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De Volkskrant kopt op 11 maart 2009

Wat ging vooraf:. kamervragen. onderzoek. onrust omwonenden. ...

Wat kwam:. commissie Verheijen. ambtelijke werkgroepen. ...
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Wat is bodembeheer anno 2009 ?

Enkele vertrekpunten in rijksbeleid bodembeheer: . duurzaam benutten van de ondergrond. functiegericht. risico-benadering

TNO/Deltares stelde vraagtekens bij ‘duurzaam’ met betrekking tot 
verondiepen van zandwinputten
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Wat is anders in het TNO-rapport van 2006?

TNO-benadering:

. het is niet allemaal zware ondoorlatende klei. eigenschappen uiterwaarden: bodem ipv bagger. vraagteken: sulfide-vastlegging in zoet NL. belangrijk: sorptiecapaciteit neemt af (Fe-oxides en sedimentair 
organisch materiaal verdwijnen). Rijn-uiterwaarden kalkhoudend / Maas-uiterwaarden meestal kalkloos: 
verschil in bodem-pH

BELANGRIJK: DE BODEM VERANDERT BIJ OPSLAG

Conclusie TNO: risico niet goed in te schatten
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Voorbeeld: Wat is de uitloging ?
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Risicobenadering versus voorzorgsprincipe ?

Denklijn:

Als de risico’s niet goed bekend zijn, dan is meer voorzorg nodig

Omgaan met onzekerheden bij antropogene activiteiten door:. monitoring --> wel/geen curatieve maatregelen. preventieve maatregelen  --> voorkomen. onderzoek  --> beter inzicht in werkelijk risico
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Waarom verschillende diepe plassen ?

Diepe plas langs grote rivier, die

draineert

infiltreert

Diepe ‘geïsoleerde’ plas

Bedreigde objecten ?
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Diepe plassen langs de grote rivieren
(zonder binnendijkse bedreigde objecten)
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Berging vs. autonome situatie

Commissie aanbevelingen:

Is sprake van stand still ?

Uitzonderingsbepaling in 
Europese Grondwaterrichtlijn
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Wat gaat er in geïsoleerde diepe plassen ? 

droog 

naar 

nat

droog 
naar 

droog

ba
nd

br
ee

dt
e

vo
or

sp
el

lin
g

nat 

naar 

nat

Uitloging en Normstelling: 
voorspellen van nauwkeurig tot onzeker

ADVIES:
DENK AAN 
VOORZORG 

Maak onderscheid:  G/Wonen + B/Klasse A vs. G/Industrie en B/Klasse B

niet stabiel
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Waarom anders voor arseen ?

Motieven

• arseen kan heel mobiel zijn in grondwater

• gedrag in ondergrond is complex

• uitloging gunstig bij opslag droge grond in natte 
condities
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Ook belangrijk: nutriënten

Bagger en grond: getoetst op zware metalen en organische micro’s

maar ... hoe zit het met de nutriënten ?

Opslag kan NH4 en PO4 vrijmaken --> eutrofiëring ?
Bedenk: er komt NH4 uit vuilstorten

Wat gebeurt:. tijdens het storten in het oppervlaktewater. na afloop in het grondwater en belasting door kwel

Aanbeveling: Monitoren tijdens verondiepen en P-arme afdeklaag
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Geïsoleerde diepe plassen liggen wel in grondwater

Prevent and limit (EU GWR):
Is sprake van een verwaarloosbare toevoeging ?



Wat is de gelijkenis tussen
een auto 

en 
een geïsoleerde diepe plas

?
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Eén auto geeft geen files …
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Dit is een grondwaterlichaam

Wat is een verwaarloosbare toevoeging ?
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5 juni 2009: de commissie Verheijen is klaar

Ga door naar
De Handreiking en 

De Circulaire

En vergeet niet: 
meten is weten --> ga meten
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Bedankt voor uw aandacht
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