wonen moet 
voldoen, bijvoorbeeld de loswallen Buiten-Nieuwlandsepolder-west en oost, en op 
termijn mogelijk de loswal Broekpolder; 

• verondiepen van oude stadshavens, waarbij bovendien (ernstig) verontreinigd 
sediment wordt geïsoleerd onder een leeflaag; 

• verondiepen van zandwinplassen, om redenen van natuurontwikkeling (Put van 
Heenvliet) en/of isolatie van het waterlichaam van het eerste watervoerende pakket; 

• dijklichamen ten behoeve van de aanleg van spoorlijnen, hoofdwegen of versterking 
van hoogwaterkeringen; 

• ophogingen (met schoon klei/veen) ten behoeve van natuurontwikkeling, waarbij kan 
worden gedacht aan te realiseren ecologische verbindingszones of nieuwe 
natuurgebieden in de regio. 

 
Door zoveel mogelijk grond toe te passen met een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart als 

bewijsmiddel, kan tussenopslag in een Tijdelijke Opslagplaats zoveel mogelijk worden 

voorkomen en extra handelingen en opslagkosten worden vermeden. Dit geldt evenzo voor 

bagger bij directe toepassing in ongerijpte vorm, maar dit heeft wel als nadeel dat water moet 

worden vervoerd. Eventueel kan de bagger nabij de herkomstlocatie versneld worden 

ontwaterd in geotubes, zodat onnodig transport van water wordt vermeden. Tussenopslag in 

een rijpingsdepot is een ander veel toegepast alternatief. 

 

Alleen onderhoudsbaggerspecie, die na rijping niet toepasbaar is, en onderhoudsbagger uit het 

Rotterdamse havengebied van klasse B, wordt rechtstreeks afgevoerd naar het Slufterdepot op 

de Maasvlakte, zoveel mogelijk per schip.  

 



 

Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Bijlagen    blad 9 van 93 

 

2 Bijlage B  Afleiding lokale normering 

2.1 Inleiding 

 
Het Besluit bodemkwaliteit (art. 44) biedt de mogelijkheid voor het eigen beheer/grondgebied 

van een gemeente afwijkende (hogere) lokale Maximale Waarden (LMW’s) af te leiden, mits dit 

wordt gemotiveerd (art. 47, lid d). In de Regeling bodemkwaliteit worden in afdeling 2 hieraan 

nadere regels gesteld; in artikel 4.7.1 zijn de te beschouwen bodemfuncties beschreven, en in 

artikel 4.8.1 is aangegeven dat LMW’s, hoger dan de generieke Maximale Waarden, getoetst 

moeten worden aan de RisicoToolbox Bodem. 

 

In deze bijlage is beschreven op welke wijze LMW’s zijn afgeleid, welke beleidskeuzes hieraan 

ten grondslag liggen, en hoe deze zijn gemotiveerd. Ook is het resultaat van de toetsing aan de 

RisicoToolbox Bodem opgenomen en nader beschouwd in relatie tot de motivering. 

Daarnaast is voor nikkel een verhoogde Lokale AchtergrondWaarde (LAW) afgeleid, omdat in 

de kleiig-lemige bodems binnen Rotterdam de achtergrondwaarde van nature verhoogd is. Dit 

verschijnsel doet ook voor in het meer oostelijke rivierengebied en West-Brabant. 

 

Per stof is inzichtelijk gemaakt wat de getalsmatige gevolgen zijn van de gemaakte beleids-

keuzes en welke LMW is gekozen binnen de extra bandbreedte in de normering, die de 

beleidskeuzes bieden. 

2.2 Beleidsuitgangspunten voor lokale normering 

 
Hoewel het Ministerie van VROM heeft gestreefd naar vereenvoudiging van de regelgeving, en 

dit deels ook is gerealiseerd, is het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit op diverse punten 

nog complex. Een verdere vereenvoudiging van de regelgeving wordt wenselijk geacht op de 

volgende punten: 

• Afschaffing van de toetsregels, verplicht voor de lokale maximale waarden (maar niet 
voor de achtergrondwaarden). 

• Eervan uitgaande dat de meeste bagger, vrijkomend bij het onderhoud aan sloten, 
singels en andere kleinere wateren, wordt toegepast op land als droge bodem, zijn 
lokale maximale waarden ontwikkeld voor de bodemfunctie landbouw en voor alle 
bagger, die in gerijpte vorm op de landbodem wordt toegepast. Voor bagger, die direct 
op de kant wordt gezet, blijft het generieke beleid van kracht. 

 

Daarnaast is de normering, zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit (Bijlage B, tabel 

1), aanzienlijk strenger dan de gebiedspecifieke Bodemgebruikswaarden, zoals deze in het 

kader van de Nota Actief Bodem- en Bouwstoffenbeheer (lit. G) golden als uitvloeisel van de 

Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet. Aangezien het oude normenkader in de praktijk 

voldoende toepassingsruimte biedt voor licht verontreinigde grond, maar wel meer directe 

toepassing van grond in/op de bodem wenselijk wordt geacht (nu maar 5 à 6% van het totale 

aanbod) in plaats van toepassing in grootschalige werken, is een strenger normenkader niet 

wenselijk. 

 
Deze beleidswensen maken de volgende gebiedsspecifieke aanpassingen van het normen-

ader noodzakelijk: 

• afleiding van en lokale achtergrondwaarde voor nikkel op basis van de statistische 
analyse van alle beschikbare bodemdata voor de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam. 

• de afleiding van lokale maximale waarden voor bagger op de kant, c.q. de 
bodemfunctie bagger/landbouw, en splitsing van de niet ingedeelde bodemfuncties in 
de functieklassen natuur en landbouw; 
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• de afleiding van lokale maximale waarden voor de bodemfuncties wonen en industrie 
binnen de regels van de RisicoToolbox Bodem, waarbij de te genereren beleidsruimte 
wordt ingevuld, zover nodig voor lokale maximale waarden die (bijna) gelijk zijn aan de 
bodemgebruikswaarden, zoals die golden in het kader van de Nota Actief Bodem- en 
Bouwstoffenbeheer (lit.  G). 

 

Ook bij de herziening van de kaartbeelden over de bodemkwaliteit en de ontwikkeling van een 

bodemfunctiekaart is rekening gehouden met deze aanpassingen. 

2.3 Methodiek afleiding lokale normwaarden 

 
Afleiding (lokale) achtergrondwaarden 

De achtergrondwaarden zijn gebaseerd op een statistische analyse van de concentraties aan 

stoffen in 100 bodemmonsters, genomen door heel Nederland op basis van de volgende 

randvoorwaarden (lit. I): 

• een zodanige spreiding over Nederland dat dit representatief is voor het oppervlak van 
alle voorkomende bodemtypen; 

• zoveel mogelijk is gegarandeerd dat sprake is slechts marginaal door de mens belaste 
bodems, waarbij de monsters zijn genomen op plekken die vanuit de historie niet meer 
dan marginaal verontreinigd zijn geraakt, en waar in het bodemprofiel geen bodem-
vreemde bijmengingen zijn aangetroffen; 

• dit houdt in dat bij de keuze van monsterlocaties alle grootschalig verontreinigde 
landelijke gebieden, bijvoorbeeld de toemaakgronden, uiterwaarden en baggerspecie-
loswallen, op voorhand zijn uitgesloten, evenals alle bekende (potentiële) puntbron-
verontreinigingen; 

• ook alle stedelijke gebieden zijn op voorhand uitgesloten, omdat de bodemopbouw in 
de bovenste meter hier geheel door de mens is bepaald (stedelijke ophooglaag); 

• er zijn bodemmonsters genomen uit de bovenste bodemlaag (0-10 cm-mv) en de 
ondergrond (50-100 cm-mv), waarbij de 95-percentielwaarde van alle bovengrond-
monsters maatgevend zijn geacht voor de hoogte van de achtergrondwaarden; hierbij 
is naar boven afgerond op twee cijfers; 

• de verkregen bomenmonsters zijn conform de hiervoor geldende NEN-normen en 
voorbehandelingsprotocollen (AP-04 of AS-3000) geanalyseerd op alle stoffen, waar-
voor eerder streef- en/of interventiewaarden zijn afgeleid, tenzij er geen genormeerde 
analysemethoden beschikbaar zijn; 

• alleen voor organotinverbindingen is besloten hiervoor de ondergrondmonsters te 
kiezen, omdat de bodembelasting meer dan marginaal is op (voormalige) 
aardappelakkers, met als gevolg dat de achtergrondwaarde dan op het niveau van de 
interventiewaarde zou komen te liggen. 

 

Uit deze analyse bleek dat voor meerdere stoffen de achtergrondwaarde aanzienlijk lager is 

gelegen dan de eerder vastgestelde streefwaarden voor grond; voor andere stoffen was deze 

nu juist hoger of ongeveer gelijk aan de streefwaarde.  

 
Om zeker te stellen dat hoogstens 5% van alle schone (marginaal belaste) grond in Nederland 

toch als verontreinigd zou worden gekwalificeerd, is opnieuw een toetsingsregel (zie Regeling 

bodemkwaliteit, art. 4.2.2) ingevoerd met de volgende bandbreedte in de normering (lit. V): 

• voor een beperkt aantal stoffen, gerelateerd aan het aantal (voor het standaardpakket 
maximaal 2), mag de achtergrondwaarde maximaal met een factor 2 worden over-
schreden; 

• maar alleen zover dit niet leidt tot overschrijding van de maximale waarde wonen, zoals 
opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit (lit. V). 

 
Voor asbest, boor, seleen en thallium zijn geen achtergrondwaarden in de Regeling bodem-

kwaliteit (lit. V) opgenomen; ook hiervoor zijn lokale achtergrondwaarden zijn vastgesteld, zo 

mogelijk gebaseerd op eerder door het RIVM en/of TNO afgeleide achtergrondwaarden. 
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Afleiding (lokale) maximale waarden 

In eerste instantie zijn maximale waarden afgeleid voor acht veel voorkomende bodemfuncties, 

zoals aangegeven in de Regeling bodemkwaliteit (art. 4.7.1). Bij de bepaling van de maximale 

waarden zijn deze bodemfuncties geclusterd tot drie klassen: wonen, industrie en niet 

ingedeeld. In het kader van het gebiedspecifieke beleid is laatstgenoemde bodemfunctieklasse 

uitgesplitst in de klassen natuur en landbouw. Eveneens apart onderscheiden zijn alle oude 

bebouwingslinten, vanwege een per kavel zeer variabele bodemkwaliteit en de aanwezigheid 

van woningen, in combinatie met bedrijfsgebouwen. Daarnaast is een aparte klasse rijkswegen 

en spoorlijnen onderscheiden naar aanleiding van een verzoek van Rijkswaterstaat, mede 

namens Prorail en de SBNS. Dit leidt tot de volgende overzichtstabel: 

 

Generieke 

bodemfunctieklasse 

Bodemfunctie Lokale 

bodemfunctieklasse 

e natuur natuur 

d landbouw niet ingedeeld 

c moestuinen en volkstuinen 
landbouw 

a wonen met tuin 

b kinderspeelplekken 

f groen met natuurwaarden 

wonen 
wonen 

 wonen met tuin en/of bedrijf oude bebouwingslinten 

g ander groen 

g bebouwing en industrie industrie 
industrie 

g infrastructuur 
rijkswegen en spoorlijnen 

 

Generiek (lit. S) zijn de laagste van de volgende deelnormen gekozen als maximale waarden, 

resp. voor de bodemfunctieklassen wonen en industrie: 

• het humaan risico duurzaam, berekend met het blootstellingsmodel C-soil, waarbij van 
de Acceptable Daily Intake de achtergrondbelasting (uit voedsel, drinkwater en 
ingeademde lucht) is afgetrokken (humaan risico ernstig: ADI maatgevend zonder 
aftrek achtergrondbelasting); 

• in het C-soil-model is rekening gehouden met veel gewasconsumptie uit 
moes/volkstuinen (50% bijdrage bladgewassen uit eigen tuin aan voedselpakket, en 
100% knolgewassen), een beperkte gewasconsumptie uit tuinen bij woningen en in 
landbouwgebieden (10% bijdrage aan voedselpakket van gewassen uit eigen tuin), en 
geen gewasconsumptie voor alle andere bodemfuncties; 

• het ecologisch risico duurzaam kent in relatie tot bodemfunctie drie klassen: hoog in 
natuurgebieden, vertaald in een hazardous concentration voor 5 % van de bodemsoort 
(groep)en, c.q. de achtergrondwaarden; matig voor industrie/bedrijfsterreinen, 
infrastructuur en overig groen, vertaald in een hazardous concentration voor 50% van 
de bodemsoort(groep)en, c.q. het ecologisch ernstig risiconiveau; en gemiddeld voor 
de bodemfuncties wonen met tuin, kinderspeelplekken, groen met natuurwaarden en 
landbouw, vertaald in een hazardous concentration voor 20% van de soort(groep)en, 
zijnde het geometrische gemiddeld van de HC-5 en HC-50; 

• het ecologisch risico duurzaam is verlaagd voor de zware metalen cadmium, kwik en 
lood, en voor diverse chloorpesticiden, vanwege een hoog doorvergiftigingsrisico voor 
de bodemfunctie natuur, en een gemiddeld risico op doorvergiftiging voor de 
bodemfuncties landbouw, infrastructuur en overig groen. 

• alleen voor de functie landbouw moet ook rekening gehouden worden met het 
landbouwrisico duurzaam, d.w.z. minimalisatie van de kans op overschrijding van 
voedselnormen voor commercieel geteelde gewassen, bij gebrek aan onderbouwde 
normen gelijk gesteld aan de achtergrondwaarden. 

 

Voor iedere bodemfunctieklasse is de laagste norm voor de onderscheiden bodemfuncties 

maatgevend voor de maximale waarden. Voor de maximale waarden wonen en industrie is 

meestal het ecologisch risico duurzaam maatgevend; dit is het geval voor bijna alle stoffen, die 
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kenmerkend zijn voor diffuse bodemverontreiniging: bijna alle zware metalen, de meeste 

chloorpesticiden en PAK’s. Dit is ook het geval voor de bodemfunctie natuur. Voor antimoon is 

het humaan risico duurzaam bepalend voor de maximale waarde wonen, en voor lood ligt dit 

risiconiveau weinig boven het ecologisch risico duurzaam. Voor de bodemfunctie landbouw is 

het beschermingsniveau duurzaam gelegd op de achtergrondwaarde, zodat deze hier 

maatgevend is. Voor minerale olie konden via bovenstaande methodiek geen onderbouwde 

maximale waarden worden afgeleid, zodat moest worden teruggevallen op de 

achtergrondwaarden (voor de maximale waarde wonen) en de samenstellingswaarden 2 uit het 

Bouwstoffenbesluit (maximale waarde industrie). 

 

Dit leidt tot de volgende overzichtstabel voor de normwaarden in het generieke beleid: 

 

Bodemfunctie-

klasse generiek 
Niet ingedeeld Wonen Industrie 

bodemfunctie natuur 
land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humaan:         

direct contact 
beperkt veel veel veel veel beperkt beperkt beperkt 

Humaan: 

gewasconsumptie 
geen beperkt veel beperkt geen geen geen geen 

Bescherming 

landbouw 
n.v.t. ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Ecologie:   

generiek risico 
hoog 

gemid-

deld 

gemid-

deld 

gemid-

deld 

gemid-

deld 

gemid-

deld 
matig matig 

Ecologie: 

doorvergiftiging 
hoog 

gemid-

deld 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

gemid-

deld 

gemid-

deld 

gemid-

deld 

 
De oranje gemarkeerde vakken zijn veelal maatgevend voor de normering. Voor enkele stoffen 

en/of bodemfuncties zijn de gele vakken maatgevend.  

In het kader van het lokale beleid is op de volgende wijze normruimte gerealiseerd: 

• Omdat uit bodemecologisch onderzoek, uitgevoerd tussen 2000 en 2007 op locaties 
binnen Rotterdam (en ook elders in de regio) met een diffuus verontreinigde ophoog-
laag, blijkt dat de biobeschikbaarheid van zware metalen en PAK’s (zeer) laag is en 
ook geen effecten op het bodemecosysteem traceerbaar zijn, die terug te voeren zijn 
op de bodemverontreiniging, wordt een matig ecologisch risico duurzaam verantwoord 
geacht voor alle stedelijk bodemgebruik. 

• Omdat voor zware metalen en PAK’s ook geen doorvergiftigingsverschijnselen in 
diffuus verontreinigde ophooglagen in Rotterdam (en de regio) zijn aangetoond, ook 
niet voor de hiervoor in aanmerking komende metalen cadmium, kwik en lood, wordt 
voor groen met natuurwaarde, overig groen en infrastructuur doorvergiftiging niet van 
toepassing geacht. Dit is wel aangetoond voor diverse chloorpesticiden; zo is voor 
drins overduidelijk sprake van doorvergiftiging in het (bodem)ecosysteem bij over-
schrijding van de tussen(½[S+I]-) waarde. 

• Alle landbouwfuncties zijn voldoende, d.w.z. duurzaam beschermd in Rotterdam, 
zolang geen overschrijding optreedt van de laagste van de LAC-waarden (lit. R), 
signaalwaarden, waaronder geen overschrijding van normen voor commercieel 
geproduceerde gewassen of dierlijke producten te verwachten zijn. Dit gezien de van 
nature kalkhoudende voedselrijke humeuze en lemige bodems, die binnen het 
Rotterdamse grondgebied aanwezig zijn. Door deze gunstige bodemeigenschappen is 
de biobeschikbaarheid van verontreinigende stoffen als zware metalen en PAK’s veelal 
(zeer) laag. Als consequentie hiervan is doorvergiftiging voor de bodemfunctie 
landbouw niet relevant geacht. 

• Alleen voor lood en antimoon is sprake van overschrijding van het humane risico 
duurzaam en dat alleen voor de bodemfuncties moestuinen en wonen met tuin, als 
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wordt gekozen voor verhoogde lokale maximale waarden landbouw en wonen, maar dit 
is acceptabel. Uit meermaals uitgevoerd onderzoek naar de loodgehalten in bloed van 
Rotterdamse kinderen (lit. M) blijkt dat normoverschrijdingen anno 2010 niet meer 
voorkomen en dat de opname van lood uit grond in veel mindere mate optreedt dan 
het humane blootstellingsmodel C-soil voorspelt. Dit wordt onder meer veroorzaakt 
door de hoge bedekkingsgraad van Rotterdamse stadsbodems, ook op 
kinderspeelplekken, lage biobeschikbaarheid voor de mens van lood in grond uit 
stedelijke ophooglagen, en het waarschijnlijk veel minder buiten verblijven van 
kinderen dan in het model verondersteld. 

• Daarnaast worden weinig voedingsgewassen in eigen tuin geteeld; hierbij gaat het 
vooral om fruit, waarin weinig verontreinigende stoffen terecht komen (afstand wortel 
tot vrucht is groot). 

 

De verkregen normruimte is benut, zover nodig om ongeveer op de lokale normering uit te 

komen, zoals deze in het kader van de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet was 

vastgesteld in de nota Actief Bodem- en Bouwstoffenbeheer (lit. G). Dit leidt tot de volgende 

afwegingstabel in het kader van het lokale/Rotterdamse beleid: 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

bodemfunctie natuur 
land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humaan:         

direct contact 
beperkt veel veel veel veel beperkt beperkt beperkt 

Humaan: 

gewasconsumptie 
geen beperkt veel 

zeer 

beperkt 
geen geen geen geen 

Bescherming 

landbouw 
n.v.t. 

LAC-

waarde 

LAC-

waarde 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Ecologie:   

generiek risico 
hoog 

gemid-

deld 

gemid-

deld 
matig matig matig matig matig 

Ecologie: 

doorvergiftiging 
hoog n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
Onderstreept is aangegeven voor welke deelnormen/bodemfuncties is gekozen voor verruimde 

normering. De oranje gemarkeerde vakken zijn veelal maatgevend voor de normering. Voor 

enkele stoffen en/of bodemfuncties zijn de gele vakken maatgevend. 

 

Het wordt onwenselijk geacht lokale maximale waarden vast te stellen boven de interventie-

waarden bodemsanering, omdat hierdoor nieuwe ernstige gevallen zouden kunnen ontstaan, 

die bovendien spoedeisend kunnen zijn vanwege ecologische risico’s bij overschrijding van het 

oppervlaktecriterium.  

 

Hiermee is gewerkt binnen de beleidskaders, zoals de regelgeving deze biedt. In het hierna 

volgende hoofdstuk 4 is per stof aangegeven op welke wijze de normruimte is benut en welke 

afwegingen hierbij hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 5 is het resultaat van de toets met de 

Risicotoolbox Bodem (www.risicotoolboxbodem.nl) weergegeven. 

 
 



 

Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Bijlagen  Blad 14 van 93 

2.4 Afleiding lokale normwaarden per stof 

Met inachtname van de toetsingsregels wordt er op een standaardmanier getoetst aan de 

generiek bepaalde achtergrondwaarden. Alleen voor nikkel is een verhoogde maximale waarde 

afgeleid, omdat de natuurlijke achtergrondwaarde in alle zware leemgronden binnen Rotterdam 

veel hoger is dan de achtergrondwaarde, zoals deze generiek is vastgesteld.  

Voor asbest is een lokale achtergrondwaarde vastgesteld op basis van de dataset voor niet 

met asbest belaste gronden, zoals deze in het kader van het exotenonderzoek binnen het 

gehele grondgebied van Rotterdam is verkregen. Analoog hieraan is er ook een indicatieve 

(lokale) achtergrondwaarde bepaald voor boor. 

Voor seleen en thallium is teruggevallen op eerder afgeleide indicatieve streefwaarden. 

 
Voor alle stoffen, die mogelijk als diffuse verontreiniging in de bodem kunnen voorkomen, zijn 

(deels indicatieve) lokale maximale waarden bagger/landbouw afgeleid. Het gaat om de 

volgende niet/weinig vluchtige stoffen: 

• de zware metalen: antimoon, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, 
nikkel, seleen, thallium, tin, vanadium en zink; 

• de metalloïden arseen en molybdeen; 

• de anorganische stoffen/verbindingen: asbest, boor, cyaniden-totaal en thiocyanaten; 

• de som aan organotinverbindingen en tributyltin (TBT); 

• minerale olie en de 10 PAK’s van de VROM-lijst: 

• de gechloreerde aromaten/pesticiden: som (van 7) PCB’s en dioxines, som drins en 
aldrin, DDT, DDD en DDE,  α/β/γ-HCH, tri/tetra/penta/hexahloorbenzenen, 
tri/tetra/pentachloorfenolen en pentachlooraniline; 

• de chloorpesticiden: chloordaan, heptachloor en heptachloorepoxide, α-endosulfan; 

• acht ftalaten (DMP, DEP, DIBP, DBP, BBP, DHP, DEHP).  
 

Voor de andere vluchtiger en/of mobiele bodemverontreinigende stoffen is het afleiden van 

lokale normen niet zinvol geacht. De lokale maximale waarde bagger/landbouw is voor deze 

stoffen gelijk gesteld aan de achtergrondwaarde. 

 
Voor een beperkte lijst stoffen zijn verhoogde (soms indicatieve) lokale maximale waarden 

wonen afgeleid. Het gaat om de volgende veel als diffuse verontreiniging in verhoogde 

gehalten voorkomende stoffen en/of vaak maatgevend zijn voor bepaling van de bodem-

kwaliteitsklasse: 

• de zware metalen: cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, seleen, thallium, tin, 
vanadium en zink; 

• het metalloïd arseen; 

• de anorganische stoffen/verbindingen: asbest, boor, cyaniden-totaal en thiocyanaten; 

• som organotinverbindingen en tributyltin (TBT); 

• minerale olie en de 10 PAK’s van de VROM-lijst: 

• de gechloreerde aromaten/pesticiden: som (van 7) PCB’s en dioxines, som drins en 
aldrin, DDE,  α/β/γ-HCH, tri/tetra/penta/hexahloorbenzenen, trichloor-fenolen en 
pentachlooraniline; 

• de chloorpesticiden: chloordaan, heptachloor en heptachloorepoxide, α-endosulfan. 
 

Voor de overige stoffen zijn de generieke normwaarden onverkort overgenomen in het lokale 

beleid. Daarnaast zijn er voor een aantal stoffen (soms indicatieve) verhoogde lokale maximale 

waarden industrie vastgesteld, zover deze aanzienlijk afweken van de oude normering: 

• de zware metalen: cadmium, kwik en lood; 

• de gechloreerde aromaten/pesticiden: dioxines, tri/tetra/penta/hexahloorbenzenen, 
penta-chloorfenol en pentachlooraniline; 

• de chloorpesticiden: chloordaan, heptachloor en heptachloorepoxide, α-endosulfan.. 

 

Voor DDD is de maximale waarde industrie verlaagd naar de samenstellingswaarde 2 van het 

Bouwstoffenbesluit 2006 (lit. K). 
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Voor enkele stoffen, waarvoor geen achtergrond- en/of maximale waarden zijn afgeleid, zijn 

lokale achtergrond- en/of maximale waarden vastgesteld, Het om de stoffen asbest, boor, en 

aldrin. 

 

Alle hieronder vermelde normwaarden zijn afgeleid voor standaardbodem, d.w.z. voor grond 

met een kleigehalte van 25% en een organisch stofgehalte van 10%. 

De vakken, waarin normen zijn opgenomen, bepalend voor een afgeleide lokale norm, zijn 

oranje.  

Als geen lokale normwaarde is afgeleid, is alleen de generieke normwaarde vermeld in de 

onderste rij van de tabel. Als wel een lokale normwaarde is afgeleid, is deze weergegeven en 

de generieke norm hierboven tussen ronde haakjes. Dit geldt evenzo voor lokaal gewijzigde 

deelnormen. Andere tussen rechthoekige haakjes aangegeven normwaarden hebben een 

indicatief karakter. 

 

De getallen in de oranje vakken van de tabellen per stof zijn maatgevend voor de verruimde 

bandbreedte voor lokale achtergrond- en maximale waarden. Binnen deze bandbreedte is een 

lokale norm gekozen, zoveel mogelijk gelijkend op de lokale normering onder het 

Bouwstoffenbesluit, c.q. de Vrijstellingsregeling Grondverzet. 

 
Legenda tabellen: 

Humane norm = Grenswaarde humaan risico duurzaam (lit. S) 

Landbouwnorm = Grenswaarde landbouwrisico duurzaam (= achtergrondwaarde) 

laagste LAC-w. = landbouw-signaalwaarde meest kritische agrarische gebruik (lit. R) 

Ecologische norm = Grenswaarde ecologisch risico duurzaam (lit. S) 

S-waarde =  Streefwaarde (Circulaire februari 2000, lit. D) 

AW (Rbk) = Achtergrondwaarde (Regeling bodemkwaliteit, lit. U) 

lokale BGW (MVG) = Lokale bodemgebruikswaarde (Nota ABB 2003, lit. G) 

SW-2 (BSB) = Samenstellingswaarde 2 (Bouwstoffenbesluit 2006, lit. K) 

I-waarde = Interventiewaarde (Circulaire februari 2000, lit. D) 

gen. AW/MW = Generieke achtergrond/maximale waarde (Regeling bodemkwaliteit) 

lokale AW/MW = Lokale achtergrond/maximale waarde voor gemeente Rotterdam 
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2.4.1 Antimoon 

 
Voor antimoon is in 2001 door het RIVM geen herziening van de normering voorgesteld (lit. E), 

zodat de oude interventiewaarde uit de Circulaire Streef- en Interventiewaarden 2000 in stand 

is gebleven. Deze fungeert daarmee als bovengrens voor af te leiden (lokale) maximale 

waarden. 

 

Opvallend voor antimoon is dat voor de functies landbouw, moes/volkstuinen en wonen met 

tuin in principe de humane norm (bovengrens humaan risico duurzaam) maatgevend is voor de 

beleidsruimte. Echter voor de functie moes/volkstuinen is deze zelfs beneden de achtergrond-

waarde gelegen. Omdat antimoon een essentieel micronutriënt is voor de mens en maar in 

lage gehalten in de bodem voorkomt, is er waarschijnlijk meer normruimte dan de uitkomst van 

het humane blootstellingsmodel C-soil aangeeft. 

 

Alleen voor de bodemklasse Landbouw is er een noodzaak om een verruimde maximale 

waarde vast te stellen, omdat in venige bagger mogelijk verhoogde achtergrondwaarden voor-

komen. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Antimoon 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 2280 15 1,3 
(15)  

>15 
470 2280 2280 2280 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(4,0) 

- 

(4,0) 

- 
     

Ecologische 

norm 
4,0 43 43 

(43) 

2894 

(43) 

2894 

(43) 

2894 
2894 2894 

S-waarde 

AW (Rbk) 
3,0   

4,0 

3,0   

4,0 

3,0   

4,0 

3,0   

4,0 

3,0   

4,0 

3,0      

4,0 

3,0      

4,0 

3,0      

4,0 

lokale BGW 

(MVG) 
3,0 - 3,0 9,0 9,0 9,0 15 15 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
-        

22 

-        

22 

-        

22 

-        

22 

-        

22 

-           

22 

-           

22 

-           

22 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/MW 
4,0 

(4,0) 

5,0 

(4,0) 

5,0 
15 15 15 22 22 
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2.4.2 Arseen 

 
Voor arseen is in 2001 de normering herzien (lit. E), waarbij de maatgevende ecologische norm 

voor ernstig risico omhoog is gegaan van 55 naar 76 mg/kg d.s. Hierdoor is de samenstellings-

waarde 2 (lit. K) lager dan de nieuwe interventiewaarde. 

 

De herziene LAC-waarden (lit. R) zijn identiek aan de oude, waarbij er geen differentiatie is 

tussen de diverse vormen van landbouwkundig gebruik. 

 
De deelnorm voor het ecologisch risico duurzaam is voor alle bodemfuncties maatgevend voor 

de hoogte van de (generieke/lokale) maximale waarden. De humane deelnormen zijn in alle 

gevallen aanzienlijk tot veel hoger en daarmee niet bepalend. 

 

De verkregen normruimte is benut, zover nodig om te komen op het niveau van de oude 

normering (lokale BodemGebruiksWaarden).  

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Arseen 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 2624 432 97 
(432)  

>432 
562 2624 2624 2624 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(20)  

50 

(20) 

(50) 
     

Ecologische 

norm 
20 27 27 

(27)  

76 

(27)   

76 

(27)      

76 
76 76 

S-waarde 

AW (Rbk) 
29     

20 

29     

20 

29     

20 

29     

20 

29     

20 

29        

20 

29        

20 

29        

20 

lokale BGW 

(MVG) 
29 (55) 29 42 42 42 55 50 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
(55)  

76 

(55)  

76 

(55)  

76 

(55)  

76 

(55)   

76 

(55)     

76 

(55)      

76 

(55)      

76 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
20 

(20)  

30 

(20)  

30 

(27)  

40 

(27)   

40 

(27)      

40 
76 76 
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2.4.3 Barium 

 
Voor barium is bij de herziening van de normen meer beleidsruimte ontstaan (lit. E), waardoor 

de generieke maximale waarden veelal hoger zijn dan de lokale bodemgebruikswaarden, zoals 

die binnen Rotterdam werden gehanteerd in het kader van de Ministeriële Vrijstellingsregeling 

Grondverzet. 

 

Opvallend is dat de humane deelnormen meestal veel hoger zijn dan de ecologische; dit met 

uitzondering van die voor de bodemfunctie moes- en volkstuinen. Barium is in het algemeen in 

de sulfaatvorm aanwezig in de bodem en daarmee weinig giftig voor de mens. Bariumsulfaat is 

weinig oplosbaar en daarmee weinig biobeschikbaar voor planten. Er is geen LAC-waarde 

afgeleid, maar deze zou waarschijnlijk boven de interventiewaarde liggen. Gezien de verruimde 

herziene normstelling in het kader van de Regeling bodemkwaliteit, hoeft er meestal geen 

gebruik gemaakt te worden van normruimte, die het lokale beleid biedt. 

 

De achtergrondwaarde voor barium is voor de meeste gronden in Rotterdam van toepassing. 

Mogelijk is in de noordrand, waar venige kleigronden voorkomen in een gebied met brakke 

kwel, sprake van achtergrondconcentraties, die van nature verhoogd zijn. Dit manifesteert zich 

dan als eerste in recent gevormde bagger in singels en sloten, zodat een lokale maximale 

waarde voor de bodemfunctieklasse Landbouw (LMW-bagger/landbouw) is afgeleid, die hoger 

is dan de achtergrondwaarde. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Barium 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 43.240 4.690 497 
(4.690) 

>4.700 
8.910 43.240 43.240 43.240 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(190)   

- 

(190)   

- 
     

Ecologische 

norm 
190 552 552 

(552) 

920 

(552) 

920 

(552)  

920 
920 920 

S-waarde 

AW (Rbk) 
160  

190 

160  

190 

160  

190 

160  

190 

160  

190 

160    

190 

160    

190 

160    

190 

lokale BGW 

(MVG) 
160 - 160 393 393 393 625 625 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
190 

(190) 

280 

(190) 

280 
550 550 550 920 920 
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2.4.4 Cadmium 

 
De herziening van de normering voor cadmium in 2001-2007 heeft tot weinig wijzigingen in 

normwaarden geleid (lit. E en I). Zowel de achtergrond- als de interventiewaarde is weinig 

veranderd. 

 

De lokale bodemgebruikswaarde werd voor de gevoelige bodemfuncties vooral bepaald door 

het gegeven dat cadmium relatief makkelijk wordt opgenomen door voedingsgewassen, ook in 

vruchtbare lemige en/of humeuze gronden met een min of meer neutrale zuurgraad. De LAC-

waarde (lit. R) ligt maar weinig hoger dan de achtergrondwaarde voor alle snel groeiende 

bladgewassen, maar ook voor granen. De lokale maximale waarde voor de functieklasse 

Landbouw (LMW-bagger/landbouw) is daarom ook maar weinig hoger en blijven nog onder de 

humane deelnorm voor de bodemfunctie moes- en volkstuinen. 

 

De lokale maximale waarde voor de bodemklasse Wonen kan omhoog omdat in Rotterdamse 

stadstuinen nauwelijks snelgroeiende bladgewassen worden geteeld. De generieke waarde 

van 1,2 mg/kg d.s. is terug te voeren op het berekende effect voor doorvergiftiging, relevant 

voor de bodemfunctie groen met natuurwaarde. Met de verruimde ecologische normering in het 

kader van het lokale beleid, is de norm verruimd tot de deelnorm voor de bodemklasse wonen, 

zonder rekening te houden met doorvergiftiging. 

De humane deelnorm is gelegen ruim boven de interventiewaarde en dus niet maatgevend. 

 

Een soortgelijke exercitie is gevolgd voor de lokale maximale waarde voor de functieklasse 

industrie. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Cadmium 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1.100 25 1,2 
(25)  

>25 
227 1.100 1.100 1.100 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,6) 

1,0 

(0,6)  

(1,0) 
     

Ecologische 

norm 
0,6 

(1,2) 

3,7 
3,7 

(3,7) 

13 

(3,7)  

13 

(1,2)     

13 

(4,3)     

13 

(4,3)     

13 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,8  

0,60 

0,8  

0,60 

0,8  

0,60 

0,8  

0,60 

0,8  

0,60 

0,8  

0,60 

0,8  

0,60 

0,8  

0,60 

lokale BGW 

(MVG) 
0,8 (7,5) 0,8 1,2 1,2 1,2 12 12 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
12     

13 

12     

13 

12     

13 

12     

13 

12     

13 

12        

13 

12        

13 

12        

13 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,60 

(0,60) 

1,0 

(0,60) 

1,0 

(1,2) 

3,7 

(1,2) 

3,7 

(1,2)    

3,7 

(4,3)     

13 

(4,3)     

13 
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2.4.5 Chroom 

 
Bij de herziening van de interventiewaarde bodemsanering is vanwege het bijna halveren van 

de deelnorm voor ecologisch ernstig risico  de interventiewaarde navenant verlaagd (lit. E). 

Daarnaast is ook de achtergrondwaarde bijna de helft lager geworden dan de streefwaarde (lit. 

I). Onvermijdelijk gevolg hiervan is dan ook de generieke maximale waarden aanzienlijk lager 

zijn dan de bodemgebruikswaarden, zoals die waren vastgesteld voor Rotterdam in het kader 

van de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet. Met het lokale beleid kan deze daling van 

de normen maar ten dele worden gerepareerd. 

 

Chroom is maar weinig giftig voor de mens, mede door zijn lage biobeschikbaarheid, zodat de 

humane deelnormen niet bepalend zijn voor maximale waarden. Dit evenzo voor de 

landbouwnormen, omdat chroom maar beperkt door planten (en dieren) worden opgenomen. 

 

De deelnormen voor het ecologisch risico duurzaam zijn voor alle bodemfuncties maatgevend. 

Er is gekozen voor een beperkte benutting van de hierdoor ontstane normruimte omdat chroom 

als diffuse verontreiniging alleen voorkomt in oude baggerspecieloswallen. Hierdoor, en door 

de veel lagere interventiewaarde, zijn de lokale maximale waarden aanzienlijk lager dan de 

eerder gehanteerde bodemgebruikswaarden. 

 

De normering geldt voor de som van driewaardig en vierwaardig chroom. Hoewel vierwaardig 

chroom veel giftiger is dan het driewardige, voor zowel de mens als het bodemecosysteem, 

komt deze gezien de heersende redoxsituatie normaliter niet in de bodem voor. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Chroom 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 16.200 2.210 561 2.210 3.260 16.200 16.200 16.200 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
    

(181) 

(55)   

300 

(55) 

(300) 
  

       

(181) 
  

Ecologische 

norm 
55 62 62 

(62) 

175 

(62) 

175 

(62)    

175 
175 175 

S-waarde 

AW (Rbk) 
100   

55 

100   

55 

100   

55 

100   

55 

100   

55 

100      

55 

100      

55 

100      

55 

lokale BGW 

(MVG) 
100 (380) 100 240 240 240 380 380 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
380 

180 

380 

180 

380 

180 

380 

180 

380 

180 

380    

180 

380    

180 

380    

180 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
55 

(55)  

80 

(55)  

80 

(62) 

120 

(62) 

120 

(62)    

120 
180 180 
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2.4.6 Kobalt 

 
Bij de herziening van de interventiewaarde bodemsanering is vanwege het flink verlagen van 

de deelnorm voor ecologisch ernstig risico  de interventiewaarde navenant verlaagd (lit. E). 

Daarnaast is ook de achtergrondwaarde fors lager geworden dan de streefwaarde. 

Onvermijdelijk gevolg hiervan is dan ook de generieke maximale waarden aanzienlijk lager zijn 

dan de bodemgebruikswaarden, zoals die waren vastgesteld voor Rotterdam in het kader van 

de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet.  

 

Met het lokale beleid kan deze daling van de normen weliswaar geheel worden gerepareerd, 

maar deze beleidsruimte is maar beperkt ingevuld om de volgende redenen: 
- de deelnormen voor het humaan risico duurzaam  voor alle bodemfuncties, waar opname 

door voedingsgewassen een rol speelt (landbouw, moes- en volkstuinen en wonen met tuin) 
liggen dicht tegen of zelfs onder de achtergrondwaarde; 

- kobalt komt als diffuse verontreiniging weinig voor in zowel stedelijke ophooglagen als 
onderhoudsbagger.  

Waarschijnlijk zijn de humane deelnormen te streng, omdat kobalt een essentieel micronutriënt 

is voor zowel planten als dieren en mensen. Er zijn geen LAC-waarden vastgesteld voor kobalt. 

 

Voor de overige bodemfuncties zijn de deelnormen voor het ecologisch risico duurzaam 

maatgevend.  

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Kobalt 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 3.510 (18) (1,2) (18) 850 3.510 3.510 3.510 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(15)     

- 

(15)     

- 
     

Ecologische 

norm 
15 35 35 

 (35) 

185 

 (35) 

185 

 (35)   

185 
185 185 

S-waarde 

AW (Rbk) 
 9,0    

15 

 9,0    

15 

 9,0    

15 

 9,0    

15 

 9,0    

15 

 9,0      

15 

 9,0      

15 

 9,0      

15 

lokale BGW 

(MVG) 
9,0 - 9,0 130 130 130 240 240 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
240 

190 

240 

190 

240 

190 

240 

190 

240 

190 

240    

190 

240    

190 

240    

190 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
15 

(15)  

25 

(15)   

25 

(35)  

50 

(35)   

50 

(35)      

50 
190 190 
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2.4.7 Koper 

 
Bij de herziening van de interventiewaarde in 2001 werd door het RIVM voorgesteld deze bijna 

te halveren, als uitvloeisel van een bijna gehalveerde deelnorm ecologisch ernstig risico (lit. E). 

Omdat werd verwacht dat de landelijke voorraad aan ernstige bodemsaneringslocaties sterk 

zou gaan toenemen en hiervoor niet voldoende financiële middelen beschikbaar zouden 

komen, is door het Ministerie van VROM besloten de oude interventiewaarde te handhaven, 

maar tegelijkertijd de herziene lagere ecologische deelnorm intact te laten. Hierdoor in de 

maximale waarde voor de bodemfunctieklasse Industrie niet gebaseerd op de eigenlijk maat-

gevende ecologische deelnorm, maar gebaseerd op de oude interventiewaarde, c.q. de oude 

deelnorm ecologisch ernstig risico. 

 

Voor alle overige bodemfuncties is de ecologische deelnorm veel lager dan de humane, en 

daarmee maatgevend voor zowel de generieke als de lokale maximale waarden. Hierbij zijn de 

ecologische deelnormen naar boven afgerond, ervan uitgaande dat vanwege de beperkte 

biologische beschikbaarheid van koper voor planten, dieren en de mens. 

 

Hiermee is de beleidsruimte, die de LAC-waarden (lit. R) bieden, in beperkte mate benut. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Koper 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 29.900 6.900 792 6.900 23.600 29.900 29.900 29.900 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(40) 

150 

(40) 

(200) 
     

Ecologische 

norm 
40 54 54 

 (54) 

100 

 (54) 

100 

 (54)  

100 
100 100 

S-waarde 

AW (Rbk) 
36     

40 

36     

40 

36     

40 

36     

40 

36     

40 

36        

40 

36        

40 

36        

40 

lokale BGW 

(MVG) 
36 (96) 36 113 113 113 190 190 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
190  

190 

190  

190 

190  

190 

190  

190 

190  

190 

190    

190 

190    

190 

190    

190 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
40 

(40)  

60 

(40)  

60 

(54) 

100 

(54) 

100 

(54)   

100 
190 190 
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2.4.8 Kwik 

 
Bij de herziening van de bodemnormering is voor kwik de achtergrondwaarde gehalveerd ten 

opzichte van de streefwaarde, maar de interventiewaarde meer dan 3,5 x zo hoog geworden 

(lit. E en I).  

 

Bij de afleiding van de generieke maximale waarden werkt het berekende effect van door-

vergiftiging sterk door  in de deelnormen ecologisch risico duurzaam. Omdat de humane deel-

normen veel hoger zijn, is er een navenant effect op de hoogte van de maximale waarden. 

 

De in het lokale beleid gegenereerde normruimte is voor de maximale waarden, behorend bij 

de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie, kan maar ten dele worden benut. Omdat kwik 

maar in beperkte verhoogde gehalten voorkomt in alleen onderhoudsbaggerloswallen en niet 

dan bepalend is voor de toe te kennen bodemkwaliteitsklasse, is de maximale waarde Industrie 

limiterend voor de normruimte (Besluit bodemkwaliteit, art. 44). 

 

Vanwege de berekende doorvergiftiging zou de LMW-bagger/landbouw nog steeds erg laag 

zijn. Omdat kwik weinig mobiel is in de bodem, de biobeschikbaarheid laag is, en het als niet 

essentieel micronutriënt fungeert voor planten en dieren (en de mens), is het volledig benutten 

van de beleidsruimte, die de LAC-waarde (lit. R) biedt, verantwoord geacht. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Kwik 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 3.510 127 10 127 1.250 3.510 3.510 3.510 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,15) 

2 

(0,15) 

(2) 
     

Ecologische 

norm 
0,15 

(0,83) 

8,4 
8,4 

(8,4) 

36 

(8,4)  

36 

(0,83)   

36 

(4,8)     

36 

(4,8)     

36 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,3 

0,15 

0,3 

0,15 

0,3 

0,15 

0,3 

0,15 

0,3 

0,15 

0,3    

0,15 

0,3    

0,15 

0,3    

0,15 

lokale BGW 

(MVG) 
0,3 (1,6) 0,3 5,2 5,2 5,2 10 10 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
10     

36 

10     

36 

10     

36 

10     

36 

10     

36 

10        

36 

10        

36 

10        

36 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,15 

(0,15) 

2,0 

(0,15 

2,0 

(0,83) 

4,8 

(0,83) 

4,8 

(0,83)  

4,8 
4,8 4,8 
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2.4.9 Lood 

 
De interventiewaarde voor lood is ongewijzigd gebleven (lit. E). Wel is de streefwaarde 

vervangen door een duidelijk lagere achtergrondwaarde (lit. I). Voor de maximale waarden zijn 

veelal de deelnormen ecologisch risico duurzaam maatgevend, met uitzondering van die voor 

de bodemfunctie moes- en volkstuinen, waarvoor de deelnorm humaan risico duurzaam 

bepalend is. 

Opvallend is dat de humane deelnorm voor de functie moes- en volkstuinen zelfs lager is dan 

de oude streefwaarde. 

 

De lokale maximale waarden voor de bodemfunctieklassen Wonen en Landbouw worden 

eveneens gelimiteerd door de humane deelnorm (lit. S). Hierbij de humane deelnorm voor 

Wonen naar boven afgerond, in de wetenschap dat uit een landelijk onderzoek (lit. Z) is 

gebleken dat de biobeschikbaarheid van lood in stedelijke ophooglagen veel lager is dan het C-

soil-model veronderstelt (volgens het RIVM gemiddeld 40% i.p.v. de defaultwaarde van 74%).  

 

Uit onderzoek in stedelijke ophooglagen in Rotterdam en naburige gemeenten is gebleken dat 

de biobeschikbaarheid in de veelal kleiige kalkrijke stedelijke bodem veel lager is dan 40% voor 

mensen, en lager dan 10% voor planten. Waarschijnlijk zijn de bioconcentratiefactoren, zoals 

deze in het C-soil-model worden gebruikt, voor lood veel te hoog; een duidelijke relatie tussen 

loodgehalten in de bodem en in hierop geteelde voedselgewassen is meestal niet aantoonbaar. 

Op basis hiervan wordt het verantwoord geacht de humane deelnorm voor moes- en volks-

tuinen te overrulen met een naar boven afgeronde LAC-waarde als norm. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Lood 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1.800 270 73 270 360 1.800 1.800 1.800 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(50) 

150 

(50) 

(200) 
     

Ecologische 

norm 
50 

(210) 

214 
214 

(214)  

540 

(214)  

540 

(210)  

540 

(515)  

540 

(515)  

540 

S-waarde 

AW (Rbk) 
85     

50 

85     

50 

85     

50 

85     

50 

85     

50 

85        

50 

85        

50 

85        

50 

lokale BGW 

(MVG) 
85 (530) 85 308 308 308 530 530 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
530  

530 

530  

530 

530  

530 

530  

530 

530  

530 

530    

530 

530    

530 

530    

530 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
50 

(50) 

200 

(50)  

200 

(210)  

300 

(210)  

300 

(210)  

300 
530 530 
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2.4.10 Molybdeen 

 
Molybdeen behoort tot een van de nieuwe stoffen in het herziene standaard-stoffenpakket en 

de maximale waarden worden bepaald door de deelnorm ecologisch risico duurzaam. Op basis 

van AW-2000 (lit. I) is de achtergrondwaarde gehalveerd ten opzichte van de streefwaarde (lit. 

D), die beperkt was onderbouwd. 

 

Hoewel de nieuwe generieke maximale waarden voor de functieklassen Wonen en Industrie 

wat lager zijn dan de gebiedspecifieke normering, zoals deze gold in het kader van de 

Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet, is er geen noodzaak hogere lokale maximale 

waarden vast te stellen. Molybdeen komt, zover bekend, niet of marginaal als diffuse bodem-

verontreiniging voor en de generieke normen bieden ruim voldoende armslag. 

 

Wel is er een lokale maximale waarde voor de bodemfunctieklasse Landbouw ontwikkeld, 

hoger dan de achtergrondwaarde, omdat uit Zuid-Hollands onderzoek is gebleken dat er 

mogelijk (van nature?) licht verhoogde gehalten aan molybdeen in de  regionale waterbodem 

voorkomen. Omdat er geen LAC-waarde voor molybdeen is bepaald, is hierbij de deelnorm 

humaan risico duurzaam maatgevend. De nieuwe norm ligt ruim hieronder. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Molybdeen 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 23.050 746 54 746 4.850 23.050 23.050 23.050 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(1,5)    

- 

(1,5)    

(-) 
     

Ecologische 

norm 
1,5 88 88 

(88) 

192 

(88) 

192 

(88) 

192 
192 192 

S-waarde 

AW (Rbk) 
3      

1,5 

3      

1,5 

3      

1,5 

3      

1,5 

3      

1,5 

3         

1,5 

3         

1,5 

3         

1,5 

lokale BGW 

(MVG) 
3,0 - 3,0 105 105 105 200 200 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
200 

190 

200 

190 

200 

190 

200 

190 

200 

190 

200    

190 

200    

190 

200    

190 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
1,5 

(1,5) 

10 

(1,5) 

10 
88 88 88 190 190 
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2.4.11 Nikkel 

 
Na de inwerkingtreding van de Regeling bodemkwaliteit eind 2007 bleken er al snel sprake van 

diverse normproblemen. Bij de invoering van de Regeling werd al direct besloten de nieuwe 

achtergrondwaarde op te hogen naar het niveau van de streefwaarde (lit. D en U). 

Al snel bleek echter dat in delen van Nederland sprake is van achtergrondwaarden, die van 

nature aanzienlijk hoger zijn dan de norm, zoals deze was afgeleid uit de AW-2000 dataset: 
- in zand uit zandwinputtten in West-Brabant bleken de gehalte van nature hoger, na correctie 

op het gehalte aan klei en organische stof, tot een waarde van ruim 50 mg/kg d.s.; 
- in zware klei/leemgronden in Rotterdam-IJsselmonde en ook in Rotterdam-noordoost, blijken 

na correctie de gehalten op te lopen tot bijna 70 mg/kg d.s. 

 
Vanwege deze situatie is gekozen voor een aanzienlijk verhoogde, maar scherp afgestelde 

lokale achtergrondwaarde voor Rotterdam, passend binnen de toetsingsregels van de Regeling 

bodemkwaliteit. Hierbij is van belang dat bij de herziening van de Regeling bodemkwaliteit per 

7 april 2009 (lit. Y), waarin is opgenomen dat de maximale waarde Wonen in het kader van de 

toetsregels niet langer limiterend is voor, met als resultaat een verruiming tot 2x de achter-

grondwaarde (70 mg/kg d.s.). 

 

Vanwege de sterk verhoogde natuurlijke achtergrondwaarde in Rotterdam (en alle zware 

lemige kleigronden in de regio), is ook gekozen voor een verhoogde lokale maximale waarde 

voor de bodemfunctieklasse Wonen, zover toelaatbaar binnen de toetsregels. Hierbij is wel 

afgerond naar boven. 

 

Omdat de interventiewaarde voor nikkel ruim is gehalveerd bij de laatste herziening (lit. E), zijn 

alle (lokale) maximale waarden onvermijdelijk aanzienlijk lager dan de lokale normering, zoals 

deze gold in het kader van de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Nikkel 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1.588 1.456 874 1.456 1.536 1.588 1.588 1.588 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(30)  

50 

(30) 

(50) 
     

Ecologische 

norm 
30 34 34 

(34)  

95 

(34)   

95 

(34)      

95 
95 95 

S-waarde 

AW (Rbk) 
35  

(30) 35 
       

natuurlijke AW 

R’dam (leem) 
< 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 

lokale BGW 

(MVG) 
35 (45) 35 123 123 123 210 210 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
210 

100 

210 

100 

210 

100 

210 

100 

210 

100 

210    

100 

210    

100 

210    

100 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
(35)  

60 

(35)  

60 

(35)  

60 

(70)  

75 

(70)   

75 

(70)      

75 
100 100 
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2.4.12 Seleen 

 
Hoewel voor seleen op basis van de AW-2000 dataset (lit. I) een achtergrondwaarde van 0,60 

mg/kg d.s. was afgeleid, is deze verhoogd naar de bepalingsondergrens van 4 mg/kg d.s. In de 

praktijk van het Rotterdamse exotenonderzoek bleek de bepalingsondergrens lager te liggen, 

zodat de lokale achtergrondwaarde naar beneden kon worden bijgesteld. 

 

Alle maximale waarden zijn voor seleen gebaseerd op de deelnorm ecologisch risico duurzaam 

(lit. S). Vanwege de slechte onderbouwing hiervan en het feit dat ze erg veel lager zijn dan de 

indicatieve interventiewaarde, zijn ze niet opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit (lit. U).   

 
Seleen is een essentieel micronutriënt voor zowel mensen en dieren, als planten. Er is geen 

LAC-waarde voor seleen afgeleid. 

 

De lokale maximale waarden zijn vooralsnog indicatief en gebaseerd op de normering, zoals 

deze lokaal geldig was in het kader van de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet. Bij 

deze waarden is er met zekerheid geen sprake van humane risico’s.  

Hierbij is en blijft de wetenschappelijke onderbouwing van het normenkader zwak. 

 

Er zijn geen aanwijzingen dat seleen veel voorkomt als diffuse bodemverontreiniging, niet uit 

het exotenonderzoek, en ook niet uit het AW-2000 onderzoek of de Geochemische Atlas van 

Grisha van der Veer (lit. O). 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Seleen 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 15.700 258 24 258 3.242 15.700 15.700 15.700 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(4)       

- 

(4)      

(-) 
     

Ecologische 

norm 
4,0 4,7 4,7 

(4,7)  

9,0 

(4,7)   

9,0 

(4,7)     

9,0 
9,0 9,0 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[0,7] 

4,0 

[0,7] 

4,0 

[0,7] 

4,0 

[0,7] 

4,0 

[0,7] 

4,0 

[0,7]    

4,0 

[0,7]    

4,0 

[0,7]    

4,0 

lokale BGW 

(MVG) 
[0,7] - [0,7] [50] [50] [50] [100] [100] 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
-    

[100] 

-    

[100] 

-    

[100] 

-    

[100] 

-    

[100] 

-       

[100] 

-       

[100] 

-       

[100] 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
(4,0) 

3,0 

(4,0) 

[9,0] 

(4,0) 

[9,0] 

(4,9) 

[50] 

(4,9)  

[50] 

(4,9)    

[50] 

(9,0)   

[100] 

(9,0)   

[100] 
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2.4.13 Thallium 

 
Voor thallium zijn in het verleden alleen indicatieve normwaarden afgeleid (lit D); dit omdat de 

maatgevende ecologische deelnormen slecht wetenschappelijk zijn onderbouwd. Ook de 

interventiewaarde is gebaseerd op het ecologisch risico (ernstig), maar omdat de deelnorm 

ecologisch risico duurzaamvoor de bodemfunctieklasse industrie op basis van het herziene C-

soil-model al hoger is dan de indicatieve interventiewaarde, kan deze waarschijnlijk omhoog. 

 

Voor thallium is geen LAC-waarde afgeleid. De stof is sterk giftig voor de mens, maar de 

biobeschikbaarheid in de bodem is laag. Ook in het standaardscenario van C-soil is de humane 

deelnorm ondanks de giftigheid dan ook nooit maatgevend. 

Thallium komt niet voor als diffuse bodemverontreiniging, en ook zelden in puntbronnen. 

 

Omdat de generieke maximale waarden (veiligheidshalve?) lager gekozen is dan de (slecht 

onderbouwde) ecologische deelnormen, is vooralsnog gekozen voor het handhaven van de 

oude normering als lokale maximale waarden. 

Als lokale maximale waarde voor de functieklasse bagger/landbouw is vooralsnog gekozen 

voor de maximale waarde wonen. 

 
Vanwege de beperkte wetenschappelijke en beleidsmatige onderbouwing van de lokale (en 

generieke) normering, zijn alle waarden indicatief. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Thallium 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 668 127 58 127 138 668 668 668 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(1,5)    

- 

(1,5)    

- 
     

Ecologische 

norm 
1,5 

(0,75) 
3,4 3,4 

(3,4)  

16 

(3,4)  

16 

(3,4)     

16 
16 16 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[1]  

0,75 

[1]  

0,75 

[1]  

0,75 

[1]  

0,75 

[1]  

0,75 

[1]     

0,75 

[1]     

0,75 

[1]     

0,75 

lokale BGW 

(MVG) 
[1,0] - [1,0] [8,0] [8,0] [8,0] [15] [15] 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
-      

[15] 

-      

[15] 

-      

[15] 

-      

[15] 

-      

[15] 

-         

[15] 

-         

[15] 

-         

[15] 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
(0,75) 

[1,0] 

(0,75) 

[2,6] 

(0,75) 

[2,6] 

(2,6) 

[8,0] 

(2,6) 

[8,0] 

(2,6)  

[8,0] 
[15] [15] 
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2.4.14 Tin 

 
Voor tin waren tot 2007 alleen indicatieve normen opgesteld. Deze normen, en ook de nieuwe, 

zijn gebaseerd op het ecologisch deelrisico, dat matig tot weinig wetenschappelijk is onder-

bouwd. 

 

Tin is zeer weinig giftig voor de mens, zodat de humane deelnormen zeer veel hoger zijn dan 

de ecologische. Bovendien is de biobeschikbaarheid zeer laag, zodat er geen LAC-waarde 

behoeft te worden afgeleid, omdat deze ver boven de interventiewaarde zou zijn gelegen. 

 

Op basis van de AW-2000 dataset (lit. I) is nu een goed onderbouwde achtergrondwaarde 

afgeleid, die aanzienlijk lager is dan de slecht onderbouwde streefwaarde. 

 

De lokale maximale waarden zijn weinig afwijkend van de generieke; feitelijk heeft er niet meer 

dan een afronding naar boven plaatsgevonden. Meer beleidsruimte is niet nodig, omdat tin, 

zover bekend, als diffuse bodemverontreiniging maar in beperkte mate voorkomt.  

Ook aan een verhoogde lokale maximale waarde voor de bodemfunctieklasse Landbouw is 

daarom op beperkte wijze invulling gegeven. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Tin 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 
> 

99.999 

> 

99.999 
88.000 

> 

99.999 

> 

99.999 

>   

99.999 

>   

99.999 

>   

99.999 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(6,5)    

- 

(6,5)   

(-) 
     

Ecologische 

norm 
6,5 182 182 

(182) 

917 

(182) 

917 

(182)  

917 
917 917 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[19]  

6,5 

[19]  

6,5 

[19]  

6,5 

[19]  

6,5 

[19]  

6,5 

[19]     

6,5 

[19]     

6,5 

[19]     

6,5 

lokale BGW 

(MVG) 
[19] - [19] [460] [460] [460] [910] [910] 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
-    

[910] 

-    

[910] 

-    

[910] 

-    

[910] 

-    

[910] 

-       

[910] 

-       

[900] 

-       

[900] 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
6,5 

(6,5) 

40 

(6,5) 

40 

(180) 

200 

(180) 

200 

(180)  

200 
900 900 

 



 

Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Bijlagen  Blad 30 van 93 

 

2.4.15 Vanadium 

 
Voor 2007 was er voor vanadium een slecht wetenschappelijk onderbouwde streefwaarde van 

kracht (lit. D), waarvoor al bekend was dat deze aanzienlijk lager is dan de (natuurlijke) 

achtergrondwaarde van de Rotterdamse bodem. Op basis van de AW-2000 dataset (lit. I) is nu 

een betrouwbaar afgeleide achtergrondwaarde vastgesteld, die representatief is voor de 

achtergrondwaarden in de Nederlandse bodem. 

 

Voor vanadium zijn in het verleden alleen indicatieve normwaarden afgeleid; dit omdat ook de 

maatgevende ecologische deelnormen slecht wetenschappelijk waren onderbouwd. De 

interventiewaarde is gebaseerd op het ecologisch risico (ernstig), maar omdat de deelnorm 

ecologisch risico duurzaam voor de bodemfunctieklasse Industrie op basis van het herziene C-

soil-model al hoger is dan de indicatieve interventiewaarde, kan deze waarschijnlijk aanzienlijk 

omhoog. 

 

Voor vanadium is geen LAC-waarde afgeleid. De stof is een essentieel micronutriënt voor 

plant, dier en mens, en daarmee weinig giftig. In het standaardscenario van C-soil is de 

humane deelnorm dan ook nooit maatgevend. 

Vanadium komt weinig voor als diffuse bodemverontreiniging, en ook zelden in puntbronnen.  

 

Mogelijk is wel sprake van (natuurlijke?) verhoogde gehalten in de regionale waterbodem. Er is 

daarom gekozen voor een verhoogde lokale maximale waarde voor de bodemfunctieklasse 

bagger/landbouw, warbij de ecologische deelnorm maatgevend is. Dit geldt ook voor de 

maximale waarde wonen, waarbij de ruimte in ingevuld zover nodig voor het komen op de oude 

hergebruiksnorm. 

 
Voor de maximale waarde industrie is de oude interventiewaarde maatgevend. Deze was 

indicatief en is niet opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009 (lit. U). Desondanks is de 

MW-industrie niet indicatief van karakter. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Vanadium 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 5.705 1.064 378 1.064 1.331 5.705 5.705 5.705 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(80)     

- 

(80)    

(-) 
     

Ecologische 

norm 
80 97 97 

(97) 

330 

(97) 

330 

(97)    

330 
330 330 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[42]   

80 

[42]   

80 

[42]   

80 

[42]   

80 

[42]   

80 

[42]      

80 

[42]      

80 

[42]      

80 

lokale BGW 

(MVG) 
[42] - [42] [146] [146] [146] [250] [250] 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
-    

[250] 

-    

[250] 

-    

[250] 

-    

[250] 

-    

[250] 

-       

[250] 

-         

[250] 

-       

[250] 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
80 

 (80) 

100 

 (80) 

100 

 (97) 

150 

 (97) 

150 

 (97)   

150 
250 250 
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2.4.16 Zink 

 

De eerder al goed onderbouwde streefwaarde voor zink (lit. D) is ongewijzigd vastgesteld als 

achtergrondwaarde op basis van de AW-2000 dataset (lit. I). 

 

Omdat zink een essentieel micronutriënt is voor de mens en weinig giftig, is in principe voor 

alle bodemnormen de ecologische deelnorm maatgevend voor de hoogte ervan. Hoewel dat bij 

de herziening van de deelnorm ecologisch ernstig risico deze bijna is gehalveerd op basis van 

nieuwere data (lit. E), is door besloten de oude interventiewaarde te handhaven. Dit omdat 

werd gevreesd voor een sterke toename van de werkvoorraad ernstige (en ecologisch spoed-

eisende) bodemsaneringsgevallen. 

 

Als gevolg van de veel strengere ecologische normering is de maximale waarde wonen 

aanzienlijk strenger dan de lokale normering op basis van de oude regelgeving. Door maximaal 

gebruik te maken van de beschikbare ecologische beleidsruimte in het lokale beleid, kon dit 

weer worden rechtgetrokken. 

 

De maximale waarde industrie is gebaseerd op de oude gehandhaafde interventiewaarde, 

zodat hier de ecologische deelnorm wordt overruled. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Zink 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 
> 

99.999 
25.520 1.842 25.520 

> 

99.999 

>   

99.999 

>   

99.999 

>   

99.999 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(140) 

350 

(140) 

(350) 
     

Ecologische 

norm 
140 198 198 

(198) 

350 

(198) 

350 

(198)  

350 
350 350 

S-waarde 

AW (Rbk) 
140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140 

140    

140 

140    

140 

140    

140 

lokale BGW 

(MVG) 
140 720 140 330 330 330 720 720 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
720 

720 

720 

720 

720 

720 

720 

720 

720 

720 

720    

720 

720    

720 

720    

720 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
140 

(140) 

200 

(140) 

200 

(200) 

350 

(200) 

350 

(200)  

350 
720 720 
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2.4.17 Asbest 

 
Voor asbest zijn alleen humane normen afgeleid, omdat inademing van vezels op langere 

termijn (10 à 30 jaar) tot dodelijke risico’s leidt. Gezien de harde relatie tussen asbest en 

mesothelioomkanker en de hieruit volgende maatschappelijke perceptie is de interventie-

waarde voorzichtigheidshalve dicht bij het verwaarloosbaar risico vastgesteld. Op basis van 

ernstig risico zou een norm van 1.000 mg/kg d.s. verantwoord zijn geweest. 

 

Ecologische normen zijn niet vastgesteld omdat wilde dieren te kort leven om aan kanker te 

overlijden en planten geen vezels opnemen. Om die reden is ook het vaststellen van een LAC-

waarde niet aan de orde. 

 

In het kader van de Regeling bodemkwaliteit zijn ook de maximale waarden voor de bodem-

functieklassen Wonen en Industrie  op interventiewaardeniveau gelegd. Een achtergrond-

waarde is niet bepaald, maar ligt in principe op bepalingsondergrens (3x detectielimiet), 

aangezien asbest van nature in niet meetbare gehalten (< 0,2 mg/kg d.s.) voorkomt in de 

Nederlandse bodem. 

 

Op basis van het exotenonderzoek is voor Rotterdam de lokale achtergrondwaarde bepaald op 

10 mg/kg d.s., zijnde de bepalingsondergrens in kleiige en/of humeuze gronden. 

 

Vanwege de maatschappelijke perceptie wordt een maximale waarde wonen op het niveau van 

de interventiewaarde niet wenselijk geacht en is gekozen voor de helft hiervan, analoog aan de 

keuzes voor andere stoffen met een tekort aan data. 

Om soortgelijke redenen is de maximale waarde bagger/landbouw verlaagd. Bovendien is er 

een verhoogd risico op inhalatie van vezels op akkerbouwgronden, omdat deze in het voorjaar 

grootschalig weinig tot niet begroeid zijn. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Asbest 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm [100] [100] [100] [100] [100] [100] [100] [100] 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

- 

- 

(-)       

(-) 
     

Ecologische 

norm 
- - - - - - - - 

S-waarde 

AW (Rbk) 
-          

- 

-          

- 

-          

- 

-          

- 

-           

- 

-             

- 

-              

- 

-              

- 

AW Rotterdam 

(3 x b.p.o.) 
[10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] 

lokale BGW 

(MVG) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
[100] 

100 

[100] 

100 

[100] 

100 

[100] 

100 

[100] 

100 

[100]  

100 

[100]  

100 

[100]  

100 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
-        

10 

-        

20 

-        

20 

(100)  

50 

(100)  

50 

(100)    

50 
100 100 
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2.4.18 Boor 

 
Voor boor zijn maar beperkt gegevens beschikbaar over de hoogte van deelnormen en deze 

zijn veelal matig tot weinig onderbouwd. Ze zijn gebaseerd op onderzoek van het RIVM en een 

studie in opdracht van de provincie Overijssel (lit. J). Daarnaast zijn in het kader van het 

exotenonderzoek in Rotterdam gegevens verzameld over achtergrondconcentraties en diffuse 

verontreinigingsniveaus. De natuurlijke achtergrondwaarde voor de Rotterdamse bodem is 

indicatief bepaald op 25 mg/kg d.s. en maatgevend voor de functie natuur. 

 

Boor is weinig giftig voor de mens – het zit in tandpasta en andere cosmetische producten – 

zodat de deelnormen humaan risico duurzaam hoog zijn en niet maatgevend. 

 

De ecologische normering is in principe bepalend, maar weinig wetenschappelijk onderbouwd. 

In de negentiger jaren is door het RIVM een deelnorm ecologisch ernstig risico afgeleid van 7 

mg/kg d.s., die met zekerheid veel te laag is, want ver onder de natuurlijke achtergrondwaarde 

gelegen. Ook de herziene ecologische normering van 2001 is waarschijnlijk zeer worst-case; 

bepaalde wilde planten zouden zeer gevoelig zijn voor boor, maar hiervoor zijn geen harde 

bewijzen in de vrije natuur. 

 
Indicatief is een LAC-waarde afgeleid van 200 mg/kg d.s. (lit. J); hierboven zouden gebreks- 

en/of necrotische verschijnselen kunnen optreden in voedings- en/of siergewassen. Deze 

waarde is als indicatieve maximale waarde voor de functieklasse industrie gekozen, en de helft 

hiervan als indicatieve maximale waarde wonen. 

 

De deelnorm ecologisch ernstig risico, zijnde identiek aan de deelnorm ecologisch risico 

duurzaam voor de functieklasse industrie is als indicatieve maximale waarde voor de bodem-

functieklasse Landbouw gekozen. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Boor 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 
> 

1.000 

> 

1.000 

> 

1.000 

> 

1.000 

> 

1.000 
> 1.000 

>> 

1.000 

>> 

1.000 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

[25] 

[200] 

[25] 

[200] 
     

Ecologische 

norm 
[25] [37] [37] 

(37)  

[53] 

(37)  

[53] 

(37)    

[53] 
[53] [53] 

S-waarde 

AW (Rbk) 
-          

- 

-          

- 

-          

- 

-        

- 

-           

- 

-             

- 

-              

- 

-              

- 

natuurlijke AW 

Rotterdam 
[25] [25] [25] [25] [25] [25] [25] [25] 

lokale BGW 

(MVG) 
- - - - - - - - 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
-          

- 

-          

- 

-          

- 

-          

- 

-           

- 

-             

- 

-              

- 

-              

- 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
-      

[25] 

-      

[55] 

-      

[55] 

-    

[100] 

-    

[100] 

-       

[100] 

-       

[200] 

-       

[200] 
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2.4.19 Chloride 

 
Een humane norm is voor chloride niet relevant vanwege de geringe giftigheid voor de mens. 

Deze is door het RIVM ook niet afgeleid. 

 

Normering voor planten is wel relevant. Er zijn echter geen LAC-waarden voor chloride 

afgeleid. Gezien de gevoeligheid van veel relevante planten, waaronder sier- en fruitbomen, 

bolgewassen, snij- en sierbloemen en groenten, is er voor de bodemfunctieklassen Landbouw 

en Wonen weinig normruimte boven de achtergrondwaarde, zoals indicatief opgenomen in de 

Regeling bodemkwaliteit. De plantnormen zijn daarom bezet op 200 mg/kg d.s. 

Voor graslanden, waar (melk)vee graast en/of gras wordt geoogst als veevoer, kan een 

ruimere norm gelden van 500 mg/kg d.s. 

 

Voor de bodemfunctieklasse industrie is er wel wat normruimte tot 500 mg/kg d.s., tenzij er 

sprake is van (zoutgevoelige) bomen in groenzones; dan is de norm van 200 mg/kg d.s. weer 

relevant.  

 
Voor de bodemfunctie natuur zou, in lijn met het generieke beleid de achtergrond moeten 

gelden. Op grond van de AW-2000 dataset zou deze moeten liggen op 120 mg/kg d.s. Gezien 

de verhoogde zoutbelasting aan de kust en langs de grote rivieren – hier liggen de meeste 

Rotterdamse natuurgebieden – en vanwege de hoogte van de achtergrondwaarde in de 

Regeling bodemkwaliteit is de generieke norm van 200 mg/kg d.s. intact gelaten. 

 

Deze normering geldt alleen voor bodems, die niet onder invloed staan van zeewater; in de 

Regeling bodemkwaliteit wordt de grens gelegd bij een chloridengehalte van 5.000 mg/l. 

Resumerend ontstaat het volgende overzicht van (deel)normen:  

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Chloride 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

norm planten 

laagste LAC-w 
 

120* 

- 

200 

(-) 

200  

n.r. 

200  

n.r. 

200     

n.r. 

500**     

n.r. 

500**     

n.r. 

Ecologische 

norm 
(200 - 

500) 

(120 - 

500) 

(120- 

500) 

(120 - 

500) 

(200 - 

500) 

(200 - 

500) 

(200 -

500) 

(200 - 

500) 

AW (AW-2000) 

AW (Rbk) 
(120)  

(200) 

(120)  

(200) 

(120)  

(200) 

(120)  

(200) 

(120)  

(200) 

(120)  

(200) 

(120)  

(200) 

(120)  

(200) 

lokale BGW 

(MVG) 
200 200 200 200 200 200 200 200 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
200      

- 

200      

- 

200      

- 

200      

- 

200      

- 

200         

- 

200         

- 

200         

- 

(gen. AW/MW) 

lokale 

AW/LMW 
200 200* 200 200 200 200 

(200)  

500** 

(200) 

500** 

 
n.r. = niet relevant 

*   voor grasland ten behoeve van (melk)vee geldt als norm 500 mg/kg d.s. 

**   tenzij bomen aanwezig zijn, dan geldt een norm van 200 mg/kg d.s. 
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2.4.20 Cyaniden-complex 

 
Voor cyaniden is weinig informatie beschikbaar over de deelnormen, bepalend voor de hoogte 

van maximale waarden. Wel is duidelijk dat de humane deelnorm op basis van het C-soil-

model sterk worst-case is, omdat het model ervan uitgaat dat cyaniden, die door voedings-

gewassen worden opgenomen, zich ophopen in de plant en daarmee ook de mens belasten. 

Planten nemen in bodemvocht opgenomen cyaniden weliswaar gemakkelijk op, maar benutten 

deze als stikstofbron zodat geen ophoping in planten optreedt. Berekeningen met het C-soil-

model, waarbij de route gewasopname wordt uitgeschakeld, leveren daarmee een meer real-

case-scenario op. Omdat de achtergrondbelasting met cyaniden laag is, kan met zekerheid 

worden geconcludeerd dat de deelnormen humaan risico duurzaam hoog zijn en daarmee niet 

maatgevend voor de hoogte van maximale waarden. 

 

Omdat cyaniden pas ver boven de interventiewaarde giftig zijn voor planten, en als stikstofbron 

voor de plant fungeren, is het afleiden van LAC-waarden niet zinvol. 

 

In de negentiger jaren is door het RIVM een deelnorm ecologisch ernstig risico afgeleid, die 

maatgevend is geacht voor de hoogte van de interventiewaarde voor gronden met een zuur-

graad, hoger dan 5 (bij pH < 5: eco-norm = 650 mg/kg d.s.). Vrijwel alle bodems in Rotterdam 

hebben een pH hoger dan 6. Uitgaande van het concept van toegevoegd ecologisch risico, 

zoals dit sinds 2001 door het RIVM wordt gehanteerd, zou bij een achtergrondwaarde van 5,5 

mg/kg d.s., bepaald op basis van de AW-2000 dataset (lit. G en H), de deelnorm ecologisch 

risico duurzaam voor de bodemfunctieklasse Industrie worden bepaald op 55 mg/kg d.s. 

 

Vanwege het gebrek aan wetenschappelijk onderbouwde deelnormen, is de generieke 

maximale waarde wonen vastgesteld op achtergrondwaarde. Gezien het gebrek aan data, 

maar de geringe ophoping van cyaniden in planten, is lokale normering gebaseerd op de oude 

normen in het kader van de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet, waarbij de maximale 

waarde bagger/landbouw gelijk is gesteld aan die voor wonen. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Cyaniden-

compl 

bodemfunctie 

natuur 
land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 
>  

5.000 

>  

5.000 

>  

5.000 

>  

5.000 

>  

5.000 

>     

5.000 

>   

20.000 

>   

20.000 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(5,5)    

- 

(5,5)   

(-) 
     

Ecologische 

norm 
- - - - - - [55] [55] 

S-waarde 

AW (Rbk) 
5      

5,5 

5      

5,5 

5      

5,5 

5      

5,5 

5      

5,5 

5         

5,5 

5         

5,5 

5         

5,5 

lokale BGW 

(MVG) 
5,0 - 5,0 10 10 10 50 50 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
50     

50 

50     

50 

50     

50 

50     

50 

50     

50 

50        

50 

50        

50 

50        

50 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
5,5 

(5,5)   

10 

(5,5)   

10 

(5,5)   

10 

(5,5)   

10 

(5,5)     

10 
50 50 
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2.4.21 Thiocyanaten 

 
Ook voor thiocyanaten is relatief weinig informatie over deelnormen voorhanden. Analoog aan 

cyaniden-complex overschat C-soil de humane blootstelling vergaand voor alle bodemfuncties, 

waarbij gewasconsumptie een rol speelt. Ook de humane deelnorm voor thiocyanaten moet 

dus worden gebaseerd op scenario’s, waarbij de route gewasconsumptie is uitgeschakeld. 

Daarmee zijn de humane deelnormen zijn niet maatgevend voor de maximale waarden. 

 

Hoewel de deelnorm ecologisch ernstig risico in 2001 is herzien door het RIVM en sterk 

omhoog is gegaan, is besloten de oude ecologische deelnorm en daarmee ook de oude 

interventiewaarde te handhaven. Dit omdat de ecologische deelnorm te weinig betrouwbaar 

wetenschappelijk is onderbouwd. 

 

Analoog aan cyaniden-complex is besloten de oude normering te handhaven en de maximale 

waarde bagger/landbouw gelijk te stellen aan die voor wonen. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Thiocyanaten 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 
>  

4.000 

>  

4.000 

>  

4.000 

>  

4.000 

>  

4.000 

>     

4.000 

>   

15.000 

>   

15.000 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

6,0       

- 

(6,0)   

(-) 
     

Ecologische 

norm 
- - - - - - [625] [625] 

S-waarde 

AW (Rbk) 
1      

6,0 

1      

6,0 

1      

6,0 

1      

6,0 

1      

6,0 

1         

6,0 

1         

6,0 

1         

6,0 

lokale BGW 

(MVG) 
1,0 - 1,0 [10] [10] [10] 20 20 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
20     

20 

20     

20 

20     

20 

20     

20 

20     

20 

20        

20 

20        

20 

20        

20 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
6,0 

(6,0)  

10 

(6,0)  

10 

(6,0)  

10 

(6,0)  

10 

(6,0)    

10 
20 20 
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2.4.22 Som organotin 

 
Organotinverbindingen zijn in het verleden gebruikt als anti-fouling in scheepsverven (trbutyltin 

en tributyltinoxide) en als fungicide in de aardappelteelt (trifenyltin), en komen als diffuse 

verontreiniging grootschalig voor in bagggerloswallen en op (voormalige) aardappelpercelen. 

Uit de AW-2000 dataset (lit. I) bleek dan ook dat de 95-percentiel in de bovengrond (0-10 cm-

mv) is gelegen op interventiewaardeniveau. Er is daarom gekozen voor de 95%-waarde van de 

ondergrond (50-100 cm-mv) als achtergrondwaarde. Deze waarde hiermee veel hoger dan de 

streefwaarde (lit. D), die gekozen was op het niveau van de bepalingsondergrens, ervan 

uitgaande dat de Nederlandse bodem niet met organotinverbindingen zou zijn belast. 

 

De deelnormen humane risico’s duurzaam zijn indicatief bepaald op basis van het geometrisch 

gemiddelde van de stoffen tributyltin, tributyltinoxide, trifenyltin en tetrabutyltin. Deze zijn veel 

hoger dan de deelnormen ecologisch risico duurzaam, en daarmee niet bepalend voor de 

hoogte van maximale waarden. Hoewel de ecologische deelnormen indicatief zijn herzien, 

heeft dit niet geleid tot herziening van de interventiewaarde, waarvoor deze norm ook maat-

gevend is. Gevolg hiervan is dat de generieke maximale waarden zijn gebaseerd op de 

Samenstellingswaarde 2 (lit. K) uit het Bouwstoffenbesluit 2006 (wonen) en de (oude) 

interventiewaarde (industrie). 

 

In het kader van het gebiedspecifieke beleid is de Samenstellingswaarde 2 (lit. J) gekozen als 

lokale maximale waarde voor de functieklasse bagger/landbouw. Organotinverbindingen 

worden nauwelijks opgenomen door planten – er is dan ook geen LAC-waarde vastgesteld – 

en met de gekozen LMW-bagger/landbouw wordt de beschikbare ecologische normruimte in 

beperkte mate benut. 

De lokale maximale waarde voor de functieklasse wonen is ingevuld op het niveau van de 

ecologische deelnorm voor de functieklasse wonen. Hierbij is de extra beleidsruimte van het 

lokale beleid dus niet benut.  

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

som organotin 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm [110] [15] [230] [125] [110] [1.000] [1.000] [1.000] 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

-          

- 

(-)       

(-) 
     

Ecologische 

norm 
[2,3] [1,3] [1,3] 

(1,3)   

[5,1] 

(1,3)   

[5,1] 

(1,3)   

[5,1] 
[5,3] [5,3] 

S-waarde 

AW (Rbk) 
 0,001 

0,15 

 0,001 

0,15 

 0,001 

0,15 

 0,001 

0,15 

 0,001 

0,15 

 0,001 

0,15 

 0,001 

0,15 

 0,001 

0,15 

lokale BGW 

(MVG) 
0,001 - 0,001 [1,25] [1,25] [1,25] [2,5] [2,5] 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
0,5   

2,5 

0,5   

2,5 

0,5   

2,5 

0,5   

2,5 

0,5   

2,5 

0,5      

2,5 

0,5      

2,5 

0,5      

2,5 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,15 

(0,15) 

0,5 

(0,15)  

0,5 

(0,5)  

1,3 

(0,5)  

1,3 

(0,5)   

1,3 
2,5 2,5 
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2.4.23 Tributyltin 

 
Tributyltin werd vooral gebruikt als anti-fouling in aangroeiwerende scheepsverven en is daar 

om vooral giftig voor zachthuidige organismen en insecten. De opname door planten is beperkt 

vanwege de slechte oplosbaarheid in water en de sterke vastlegging in organische stof in de 

bodem. Er is geen LAC-waarde vastgesteld. Op basis van de AW-2000 dataset (lit. I) is de zeer 

lage streefwaarde verhoogd naar een meer realistische wat hogere achtergrondwaarde. 

 

Er zijn slechts ten dele deelnormen door het RIVM afgeleid, indicatief voor het ecologisch risico 

duurzaam voor de bodemfuncties natuur en landbouw. Daarnaast is indicatief het humaan 

ernstig risico bepaald (op 40 mg/kg d.s.) en kunnen op basis van de humane module in 

Sanscrit indicatief de deelnormen humaan risico duurzaam voor alle bodemfuncties worden 

afgeleid. 

Duidelijk is dat de ecologische deelnormen bepalend zijn voor de hoogte van de maximale 

waarden. Veiligheidshalve, vanwege beperkt beschikbare gegevens over de ecologische 

deelnormen, zijn de generiek maximale waarden vastgesteld op achtergrondwaarde. 

 

Gezien het feit dat er slechts indicatief deelnormen beschikbaar zijn, en omdat tributyltin alleen 

als diffuse bodemverontreiniging wordt aangetroffen in baggerloswallen, opgespoten na 1970, 

is terughoudend omgegaan met het vaststellen van verhoogde lokale maximale waarden. Voor 

de bodemfunctieklasse bagger/landbouw is deze gehouden op de achtergrondwaarde, voor de 

functieklasse wonen is deze gezet op twee maal de achtergrondwaarde – dus passend binnen 

de toetsregels – en voor de klasse industrie is de samenstellingswaarde 2 Bouwstoffenbesluit 

(lit. K) voor som organotin gekozen. 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Tributyltin 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm [> 200] [> 30] [> 6] [> 30] [> 100] [> 200] [> 500] [> 800] 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,065)   

- 

(0,065) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
0,065 [2,0] [2,0] - - - [< 5] [< 5] 

S-waarde 

AW (Rbk) 

< 

0,001 

0,065 

< 

0,001 

0,065 

< 

0,001 

0,065 

< 

0,001 

0,065 

< 

0,001 

0,065 

< 0,001 

0,065 

< 

0,001 

0,065 

< 

0,001 

0,065 

lokale BGW 

(MVG) 
< 

0,001 
- 

< 

0,001 
< 1,25 < 1,25 < 1,25 < 2,5 < 2,5 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5  

[< 2,5] 

< 0,5  

[< 2,5] 

< 0,5  

[< 2,5] 

< 0,5  

[< 2,5] 

< 0,5  

[< 2,5] 

< 0,5     

[< 2,5] 

< 0,5     

[< 2,5] 

< 0,5     

[< 2,5] 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,065 0,065 0,065 

(0,065) 

0,13 

(0,065) 

0,13 

(0,065) 

0,13 

(0,065) 

0,5 

(0,065) 

0,5 

 



 

Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Bijlagen    blad 39 van 93 

 

 

2.4.24 Minerale olie 

 
Minerale olie bestaat uit een mengsel van aromatische en alifatische verbindingen en is 

daarmee, afhankelijk van herkomst en/of raffinageproces en functie, zeer verschillend in 

samenstelling. In zijn algemeenheid zijn de humane risico’s van vluchtige oliesoorten veel 

groter dan van niet-vluchtige soorten. Evenzo zijn de aromatische stoffen in olie ecologisch 

toxischer dan de alifatische. Er is daarom in zijn algemeenheid niet mogelijk één set van 

(deel)normen voor minerale olie af te leiden. 

 

Door het RIVM is een risico-evaluatie uitgevoerd voor 6 alifatische fracties en 7 aromatische 

fracties, dekkend voor het componentenspectrum C5-C40. Per fractie zijn humane en 

ecologische normen voor het ernstig risico afgeleid (lit. C). Er wordt inmiddels gewerkt aan een 

vereenvoudigd en daarmee praktisch hanteerbare set van normen voor fracties minerale olie, 

zodat een meer gedifferentieerd normenkader ontstaat voor de meest voorkomende lichte tot 

zwaardere oliesoorten. Wel is op basis van de AW-2000 dataset een goed onderbouwde 

achtergrondwaarde voor minerale olie afgeleid, aanzienlijk hoger dan de streefwaarde, die 

uitsluitend gebaseerd was op de bepalingsondergrens. Omdat humeuze componenten in grond 

de oliebepaling storen, is in humeuze gronden sprake van een verhoogde bepalingsonder-

grens. 

Gezien het gebrek aan humane en ecologische deelnormen is in het generieke normenkader 

de achtergrondwaarde maatgevend voor de maximale waarde wonen, en is de  samen-

stellingswaarde 2 aangehouden als maximale waarde industrie. 

 

Er is aangesloten bij de lokale normering in het kader van de Vrijstellingsregeling Grondverzet, 

hierbij rekening houdend met een achtergrondwaarde, veel hoger dan de streefwaarde. Voor 
grond, waarin alleen zware oliefracties (C20-C40) voorkomen (veelal gerijpte bagger), geldt 

een verhoogde lokale maximale waarde van 1.000 mg/kg d.s. voor de bodemfunctieklassen 

Landbouw, Wonen en Industrie. De biobeschikbaarheid is laag en daarmee ook de toxiciteit 

van deze zware fracties, en geleidelijk vindt verdere biologische afbraak plaats. Hiermee wordt 

het eerder ingezette beleid op dit punt voortgezet. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Minerale olie 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm - - - - - - - - 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

190  

[190] 

[190] 

[190] 
     

Ecologische 

norm 
190 - - - - - - - 

S-waarde 

AW (Rbk) 
50   

190 

50   

190 

50   

190 

50   

190 

50   

190 

50      

190 

50      

190 

50      

190 

lokale BGW 

(MVG) 
50 

[250] 

50 

[250] 

50 

[250] 
500 500 500 500 500 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
500  

5.000 

500  

5.000 

500  

5.000 

500  

5.000 

500  

5.000 

500  

5.000 

500  

5.000 

500  

5.000 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
190 

(190) 

300 

(190) 

300 

(190) 

500 

(190) 

500 

(190)  

500 
500 500 



 

Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Bijlagen  Blad 40 van 93 

 

2.4.25 Som PAK’s 

 
De som PAK’s is gebaseerd op een standaardlijst van 10 stoffen, variërend van 2 tot 5 

aromatische ringen. De humane en ecologische toxiciteit varieert in relatie tot aantal en aard 

van de aromatische ringen en afhankelijk van de vraag of ze wel of niet carcinogeen zijn. 

De humane en ecologische deelnormen zijn bepaald op basis van de toxic-unit-benadering, 

waarbij een gewogen optelling plaatsvindt van de deelnormen per stof. 

 

Daarnaast is op basis van de AW-2000 dataset een goed onderbouwde achtergrondwaarde 

afgeleid, die hoger is dan de streefwaarde, die aanvankelijk was afgeleid voor 6 PAK’s. 

In 2006 is ook een LAC-waarde ontwikkeld (lit. R), die waarschijnlijk zeer worst-case is voor de 

meeste voedselgewassen, maar meer real-case voor begraasd grasland, omdat runderen bij 

iedere hap gras ook grond mee eten. 

 

De maximale waarde voor de bodemfunctieklasse Landbouw is 40% hoger gekozen dan de 

LAC-waarde, omdat uit onderzoek is gebleken dat circa 40% van de PAK’s in op de kant 

gezette bagger binnen een jaar is afgebroken. Ook in akkerbouwgronden vindt snelle afbraak 

van PAK’s plaats onder invloed van zonlicht en biologische activiteit in de bodem. Voor de 

verhoogde maximale waarde wonen is de lokale normruimte maar ten dele benut. Er is 

gekozen voor een lagere normwaarde dan de oude norm, op basis van risico’s voor het 

bodemecosysteem. Van belang is hierbij tevens dat de diffuse verontreinigingsniveaus in 

Rotterdam veelal lager zijn dan aanvankelijk ingeschat.  

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

som PAK’s 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 44.050 8.260 1.875 8.265 10.400 44.050 42.150 42.150 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(1,5) 

3,4 

(1,5) 

[3,4] 
     

Ecologische 

norm 
1,5 1,6 1,6 

(6,8)    

83 

(6,8)    

83 

(6,8)     

83 
85 85 

S-waarde 

AW (Rbk) 
1      

1,5 

1      

1,5 

1      

1,5 

1      

1,5 

1      

1,5 

1         

1,5 

1         

1,5 

1         

1,5 

lokale BGW 

(MVG) 
1,0 10 1,0 20 20 20 40 40 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
40     

40 

40     

40 

40     

40 

40     

40 

40     

40 

40        

40 

40        

40 

40        

40 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
1,5 

(1,5)   

5,5 

(1,5)   

5,5 

(6,8)   

11 

(6,8)   

11 

(6,8)     

11 
40 40 
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2.4.26 α-HCH 

 
Voor α-hexachloorhexaan zijn de deelnormen humaan risico duurzaam aanzienlijk ruimer dan 

de deelnormen ecologisch risico duurzaam en daarmee niet maatgevend voor de maximale 

waarden in het generieke beleid. Dit geldt eveneens voor de ecologische deelnormen, er is 

voorzichtigheidshalve gekozen voor de herziene en daarmee striktere achtergrondwaarde en 

de samenstellingswaarde 2 Bouwstoffenbesluit als maatgevende criteria voor de maximale 

waarde wonen en de maximale waarde industrie. 

 

De interventiewaarde is herzien en gebaseerd op de herziene maatgevende deelnorm 

ecologische ernstig risico en daarmee fors omhoog gegaan. Hierbij is de somnorm voor HCH’s 

vervallen. Er zijn alleen LAC-waarden afgeleid voor grasland en veevoederteelt (lit. R), zodat 

deze waarde niet indicatief geldt voor moes/volkstuinen. Gewassen nemen zeer weinig HCH’s 

op uit grond, omdat de oplosbaarheid ervan en daarmee de biobeschikbaarheid voor planten 

laag is. 

 

Vanwege de lage generieke maximale waarden, het gegeven dat ook het oude normenkader 

vooral gebaseerd was op de Samenstellingswaarde 2 (lit. K), en omdat HCH’s maar weinig 

verhoogd voorkomen in Rotterdamse stedelijke ophooglagen, is gekozen voor een 

terughoudende invulling van de beschikbare normruimte van het lokale beleid. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

α-HCH 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 84 20 10 20 24 84 84 84 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,001)  

0,3 

(0,001) 

- 
     

Ecologische 

norm 
0,0010 2,3 2,3 

(2,3)  

17 

(2,3)  

17 

(2,3)     

17 
17 17 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,003 

0,0010 

0,003 

0,0010 

0,003 

0,0010 

0,003 

0,0010 

0,003 

0,0010 

0,003 

0,0010 

0,003 

0,0010 

0,003 

0,0010 

lokale BGW 

(MVG) 
0,003 [0,02] 0,003 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5   

17 

< 0,5   

17 

< 0,5   

17 

< 0,5   

17 

< 0,5   

17 

< 0,5    

17 

< 0,5    

17 

< 0,5    

17 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0010 

(0,001) 

0,15 

(0,001) 

0,15 

(0,001) 

0,25 

(0,001) 

0,25 

(0,001) 

0,25 
0,50 0,50 
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2.4.27 β-HCH 

 
Voor β-hexachloorhexaan zijn de deelnormen humaan risico duurzaam stringenter voor de 

gevoelige functies (met gewasconsumptie in het blootstellingscenario) dan de deelnormen 

ecologisch risico duurzaam.  Zowel de humane als ecologische deelnormen zijn niet 

maatgevend voor de maximale waarden in het generieke beleid. Er is voorzichtigheidshalve 

gekozen voor de herziene en daarmee striktere achtergrondwaarde en de 

samenstellingswaarde 2 Bouwstoffenbesluit (lit. K) als maatgevende criteria voor de maximale 

waarde wonen en de maximale waarde industrie. 

 

De interventiewaarde is herzien (lit. X), maar veel lager gekozen dan de herziene laagste 

deelnorm humaan ernstig risico en daarmee wat stringenter geworden dan de oude norm. 

Hierbij is de somnorm voor HCH’s vervallen. Er zijn alleen LAC-waarden (lit. R) afgeleid voor 

grasland en veevoederteelt, zodat deze waarde niet indicatief geldt voor moes/volkstuinen. 

Gewassen nemen zeer weinig HCH’s op uit grond, omdat de oplosbaarheid ervan en daarmee 

de biobeschikbaarheid voor planten laag is. 

 

Vanwege de lage generieke maximale waarden, het gegeven dat ook het oude normenkader 

vooral gebaseerd was op de samenstellingswaarde 2 (lit. K), en omdat HCH’s maar weinig 

verhoogd voorkomen in Rotterdamse stedelijke ophooglagen, is gekozen voor een 

terughoudende invulling van de beschikbare normruimte van het lokale beleid. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

β-HCH 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 5,5 0,77 0,19 0,77 2,1 5,5 5,5 5,5 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,002) 

0,6 

(0,002)  

- 
     

Ecologische 

norm 
0,20 0,38 0,38 

(0,38)  

13 

(0,38)  

13 

(0,38)   

13 
13 13 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,009 

0,0020 

0,009 

0,0020 

0,009 

0,0020 

0,009 

0,0020 

0,009 

0,0020 

0,009 

0,0020 

0,009 

0,0020 

0,009 

0,0020 

lokale BGW 

(MVG) 
0,009 [0,02] 0,009 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 2 < 2 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5  

1,6 

< 0,5  

1,6 

< 0,5  

1,6 

< 0,5  

1,6 

< 0,5  

1,6 

< 0,5   

1,6 

< 0,5   

1,6 

< 0,5   

1,6 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0020 

(0,002) 

0,10 

(0,002) 

0,10 

(0,002) 

0,20 

(0,002) 

0,20 

(0,002) 

0,20 
0,50 0,50 
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2.4.28 γ- HCH (lindaan) 

 
Voor γ-hexachloorhexaan (lindaan) zijn de deelnormen ecologisch risico duurzaam  meestal 

stringenter dan de deelnormen humaan risico duurzaam, dit met uitzondering van de deelnorm 

voor de functie moes- en volkstuinen. In het generieke beleid is hier de achtergrondwaarde het 

meest strikt en maatgevend. Voor de generieke maximale waarde wonen is de ecologische 

deelnorm maatgevend. Dit geldt eveneens voor de ecologische deelnorm voor de functieklasse 

industrie, maar er is voorzichtigheidshalve gekozen voor de striktere samenstellingswaarde 2 

Bouwstoffenbesluit (lit. K) als maatgevende criterium. De interventiewaarde is herzien en 

gebaseerd op de herziene maatgevende deelnorm ecologische ernstig risico. Hierbij is de 

somnorm voor HCH’s vervallen. 

 

Er zijn alleen LAC-waarden (lit. R) afgeleid voor grasland en veevoederteelt, zodat deze 

waarde niet indicatief geldt voor moes/volkstuinen. Gewassen nemen zeer weinig HCH’s op uit 

grond, omdat de oplosbaarheid ervan en daarmee de biobeschikbaarheid voor planten laag is. 

Voor de lokale maximale waarde bagger/landbouw is de beschikbare lokale normruimte zeer 

beperkt vanwege de lage humane deelnorm voor de functie moes- en volkstuinen, zodat deze 

naar boven afgerond geld als norm. 

 

Voor de lokale maximale waarde wonen is de normruimte vanuit het lokale beleid beperkt 

benut, zodat binnen de marges is gewerkt van de oude normering. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

γ-HCH (lindaan) 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 9,4 0,67 0,083 0,67 6,3 9,4 9,4 9,4 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,003) 

2,5 

(0,003) 

- 
     

Ecologische 

norm 
0,0030 0,04 0,04 

(0,04) 

1,2 

(0,04) 

1,2 

(0,04)  

1,2 
1,2 1,2 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,0005 

0,0030 

0,0005 

0,0030 

0,0005 

0,0030 

0,0005 

0,0030 

0,0005 

0,0030 

0,0005 

0,0030 

0,0005 

0,0030 

0,0005 

0,0030 

lokale BGW 

(MVG) 
0,0005 [0,02] 0,0005 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5  

1,2 

< 0,5  

1,2 

< 0,5  

1,2 

< 0,5  

1,2 

< 0,5  

1,2 

< 0,5   

1,2 

< 0,5   

1,2 

< 0,5   

1,2 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0030 

(0,003) 

0,10 

(0,003) 

0,10 

(0,04) 

0,30 

(0,04) 

0,30 

(0,04) 

0,30 
0,50 0,50 
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2.4.29 Som PCB’s 

 
Voor PCB’s zijn geen humane deelnormen afgeleid en alleen een indicatie deelnorm 

ecologisch ernstig risico. Wel zijn de indicatieve LAC-waarden uit de negentiger jaren van de 

vorige eeuw in 2006 (lit. R) herzien en vervangen door formele normwaarden.  

De achtergrondwaarde is identiek aan de streefwaarde, maar nu wel goed onderbouwd op 

basis van de AW-2000 dataset (lit. I). 

 

In het generieke beleid is, vanwege het gebrek aan deelnormwaarden, voorzichtigheidshalve 

gebaseerd op de achtergrondwaarde (MW-wonen) en de Samenstellingswaarde 2 uit het 

Bouwstoffenbesluit (MW-industrie). Hiermee is de zeer strikte normering in het kader van het 

Bouwstoffenbesluit 2006 (lit. K) onverkort gehandhaafd. 

 

In het kader van het lokale beleid is de laagste herziene LAC-waarde (lit. R) maatgevend voor 

de lokale maximale waarde voor de functieklasse bagger/landbouw. Verder is het beleid 

gebaseerd op de halve respectievelijk de hele samenstellingswaarde 2, gezien het gebrek aan 

deelnormen. Hiermee is het lokale beleid wat stringenter geworden. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

som PCB’s 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm - - - - - - - - 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,020) 

0,1 

(0,020) 

[0,2] 
     

Ecologische 

norm 
0,020 - - - - - [3,4] [3,4] 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,02  

0,020 

0,02  

0,020 

0,02  

0,020 

0,02  

0,020 

0,02  

0,020 

0,02  

0,020 

0,02  

0,020 

0,02  

0,020 

lokale BGW 

(MVG) 
0,02 [0,2] 0,02 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
0,5      

1 

0,5      

1 

0,5      

1 

0,5      

1 

0,5      

1 

0,5         

1 

0,5         

1 

0,5         

1 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,020 

(0,020) 

0,10 

(0,020) 

0,10 

(0,020) 

0,25 

(0,020) 

0,25 

(0,020) 

0,25 
0,50 0,50 
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2.4.30 Dioxines 

 
Voor dioxines zijn weinig goed onderbouwde deelnormen beschikbaar. Er zijn alleen deel-

normen voor een ernstig risico ontwikkeld, waarbij -in lijn met het EU-standpunt, de Acceptable 

Daily Intake alsnog gehalveerd is. Omdat de ecologische deelnormen veel hoger zijn dan de 

humane, is de herziene interventiewaarde voor dioxines daarmee vastgesteld op de halve 

deelnorm humaan ernstig risico. Op basis van de AW-2000 database (lit. I) is er een goed 

onderbouwde achtergrondwaarde vastgesteld, maar wel veel hoger dan de natuurlijke achter-

grondwaarde als gevolg de persistentie van de antropogene belasting uit het verleden. 

 

Voor dioxines is in 2006 een LAC-waarde vastgesteld voor het gebruiksscenario veeteelt (lit. 

R). Uit onderzoek in polder De Lickebaert bij Vlaardingen (lit. P)  wordt echter duidelijk dat bij 

melkveeteelt jaarrond er al direct boven de achtergrondwaarde in de winter, als gras maar 

langzaam groeit, er al normoverschrijdingen optreden in kaas en andere melkproducten. De 

LAC-waarde is dus waarschijnlijk te hoog. Gezien de beperkt beschikbare deelnormen, de 

relatief hoge achtergrondbelasting in Nederland (60% van ADI), en het niet beschikbaar zijn 

van normen voor het risico duurzaam, zijn alle generieke maximale waarden gelegd op het 

niveau van de achtergrondwaarde. 

 

In het kader van het lokale beleid is er een noodzaak de normering te verruimen, omdat in 

baggerspecie nog steeds licht verhoogde dioxinegehalten voorkomen en de generieke 

maximale waarden op achtergrondwaardeniveau, waardoor alle hergebruik van gerijpte bagger 

geblokkeerd zou worden, ook op haven- en industrieterreinen. 

Op basis van berekeningen met de nieuwste versies van C-soil en Sanscrit, blijkt de 

beschikbare normruimte groter dan de vigerende interventiewaarde suggereert. Een herziene 

interventiewaarde zou opnieuw worden gebaseerd op de deelnorm humaan ernstig risico, en 

ruim een factor 50 hoger liggen dan de vigerende norm. Ook alle deelnormen humaan risico 

duurzaam liggen ruim boven de vigerende interventiewaarde. Verruiming van de lokale 

maximale waarde wonen tot circa de halve I-waarde is daarmee verantwoord. 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Dioxine (µg/kg) 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 

(model jun10) 
[2,6] [130] [0,38] [2,6] [19] [79] [76] [76] 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,055)  

0,01 

(0,055) 

[0,01] 
     

Melkvee polder 

Lickebaert 
 0,055       

Ecologische 

norm 
0,055 - - 

(-)     

46 

(-)     

46 

(-)        

46 
46 46 

S-waarde 

AW (Rbk) 
-   

0,055 

-   

0,055 

-   

0,055 

-   

0,055 

-   

0,055 

-      

0,055 

-      

0,055 

-      

0,055 

lokale BGW 

(MVG) 
d.l. - d.l. 0,5 0,5 0,5 1 1 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
-     

0,18 

-     

0,18 

-     

0,18 

-     

0,18 

-     

0,18 

-        

0,18 

-        

0,18 

-        

0,18 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,055 0,055 0,055 

(0,055) 

0,10 

(0,055) 

0,10 

(0,055) 

0,10 

(0,055) 

0,18 

(0,055) 

0,18 
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2.4.31 DDT (som isomeren) 

 
DDT is een insecticide, zodat de deelnormen ecologisch risico duurzaam maatgevend zijn voor 

de hoogte van de maximale waarden in het generieke beleid. In alle gevallen zijn de humane 

deelnormen aanzienlijk hoger. 

 

Bij de herziening van de interventiewaarde is deze, mede vanwege het besluit niet langer een 

somnorm te hanteren voor DDT-complex (DDT+DDE+DDD), maar voor de afzonderlijke stoffen 

(som isomeren), voor DDT zo laag geworden dat de werkvoorraad ernstige saneringslocaties 

onaanvaardbaar groter dreigde te worden (vooral oudere fruitboomgaarden), zonder dat er 

sprake is van (ernstige) humane risico’s. Naar rato is de oude normruimte van 4 mg/kg d.s. 

verdeeld over DDT en DDE, waardoor de deelnorm ecologisch ernstig risico beperkt wordt 

overschreden (lit. Y). 

 

De achtergrondwaarde is ook herzien op basis van de AW-2000 dataset (lit. I) en fors hoger 

dan de streefwaarde (lit. D), met name door de achtergrondbelasting in (oude/voormalige) 

fruitteelt- en (glas)tuinbouwgebieden. In het kader van het generieke beleid zijn de deelnormen 

gebaseerd op een achtergrondwaarde van 0, dus zonder rekening te houden met de achter-

grondbelasting. 

 

In het kader van het lokale beleid is hiermee wat meer normruimte ontstaan, zij het dat deze 

wordt gelimiteerd door de maximale waarde industrie( Besluit bodemkwaliteit, art. 44). Omdat 

DDT slechts incidenteel in verhoogde gehalten voorkomt en daarmee zelden bepalend is voor 

de bodemkwaliteit, kan de maximale waarde industrie niet worden verhoogd 

Voor de maximale waarde Landbouw is de normwaarde op de ecologische deelnorm gelegd, 

hierbij enige overschrijding van de laagste LAC-waarde accepterend. De lokale maximale 

waarde wonen is binnen de normmarge van het oude beleid verhoogd, zodat beperkt gebruik is 

gemaakt van de extra ecologische normruimte.  

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

som DDT’s 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1.215 24 4,64 24 297 1.215 1.200 1.200 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,20) 

0,16 

(0,20)  

[0,16] 
     

Ecologische 

norm 
0,20 

(0,26) 

0,30 
0,30 

(0,30) 

1,2 

(0,30) 

1,2 

(0,26)  

1,2 
1,2 1,2 

S-waarde 

AW (Rbk) 
< 0,01 

0,20 

< 

0,01 

0,20 

< 0,01 

0,20 

< 0,01 

0,20 

< 0,01 

0,20 

< 0,01 

0,20 

< 0,01 

0,20 

< 0,01 

0,20 

lokale BGW 

(MVG) 
< 0,01 

< 

0,04 
< 0,01 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 4 < 4 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5  

1,7 

< 0,5  

1,7 

< 0,5  

1,7 

< 0,5  

1,7 

< 0,5  

1,7 

< 0,5   

1,7 

< 0,5   

1,7 

< 0,5   

1,7 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,20 

(0,20) 

0,30 

(0,20) 

0,30 

(0,20) 

0,40 

(0,20) 

0,40 

(0,20) 

0,40 
1,0 1,0 
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2.4.32 DDE (som isomeren) 

 
DDE is het aerobe intermediaire afbraakproduct van het insecticide DDT. Ook hiervoor zijn de 

deelnormen ecologisch risico duurzaam maatgevend voor de hoogte van de maximale 

waarden in het generieke beleid. In alle gevallen zijn de humane deelnormen aanzienlijk hoger.  

Bij de herziening van de interventiewaarde is deze, mede vanwege het besluit niet langer een 

somnorm te hanteren voor DDT-complex (DDT+DDE+DDD), maar voor de afzonderlijke stoffen 

(som isomeren), voor DDT zo laag geworden dat de werkvoorraad ernstige saneringslocaties 

onaanvaardbaar groter dreigde te worden (vooral oudere fruitboomgaarden), zonder dat er 

sprake is van (ernstige) humane risico’s. Naar rato is de oude normruimte van 4 mg/kg d.s. 

verdeeld over DDT en DDE, waarbij de deelnorm ecologisch ernstig risico beperkt wordt over-

schreden. 

 
De achtergrondwaarde is ook herzien op basis van de AW-2000 dataset (lit. I) en fors hoger 

dan de streefwaarde (lit. D), vooral door de toepassing van DDT in (oude/voormalige) fruitteelt- 

en (glas)tuinbouwgebieden. In het kader van het generieke beleid zijn de deelnormen 

gebaseerd op een achtergrondwaarde van 0, dus zonder rekening te houden met de achter-

grondbelasting. 

 

In het kader van het lokale beleid is hiermee wat meer normruimte ontstaan, zij het dat deze 

wordt gelimiteerd door de maximale waarde industrie( Besluit bodemkwaliteit, art. 44). Omdat 

DDE slechts incidenteel in verhoogde gehalten voorkomt en daarmee zelden bepalend is voor 

de bodemkwaliteit, kan de maximale waarde industrie niet worden verhoogd 

Voor de maximale waarde bagger/landbouw is de normwaarde op de naar boven afgeronde 

ecologische deelnorm gelegd. De verhoogde norm ligt binnen de marges van de (indicatieve/ 

oude) LAC-waarde (lit. A), maar niet binnen de indicatieve nieuwe (lit. O), die veel strenger is. 

 

De lokale maximale waarde wonen is binnen de normmarge van het oude beleid verhoogd, 

zodat beperkt gebruik is gemaakt van de extra ecologische normruimte. Dit geldt ook voor de 

lokale maximale waarde industrie, die op het niveau van de herziene interventiewaarde ligt. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

som DDE’s 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1.215 14 2,56 14 297 1.215 1.176 1.176 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,10) 

[< 

2,5] 

(0,10) 

[< 2,5] 
     

Ecologische 

norm 
0,10 0,20 0,20 

(0,23) 

1,4 

(0,23) 

1,4 

(0,23)  

1,4 
1,4 1,4 

S-waarde 

AW (Rbk) 
< 0,01 

0,10 

< 

0,01 

0,10 

< 0,01 

0,10 

< 0,01 

0,10 

< 0,01 

0,10 

< 0,01 

0,10 

< 0,01 

0,10 

< 0,01 

0,10 

lokale BGW 

(MVG) 
< 0,01 

< 

0,04 
< 0,01 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 4 < 4 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5 

2,3 

< 0,5 

2,3 

< 0,5 

2,3 

< 0,5 

2,3 

< 0,5 

2,3 

< 0,5   

2,3 

< 0,5   

2,3 

< 0,5   

2,3 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,10 

(0,10) 

0,20 

(0,10) 

0,20 

(0,13) 

0,25 

(0,13) 

0,25 

(0,13) 

0,25 
1,3 1,3 



 

Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Bijlagen  Blad 48 van 93 

 
 

2.4.33 DDD (som isomeren) 

 
DDD is het anaerobe intermediaire afbraakproduct van het insecticide DDT. Ook hiervoor zijn 

de deelnormen ecologisch risico duurzaam maatgevend voor de hoogte van de maximale 

waarden in het generieke beleid. In alle gevallen zijn de humane deelnormen aanzienlijk hoger. 

 
In het kader van het lokale beleid is de extra ecologische normruimte beperkt benut voor de 

lokale maximale waarde bagger/landbouw (LMW-bagger/landbouw), daarbij ruim blijvend 

binnen de normmarges van de humane deelnormen en de (indicatieve/oude) LAC-waarde (lit. 

A). 

 

Voor de bodemfunctieklasse wonen is geen verhoogde maximale waarde afgeleid, omdat de 

generieke norm voldoende beleidsruimte biedt. 

 

De lokale maximale waarde voor de functieklasse industrie (LMW-industrie) is verlaagd naar 

het niveau van de samenstellingswaarde 2 Bouwstoffenbesluit 2006 voor de somnorm DDT-

complex. Dit omdat bij de generiek normwaarde uitloging van DDE in minerale bodems met 

een laag organisch stofgehalte niet is uitgesloten. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

som DDD’s 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1.215 33 6,4 33 290 1.215 1.165 1.165 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,020) 

[< 2,5] 

(0,020) 

[< 2,5] 
     

Ecologische 

norm 
0,020 0,86 0,86 

(0,86) 

34 

(0,86) 

34 

(0,86)   

34 
34 34 

S-waarde 

AW (Rbk) 
< 0,01 

0,020 

< 0,01 

0,020 

< 0,01 

0,020 

< 0,01 

0,020 

< 0,01 

0,020 

< 0,01 

0,020 

< 0,01 

0,020 

< 0,01 

0,020 

lokale BGW 

(MVG) 
< 0,01 < 0,04 < 0,01 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 4 < 4 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5 

34 

< 0,5 

34 

< 0,5 

34 

< 0,5 

34 

< 0,5 

34 

< 0,5    

34 

< 0,5    

34 

< 0,5    

34 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,020 

(0,020) 

0,20 

(0,020) 

0,20 
0,85 0,85 0,85 

(34)     

4,0 

(34)     

4,0 
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2.4.34 Som drins 

 
Drins is en haar intermediaire afbraakproducten is een groep van insecticiden, zodat de 

deelnormen ecologisch risico duurzaam maatgevend zijn voor de hoogte van de maximale 

waarden in het generieke beleid. In alle gevallen zijn de humane deelnormen aanzienlijk hoger. 

 

Bij de herziening van de interventiewaarde voor drins in 2007 is deze, vanwege de veel lagere 

herziene deelnorm ecologisch ernstig risico, zó laag geworden dat de werkvoorraad ernstige 

saneringslocaties onaanvaardbaar groter dreigde te worden (vooral oude/voormalige glastuin-

bouwgebieden en baggerloswallen), zonder dat er sprake is van humane risico’s. Er is daarom 

in 2009 (lit. Y) besloten alsnog de oude somnorm voor drins weer in te voeren, waarbij een 

overschrijding van de ecologische deelnorm wordt geaccepteerd. Bij een niveau van 4 mg/kg 

d.s. aan drins is ook aangetoond sprake van doorvergiftiging via regenwormen in de bodem. 

 

Op basis van de AW-200 dataset (lit. I) is een goed onderbouwde achtergrondwaarde 

vastgesteld, die aanzienlijk hoger is dan de streefwaarde. Dit is het gevolg van de antropogene 

bodembelasting, zoals deze in akkerbouwgebieden, maar vooral in de oude glastuinbouw is 

aangetroffen. Echter in het kader van het generieke beleid zijn de deelnormen gebaseerd op 

een achtergrondwaarde van 0, dus zonder rekening te houden met de achtergrondbelasting. 

 
In het kader van het lokale beleid is verkregen normruimte deels ingevuld, hierbij overschrijding 

van de ecologische deelnormen op de koop toe nemend. De verhoogde lokale maximale 

waarden vallen wel ruim binnen de marges van de humane deelnormen. De lokale maximale 

waarde bagger/landbouw ligt tevens beneden de LAC-waarde, die alleen voor veeteelt en 

veevoederteelt is vastgesteld (lit. R). 

De oude samenstellingswaarde 2 is gekozen als lokale maximale waarde wonen. Als lokale 

maximale waarde industrie is gekozen voor de oude somnorm, die weer als interventieaarde is 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009 (lit. X). Hiermee is het oude normenkader 

vrijwel hersteld. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

som drins 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 150 0,20 0,040 0,20 21 150 150 150 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,015) 

0,3 

(0,015)  

- 
     

Ecologische 

norm 
0,015 

(0,023) 

0,055 
0,055 

(0,055) 

0,15 

(0,055) 

0,15 

(0,055) 

0,15 
0,15 0,15 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,005 

0,015 

0,005 

0,015 

0,005 

0,015 

0,005 

0,015 

0,005 

0,015 

0,005 

0,015 

0,005 

0,015 

0,005 

0,015 

lokale BGW 

(MVG) 
0,05 0,08 0,05 0,5 0,5 0,5 4 4 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
0,5   

4,0 

0,5   

4,0 

0,5   

4,0 

0,5   

4,0 

0,5   

4,0 

0,5      

4,0 

0,5      

4,0 

0,5      

4,0 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,015 

(0,015) 

0,20 

(0,015) 

0,20 

(0,04) 

0,50 

(0,04) 

0,50 

(0,04) 

0,50 

(0,14)  

4,0 

(0,14)  

4,0 
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2.4.35 Aldrin 

 
Aldrin is een van de insecticiden uit de stofgroep van de drins, die relatief veel is gebruikt in het 

verleden. Bij de herziening van de interventiewaarde in 2007 voor som drins (aldrin+dieldrin+ 

endrin) is deze, vanwege de veel lagere herziene deelnorm ecologisch ernstig risico, zó laag 

geworden dat de werkvoorraad ernstige saneringslocaties onaanvaardbaar groter dreigde te 

worden (vooral oude/voormalige glastuinbouwgebieden en baggerloswallen), zonder dat er 

sprake is van humane risico’s. Er is daarom in 2009 (lit. Y) besloten alsnog de oude somnorm 

voor drins weer in te voeren. In aanvulling hierop is wel een aparte norm ingevoerd voor aldrin, 

waarbij de deelnorm humaan ernstig risico bepalend is voor de hoogte ervan. Deze norm is 

aanzienlijk hoger dan de deelnorm ecologisch ernstig risico, die ongeveer ligt op het niveau 

van de deelnorm humaan risico duurzaam, zodat hiermee een zeker ernstig ecologisch risico 

wordt geaccepteerd. 

 

Vanwege het risico op doorvergiftiging voor het landbouwscenario melkveeteelt dan wel de 

teelt van voedingsgewassen voor melkvee, is de LAC-waarde voor aldrin dicht bij de achter-

grondwaarde gelegd (lit. R). Waarschijnlijk is de LAC-waarde voor alle venige gronden in 

Rotterdam en omgeving meer worst-case dan nodig.  

Voor groenteteelt geldt een veel hogere LAC-waarde ver boven de interventiewaarde, omdat 

aldrin slecht oplost in water en daarmee slecht beschikbaar is voor planten. Wel kan recht-

streekse opname plaatsvinden door de planthuidcellen naar knolgewassen. Voor de lokale 

maximale waarde landbouw is de normruimte, die de deelnorm ecologisch risico duurzaam 

biedt volledig benut, waarbij een doorvergiftigingsrisico wordt geaccepteerd voor de melkvee-

houderij en de aardappelteelt.  

 

Voor de lokale maximale waarde wonen is de deelnorm humaan risico duurzaam voor de 

functie wonen met tuin gekozen als normwaarde. De beleidsruimte voor de deelnorm 

ecologisch risico duurzaam wordt daarmee bijna geheel benut. Analoog aan de afwegingen 

voor de keuze van de hoogte van de interventiewaarde, is ook de lokale maximale waarde 

industrie op hetzelfde niveau gelegd. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Aldrin 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 150 0,20 0,036 0,20 21 150 150 150 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,0015 

0,0016 

(0,0015  

- 
     

Ecologische 

norm 
0,0015 

(0,078) 

0,093 
0,093 

(0,093) 

0,22 

(0,093) 

0,22 

(0,093) 

0,22 
0,22 0,22 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,0006 

0,0015 

0,0006 

0,0015 

0,0006 

0,0015 

0,0006 

0,0015 

0,0006 

0,0015 

0,0006 

0,0015 

0,0006 

0,0015 

0,0006 

0,0015 

lokale BGW 

(MVG) 
0,0006 0,0006 0,0006 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 4 < 4 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5  

0,32 

< 0,5  

0,32 

< 0,5  

0,32 

< 0,5  

0,32 

< 0,5  

0,32 

< 0,5  

0,32 

< 0,5  

0,32 

< 0,5  

0,32 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
(-) 

0,0015 

(-) 

0,075 

(-) 

0,075 

(-)  

0,20 

(-)  

0,20 

(-)     

0,20 

(-)     

0,32 

(-)     

0,32 
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2.4.36 Som trichloorbenzenen 

 
Voor trichloorbenzenen is de achtergrondwaarde bepaald door de bepalingsondergrens van de 

som van de individuele isomeren en daarmee wat hoger dan de 95-percentielwaarde, zoals 

deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I). De deelnorm ecologisch risico duurzaam voor 

de bodemfunctieklasse overig (natuur en landbouw) ligt daar weer iets boven. De achtergrond-

waarde is daarnaast voorzichtigheidshalve ook maatgevend geacht voor de bodemfunctie-

klasse Wonen. Voor de functieklasse Industrie is de samenstellingswaarde 2  Bouwstoffen-

besluit maatgevend geacht. 

 

Voor trichloorbenzenen zijn de ecologische deelnormen aanzienlijk lager dan de humane, en 

daarmee in principe maatgevend. Een LAC-waarde is voor trichloorbenzenen niet afgeleid, 

maar evenals voor andere chloorpesticiden zal het landbouwscenario veeteelt bepalend zijn 

voor de hoogte van een eventuele laagste LAC-waarde. Er is gekozen voor het hanteren van 

de ecologische deelnorm als maatgevend criterium voor de bodemfunctieklassen landbouw en 

wonen. De extra ecologische normruimte, die het lokale beleid biedt, is hier dus 

voorzichtigheidshalve niet benut. De maximale waarde industrie is intact gelaten, omdat boven 

de vastgestelde waarde mogelijk sprake is van mobiliteit, dus aantasting van het grondwater. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

tri-Cl-benzeen 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 190 51 31 51 61 190 190 190 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,017)   

- 

(0,017)(-

) 
     

Ecologische 

norm 
0,017 0,65 0,65 

(0,65)  

11 

(0,65)  

11 

(0,65)   

11 
11 11 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,002  

0,015 

0,002  

0,015 

0,002  

0,015 

0,002  

0,015 

0,002  

0,015 

0,002  

0,015 

0,002  

0,015 

0,002  

0,015 

lokale BGW 

(MVG) 
< 0,03 - < 0,03 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 5    

11 

< 5    

11 
< 5    11 

< 5    

11 

< 5    

11 

< 5       

11 

< 5       

11 

< 5       

11 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,015 

(0,015) 

0,65 

(0,015) 

0,65 

(0,015) 

0,65 

(0,015) 

0,65 

(0,015) 

0,65 
5,0 5,0 
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2.4.37 Som tetrachloorbenzenen 

 
Ook voor tetrachloorbenzenen is de achtergrondwaarde bepaald door de bepalingsondergrens 

van de som van de individuele isomeren en daarmee hoger dan de 95-percentiel-waarde, zoals 

deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I). De deelnorm ecologisch risico duurzaam voor 

de bodemfunctieklasse overig (natuur en landbouw) ligt daar weer iets boven. De achtergrond-

waarde is daarnaast voorzichtigheidshalve ook maatgevend geacht voor de bodemfunctie-

klasse Wonen. Voor de functieklasse Industrie is de ecologische deelnorm (ernstig risico) 

maatgevend geacht. 

 

Voor tetrachloorbenzenen zijn de ecologische deelnormen aanzienlijk lager dan de humane, en 

daarmee in principe maatgevend. Een LAC-waarde is voor tetrachloorbenzenen niet afgeleid, 

maar evenals voor andere chloorpesticiden zal het landbouwscenario veeteelt sterk bepalend 

zijn voor de hoogte van een eventuele laagste LAC-waarde. Er is gekozen voor het hanteren 

van de ecologische deelnorm als maatgevend criterium voor de bodemfunctieklassen 

landbouw en wonen. De extra ecologische normruimte, die het lokale beleid biedt, is hier dus 

voorzichtigheidshalve niet benut. De maximale waarde industrie is intact gelaten, omdat de 

vastgestelde waarde gelijk is aan de interventiewaarde. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

tetra-Cl-benz. 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 63 12 3,8 12 25 63 63 63 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,017)   

- 

(0,017)(-

) 
     

Ecologische 

norm 
0,017 0,22 0,22 

(0,22) 

2,2 

(0,22) 

2,2 

(0,22)  

2,2 
2,2 2,2 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,0007 

0,0090 

0,0007 

0,0090 

0,0007 

0,0090 

0,0007 

0,0090 

0,0007 

0,0090 

0,0007 

0,0090 

0,0007 

0,0090 

0,0007 

0,0090 

lokale BGW 

(MVG) 
< 0,03 - < 0,03 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 5   

2,2 

< 5   

2,2 
< 5   2,2 

< 5   

2,2 

< 5   

2,2 

< 5      

2,2 

< 5      

2,2 

< 5      

2,2 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0090 

(0,009) 

0,22 

(0,009) 

0,22 

(0,009) 

0,22 

(0,009) 

0,22 

(0,009) 

0,22 
2,2 2,2 
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2.4.38 Pentachloorbenzeen 

 
De achtergrondwaarde voor pentachloorbenzeen is herzien op basis van de 95-percentiel-

waarde, zoals deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I), en daarmee flink lager dan de 

(somnorm-)streefwaarde. De deelnorm ecologisch risico duurzaam voor de bodemfunctie-

klasse Natuur is daaraan gelijk. De achtergrondwaarde is daarnaast voorzichtigheidshalve ook 

maatgevend geacht voor de bodemfunctieklasse Wonen. Voor de functieklasse Industrie is de 

samenstellingwaarde 2 Bouwstoffenbesluit (lit. K) maatgevend geacht. 

 

Voor pentachloorbenzeen zijn de ecologische deelnormen aanzienlijk lager dan de humane, en 

daarmee in principe maatgevend. Een LAC-waarde is voor pentachloorbenzeen niet afgeleid, 

maar evenals voor andere chloorpesticiden zal het landbouwscenario veeteelt sterk bepalend 

zijn voor de hoogte van een eventuele laagste LAC-waarde. Er is gekozen voor het hanteren 

van de ecologische deelnorm als maatgevend criterium voor de bodemfunctieklasse 

Landbouw. Voor de klasse wonen is de extra ecologische normruimte, die het lokale beleid 

biedt, ten dele benut, waarbij is gekozen voor de halve samenstellingwaarde 2 als norm. De 

maximale waarde industrie is intact gelaten, omdat boven de vastgestelde waarde mogelijk 

sprake is van mobiliteit, dus aantasting van het grondwater. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

penta-Cl-benz. 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 38 6,7 2,4 6,7 11 38 38 38 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,003) 

- 

(0,003)(-

) 
     

Ecologische 

norm 
0,0025 1,4 1,4 

(1,4)   

16 

(1,4)   

16 

(1,4)     

16 
16 16 

S-waarde 

AW (Rbk) 
< 0,03 

0,0025 

< 0,03 

0,0025 

< 0,03 

0,0025 

< 0,03 

0,0025 

< 0,03 

0,0025 

< 0,03 

0,0025 

< 0,03 

0,0025 

< 0,03 

0,0025 

lokale BGW 

(MVG) 
< 0,03 0,33 < 0,03 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 5   

6,7 

< 5   

6,7 
< 5   6,7 

< 5   

6,7 

< 5   

6,7 

< 5      

6,7 

< 5      

6,7 

< 5      

6,7 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0025 

(0,003) 

1,4 

(0,003) 

1,4 

(0,003) 

2,5 

(0,003) 

2,5 

(0,003) 

2,5 
5,0 5,0 
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2.4.39 Hexachloorbenzeen (HCB) 

 
De achtergrondwaarde voor hexachloorbenzeen is herzien op basis van de 95-percentiel-

waarde, zoals deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I), en daarmee flink lager dan de 

(somnorm-)streefwaarde. De deelnorm ecologisch risico duurzaam voor de bodemfunctie-

klasse Natuur is daaraan gelijk. De achtergrondwaarde is daarnaast voorzichtigheidshalve ook 

maatgevend geacht voor de bodemfunctieklasse Wonen. Voor de functieklasse Industrie is de 

samenstellingwaarde 2 Bouwstoffenbesluit maatgevend geacht. 

 

Voor hexachloorbenzeen zijn de humane deelnormen veelal lager dan de ecologische, en 

daarmee in principe maatgevend. De LAC-waarde is voor hexachloorbenzeen afgeleid, waarbij 

de normwaarde voor het landbouwscenario veeteelt wat lager is dan voor de andere 

landbouwscenario’s (lit. R). 

 

Er is gekozen voor het hanteren van de deelnorm ecologisch risico duurzaam als maatgevend 

criterium voor de bodemfunctieklasse Landbouw. Dit omdat de deelnormen humaan risico 

duurzaam erg laag zijn, voor de bodemfunctie moes- en volkstuinen zelfs beneden de 

achtergrondwaarden. De ecologische deelnorm ligt beneden de laagste LAC-waarde en wordt 

hiermee voldoende veilig geacht. Voor de klasse wonen kan de extra ecologische normruimte, 

die het lokale beleid biedt, niet worden benut, omdat de humane deelnormen aanzienlijk lager 

zijn. De middelste bodemfunctie kinderspeelplaats is gekozen als maatgevende norm. De 

maximale waarde industrie is intact gelaten, omdat boven de vastgestelde waarde de deelnorm 

humaan risico duurzaam wordt overschreden. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

HCB 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1,4 0,027 0,0051 0,027 0,74 1,39 1,39 1,39 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,009) 

0,3 

(0,009) 

(0,3) 
     

Ecologische 

norm 
0,0085 0,23 0,23 

(0,23) 

2,0 

(0,23) 

2,0 

(0,23)  

2,0 
2,0 2,0 

S-waarde 

AW (Rbk) 

< 

0,003  

0,0085 

< 

0,003 

0,0085 

< 

0,003 

0,0085 

< 

0,003 

0,0085 

< 

0,003 

0,0085 

< 0,003 

0,0085 

< 

0,003 

0,0085 

< 

0,003 

0,0085 

lokale BGW 

(MVG) 
< 

0,003 
0,02 <0,003 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 5   

2,0 

< 5   

2,0 

< 5   

2,0 

< 5   

2,0 

< 5   

2,0 

< 5      

2,0 

< 5      

2,0 

< 5      

2,0 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0085 

(0,009) 

0,22 

(0,009) 

0,22 

(0,027) 

0,75 

(0,027) 

0,75 

(0,027) 

0,75 
1,4 1,4 
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2.4.40 Som trichloorfenolen 

 
Voor trichloorfenolen is de achtergrondwaarde bepaald door de bepalingsondergrens van de 

som van de individuele isomeren (lit. U) en daarmee hoger dan de 95-percentielwaarde, zoals 

deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I). De achtergrondwaarde is voorzichtigheidshalve 

ook maatgevend geacht voor de bodemfunctieklasse Wonen. Voor de functieklasse Industrie is 

de samenstellingswaarde 2 Bouwstoffenbesluit (lit. K) maatgevend geacht. 

 

Voor trichloorfenolen zijn de ecologische deelnormen aanzienlijk lager dan de humane, en 

daarmee in principe maatgevend. Een LAC-waarde is voor trichloorfenolen niet afgeleid, maar 

evenals voor andere chloorpesticiden zal het landbouwscenario veeteelt sterk bepalend zijn 

voor de hoogte van een eventuele laagste LAC-waarde. Er is gekozen voor het hanteren van 

de ecologische deelnorm als maatgevend criterium voor de bodemfunctieklasse Landbouw, 

waarbij de extra normruimte ten dele is benut. 

 

Voor de bodemfunctieklasse Wonen is de extra ecologische normruimte, die het lokale beleid 

biedt, niet benut. Gekozen is voor het ecologisch risico duurzaam als norm. De maximale 

waarde industrie is intact gelaten, omdat boven de vastgestelde waarde mogelijk sprake is van 

mobiliteit, dus aantasting van het grondwater. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

trichloorfenolen 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1.440 240 49 240 880 1.440 1.440 1.440 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,003) 

- 

(0,003) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
0,013 1,9 1,9 

(1,9)  

22 

(1,9)  

22 

(1,9)     

22 
22 22 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,001 

0,0030 

0,001 

0,0030 

0,001 

0,0030 

0,001 

0,0030 

0,001 

0,0030 

0,001 

0,0030 

0,001 

0,0030 

0,001 

0,0030 

lokale BGW 

(MVG) 
< 0,01 - < 0,01 < 5 < 5 < 5 < 6 < 6 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 6    

22 

< 6    

22 

< 6    

22 

< 6    

22 

< 6    

22 

< 6       

22 

< 6       

22 

< 6       

22 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0030 

(0,003) 

1,0 

(0,003) 

1,0 

(0,003) 

1,9 

(0,003) 

1,9 

(0,003) 

1,9 
6,0 6,0 
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2.4.41 Som tetrachloorfenolen 

 

Voor tetrachloorfenolen is de achtergrondwaarde bepaald door de bepalingsondergrens van de 

som van de individuele isomeren (lit. U) en daarmee hoger dan de 95-percentielwaarde, zoals 

deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I). In het generieke beleid zijn verder de 

deelnormen ecologisch risico duurzaam aanzienlijk lager dan de deelnormen humaan risico 

duurzaam en daarmee maatgevend voor de hoogte van de maximale waarden. Voor de 

functieklasse Industrie is de samenstellingswaarde 2 Bouwstoffenbesluit maatgevend geacht. 

 

Een LAC-waarde is voor tetrachloorfenolen niet afgeleid, maar evenals voor andere chloor-

pesticiden zal het landbouwscenario veeteelt sterk bepalend zijn voor de hoogte van een 

eventuele laagste LAC-waarde. Voor de bodemfunctieklasse Landbouw is er gekozen voor het 

hanteren van de ecologische deelnorm als maatgevend criterium, waarbij de extra normruimte 

ten dele is benut tot de halve maximale waarde wonen. 

 

Voor tetrachloorfenolen zijn ook voor de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie de 

ecologische deelnormen aangehouden, zonder gebruik te maken van de extra normruimte. 

Voor de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie zijn dus geen lokale maximale waarden 

afgeleid. De maximale waarde industrie is tevens intact gelaten, omdat boven de vastgestelde 

waarde mogelijk sprake is van mobiliteit, dus aantasting van het grondwater. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

tetrachloorfenol 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 2.400 200 46 200 670 2.400 2.400 2.400 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,030) 

- 

(0,030) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
0,030 1,0 0,030 

(1,0)  

21 

(1,0)  

21 

(1,0)     

21 
21 21 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,001 

0,030 

0,001 

0,030 

0,001 

0,030 

0,001 

0,030 

0,001 

0,030 

0,001 

0,030 

0,001 

0,030 

0,001 

0,030 

lokale BGW 

(MVG) 
< 0,01 - < 0,01 < 5 < 5 < 5 < 6 < 6 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 6    

21 

< 6    

21 

< 6    

21 

< 6    

21 

< 6    

21 

< 6       

21 

< 6       

21 

< 6       

21 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,030 

(0,030) 

0,50 

(0,030) 

0,50 
1,0 1,0 1,0 6,0 6,0 
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2.4.42 Pentachloorfenol 

 
De achtergrondwaarde voor pentachloorfenol is herzien op basis van de 95-percentiel-waarde, 

zoals deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I), en daarmee flink lager dan de streef-

waarde (lit. D). De deelnorm ecologisch risico duurzaam voor de bodemfunctieklasse Natuur is 

daaraan gelijk. In het generieke beleid zijn verder de deelnormen ecologisch risico duurzaam 

aanzienlijk lager dan de deelnormen humaan risico duurzaam en daarmee maatgevend voor 

de hoogte van de maximale waarden. Voor de functieklasse Industrie is de samenstellings-

waarde 2 Bouwstoffenbesluit (lit. K) maatgevend geacht. 

 

Een LAC-waarde is voor pentachloorfenol niet afgeleid, maar evenals voor andere chloor-

pesticiden zal het landbouwscenario veeteelt sterk bepalend zijn voor de hoogte van een 

eventuele laagste LAC-waarde. Voor de bodemfunctieklasse Landbouw is er gekozen voor het 

hanteren van de ecologische deelnorm als maatgevend criterium, waarbij de extra normruimte 

ten dele is benut.  

Voor pentachloorfenol zijn ook voor de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie de 

ecologische deelnormen aangehouden, zonder gebruik te maken van de extra normruimte. 

Voor deze bodemfunctieklassen zijn dus geen lokale maximale waarden afgeleid. De maximale 

waarde industrie is tevens intact gelaten, omdat boven de vastgestelde waarde mogelijk sprake 

is van mobiliteit, dus aantasting van het grondwater. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

penta-Cl-fenol 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 188 20 3,8 20 70 188 188 188 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,003) 

- 

(0,003) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
0,0030 1,4 1,4 

(1,4) 

12 

(1,4)  

12 

(1,4)     

12 
12 12 

S-waarde 

AW (Rbk) 
< 0,01 

0,0030 

< 0,01 

0,0030 

< 0,01 

0,0030 

< 0,01 

0,0030 

< 0,01 

0,0030 

< 0,01 

0,0030 

< 0,01 

0,0030 

< 0,01 

0,0030 

lokale BGW 

(MVG) 
< 0,01 - < 0,01 0,25 0,25 0,25 5 5 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
5       

12 

5       

12 

5       

12 

5       

12 

5       

12 

5          

12 

5          

12 

5          

12 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0030 

(0,003) 

1,0 

(0,003) 

1,0 
1,4 1,4 1,4 5,0 5,0 
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2.4.43 Pentachlooraniline 

 
Voor pentachlooraniline is de achtergrondwaarde bepaald door de bepalingsondergrens van de 

som van de individuele isomeren en daarmee aanzienlijk hoger dan de 95-percentiel-waarde, 

zoals deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I). Pentachlooraniline ontstaat als afbraak-

product uit dichloorbenyl, een persistent chloorpesticide dat tot in de tachtiger jaren is 

toegepast, vooral in de glastuinbouw. 

 

Omdat er in het kader van het generieke beleid geen deelnormen ecologisch risico duurzaam 

zijn afgeleid en de humane deelnormen relatief hoog zijn, zijn de maximale waarden wonen en 

industrie voorzichtigheidshalve vastgesteld op het niveau van de achtergrondwaarde. In het 

kader van het lokale beleid is besloten de oude normwaarden te handhaven als lokale 

maximale waarden wonen en industrie. Ze passen binnen de normruimte, zoals het lokale 

beleid dit biedt, waarbij de ecologische deelnormen maatgevend zijn, c.q. veel lager dan de 

humane deelnormen. 

 

De lokale maximale waarde bagger/landbouw is gezet op achtergrondwaarde; deze is 

aanzienlijk hoger dan de 95-percentielwaarde, zoals deze blijkt uit de dataset AW-2000 en 

biedt hiermee voldoende normruimte. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

penta-Cl-anilin. 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 9.110 20 3,8 20 2.160 9.110 9.110 9.110 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,15)  

- 

(0,15)  

(-) 
     

Ecologische 

norm 
0,15 - - 

(-)    

5,9 

(-)    

5,9 

(-)       

5,9 
5,9 5,9 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[0,01] 

0,15 

[0,01] 

0,15 

[0,01] 

0,15 

[0,01] 

0,15 

[0,01] 

0,15 

[0,01] 

0,15 

[0,01] 

0,15 

[0,01] 

0,15 

lokale BGW 

(MVG) 
[0,01] [-] [0,01] [3] [3] [3] [5,9] [5,9] 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
[5]   

[10] 

[5]   

[10] 

[5]   

[10] 

[5]   

[10] 

[5]   

[10] 

[5]      

[10] 

[5]      

[10] 

[5]      

[10] 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,15 0,15 0,15 

(0,15) 

3,0 

(0,15) 

3,0 

(0,15) 

3,0 

(0,15)   

5,9 

(0,15)   

5,9 
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2.4.44 Chloordaan 

 
De achtergrondwaarde voor chloordaan is herzien op basis van de 95-percentielwaarde, zoals 

deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I), en daarmee flink lager dan de streefwaarde (lit. 

D). De deelnorm ecologisch risico duurzaam voor de bodemfunctieklasse Natuur is daaraan 

gelijk. Bij de herziening van de Regeling bodemkwaliteit in 2009 (lit. Y) zijn de maximale 

waarden voor chloordaan verhoogd. Voor die tijd waren ze voorzichtigheidshalve vastgesteld 

op het niveau van de achtergrondwaarde vanwege gebrek aan deelnormen. 

 

Chloordaan komt in licht verhoogde gehalten als diffuse bodemverontreiniging voor in onder-

houdsbaggerspecie in het Rotterdamse havengebied. Het generieke beleid zou daarmee 

echter ieder hergebruik van dergelijke bagger bij voorbaat blokkeren vanwege chloordaan, 

zodat er behoefte is aan lokale normering. 

 

Op basis van de deelnormen humaan ernstig risico wordt een indicatie gekregen van de 

hoogte van de deelnormen humaan risico duurzaam. Deze liggen vrijwel zeker aanzienlijk 

hoger dan de deelnormen ecologisch risico duurzaam, zodat de ecologische deelnormen 

maatgevend moeten zijn voor lokale maximale waarden. Voor de bodemfunctieklasse 

Landbouw is geen ecologische deelnorm afgeleid. Hiervoor is de indicatieve deelnorm humaan 

risico duurzaam maatgevend beschouwd. 

 

Er is terughoudend invulling gegeven aan de gegenereerde beleidsruimte, waarbij aansluiting 

is gezocht bij (de orde van grootte van) de normering in het kader van de Vrijstellingsregeling 

Grondverzet (lit. G).  

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Chloordaan 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm [> 10] [> 2] [> 2] [> 10] [> 100] [> 500] [> 500] [> 500] 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,020) 

- 

(0,020) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
0,0020 - - 

(-)    

9,4 

(-)    

9,4 

(-)       

9,4 
9,4 9,4 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,00003 

0,0020 

0,00003 

0,0020 

0,00003 

0,0020 

lokale BGW 

(MVG) 
0,01 - 0,01 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5      

4 

< 0,5      

4 

< 0,5      

4 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0020 

(0,002) 

0,050 

(0,002) 

0,050 

(0,040) 

0,10 

(0,040) 

0,10 

(0,040) 

0,10 

(0,10) 

0,50 

(0,10) 

0,50 
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2.4.45 Heptachloor 

 
De achtergrondwaarde voor heptachloor is herzien op basis van de 95-percentielwaarde, zoals 

deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I), en daarmee gelijk aan de streefwaarde (lit. D). 

De deelnorm ecologisch risico duurzaam voor de bodemfunctieklasse natuur is ook daaraan 

gelijk. Bij de herziening van de Regeling bodemkwaliteit in 2009 (lit. Y) zijn de maximale 

waarden voor heptachloor verhoogd. Voor die tijd waren ze voorzichtigheidshalve vastgesteld 

op het niveau van de achtergrondwaarde vanwege gebrek aan deelnormen. 

 

Heptachloor komt in licht verhoogde gehalten als diffuse bodemverontreiniging voor in onder-

houdsbaggerspecie in het Rotterdamse havengebied. Het generieke beleid zou daarmee 

echter ieder hergebruik van dergelijke bagger bij voorbaat blokkeren vanwege heptachloor, 

zodat er behoefte is aan lokale normering. 

 

Op basis van de deelnormen humaan ernstig risico wordt een indicatie gekregen van de 

hoogte van de deelnormen humaan risico duurzaam. Deze liggen vrijwel zeker aanzienlijk 

hoger dan de deelnormen ecologisch risico duurzaam, zodat de ecologische deelnormen 

maatgevend moeten zijn voor lokale maximale waarden. Voor de bodemfunctieklasse 

Landbouw is geen ecologische deelnorm afgeleid, maar wel een LAC-waarde (lit. R), waarbij 

het landbouwscenario veeteelt maatgevend is voor de laagste. Deze is voor de maximale 

waarde landbouw bepalend.  

 

Er is terughoudend invulling gegeven aan de gegenereerde beleidsruimte, waarbij aansluiting 

is gezocht bij (de orde van grootte van) de normering in het kader van de Vrijstellingsregeling 

Grondverzet. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Heptachloor 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen + 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm [> 100] [> 7] [> 1,5] [> 7] [> 15] [> 100] [> 450] [> 450] 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,001) 

0,1 

(0,001) 

(0,1) 
     

Ecologische 

norm 
0,0007 - - 

(-)  

0,23 

(-)  

0,23 

(-)     

0,23 
0,23 0,23 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,0007 

0,00070 

0,0007 

0,00070 

0,0007 

0,00070 

lokale BGW 

(MVG) 
0,0025 - 0,0025 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5      

4 

< 0,5      

4 

< 0,5      

4 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0070 

(0,007) 

0,050 

(0,007) 

0,050 

(0,001) 

0,10 

(0,001) 

0,10 

(0,0014) 

0,10 

(0,10) 

0,50 

(0,10) 

0,50 
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2.4.46 Heptachloorepoxide 

 
De achtergrondwaarde voor heptachloorepoxide is herzien op basis van de 95-percentiel-

waarde, zoals deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I), en daarmee veel hoger dan de 

streefwaarde (lit. D), die op een extreem laag niveau was gelegen. De deelnorm ecologisch 

risico duurzaam voor de bodemfunctieklasse Natuur is ook daaraan gelijk. Bij de herziening 

van de Regeling bodemkwaliteit in 2009 (lit. Y) zijn de maximale waarden voor heptachloor-

epoxide verhoogd. Voor die tijd waren ze voorzichtigheidshalve vastgesteld op het niveau van 

de achtergrondwaarde vanwege een gebrek aan deelnormen. 

 

Heptachloorepoxide komt in licht verhoogde gehalten als diffuse bodemverontreiniging voor in 

onderhoudsbaggerspecie in het Rotterdamse havengebied. Het generieke beleid zou daarmee 

echter ieder hergebruik van dergelijke bagger bij voorbaat blokkeren vanwege heptachloor-

epoxide, zodat er behoefte is aan lokale normering. 

 

Op basis van de deelnormen humaan ernstig risico wordt een indicatie gekregen van de 

hoogte van de deelnormen humaan risico duurzaam. Deze liggen vermoedelijk aanzienlijk 

hoger dan de deelnormen ecologisch risico duurzaam, zover deze indicatief beschikbaar zijn. 

Voor de bodemfunctieklasse Landbouw is geen ecologische deelnorm afgeleid en ook geen 

LAC-waarde. Vermoedelijk is het landbouwscenario veeteelt maatgevend is voor de laagste. 

 

Er is terughoudend invulling gegeven aan de gegenereerde beleidsruimte, waarbij aansluiting 

is gezocht bij (de orde van grootte van) de normering voor heptachloor, dat soortgelijke 

toxische eigenschappen heeft. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

hepta-Cl-epox. 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm [> 200] [> 2,5] [> 1] [> 2,5] [> 200] [> 200] [> 200] [> 200] 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,002) 

- 

(0,002) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
0,0020 - - 

(-)     

[4] 

(-)     

[4] 

(-)        

[4] 
[4] [4] 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

0,0000 

0,0020 

lokale BGW 

(MVG) 
0,0025 - 0,0025 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5      

4 

< 0,5      

4 

< 0,5      

4 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0020 0,0020 0,0020 

(0,002) 

0,050 

(0,002) 

0,050 

(0,002) 

0,050 

(0,10) 

0,50 

(0,10) 

0,50 
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2.4.47 α-endosulfan 

 
De achtergrondwaarde voor α-endosulfan is herzien op basis van de 95-percentielwaarde, 

zoals deze is afgeleid tuit de AW-2000 dataset (lit. I), en daarmee veel hoger dan de 

streefwaarde (lit. D), die op een extreem laag niveau was gelegen. De deelnorm ecologisch 

risico duurzaam voor de bodemfunctieklasse natuur is ook daaraan gelijk. Bij de herziening van 

de Regeling bodemkwaliteit in 2009 (lit. Y) zijn de maximale waarden voor α-endosulfan 

verhoogd. Voor die tijd waren ze voorzichtigheidshalve vastgesteld op het niveau van de 

achtergrondwaarde vanwege gebrek aan deelnormen. 

 

Dit bestrijdingsmiddel komt in licht verhoogde gehalten als diffuse bodemverontreiniging voor in 

baggerspecie in het Rotterdamse havengebied. Het generieke beleid zou daarmee echter ieder 

hergebruik van dergelijke bagger bij voorbaat blokkeren vanwege α-endosulfan, zodat er 

behoefte is aan lokale normering. 

 

Op basis van de deelnormen humaan ernstig risico wordt een indicatie gekregen van de 

hoogte van de deelnormen humaan risico duurzaam. Deze liggen vermoedelijk aanzienlijk 

hoger dan de deelnormen ecologisch risico duurzaam, zover deze indicatief beschikbaar zijn.  

 

Voor de bodemfunctieklasse landbouw is geen ecologische deelnorm afgeleid en ook geen 

LAC-waarde. Mogelijk is het landbouwscenario veeteelt maatgevend voor de laagste. 

Er is terughoudend invulling gegeven aan de gegenereerde beleidsruimte, zover nodig om de 

normproblemen bij hergebruik van baggerspecie op te lossen. 

 

 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

α-endosulfan 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen + 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 
[> 

9.000] 

[> 

1.000] 
[> 900] 

[> 

1.000] 

[> 

1.000] 

[> 

1.000] 

[> 

9.000] 

[> 

9.000] 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

[0,001] 

- 

[0,001] 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
0,0009 - - 

(-)   

[49] 

(-)   

[49] 

(-)      

[49] 
[49] [49] 

S-waarde 

AW (Rbk) 
0,0000 

0,0009 

0,0000 

0,0009 

0,0000 

0,0009 

0,0000 

0,0009 

0,0000 

0,0009 

0,00001 

0,0009 

0,00001 

0,0009 

0,00001 

0,0009 

lokale BGW 

(MVG) 
0,0025 - 0,0025 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5   

4 

< 0,5      

4 

< 0,5      

4 

< 0,5      

4 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,0009 

(0,001) 

0,050 

(0,001) 

0,050 

(0,002) 

0,10 

(0,002) 

0,10 

(0,0018) 

0,10 

(0,10) 

0,50 

(0,10) 

0,50 
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2.4.48 Dimethylftalaat (DMP) 

 
Voor dimethylftalaat is in het kader van AW-2000 geen achtergrondwaarde afgeleid; deze is 

gebaseerd op de bepalingsondergrens, die met zekerheid hoger is dan de (natuurlijke) 

achtergrondwaarde.  

 

De deelnorm ecologisch risico duurzaam is maatgevend voor de meeste bodemfuncties, met 

uitzondering van overig groen en infrastructuur, waarvoor de deelnorm humaan risico 

duurzaam wat lager is. Er zijn geen LAC-waarden afgeleid, maar waarschijnlijk is de opname 

van ftalaten door planten zeer beperkt vanwege de slechte oplosbaarheid in water. 

 

In het kader van het lokale beleid zijn alleen aanvullend lokale maximale waarden voor de 

bodemfunctieklasse landbouw afgeleid, waarbij de normruimte maar beperkt is ingevuld tot het 

hoge ecologische beschermingsniveau.  

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Dimethylftalaat 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 65 41 15 65 65 65 69 69 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,045) 

- 

(0,045) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
[1,0] 9,2 9,2 

(9,2) 

82 

(9,2)  

82 

(9,2)     

82 
82 82 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

lokale BGW 

(MVG) 
- - - - - - - - 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
[<60] 

82 

[<60] 

82 

[<60] 

82 

[<60] 

82 

[<60] 

82 

[<60]    

82 

[<60]    

82 

[<60]    

82 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,045 

(0,045) 

1,0 

(0,045) 

1,0 
9,2 9,2 9,2 60 60 
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2.4.49 Diëthylftalaat (DEP) 

 
Voor diëthylftalaat is in het kader van AW-2000 geen achtergrondwaarde afgeleid. Deze is 

gebaseerd op de bepalingsondergrens, die met zekerheid hoger is dan de (natuurlijke) 

achtergrondwaarde. De deelnorm ecologisch risico duurzaam is maatgevend voor alle 

bodemfuncties. De deelnorm humaan risico duurzaam is veel hoger en daarmee niet 

maatgevend. Er zijn geen LAC-waarden afgeleid, maar waarschijnlijk is de opname van 

ftalaten door planten zeer beperkt vanwege de slechte oplosbaarheid in water. 

 

In het kader van het lokale beleid zijn alleen aanvullend lokale maximale waarden voor de 

bodemfunctieklasse landbouw afgeleid, waarbij de normruimte maar beperkt is ingevuld tot het 

hoge ecologische beschermingsniveau.  

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Diëthylftalaat 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 71.000 11.000 2.500 11.000 17.000 17.000 300.000 300.000 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,045) 

- 

(0,045) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
[0,58] 5,3 5,3 

(5,3) 

53 

(5,3)  

53 

(5,3)     

53 
53 53 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

lokale BGW 

(MVG) 
- - - - - - - - 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
[<60] 

53 

[<60] 

53 

[<60] 

53 

[<60] 

53 

[<60] 

53 

[<60]    

53 

[<60]    

53 

[<60]    

53 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,045 

(0,045) 

0,60 

(0,045) 

0,60 
5,3 5,3 5,3 53 53 

 



 

Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Bijlagen    blad 65 van 93 

 

 

2.4.50 Di-isobutylftalaat (DIBP) 

 
Voor di-isobutylftalaat is in het kader van AW-2000 geen achtergrondwaarde afgeleid. Deze is 

gebaseerd op de bepalingsondergrens, die met zekerheid hoger is dan de (natuurlijke) 

achtergrondwaarde. De deelnorm ecologisch risico duurzaam is maatgevend voor alle 

bodemfuncties. De deelnorm humaan risico duurzaam is veel hoger en daarmee niet 

maatgevend. Er zijn geen LAC-waarden afgeleid, maar waarschijnlijk is de opname van 

ftalaten door planten zeer beperkt vanwege de slechte oplosbaarheid in water. 

 

In het kader van het lokale beleid zijn alleen aanvullend lokale maximale waarden voor de 

bodemfunctieklasse landbouw afgeleid, waarbij de normruimte maar beperkt is ingevuld tot het 

hoge ecologische beschermingsniveau. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Di-isobutylftal. 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 220 41 8 41 220 220 250 250 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 (0,045)- 

(0,045) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
[0,15] 1,3 1,3 

(1,3) 

17 

(1,3)  

17 

(1,3)     

17 
17 17 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

lokale BGW 

(MVG) 
- - - - - - - - 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
[< 60] 

17 

[< 60] 

17 

[< 60] 

17 

[< 60] 

17 

[< 60] 

17 

[< 60]   

17 

[< 60]   

17 

[< 60]   

17 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,045 

(0,045) 

0,15 

(0,045) 

0,15 
1,3 1,3 1,3 17 17 
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2.4.51 Di-n-butylftalaat (DBP) 

 
Voor di-n-butylftalaat is in het kader van AW-2000 geen achtergrondwaarde afgeleid. Deze is 

gebaseerd op de bepalingsondergrens, die met zekerheid hoger is dan de (natuurlijke) 

achtergrondwaarde. De deelnorm ecologisch risico duurzaam is maatgevend voor alle 

bodemfuncties. De deelnorm humaan risico duurzaam is veel hoger en daarmee niet 

maatgevend. Er zijn geen LAC-waarden afgeleid, maar waarschijnlijk is de opname van 

ftalaten door planten zeer beperkt vanwege de slechte oplosbaarheid in water. 

 

In het kader van het lokale beleid zijn alleen aanvullend lokale maximale waarden voor de 

bodemfunctieklasse landbouw afgeleid, waarbij de normruimte maar beperkt is ingevuld tot het 

hoge ecologische beschermingsniveau.  

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Di-isobutylftal. 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 220 41 8 41 220 220 250 250 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 (0,045)- 

(0,045) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
[0,15] 1,3 1,3 

(1,3) 

17 

(1,3)  

17 

(1,3)     

17 
17 17 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

lokale BGW 

(MVG) 
- - - - - - - - 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
[< 60] 

17 

[< 60] 

17 

[< 60] 

17 

[< 60] 

17 

[< 60] 

17 

[< 60]   

17 

[< 60]   

17 

[< 60]   

17 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,045 

(0,045) 

0,15 

(0,045) 

0,15 
1,3 1,3 1,3 17 17 
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2.4.52 Butylbenzylftalaat (BBP) 

 
Voor butylbenzylftalaat is in het kader van AW-2000 geen achtergrondwaarde afgeleid. Deze is 

gebaseerd op de bepalingsondergrens, die met zekerheid hoger is dan de (natuurlijke) 

achtergrondwaarde. De deelnorm ecologisch risico duurzaam is maatgevend voor alle 

bodemfuncties. De deelnorm humaan risico duurzaam is veel hoger en daarmee niet 

maatgevend. Er zijn geen LAC-waarden afgeleid, maar waarschijnlijk is de opname van 

ftalaten door planten zeer beperkt vanwege de slechte oplosbaarheid in water. 

 

In het kader van het lokale beleid zijn alleen aanvullend lokale maximale waarden voor de 

bodemfunctieklasse landbouw afgeleid, waarbij de normruimte maar beperkt is ingevuld tot het 

hoge ecologische beschermingsniveau. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Butylbenzylftal. 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen + 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 
> 

99.000 

> 

99.000 
50.000 

> 

99.000 

> 

99.000 
>100.000 >900.000 >900.000 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,070) 

- 

(0,070) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
[0,24] 2,7 2,7 

(2,7) 

40 

(2,7)  

40 

(2,7)     

40 

(40)      

48 

(40)      

48 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

lokale BGW 

(MVG) 
- - - - - - - - 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
[< 60] 

48 

[< 60] 

48 

[< 60] 

48 

[< 60] 

48 

[< 60] 

48 

[< 60]   

48 

[< 60]   

48 

[< 60]   

48 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,070 

(0,070) 

0,25 

(0,070) 

0,25 
2,6 2,6 2,6 48 48 
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2.4.53 Dihexylftalaat (DHP) 

 
Voor dihexylbenzylftalaat is in het kader van AW-2000 geen achtergrondwaarde afgeleid. Deze 

is gebaseerd op de bepalingsondergrens, die met zekerheid hoger is dan de (natuurlijke) 

achtergrondwaarde. De deelnorm ecologisch risico duurzaam is maatgevend voor alle 

bodemfuncties, met uitzondering van de bodemfunctieklasse landbouw. Er zijn geen LAC-

waarden afgeleid, maar waarschijnlijk is de opname van ftalaten door planten zeer beperkt 

vanwege de slechte oplosbaarheid in water. 

 

In het kader van het lokale beleid zijn alleen aanvullend lokale maximale waarden voor de 

bodemfunctieklasse landbouw afgeleid, waarbij de normruimte maar beperkt is ingevuld tot het 

hoge ecologische beschermingsniveau. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Dihexylftalalaat 

bodemfunctie 
natuur 

land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1.500 18 3 18 1.500 1.500 6.000 6.000 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,070) 

- 

(0,070) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
[2,3] 22 22 

(22) 

220 

(22) 

220 

(22)    

220 
220 220 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

[< 0,1] 

0,070 

lokale BGW 

(MVG) 
- - - - - - - - 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
[< 60} 

220 

[< 60} 

220 

[< 60} 

220 

[< 60} 

220 

[< 60} 

220 

[< 60} 

220 

[< 60} 

220 

[< 60} 

220 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,070 

(0,070) 

2,3 

(0,070) 

2,3 
18 18 18 60 60 
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2.4.54 Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 

 
Voor di(2-ethylhexyl)ftalaat is in het kader van AW-2000 geen achtergrondwaarde afgeleid. 

Deze is gebaseerd op de bepalingsondergrens, die met zekerheid hoger is dan de natuurlijke 

achtergrondwaarde. De deelnorm ecologisch risico duurzaam is maatgevend voor alle 

bodemfuncties, met uitzondering van de bodemfunctie moes- en volkstuinen. De maximale 

waarde industrie wordt gelimiteerd door de interventiewaarde, die wat lager is dan de norm 

ecologisch ernstig risico 

(= ecologisch risico duurzaam voor de functieklassen industrie). Er zijn geen LAC-waarden 

afgeleid, maar waarschijnlijk is de opname van ftalaten door planten zeer beperkt vanwege de 

slechte oplosbaarheid in water. 

 

In het kader van het lokale beleid zijn alleen aanvullend lokale maximale waarden voor de 

bodemfunctieklasse landbouw afgeleid, waarbij de normruimte maar beperkt is ingevuld tot het 

hoge ecologische beschermingsniveau. 

 
 

Bodemfunctie-

klasse lokaal 
Natuur Landbouw Wonen Industrie 

Di(2-ethylhexyl) 

ftalaat 

bodemfunctie 

natuur 
land-

bouw 

moes/ 

volks-

tuinen 

wonen 

+ tuin 

kinder-

speel-

plaats 

groen 

+ 

natuur-

waarde 

overig 

groen 

infra-

struc-

tuur 

Humane norm 1.500 30 5,5 30 1.500 1.500 6.000 6.000 

Landbouwnorm 

laagste LAC-w 
 

(0,045) 

- 

(0,045) 

(-) 
     

Ecologische 

norm 
[1,0] 8,3 8,3 

(8,3) 

69 

(8,3)  

69 

(8,3)    

69 

(8,3)     

69 

(8,3)     

69 

S-waarde 

AW (Rbk) 
[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

[< 0,1] 

0,045 

lokale BGW 

(MVG) 
- - - - - - - - 

SW-2 (BSB)           

I-waarde 
[< 60] 

60 

[< 60] 

60 

[< 60] 

60 

[< 60] 

60 

[< 60] 

60 

[< 60]   

60 

[< 60]   

60 

[< 60]   

60 

(gen. AW/MW) 

lokale AW/LMW 
0,045 

(0,045) 

1,0 

(0,045) 

1,0 
8,3 8,3 8,3 60 60 
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3 Bijlage C  Toetsing aan de risicotoolbox bodem 

3.1 Inleiding 

 
De RisicoToolbox Bodem (www.risicotoolboxbodem.nl) voert berekeningen uit voor de 

deelrisico’s landbouw duurzaam, ecologie duurzaam en humaan duurzaam op basis van 

modelberekeningen en/of toetsing aan LAC-waarden, dan wel door toetsing aan de generieke 

ecologische en humane normering. Deze berekeningen leiden tot risico-indexen, eventueel 

gepresenteerd in diagrammen. Bij overschrijding van een generieke deelnorm is de risico-index 

groter dan 1. 

 

Het deelrisico landbouw duurzaam is alleen relevant voor de bodemfunctieklasse landbouw. 

De overige deelrisico’s zijn voor alle onderscheiden bodemfunctieklassen relevant.  

 
 natuur landbouw wonen industrie 
Landbouwrisico  X   
Ecologisch risico X X X X 
Humaan risico X [X] X X 
 
Achtereenvolgens worden de diagrammen gepresenteerd per lokale maximale waarde en per 

type risico voor de volgende stofgroepen: 

 

Lokale maximale waarden bagger/landbouw (LMW-bagger/landbouw): 

• zware metalen groep 1: barium, cadmium, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink; 

• zware metalen/metalloïde groep 2: antimoon, arseen, chroom(-III), kobalt, kwik, 
thallium, tin, vanadium; 

• organische stoffen groep 1: aldrin, dieldrin, endrin, DDT, DDD, DDE, lindaan (γ-HCH), 
hexachloorbenzeen (HCB), pentachloorfenol. 

 

Lokale maximale waarden wonen (LMW-wonen): 

• zware metalen, groep 3: cadmium, koper, lood, nikkel,zink; 

• zware metalen/metalloïde groep 4: arseen, chroom, kobalt, kwik, thallium, tin en 
vanadium; 

• organische stoffen groep 2: aldrin, dieldrin, endrin, DDT, DDE, lindaan (γ-HCH), 
hexachloorbenzeen (HCB). 

 

Lokale maximale waarden industrie (LMW-industrie): 

• zware metalen groep 5: cadmium, kwik, thallium; 

• organische stoffen groep 3: aldrin, dieldrin, endrin, DDT, DDE. 

 

Voor de overige stoffen, waarvoor lokale maximale waarden zijn afgeleid, is geen module in de 

RisicoToolbox Bodem aanwezig: 

• het metalloïd seleen; 

• andere anorganische stoffen: asbest, boor, chloride, cyaniden-totaal, thiocyanaten; 

• de organometalen: tributyltin (TBT), som organotin; 

• organische stoffen: minerale olie, som PAK’s (wel individuele stoffen), 
tri/tetra/pentachloorbenzenen, tri/tretrachloorfenolen, pentachlooraniline, som PCB’s en 
dioxines, α/β-HCH, α-endo-sulfan, chloordaan, heptachloor, heptachloorepoxide, alle 
ftalaten.  
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3.2 Risico’s maximale waarden bagger/landbouw 

 
Landbouwrisico’s: 

Uit de RisicoToolbox Bodem komen, getoetst aan de generieke normering, de volgende 

landbouwrisico’s naar voren (risico-index > 1): 

 
stof landbouwscenario Gewas/huisdier Risico-

index 

koper veeteelt (Texelse) schapen 2,00 

tuinbouw volle grond groenten 1,50 

alle voedselgewassen 1,50 akkerbouw 

alle veevoergewassen 1,50 

alle rundvee 1,50 

nier in rundvee 1,12 

veeteelt 

nier in schapen 1,23 

fruitteelt fruit 1,50 

kwik 

landbouw bollen/siergewassen 1,50 

akkerbouw tarwe 2,92 

alle rundvee 1,33 

lood 

veeteelt 

lever in rundvee 2,27 

tuinbouw volle grond groenten 1,20 

alle voedselgewassen 1,20 akkerbouw 

alle veevoergewassen 1,20 

landbouw bollen/siergewassen 1,20 

nikkel 

veeteelt alle rundvee 1,20 

 

Texelse schapen zijn zeer gevoelig voor koper en moeten zoveel mogelijk alleen op schone 

grond worden geweid. De risico’s voor kwik en  lood worden modelmatig sterk overschat omdat 

de biobeschikbaarheid van deze zware metalen zeer laag is. 

 

Voor nikkel zijn verhoogde maximale waarden onvermijdelijk vanwege de verhoogde 

achtergrondwaarde voor nikkel binnen Rotterdam (en geheel zuid west Nederland). De 

biobeschikbaarheid van nikkel is zeer laag, zodat de effecten modelmatig sterk worden 

overschat. Voor alle organische parameters kan de Risicotoolbox geen toetsing uitvoeren 

omdat het organische stofgehalte van 10% buiten het geldigheidsgebied van de modellen ligt. 

 
Humane risico’s 

Voor de meeste beschouwde stoffen levert de RisicoToolbox Bodem geen humane risico’s op 

bij toetsing aan de generieke normering. Uitzondering hiervoor vormen: 

• De metalen kobalt en lood (alleen volkstuinen). Deze zijn veel minder biologisch 
beschikbaar voor de mens dan de modellen veronderstellen. Opvallend is dat de 
deelnorm humaan risico duurzaam voor lood in volkstuinen zelfs onder de oude 
streefwaarde (en daarmee onder de lokale achtergrondwaarde!) is gelegen. 

• Voor HCB is de humane deelnorm ook erg streng, zodat de lokale norm hierboven is 
gelegen.  

• Voor drins is de humane deelnorm maatgevend voor de lokale maximale waarde. 

 

Ter illustratie is voor de metalen uit het standaardpakket de grafiek met risico-indexen 

opgenomen. Een index > 1 houdt in dat het humaan risico duurzaam wordt overschreden. 

 
Ecologische risico’s 

De ecologische risico’s blijken voor een aantal genormeerde stoffen maatgevend voor de 

hoogte van de generieke maximale waarden; veelal is er dan geen LAC-waarde vastgesteld of 

is deze hoger. 
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In een beperkt aantal gevallen is de lokale maximale waarde bagger/landbouw hoger gekozen 

dan de deelnorm ecologisch risico duurzaam. Het gaat om de volgende stoffen: 

• cadmium en kwik, waarvoor doorvergiftiging niet relevant wordt geacht en daarmee wel 
wordt voldaan aan de algemene ecologische deelnorm; 

• lood, nikkel en seleen, en in geringe mate ook voor arseen, koper, vanadium en zink. 
Deze metalen zijn in het algemeen weinig biologisch beschikbaar voor planten, dan wel 
een essentieel micronutriënt (seleen). Voor nikkel is de regionale achtergrondwaarde 
aanzienlijk hoger dan de deelnorm ecologisch risico duurzaam; 

• voor PAK’s, γ-HCH en drins is ook sprake van een lage biobeschikbaarheid in de 
vruchtbare humeuze Rotterdamse bodem, zodat een beperkte normoverschrijding 
verantwoord wordt geacht;  

• voor boor is de ecologische normstelling zeer onzeker en daarmee minder relevant 
geacht. 

 

Ter illustratie is voor de metalen uit het standaardpakket de grafiek met risico-indexen 

opgenomen. Een index > 1 houdt in dat het ecologisch risico duurzaam wordt overschreden.  

3.3 Risico’s (lokale) maximale waarden wonen  

 
Humane risico’s 

De humane deelnormen zijn slechts in enkele gevallen bepalend voor de (lokale) maximale 

waarden wonen; alleen seleen en lood. Voor kobalt wordt de humane deelnorm al 

overschreden voor de generieke maximale waarde wonen; deze is te weinig betrouwbaar, 

zodat de ecologische deelnorm hier maatgevend is. 

 

Voor drins en HCB wordt de humane deelnorm overschreden omdat opname via gewassen 

sterk bepalend is. Als gewasteelt is uitgesloten (speelplekken), wordt de humane deelnorm niet 

meer overschreden. In Rotterdamse tuinen worden weinig voedingsgewassen geteeld en de 

biobeschikbaarheid in humeuze vruchtbare teelaarde is laag, zodat de deelnorm voor 

speelplekken voldoende bescherming biedt. 

 

Ter illustratie is voor de metalen uit het standaardpakket de grafiek met risico-indexen 

opgenomen. Een index > 1 houdt in dat het humaan risico duurzaam wordt overschreden. 

 
Ecologische risico’s 

Voor de meeste stoffen zijn is de deelnorm ecologisch risico duurzaam maatgevend voor de 

hoogte van de (lokale) maximale waarde wonen. Door hier een lager ambitieniveau te kiezen, 

te verantwoorden vanwege een (via bodemecologisch onderzoek) aangetoond veel lagere 

biobeschikbaarheid dan de modellen voorspellen, wordt de benodigde ruimte gerealiseerd voor 

de lokale maximale waarden wonen. 

 

Voor enkele stoffen is de humane deelnorm maatgevend (zie hierboven). Voor boor is de 

ecologische deelnorm zeer onzeker/onbetrouwbaar en daarmee niet bepalend. 

 

Ter illustratie is voor de metalen uit het standaardpakket de grafiek met risico-indexen 

opgenomen. Een index > 1 houdt in dat het ecologisch risico duurzaam wordt overschreden. 

Duidelijk wordt dat de inzet op een matig risiconiveau normruimte genereert; alle risico-indexen 

zijn dan kleiner dan 1. 
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3.4 Risico’s (lokale) maximale waarden industrie 

 
Humane risico’s 

Omdat alle (lokale) maximale waarden industrie de interventiewaarden niet overschrijden, er in 

geen enkel geval sprake van een humaan risico. 

 
Ecologische risico’s 

Voor de meeste genormeerde stoffen is de deelnorm ecologisch risico duurzaam maatgevend 

voor de hoogte van de (lokale) maximale waarde. Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen: 

• voor cadmium en kwik is doorvergiftiging niet maatgevend geacht, zodat de lokale 
maximale waarde industrie kon worden gelegd op het niveau van de 
interventiewaarden. Voor deze metalen is de biobeschikbaarheid in de bodem 
waarschijnlijk zoveel lager dan de modellen veronderstellen, dat doorvergiftiging niet 
waarschijnlijk is; 

• voor drins is alsnog besloten de vroegere ecologische deelnorm, de oude 
interventiewaarde, maatgevend te beschouwen voor de lokale maximale waarde 
industrie. Hiermee wordt voor de functieklasse industrie geaccepteerd dat 
loodvergiftiging optreedt via de route bodem – regenworm – zoogdier (en mogelijk 
vogels). In het licht van deze niet op natuurwaarde gerichte bodemfunctie wordt dit 
risico acceptabel geacht; 

• voor aldrin is sprake van een beperkte overschrijding van de ecologische deelnorm bij 
de gekozen lokale maximale waarde industrie. Doorvergiftiging treedt dus (vooral) op 
voor dieldrin en endrin. 

 

Ter illustratie is voor de metalen uit het standaardpakket de grafiek met risico-indexen 

opgenomen. Alleen voor cadmium is hier sprake van een risico-index > 1, omdat geen rekening 

is gehouden met doorvergiftiging 
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3.5 Risico’s (lokale) maximale waarden westelijke havengebied 

 
Humane risico’s 

Omdat alle (lokale) maximale waarden industrie de interventiewaarden niet overschrijden, er in 

geen enkel geval sprake van een humaan risico voor het gebruik als haventerrein. 

 
Ecologische risico’s 

Ter illustratie is voor de metalen, meest maatgevend voor de kwaliteit van bagger uit het 

Rotterdamse havengebied, de grafiek met risico-indexen opgenomen. Deze zijn alle kleiner 

dan 1. Voor alle genormeerde stoffen wordt de deelnorm ecologisch risico duurzaam voor het 

gebruik als havengebied niet overschreden. 
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4 Bijlage D  Nadere onderbouwing maximale waarden voor 
chloride 

4.1 Inleiding 

 
In de Regeling bodemkwaliteit is alleen indicatief een norm voor chloride in hergebruikgrond 

opgenomen van 200 mg/kg d.s. aan chloride, afkomstig uit het Bouwstoffenbesluit. Uit de AW-

2000-dataset kan weliswaar een achtergrondwaarde worden afgeleid van 120 mg/kg d.s., maar 

deze norm is niet opgenomen in de normtabellen van de Regeling bodemkwaliteit. 

 

Gezien de ligging van de gemeente Rotterdam aan de Maasmond in een perimarien gebied, en 

de aanwezigheid van diep gelegen venige polders en droogmakerijen met zoute kwel uit de 

ondergrond in de regio, komt er veel licht tot matig brakke onderhoudsbagger vrij uit 

polderwateren. Daarnaast is de onderhoudsbaggerspecie uit het havengebied brak tot zout en 

wordt veel ontzilt zeezand toegepast. 

 

In deze notitie zijn op basis van literatuuronderzoek achtergrond- en lokale maximale waarden 

afgeleid voor chloride in vrijkomende (gerijpte) bagger en grond, die gaat worden toegepast 

onder de regels van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 

4.2 Diffuse/belastende bronnen en normwaarden voor chloride 

 
Zouten, waaronder chloriden, komen van nature inde bodem voor. In bodems, die periodiek 

door zeewater worden overstroomd, in hoge concentraties, en in de andere zoete bodems in 

lage. Omdat chloriden weinig worden gebonden aan de bodemmatrix, spoelen ze relatief snel 

uit, zodat in bodems die niet onder invloed van brak of zout water staan, de gehalten zeer laag 

zijn. 

Voor grond, niet onder invloed van zout of brak water, zijn de volgende indicatieve norm- en/of 

achtergrondwaarden  bekend: 

 
norm/achtergrondwaarde chloride-conc. 

(mg/kg d.s.) 

bijzonderheden 

Zand uit winningen Noord-Brabant 35 Overwogen, niet vastgestelde 

norm 

Nederlandse bodem (AW-2000) 
- P-95 bovengrond (0 - 0,1 m-mv) 
- P-95 ondergrond (0,5 - 1,0 m-mv) 

(120) 

112 

122 

norm Bouwstoffenbesluit is niet 

herzien; op basis van AW-2000 

zou AW liggen op 120 mg/kg d.s. 

Regeling bodemkwaliteit (200) norm Bouwstoffenbesluit (indic.) 

 

Voor grondwater zijn meer normwaarden ontwikkeld in diverse kaders, en daarnaast 

achtergrondwaarden bekend voor Nederland en voor het stedelijk gebied van Rotterdam: 

 

norm/achtergrondwaarde  

                      (in opp./grondwater) 

chloride-conc. 

(mg/l) 

bijzonderheden 

Streefwaarde bodemsanering (2000) 100 inmiddels vervallen 

Achtergrondwaarde zoet grondwater < 37 natuurgebieden 

Concentratie in regenwater 7 m.u.v. kustzone 

Concentraties in de Rijn: 
- natuurlijke achtergrondwaarde 
- gemiddelde en range 2000-2010 
- gemiddelde en range < 1990 

 

20 

60 (50 – 150) 

> 150 (60 -

450) 

 

conc. Lobith 1875-1884: 19 mg/l 

meetstation Nieuwegein 

conc. Lobith 1975-1979: 178 mg/l 



 

Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 Bijlagen  Blad 78 van 93 

norm/achtergrondwaarde  

                      (in opp./grondwater) 

chloride-conc. 

(mg/l) 

bijzonderheden 

Achtergrondwaarden Rotterdam: 
- Rotterdam-noord, oude wijken 
- Rotterdam-noord, droogmakerijen 
- Rotterdam-noord, overig 
- Rotterdam-zuid, jonge wijken 

 

42 (3 – 630) 

155 (7 – 820) 

185 (10 – 540) 

78 (5 – 670) 

Aangegeven: 

mediaan (minimum – maximum) 

Interventiewaarde bodemsanering - niet ontwikkeld/vastgesteld 

Drinkwaternormen: 
- Nederland 
- Europa 
- WHO 

 

150 

250 

300 

 

ook norm proceswater industrie 

 

smaakgrens 

Norm inlaatwater waterschappen 200 tevens MTR-oppervlaktewater 

Concentratierange opp.water 130 – 270 binnen Schieland/Krimpenerwaard 

Norm landbouwwater Zuid-Holland 250  

Normering sproeiwater landbouw 
- orchideeënteelt 
- snijbloementeelt 
- glastuinbouw 
- vollegrondsteelt 
- akkerbouw 
- grasland t.b.v. melkvee 
- grasland t.b.v. vleesvee 

 

< 16 

< 100 

200 

300 

600 

1.000 

3.000 

 

Zeewater 19.500 Noordzee/Waddenzee 

 
Uit de tabellen voor grond en grondwater wordt duidelijk dat de chloridengehalten in het 

stedelijke gebied van Rotterdam aanzienlijk hoger zijn dan de natuurlijke achtergrondgehalten 

in natuurgebieden, die niet onder invloed staan van de zee en/of brak kwelwater. Dit is niet 

verwonderlijk gezien de diverse belastende bronnen voor chloride, die er van nature en door 

toedoen van de mens bestaan: 

• Rotterdam is gelegen in een (peri-)marien gebied, waarbij de afgezette sedimenten 
veelal zijn verzoet (zeeklei/zandgronden) en/of onder invloed staan van de zee (kust/ 
duinzone). Hierdoor is het zoutgehalte in grond en grondwater van nature verhoogd; 

• daarnaast speelt brakke, soms zoute kwel een rol, c.q. leidt van nature tot aanrijking 
van de bodem met chloride. Nog steeds ontstaat brakke bagger, niet alleen in het 
havengebied, maar ook in de watergangen van diepere polders/droogmakerijen; 

• er is in het (recente) verleden op grote schaal opgehoogd met brakke tot zoute 
onderhoudsbaggerspecie uit het havengebied en/of ontzilt zeezand, hetgeen tot 
antropogene belasting leidt; 

• het grootschalig gebruik van niet ontzilt zeezand bij de aanleg van de eerste/tweede 
Maasvlakte, en ook voor delen van Europoort (brak duin/wadzand); 

• in de zomer wordt rivierwater ingelaten om het watertekort in de polderwatergangen 
aan te vullen; dit water heeft een door de mens veroorzaakte verhoogd 
chloridengehalte, maar tegenwoordig wel veel minder dan voor 1990; 

• in koude/sneeuwrijke winterperiodes wordt veel strooizout gebruikt op hoofdwegen en 
fietspaden, en ook door particulieren. De belasting hiervan op bodem en grondwater is 
onbekend en mede afhankelijk van het neerslagoverschot in het voorjaar en de 
aard/mate van verharding en de aanwezigheid van hemelwaterafvoersystemen; 

• meststoffen bevatten veelal verhoogde chloridengehalten; deze worden vooral in het 
landelijke gebied grootschalig toegepast, maar op volkstuinen en tuinen bij woningen. 

 

Er is hiermee behoefte aan lokale maximale waarden voor alle stedelijke bodemfuncties, met 

name in relatie tot eventueel hergebruik van onderhoudsbagger met verhoogde 

chloridengehalten.  

 

In zijn algemeen is onduidelijk of alle Rotterdamse gronden wel voldoen aan de indicatieve 

achtergrondwaarde van 200 mg/kg d.s., zoals deze in de Regeling bodemkwaliteit is 
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opgenomen. Vooral voor de zware klei/leemgronden bestaan hieraan twijfels. Meetwaarden 

zijn echter niet voorhanden. 

De anaerobe zone van de opgespoten zeezandbodems op de eerste Maasvlakte voldoet met 

zekerheid niet, omdat het grondwater hier aangetoond brak is. Evenzo geldt dit grotendeels 

voor de anaerobe zone van alle oude baggerspecieloswallen, die alleen in de aerobe zone en 

de fluctuatiezone van het grondwater verzoet zijn. 

4.3 Maatgevende criteria voor de afleiding van maximale waarden 

 
Chloride is een zeer mobiele stof, die zich nauwelijks bindt aan de bodemmatrix. In zeer 

beperkte mate treedt adsorptie op aan de positieve zijkant van kleiplaatjes en, zover aanwezig,  

positieve ladingsplaatsen van organische stof. De gehalten in het grondwater zijn hiermee een 

goede afspiegeling van de poriënwater concentraties, al treedt hierin wel aanrijking op tijdens 

het uitdrogen van grond, vooral als gevolg van water verdampende vegetatie. 

 
Chloriden in de bodem zijn nauwelijks giftig voor mensen, zodat een eventuele deelnorm 

humaan risico duurzaam zeer hoog zou zijn, ver boven de concentratierange voor zoute 

gronden in Nederland. Humane deelnormen zijn dus niet relevant voor de afleiding van 

maximale waarden. 

 
Vooral planten zijn gevoelig voor de aanwezigheid van teveel chloride, waarbij twee 

mechanismen van belang zijn: 

• door een te hoge osmotische waarde van het poriënwater in de bodem, kunnen 
planten minder/onvoldoende water opnemen; 

• teveel zout, c.q. chloride leidt een verstoring van de ionenbalans in de cellen. 
 

Ook saltspray heeft dit soort effecten tot gevolg. Zoutschade wordt zichtbaar door verminderde 

groei, verdrogende bladranden, necrotische bladsymptomen, vervroegde bladval of zelfs sterfte 

van de gehele plant. In mindere mate ondervinden ook dieren, in de bodem of levend van de 

vegetatie, schade van teveel zout in de bodem.  

 

Door Ellenberg zijn in 1991 indicatiewaarden ontwikkeld voor planten, voor een groot aantal 

milieufactoren waaronder het chloridengehalte van de bodem. Hij heeft hiervoor de volgende 

indeling ontwikkeld: 

 
zout-

getal 

typering plant chloride-conc. 

bodem (mg/kg d.s.) 

typering bodem 

0 zoutmijdend 0 (< 20) zeer zoutarm 

1 zoutverdragend 0 – 100 zoutarm tot licht zouthoudend 

2 oligohalien 50 – 300 zeer gering chloridengehalte 

3 β-mesohalien 300 – 500 gering chloridengehalte 

4 α/β-mesohalien 500 – 700 gering tot matig 

chloridengehalte 

5 α-mesohalien 700 – 900 matig chloridengehalte 

6 α-mesohalien/polyhalien 900 – 1.200 matig tot hoog chloridengehalte 

7 polyhalien 1.200 – 1.600 hoog chloridengehalte 

8 euhalien 1.600 – 2.300 zeer hoog chloridengehalte 

9 euhalien/hypersalien > 2.300 extreem hoog zoutgehalte 

 
Op basis hiervan is door RIVM en Alterra modelmatig onderzoek gedaan naar de gevoeligheid 

van natuurlijke vegetaties voor zout, c.q. chloride. Daarnaast is veel onderzoek gedaan naar de 

gevoeligheid van landbouwgewassen en stadsbomen voor chloride, uit zoute kwel en/of brak 

gietwater en/of saltspray. Dit vanwege toenemende problematiek met zoute kwel voor de 

landbouw in West-Nederland en de belasting van stadsbomen met strooizout. 
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In de bijgevoegde tabellen 1 en 2 wordt een overzicht gegeven van de zouttolerantie van 

planten/bomen en van voor stedelijk Rotterdam relevante natuurdoeltypen. Voor de vertaling 

van planten naar vegetaties zijn de volgende variabelen relevant: 

• textuur en herkomst (wel/niet marien) van de bodem, en hieraan gekoppeld de 
uitspoeltijd voor chloride; 

• het natuurlijke zoutgehalte van de bodem; brakke ecosystemen zijn weinig gevoelig 
voor zout; 

• de zoutgevoeligheid van de meest voorkomende en/of sleutel(planten)soorten in het 
ecosysteem; 

• de geohydrologie; grondwaterafhankelijke ecosystemen gemiddeld minder gevoelig 
voor zout dan in grondwateronafhankelijke ecosystemen; 

 

In de verzoete binnendijkse en tot hoogwaterniveau opgehoogde buitendijkse gebieden is de 

bodem veelal zeer zoutarm tot licht chloridenhoudend, zodat alleen planten voorkomen met 

zoutmijdende tot β-mesohaliene zoutgetallen (0 – 3). Het grondwater is hier (zeer) zoet tot 

hoogstens licht brak. 

In de buitendijkse gebieden vanaf de Waalhaven, in de meeste havenbekkens, en op de 

eerste/tweede Maasvlakte is sprake van maximaal polyhaliene plantengroei (zoutgetal 6), c.q. 

een matig chloridengehalte in de bodem. Het grondwater is hier brak tot zout. 

 
Hoewel eenduidige relaties tussen concentraties in de grond en het freatische grondwater niet 

te leggen zijn, wordt uit de gevoeligheden van planten in zijn algemeenheid wel het volgende 

duidelijk: 

• hoewel veel in Rotterdam voorkomende boom- en struiksoorten tot op zekere hoogte 
zouttolerant zijn, valt op dat juist fruitbomen zeer gevoelig zijn voor zout. Met name 
appelbomen worden relatief veel aangeplant in stadstuinen, maar daarnaast ook peren 
en kersen, en klein fruit als druif, braam, framboos, aalbessen, kruisbes en aardbeien; 

• daarnaast kunnen ook enkele geregeld in tuinen aangeplante sierbomen en struiken 
slecht tegen zout (o.a. thuja, sierkers, sierappel);  

• opvallend is dat ook bolgewassen en een aantal snij/sierbloemen zeer gevoelig zijn 
voor zout. Deze worden veel in stadstuinen aangeplant, en ook in sier- en 
bosplantsoenen; 

• daarnaast zijn veel blad- en knolgroenten erg zoutgevoelig. Deze worden gekweekt op 
volkstuincomplexen; 

• een substantieel deel van veel aangeplante, veelal inheemse boomsoorten is redelijk 
zouttolerant, maar een deel is dat ook niet (o.a. zwarte els en meidoorn); 

• straatbomen langs hoofdwegen worden in toenemende mate geselecteerd op 
zouttolerantie en er is hier ruim voldoende keus. 

 

Hieruit wordt duidelijk dat met het toepassen van zand/grond/bagger met verhoogde 

chloridengehalten in stedelijke gebied zeer terughoudend moet worden omgegaan. Dit geldt 

evenzo voor plantsoenen binnen bedrijventerreinen in de stad. 

 
Ook voor akkerbouw- en tuinbouwgronden moet terughoudend worden omgegaan met 

verhoging van maximale waarden boven de norm van 200 mg/kg .d.s. Veel tuinbouwgewassen 

zijn immers niet erg zouttolerant. Dit geldt des te meer volkstuinen, omdat op de meeste 

volkstuincomplexen teelt van groenten en/of fruit tot de normale activiteiten behoort. 

 

Voor graslanden ten behoeve van melkvee is veel meer normruimte beschikbaar, in theorie tot 

circa 2.000 mg/kg d.s. Dit is al in het zoute (euhaliene) gebied, dus praktisch gezien is een 

grens van maximaal 1.000 mg/kg d.s. meer realistisch. 

 

In het havengebied kan een verruiming van de chloridenformering worden gehanteerd voor 

openbaar groen, waarin geen bomen aanwezig zijn. Dit geldt bij uitstek voor de in aanleg zijnde 

2
e
 Maasvlakte, maar grotendeels ook voor de 1

e
 Maasvlakte. Eventueel geldt dit ook voor 

ophooggrond, toe te passen onder grote gebouwen en grootschalige verhardingen.  
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Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de emissiewaarden voor chloride, zoals 

opgenomen in tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit: 

 

type bouwstof emissiewaarde chloride 

(mg/kg d.s.) 

bijzonderheden 

niet- vormgegeven 616 geldt niet voor brak/zout gebied 

IBC-bouwstoffen 8.800  

  

Ervan uitgaande dat tijdens een uitloogproef alle aanwezige chloride uitspoelt, zou, analoog 

voor niet-vormgegeven bouwstoffen, een maximale waarde ten hoogste 616 mg/kg d.s. mogen 

zijn. Dit is in het α/β-mesohaliene gebied, matig chloridenhoudende grond. Analoog 

redenerend voor IBC-toepassingen zou een maximale waarde tot 8.880 mg/kg d.s. acceptabel 

zijn. Dit is extreem zoute grond in het hypersaliene gebied, die van nature niet in Nederland 

voorkomt. 

 
Tabel 1: zouttolerantie van bomen, struiken, voedingsgewassen en andere planten 

 

zeer gevoelig matig gevoelig verdraagzaam matig tolerant zeer tolerant 

grasachtigen 

 rogge 

tarwe 

mais 

 gerst 

grassen 

 

overige akkerbouwgewassen 

 aardappel  suikerbiet 

voederbiet 

koolzaad 

(glas)tuinbouwgewassen (groenten) 

alle peul-           

vruchten 

wortel 

ui 

alle koolsoorten 

courgette 

paprika 

komkommer 

radijs 

tomaat 

selderij 

sla 

aardbei 

 asperge  

sierplanten 

snij/sierbloemen 

alle bloembollen 

orchideeën 

    

fruitbomen/struiken 

appel 

peer 

kers 

pruim 

braam 

druif 

alle ribessoorten    

overige bomen en struiken 

sierappels 

sierkersen 

wilde kers/kriek 

 

 

westerse        

levensboom 

meidoorn 

linde 

rode esdoorn 

walnoot 

alle kornoeljes 

alle elzen 

 

ginkgo 

judasboom 

paardenkastanje 

robinia 

noordse            

esdoorn 

fluweelboom 

sporkehout 

meeste eiken 

moerasberk 

zachte berk 

witte esdoorn 

gewone          

esdoorn 

Spaanse aak 

alle essen 

plataan 

amerikaanse eik 

schietwilg 

gewone vlier 

liguster 

duindoorn 

rimpelroos 

tamarinde 

moeraseik 

Oostenrijkse den 

Laurierkers 
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ruwe berk 

leylandcypres 

hulst 

alle iepen 

lijsterbes 

Drenths 

krentenboompje 

alle populieren 

alle wilgen 

hemelboom 

moerascypres 

cryptomeria 

gleditsia soorten 

zwarte den 

taxus 

Gelderse roos 

zomereik 

 
Tabel 2: zoutgevoeligheid van natuurdoeltypen, voor zover voor Rotterdam relevant 

 

Cl-conc (mg/l) grondwater natuurdoeltype 

gemiddeld maximaal 

mate 

zouttolerantie 

hersteltijd 

(jaar) 

Bos- en struweelvegetaties: 

ooibos 84 399 matig 10 – 25 

park-stinzenbos 70 352 laag > 50 

droog struweel op klei 77 385 hoog 0 – 50 

voedselrijk vochtig bos 71 362 matig > 25 

elzen-essen-hakhout 72 362 laag > 50 

laagveenbos 72 361 laag > 25 

wilgenstruweel 77 385 matig 0 – 50 

Grasland- en akkervegetaties: 

rivierduin/strand 89 420 matig 0 – 10 

bloemrijk grasland op klei 93 415 matig 3 – 50 

dotterbloemgrasland  95 420 matig 10 – 50 

Landbouwvegetaties: 

(glas)tuinbouw   laag < 2 (?) 

akker op basenrijke grond 81 397 hoog 3 – 10 

sierplanten   laag < 5 (?) 

nat matig voedselrijk grasland 100 436 matig 3 – 50 

fruitboomgaard   laag 5 – 50  

Oppervlaktewater: 

gebufferde sloot 108 583 laag 3 – 10 

kanaal of vaart 120 563 hoog < 10 (?) 

gebufferd meer of plas 125 584 laag 0 – 10 

dynamisch water aan rivier 352 574 laag 0 – 10 

zoetwatergetijdegebied 151 565 hoog < 10 (?) 

brak getijdenwater 13.860 14.240 hoog < 5 (?) 

 

 

  Cl-conc.  

 (mg/l) 

watertype 

  < 150 zeer zoet 

  150 – 300  zoet 

  300 – 1.000 licht brak 

  1.000 – 5.000 brak 

  5.000 – 10.000 brak tot zout 

 > 10.000 zout 
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5 Bijlage E  De herziene Bodemkwaliteitskaart Rotterdam 
2009 

5.1  Inleiding 

 
De Bodemkwaliteitskaart Rotterdam is in 2009 herzien om de volgende redenen: 

• de bodemkwaliteitskaart uit 2002, vastgesteld door B&W in april 2003, is inmiddels 
verlopen, zodat deze moet worden herzien (mede) op basis van de sindsdien 
verzamelde bodemdata; 

• met de invoering van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit moet ook de 
bodemkwaliteitskaart aan nieuwe eisen voldoen. De (lokale) normering is gewijzigd. 
Naast kaartbeelden voor de bodemkwaliteit in bovengrond (0-1 m-mv) en ondergrond 
(> 1 m-mv) moeten er ook kaartbeelden voor de bodemfunctie en bodemtoepassing 
worden gegenereerd conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten (lit. T); 

• het minimaal vereiste stoffenpakket is gewijzigd, het basispakket is vervangen door het 
standaardpakket. In 2003 is er daarom een onderzoek uitgevoerd naar een groot 
aantal stoffen, die niet in het basispakket zijn opgenomen; 

• aan de gemeente Rotterdam is de voormalige gemeente Rozenburg toegevoegd als 
deelgemeente. Voor deze gemeente moet tenminste een kaartbeeld bodemfunctie 
worden gegenereerd. De kaartbeelden voor de bodemkwaliteit zijn nog een jaar geldig, 
maar moeten binnen deze termijn alsnog worden herzien op basis van het nieuwe 
standaardpakket; 

• op verzoek van Rijkswaterstaat, Prorail en de SBNS zijn alle hoofdwegen en 
spoorlijnen apart als infrastructuurlinten op de kaartbeelden aangegeven. 

 

Op verzoek van het Havenbedrijf Rotterdam is voor het westelijke havengebied specifiek 

toepassingsbeleid ontwikkeld voor hergebruik van gerijpte onderhoudsbagger uit het 

havengebied, met hieraan gekoppeld een gebiedspecifieke normering. 

5.2 Gevolgde methodiek 

 
Bij de herziening van de Bodemkwaliteitskaart Rotterdam is zoveel mogelijk de methodiek 

gehanteerd, zoals deze voor de voorgaande kaart is gehanteerd, met inachtname van de 

nieuwe eisen als opgenomen in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten: 

• er is grotendeels gebruik gemaakt van de indeling in Ruimtelijke Eenheden (RE’s), 
zoals deze in 2003 was ontwikkeld. Voor Rozenburg is de vooralsnog de indeling 
aangehouden van de bodemkwaliteitskaart van 2006 (lit. N); 

• ook de eerder onderscheiden bebouwingslinten zijn aangehouden voor de herziene 
kaartbeelden; 

• de 80-percentielwaarden van de datasets zijn getoetst aan de (lokale) achtergrond- en 
maximale waarden voor de bodemfunctieklassen natuur, landbouw, wonen (en 
recreatie), en industrie (en infrastructuur); 

• er is gezoneerd op basis van alle stoffen, waarvoor gebiedsdekkend voldoende data 
beschikbaar waren, zodat de bodemkwaliteitskaarten op een veel breder stoffenpakket 
is gebaseerd dan het standaardpakket. Het gaat om de zware metalen (en 
metalloïden): antimoon, arseen, barium boor, cadmium, chroom, koper, kwik, 
molybdeen, nikkel, lood, seleen, vanadium, zink, en de organische stofgroepen: 
minerale olie, som PAK’s (VROM-reeks) en drins. 

 
Alleen voor de stoffen kobalt en som PCB’s uit het standaardpakket waren niet voldoende data 

beschikbaar; deze waren niet opgenomen in het exotenonderzoek van 2003 en hiervoor zal 

aanvullend onderzoek worden uitgevoerd in de periode 2010-2011. Voor de nieuwe 

deelgemeente Rozenburg zal in het kader van herziening van de bodemkwaliteitskaart een 
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geheel nieuwe dataset moeten worden opgebouwd op basis van een gebiedsdekkend 

bodemonderzoek. 

 

Conform de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten zijn de volgende kaartbeelden gegenereerd: 

• het kaartbeeld bodemfunctie (bodemfunctiekaart), ook voor de nieuwe deelgemeente 
Rozenburg; 

• de kaartbeelden bodemkwaliteit (bodemkwaliteitskaart) voor de bovengrond (0-1 m-
mv) en de onderliggende antropogene bodemlagen (> 1 m-mv), met uitzondering van 
de deelgemeente Rozenburg, waarvoor de oude kaart (lit. N) nog een jaar geldt; 

• een kaartbeeld bodemtoepassing (bodemtoepassingskaart), behalve voor de 
deelgemeente Rozenburg waarvoor vooralsnog het generieke beleid geldt. 

 

Vooralsnog is afgezien van het herzien van het kaartbeeld kans op puntbronnen 

(puntbronnenkaart). Het is de bedoeling ook dit kaartbeeld voor 2011 nog te herzien op basis 

van kwantitatieve informatie uit de inventarisaties van alle potentiële puntbronnen in de stad en 

de werkvoorraad ernstig verontreinigde locaties. 

 

Bij het opstellen van de kaartbeelden is de volgende fasering gevolgd: 
1. onderscheid van RE’s op basis van historisch onderzoek per wijk naar ophoog- en 

gebruiksgeschiedenis (al uitgevoerd in 2002); 
2. afleiding lokale bodemfuncties en bijbehorende maximale waarden; 
3. genereren bodemfunctiekaart op basis van huidig gebruik en/of bestemming; 
4. statistisch onderzoek per RE op basis van alle relevante bodemdata; 
5. genereren bodemkwaliteitskaarten voor boven- en ondergrond op basis van alle 

verkregen historische en statistische informatie; 
6. genereren bodemtoepassingskaart op basis van de bodemfunctiekaart en de 

bodemkwaliteitskaart voor de bovengrond. 

5.3 Het historische onderzoek 

 
In de periode 2000-2002 is historisch onderzoek uitgevoerd voor het gehele gemeentelijke 

grondgebied (m.u.v. Rozenburg), gericht op de ontwikkelings- en ophooggeschiedenis, 

vervuilende bronnen en processen. Hierbij zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd: 

• oude stadsplattegronden en andere kaarten; 

• ansichtenkaartenboekjes; 

• andere literatuur over de (pré)stedelijke en industriële ontwikkeling van de stad; 

• de resultaten van bijzondere inventariserende onderzoek naar o.a. 
baggerspecielocaties, loodwitfabrieken, houtkoperijen, gasfabrieken, 
benzinepompen/garages, scheepswerven, zellingen en stortplaatsen, dan wel in 
specifieke stadswijken; 

• bodemonderzoeksrapporten; 

• bestemmingsplannen en/of recente topografische kaarten.  

 

Er is geen aanvullend luchtfoto-onderzoek uitgevoerd en ook geen aanvullend 

archiefonderzoek.  

 

Het historisch onderzoek heeft geleid tot een globale beschrijving van alle belangrijke 

processen in de stad inzake de ontwikkeling van de bodem, het ophogen en/of bouwrijp maken 

van het stedelijke en het havengebied, de hierbij gebruikte (afval)materialen, en 

bodemverontreiniging door specifiek bodemgebruik. Hierbij is onderscheid gemaakt in de 

volgende ontwikkelingsfasen: 

• de préstedelijke of agrarische fase(n), vooral gericht op de geschiedenis van de 
bedijking, polderverkavelingen en het landbouwkundig gebruik; 
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• de périfeer-stedelijke fase(n), vooral ingaand op de ontwikkeling van haven- en 
bedrijventerreinen, en daarnaast ook op aan de stad gerelateerde activiteiten als 
afvalverwerking, sport en recreatie, en (glas)tuinbouw; 

• de stedelijke fase(n), als eindstadium in de ontwikkelingsvolgorde, waarbij de 
voorgaande fasen mede bepalend zijn voor stedelijke verkavelingstructuren en de 
ophoog/gebruiksgeschiedenis. 

 
Op basis van deze fasegewijze beschrijving is het grondgebied van Rotterdam verdeeld in 

Ruimtelijke Eenheden (RE’s) met een min of meer dezelfde ophoog- en gebruiksgeschiedenis. 

Bij dit onderscheid zijn de wijkgrenzen als eerste uitgangspunt genomen. Per wijk is overwogen 

of deze kon worden samengevoegd met een aanliggende wijk tot één RE, dan moest worden 

gesplitst in meerdere RE’s. Een aantal processen en terreinsituaties kunnen hierbij 

doorslaggevend zijn: 

• door inpolderingen ontstane landschappelijke eenheden, omgeven door dijken/kades 
en/of watergangen (polders en droogmakerijen); 

• oude occupatiepatronen langs dijken, wegen of boezemwateren (bebouwingslinten), 
dan wel een rivier of gegraven vaarweg (bedrijfslinten, havens); 

• oude (sloot/weg)verkavelingen, zover deze van invloed zijn geweest op de patronen 
van straten en kavels in de stad; 

• grootschalige stortingen van afvalstoffen: onderhoudsbaggerspecie, (oorlogs-) puin, 
huishoudelijke en/of chemische en/of bedrijfsafvalstoffen, koolassen en sintels; 

• grootschalige ophogingen met zand of grond, veelal in relatie tot het bouwrijp maken 
van gebieden en/of de aanleg van havenbekkens; 

• grenzen van uitleggebieden, als eenheid verstedelijkt in een bepaalde periode; 

• de brandgrens in de oude stad als resultaat van het bombardement in mei 1940 en de 
hierop volgende grootschalige stadsbrand. 

 

In totaal zijn hiermee circa 170 RE’s onderscheiden. Hieraan toegevoegd worden de 14 RE’s, 

zoals deze zijn onderscheiden op de bodemkwaliteitskaart van Rozenburg. 

 

Gezien het grote aantal onderscheiden RE’s is geen verdere onderverdeling aangebracht op 

basis van eventuele verschillen in (gevoeligheid van het) bodemgebruik. Wel zijn eventueel 

grenzen heroverwogen/gewijzigd op basis van nieuwe inzichten en/of geconstateerde in 2002 

gemaakte begrenzingsfouten. 

 

Wel zijn alle (rijks-)hoofdwegen en spoorlijnen als aparte infrastructuurlinten onderscheiden op 

basis van de volgende overwegingen: 

• hierom is specifiek verzocht door Rijkswaterstaat, Prorail en de SBNS; 

• ze hebben een sterk afwijkende ophoog- en gebruiksgeschiedenis ten opzichte van de 
omliggende RE’s; 

• ze hebben een specifiek gebruik als infrastructuur en vallen daarmee per definitie 
binnen de bodemfunctieklasse industrie; 

• omdat ze vaak de begrenzingen vormen tussen RE’s, was niet duidelijk tot welke RE 
ze moesten worden gerekend, vooral een probleem als aangrenzende RE’s sterk 
verschillen in bodemfunctieklasse en/of bodemkwaliteit. 

 

Besloten is deze lijn niet te kiezen voor andere hoofdwegen; omdat deze meestal onderdeel 

zijn van het stedelijke landschap. 

 
Al in 2003 is per RE een rapportage opgesteld van alle beschikbare historische informatie. Op 

basis hiervan is toen ook een inschatting gemaakt van het diffuse verontreinigingsniveau en de 

kans op de aanwezigheid van (potentiële) puntbronnen. 

Tevens is op basis van het huidige gebruik en/of de (beoogde) bestemming een 

bodemfunctiekaart gegenereerd, met inbegrip van de nieuwe deelgemeente Rozenburg. 
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De historische informatie zal worden herzien/aangevuld op basis van verkregen nieuwe 

inzichten uit bodemonderzoeken en andere geschiedkundige informatie en wordt separaat 

gerapporteerd. 

Bij de gerapporteerde historische informatie zullen tevens de resultaten van het geostatistisch 

onderzoek per RE en bodemlaag (boven/ondergrond) worden bijgevoegd, en de motivatie voor 

de gekozen zonering. 

5.4 Bodemgebruik en bodemfunctieklassen per Ruimtelijke Eenheid 

 
In het kader van het generieke beleid wordt er onderscheid gemaakt in de volgende 

bodemfunctieklassen: 

• wonen: waaronder ook de aan wonen gerelateerde functies vallen als openbaar 
recreatief groen (met natuurwaarden), winkels en andere publieke functies, en het 
lokale wegennet; 

• industrie: met inbegrip van haventerreinen, het lokale en hoofdwegennet, en alle 
spoorlijnen; 

• overig, of niet ingedeeld: waaronder vallend: natuur en/of recreatiegebieden, alle 
landbouwgebieden en overige braakliggende terreinen. 

 
In het kader van het gebiedspecifieke Rotterdamse beleid is de klasse overig/niet ingedeeld 

nader onderverdeeld in natuur en landbouw, waarbij voor de laatste klasse aanvullend (lokale) 

maximale waarden zijn ontwikkeld. Ook oude bebouwingslinten zijn apart onderscheiden 

vanwege hun specifieke karakter wat betreft bodemgebruik en veelal zeer variabele 

bodemkwaliteit. Omdat het veelal gaat om (luxe) woningen met tuin, en/of bedrijfsruimten, zijn 

de linten ingedeeld bij de bodemfunctieklasse wonen. Daarnaast is besloten alle 

hoofdinfrastructuur, het hoofdwegennet van het Rijk en alle spoorlijnen apart te onderscheiden 

als infrastructuurlinten, en ingedeeld in de bodemfunctieklasse industrie. 

 

De bodemfunctiekaart kent hiermee de volgende zonering: 

 
Klasse ruimtelijke 

eenheid 
Bodemfunctieklasse Maatgevende kwaliteit (P-80 < norm) 

- natuurgebieden 

- verbindingszones 
natuur (Lokale) AchtergrondWaarde [(L)AW] 

- landbouwgebieden 

- volks- en moestuinen 
landbouw 

Lokale Maximale Waarde                      

[(L)MW-]bagger/landbouw 

- wonen met/zonder tuin 

- kinderspeelplaatsen 

- groen met natuurwaarden 

- oude bebouwingslinten 

wonen 
(Lokale) Maximale Waarde                                   

[(L)MW-]wonen 

- bedrijventerreinen 

- haventerreinen 

- overig groen 

infrastructuurlinten: 

- hoofdwegen (RWS) 

- spoorlijnen (Prorail) 

industrie 
(Lokale) Maximale Waarde                                    

[(L)MW-]industrie 

 
Per onderscheiden RE is bepaald welke bodemfunctieklasse maatgevend moet worden geacht 

voor de bodemfunctiekaart. In principe is dit het meest gevoelige gebruik, tenzij dit slechts een 

beperkt deel (<10% totale oppervlak) uitmaakt van de RE. Zover het gaat om braakliggende 

terreinen, is de beoogde bestemming op de kortere termijn (binnen 4 jaar) maatgevend geacht. 

Omdat functieklassen per RE worden toegekend, is de bodemfunctiekaart niet volledig 

passend op de vigerende bestemmingsplannen. Bedrijfskavels in woongebieden op kleine 
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bedrijventerreinen binnen RE’s met vooral woonfuncties en/of openbaar groen, vallen binnen 

de bodemfunctieklasse wonen. Omgekeerd kan een volledig verhard/bebouwd gebied vallen 

onder functie industrie, hoewel een deel van de hoogbouw ook wordt benut als woongebouw 

(Wilhelminapier).  

5.5 Het statistische onderzoek en de kwaliteit per Ruimtelijke Eenheid 

 
Op basis van het in 2002 uitgevoerde historische onderzoek is een eerste inschatting gemaakt 

van de kwaliteit van alle RE’s. Deze is gebruikt als basishypothese voor een nadere 

beoordeling van (de betrouwbaarheid) van het statistische onderzoeksresultaat. Daarnaast is 

ook de eerdere zonering en de hieraan ten grondslag liggende statistiek bij deze beoordeling 

betrokken. 

 

Per RE zijn uit het bodeminformatiesysteem ROBIS van Gemeentewerken Rotterdam alle 

bodemdata verzameld over de periode 2000 t/m 2007. Voor het havengebied is dit ook gedaan 

voor alle beschikbare bodemdata in SOQUMAS, het bodeminformatiesysteem van het 

Havenbedrijf Rotterdam.  

 

Om het effect van puntbronverontreinigingen op de dataset zoveel mogelijk te verkleinen, zijn 

alle bodemdata uit nadere onderzoeken, saneringsonderzoeken en saneringsverslagen niet 

opgenomen in de datasets. Wel opgenomen zijn de bodemdata uit verkennende, oriënterende 

en bijzondere inventariserende onderzoeken. Daarnaast zijn de data van het exotenonderzoek 

opgenomen in de datasets. Er is verder gecontroleerd op clustervorming en in duidelijke 

gevallen rekening gehouden met uitbijters als gevolg van puntbronnen. 

 
De verkregen data zijn als volgt bewerkt: 

• op basis van de aan boorpunten gekoppelde geografische coördinaten zijn alle data 
gesorteerd per onderscheiden RE; 

• alle data zijn gesorteerd naar bovengrond (gemiddelde bemonsteringsdiepte < 1 m-mv) 
en ondergrond (gemiddelde bemonsteringsdiepte tussen 1 en 2 m-mv); 

• alle meetdata zijn met de geldende correctieformules omgerekend naar 
standaardbodem (10% humus, 25% lutum) op basis van het gemeten humus- en 
lutumgehalte (schatting op basis van textuurbeschrijving was niet meer nodig); 

• hierbij is voor meetwaarden beneden de meetgrens 70% van de bepalingsondergrens 
ingevoerd voor het berekenen van de naar standaardbodem gecorrigeerde waarde; 

• de gecorrigeerde data zijn op grootte gesorteerd, zodat de volgende grootheden 
konden worden bepaald: minimum en maximum, het rekenkundige gemiddelde, 
standaarddeviatie, en de volgende percentielwaarden: P-50 (mediaan), P-80, P-90, 
P95; 

• de P-80 is getoetst aan de (lokale) maximale waarden, zodat per bodemlaag kon 
worden bepaald tot welke bodemkwaliteitsklasse de RE moet worden gerekend.  

 
Er is opnieuw gekozen voor de 80-percentielwaarde als maatgevende statistische waarde voor 

de bodemkwaliteit om de volgende redenen: 

• deze percentielwaarde is relatief weinig gevoelig is voor uitbijters, zodat deze ook bij 
20 datasets nog met een redelijke betrouwbaarheid kan worden bepaald; 

• het risico beperkt (tot 20% kans) op hergebruik van grond, die vuiler is dan ingeschat 
op basis van de toegekende zonering; 

• uit in 2002 verricht onderzoek door TNO is gebleken dat de kans op overschrijding van 
de interventiewaarde kleiner is dan 5% als de (lokale) maximale waarde wonen groter 
is dan de 80-percentielwaarde.  

 

Als het vermoeden bestaat dat een vrijkomende partij grond schoner is dan op grond van de 

bodemkwaliteitskaart wordt ingeschat, bijvoorbeeld omdat een verkennend onderzoek op de 
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herkomstlocatie dit indiceert, kan alsnog gekozen worden voor een partijkeuring, die de 

werkelijke kwaliteit betrouwbaar weergeeft. 

 

De indeling in bodemkwaliteitsklassen in als volgt: 

 
 

Bodem(functie)klasse Bodemkwaliteitsklasse Maatgevende kwaliteit 

natuur: 

- natuurgebieden 

- ecologische verbindingen 

schoon (natuur) P-80 < (L)AW 

landbouw: 

- landbouwgebieden 

- volks- en moestuinen 

zeer licht verontreinigd 

(landbouw) 

(L)AW < P-80 < LMW-

bagger/landbouw 

wonen: 

- wonen met tuin 

- kinderspeelplaatsen 

- groen met natuurwaarden 

licht verontreinigd 

(wonen) 

LMW-bagger/landbouw < P-80  

< (L)MW-wonen 

lintbebouwing zeer variabel 
P-80 < (L)AW à  

P-80 > (L)MW-industrie 

industrie: 

- overig groen 

matig verontreinigd 

(industrie) 

(L)MW-wonen < P-80 <  

(L)MW-industrie 

infrastructuur: 

- hoofdwegen 

- spoorlijnen 

variabel/onbekend P-80 < (L)MW-industrie 

niet ingedeeld 
sterk verontreinigd (niet 

geschikt) 

P-80 > I-waarde  

en/of (L)MW-industrie 

(L)AW (lokale) achtergrondwaarde 

LMW-bagger/landbouw lokale maximale waarde functieklasse ‘landbouw (en bagger op de 

kant) 

(L)MW-wonen (lokale) maximale waarde functieklasse wonen 

(L)MW-industrie (lokale) maximale waarde functieklasse industrie 

I-waarde interventiewaarde 

 
De toegekende bodemkwaliteitsklasse aan een RE kan afwijken van die op de voorgaande 

bodemkwaliteitskaart om een of meerdere redenen: 

• de dataset wijkt belangrijk af van de eerder gebruikte dataset, omdat deze uitgebreider 
en daarmee (veel) betrouwbaarder is dan de oude; 

• de normering is gewijzigd en/of eerder niet in de statistische analyse meegenomen 
stoffen blijken maatgevend te zijn voor de kwaliteit; 

• omdat bodemonderzoek veelal plaatsvindt voordat er sprake is van grondverzet en/of 
bodemsanering en/of ophogingen is de bodemkwaliteit significant veranderd (schoner 
geworden) ten opzichte van wat de dataset aangeeft; 

• effecten van clustering en/of uitbijters zijn in het verleden onvoldoende onderkend, 
zodat hierop alsnog gecorrigeerd moet worden. 

 

Gezien het zeer brede stoffenpakket en de zeer grote aantallen beschikbare data, konden alle 

RE’s worden gezoneerd. Voor de meeste RE’s zijn veel meer datasets beschikbaar dan het 

voorgeschreven minimale aantal van 20. Dit is mede het gevolg van het feit dat ook de meeste 

bodemrapporten, uitgevoerd in opdracht van niet gemeentelijke diensten en particuliere 

opdrachtgevers zijn ingevoerd in ROBIS. Voor het havengebied zijn in SOQUMAS ook alle 

bodemrapporten beschikbaar, die niet in het kader van een bouwvergunningenaanvraag en/of 

een melding Wet bodembescherming zijn voorgelegd aan de DCMR. 

 

Vergeleken met de geactualiseerde historische informatie, en de daaruit volgende eerste 

inschatting van de bodemkwaliteit, kan er sprake zijn van significante verschillen. Per RE is 
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daarom overwogen of de statistische informatie moet worden gecorrigeerd vanwege specifieke 

historische informatie.  

 
Beoordeling historische informatie: 

Historische informatie kan onvoldoende betrouwbaar zijn om een of meerdere van de volgende 

redenen: 

• er bestaat onvoldoende inzicht in bodemverontreinigende processen (voorbeeld: 
Sportdorp); 

• er is wel voldoende inzicht in de processen, maar de gevolgen voor de bodemkwaliteit 
kunnen niet goed worden ingeschat (bermen Rijkswegen, spoorlijnen); 

• er bestaat te weinig inzicht in de wijze van bouwrijp maken en de hierbij toegepaste 
(bodem)materialen (voorbeeld: delen van de deelgemeente Charlois); 

• na het opbrengen van een (schone(-re)) ophooglaag is deze vermengd geraakt met de 
verontreinigde ondergrond (voorbeeld: Schiemond); 

• de beschikbare informatie wijst op sterke variaties in bodemkwaliteit tussen kavels 
(bebouwingslinten). 

 

Historische informatie kan om diverse redenen ook zeer betrouwbaar zijn: 

• er is in het (recente) verleden een grootschalige (leeflaag)sanering uitgevoerd 
(voorbeeld: Kop van Zuid); 

• er is bouwrijp gemaakt met (tenminste 1 meter) zand, met zekerheid schoon omdat 
deze uit een primaire winning afkomstig is (voorbeelden: Prinsenland, Nesselande, 
Maasvlakte); 

• het gevolg van een bodemverontreinigend proces is zeer goed in te schatten 
(voorbeeld: opspuitingen onderhoudsbagger uit het havengebied tussen 1955 en 
1980); 

• een oorspronkelijk schoon agrarisch gebied is met zekerheid bouwrijp gemaakt 
volgens de cunetmethode, waarbij schoon zand is gebruikt in de straatcunetten 
(voorbeeld: Boomgaardshoek). 

 
Beoordeling statistische informatie: 

Statistische gegevens kunnen onvoldoende representatief/betrouwbaar zijn om de volgende 

redenen: 

• er is sprake van clustering van bodemdata uit een niet representatief deel van de RE; 

• er is sprake van een zodanig groot effect van puntbronnen, dat de 80-percentielwaarde 
van de dataset verhoogd is (voorbeeld: IJsselmonde: P-80 barium verhoogd door 
vroegere olie winplaatsen); 

• analyses blijken verhoogd door natuurlijke oorzaken (leemgronden: nikkel), en/of een 
verhoogde bepalingsondergrens door matrixstoringen (veengronden: minerale olie); 

• de meeste metingen liggen onder een bepalingsondergrens, die hoger is dan de 
normwaarde, waaraan moet worden getoetst (voorbeeld: seleen); 

• door bodemsaneringen en/of ophogingen en/of ander grondverzet is de bodemkwaliteit 
veranderd; 

• de dataset uit SOQUMAS heeft een geheel ander statistisch karakter dan die uit 
ROBIS (havengebied).  

 

Er zijn geen RE’s, waarvoor sprake is van te weinig datasets en darmee onbetrouwbaar 

bepaalde 80-percentielwaarden. 

 

Redenen, waarom statistische data juist zeer betrouwbaar kunnen te zijn: 

• er zijn veel meer dan het minimaal vereiste aantal datasets aanwezig, dat wil zeggen 
meer dan 100, gelijkmatig verspreid over de gehele RE; 

• er zijn veel bodemanalyses aanwezig, die statistisch zijn geïnterpreteerd met Kriging-
technieken ten behoeve van een gedetailleerde bodemkwaliteitskaart (voorbeeld: 
Schiehaven/Mullerpier; 

• er is sprake van grootschalige ophogingen met hergebruiksgrond, die voorafgaand aan 
het hergebruik per partij is gekeurd (voorbeeld: Nieuw Terbregge). 
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In een aantal gevallen moest het resultaat van het statistisch onderzoek worden bijgesteld 

omdat deze niet voldoende betrouwbaar was en/of uit het historisch onderzoek duidelijk werd 

dat de kwaliteit belangrijk is veranderd. Voor alle RE’s was ruim voldoende informatie 

beschikbaar. 

 

Wel ontbreken de stoffen kobalt en PCB’s in de beschikbare datasets. Omdat deze stoffen 

opgenomen zijn in het nieuwe standaard stoffenpakket, zal in 2010-2011 een aanvullend 

onderzoek plaatsvinden naar de aanwezigheid van deze stoffen in de Rotterdamse bodem. 

Verwacht wordt dat slechts in beperkte mate sprake is van verhoogde concentraties, zodat dit 

geen invloed zal hebben op de zonering op bodemkwaliteit. Naar verwachting hoeven de 

bodemkwaliteitskaarten dus niet te worden aangepast. 

 

Wel zal voor de nieuwe deelgemeente Rozenburg via specifiek bodemonderzoek een nieuwe 

dataset moeten worden opgebouwd ten behoeve van een herziene bodemkwaliteitskaart 

conform de nieuwe eisen. Dit omdat in de afgelopen vier jaar weinig bouwplannen zijn 

uitgevoerd in Rozenburg en daarmee veel te weinig bodemonderzoeken beschikbaar zijn voor 

een dataset van voldoende omvang. 

5.6 De bodemtoepassingskaart 

 
De toepassingskaart is gebaseerd op zowel de bodemfunctiekaart als de bodemkwaliteitskaart 

voor de bovengrond. De strengste van de twee kaartbeelden is maatgevend voor de 

toelaatbare kwaliteit toe te passen grond: 

• er moet worden voldaan aan het stand-still-principe, dat wil zeggen schone grond moet 
schoon blijven en verontreinigde grond mag niet vuiler worden door toepassing van 
partijen grond uit een vuilere RE; 

• De toegepaste kwaliteit grond met duurzaam geschikt zijn voor de bodemfunctieklasse, 
die aan de betreffende RE is toegekend. 

 

In de meeste vooroorlogse stadswijken kan daarmee grond, die voldoet aan de kwaliteitsklasse 

wonen (licht verontreinigd), worden toegepast. In veel naoorlogse wijken kan alleen schone 

grond (kwaliteitsklassen natuur) of zeer licht verontreinigde grond (kwaliteitsklasse landbouw) 

worden toegepast. 

 

Voor onderhoudsbagger uit watergangen geldt gebiedsspecifiek beleid. Zolang deze voldoet 

aan de Lokale Maximale Waarde (LMW-)bagger/landbouw, kan deze overal worden 

hergebruikt als droge bodem, hetzij na rijping in een depot, hetzij door het direct nat op de kant 

te zetten. Als de LMW-bagger/landbouw wordt overschreden, gelden de generieke 

toepassingsregels, zoals vastgelegd op de bodemtoepassingskaart. 

 

Voor hergebruik van gerijpte onderhoudsbagger uit havenbekkens of de rivier(mond) op land in 

het westelijke havengebied (Europoort, Maasvlakte I en II) is een afwijkend normenkader 

(LMW-bagger/haven) ontwikkeld. Deze gebieden zijn daarom gearceerd aangegeven op de 

bodemtoepassingskaart. 
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