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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In dit rapport is de onderbouwing en verantwoording opgenomen van het nieuwe beleid 
ten aanzien van hergebruik van grond en baggerspecie als bodem zoals opgenomen in 
de bodembeheernota (1 juli 2010, versie 08). 
De aanleiding van het opstellen van het nieuwe bodembeleid is het Besluit 
bodemkwaliteit dat per 1 januari 2008 in werking is getreden voor het toepassen van 
grond en baggerspecie in oppervlaktewater en per 1 juli 2008 voor het toepassen van 
grond en baggerspecie op de landbodem. 
 
De nieuwe beleidsregels zijn opgenomen in de bodembeheernota; de aanleiding, 
achtergronden en het totstandkomen voor de nieuwe regels staan in deze rapportage 
beschreven. Ook de verantwoording van de gekozen lokale normen is onderdeel van dit 
rapport. De inhoud van dit rapport is bedoeld als onderbouwing bij de bestuurlijke 
vaststelling van het bodembeleid. 

1.2 Leeswijzer 

In deze verantwoordingsrapportage komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• ruimtelijke ontwikkelingen in de regio; 
• grond- en baggeropgave voor komende ca. 5 jaar; 

• methodiek totstandkomen bodemkwaliteitskaarten; 

• onderbouwing gebiedsspecifiek beleid en gekozen lokale maximale waarden; 

• management samenvatting t.b.v. bestuurlijke vaststelling. 
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2. GEBIEDSBESCHRIJVING  

2.1 Regio Zuid-Holland Zuid 

De regio Zuid-Holland Zuid bestaat uit drie subregio's: Hoeksche Waard, Drechtsteden 
(inclusief Dordrecht) en Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. Binnen de regio bevinden 
zich 19 gemeenten (Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, 
Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-
Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, 
Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht). 
Daarnaast zijn er twee waterschappen actief in de regio. De Hoeksche waard en de 
gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, vallen binnen het 
beheergebied van het Waterschap Hollandsche Delta; De Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden en de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht binnen het 
beheergebied van het Waterschap Rivierenland. 

2.2 Bodemgebruik en -kwaliteit 

De regio is qua bodemgebruik en bodemhistorie zeer divers:  

• De subregio Hoeksche Waard is een nationaal landschap met in het zuiden een 
agrarisch gebied (akkerbouw), met ruimte voor natuur en recreatie, en in het 
noorden een bedrijvigheid en industriële ontwikkelingen.  

• De subregio Drechtsteden bestaat voornamelijk uit stedelijk gebied en kenmerkt zich 
door de ligging aan water. Daarnaast bevat deze subregio een aantrekkelijk 
buitengebied (o.a. de Sliedrechtse Biesbosch).  

• De subregio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden is een karakteristiek 
veenweidegebied dat overgaat in een rivierengebied. Het is een wijds en vlak 
landschap waarvan de zuidzijde volledig bebouwd is en de rest voornamelijk een 
agrarische functie heeft (veeteelt).  

 
In een groot deel van de regio is sprake van historische diffuse verontreinigingen, 
soms tot boven de interventiewaarde. Hierbij moet gedacht worden aan oude 
stadskernen (zoals de gemeente Dordrecht, Gorinchem, Zwijndrecht  en Leerdam) met 
een specifieke bodemproblematiek afkomstig van jarenlange menselijke- en 
bedrijfsmatige activiteiten. Daarnaast zijn er veel historische dorpskernen en is er veel 
lintbebouwing aanwezig in de regio. Ook is er sprake van ophooglagen, die in het meer 
recente verleden (20e eeuw) zijn opgebracht ten behoeve van grootschalige 
woningbouw en de aanleg van industrie- en bedrijfsterreinen. Het gebruikte materiaal is 
vaak licht verontreinigd. Tot slot kent de regio een groot landelijk gebied. Diffuse 
verontreinigingen in het landelijk gebied zijn voornamelijk een gevolg van voormalig 
bestrijdingsmiddelengebruik in boomgaarden. 

2.3 Ruimtelijke ontwikkelingen 

De mate van dynamiek verschilt per subregio en zelfs op gemeentelijk niveau. De 
meeste ontwikkelingen vinden plaats in de Drechtsteden en de stedelijke kernen van 
Gorinchem en Leerdam. In de dorpskernen en bijbehorende lintbebouwingen zijn de 
ontwikkelingen beperkt. Wel zijn er een aantal grootschalige uitbreidingen gepland 
(woningbouw en bedrijventerreinen). In het overige, voornamelijk landelijke gebied, 
zullen de ruimtelijke ontwikkelingen zich vooral beperken tot 
natuurontwikkelingsprojecten.  
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2.4 Grond en baggeropgave 

Informatie met betrekking tot hoeveelheden grond- en baggerstromen bij toekomstige 
projecten is slecht beschikbaar. Vaak is er pas zicht op de hoeveelheden vlak voor de 
fase van uitvoering; vandaar dat is geprobeerd de grond- en baggeropgave op 
gemeentelijk niveau voor de komende ca. vijf jaar af te leiden van hoeveelheden uit 
ondermeer bestekken die in het verleden zijn uitgevoerd. Helaas is deze informatie 
veelal slecht ontsloten c.q. beschikbaar binnen de diverse gemeenten en geven de 
getallen die zijn verzameld slechts een indicatie van verwachte hoeveelheden binnen de 
regio.  
 
In de gemeente Dordrecht is op haar verzoek een intensieve inventarisatie uitgevoerd 
naar de grondstromen middels het interviewen van projectleiders van toekomstige 
projecten. Hierdoor is een meer betrouwbaar beeld verkregen van de omvang van de 
grondstromen. In bijlage 2 zijn de werkelijk aangeleverde getallen per gemeente 
opgenomen afkomstig uit de inventarisaties. 
 
De ontvangen inventarisaties grond en baggerstromen zijn geëxtrapoleerd om inzicht te 
verkrijgen in vraag en aanbod over een periode van ca. 5 jaar. Dit is ook de termijn 
waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van de bodemfunctiekaarten in de 
regio.  
 
Kijkend naar de totale regio kan het volgende worden samengevat: 
Grond en bagger afkomstig van gemeenten 
In de regio is een grondtekort van ca. 600.000 m3 over een periode van 5 jaar. Er komt 
ca. 170.000 m3 baggerspecie vrij binnen de gemeenten die niet direct verwerkt kan 
worden binnen eigen projecten. Aangezien de gemeentelijke opgave slechts een 
extrapolatie is van gegevens over het jaar 2007, en de hoeveelheid aangegeven 
ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende vijf jaar vrij groot is, zijn de getallen zeer 
waarschijnlijk een ruime onderschatting van de werkelijkheid. Vermoedelijk is sprake van 
een grondoverschot. 
Grond en bagger afkomstig van waterschappen 
De baggeropgave van de waterschappen Hollandsche Delta en Rivierenland is beter 
ontsloten. Er is een goed beeld verkregen van de totale toekomstige baggeropgave in 
de drie subregio's. In de periode 2008-2015 komt 780.000 m3 grond vrij van 
verschillende fysische kwaliteiten. Het overgrote deel hiervan is (dijken)klei. In totaal is 
ca. 3.000.000 m3 grond nodig waarvan ca. 2.000.000 m3 (dijken)klei. In totaal komt 
550.000 m3 baggerspecie vrij waarvan 380.000 m3 afkomstig uit stedelijk onderhoud. 
 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat er een groot tekort is aan grond, met name aan 
(dijken)klei. Er komt tevens een aanzienlijke hoeveelheid baggerspecie vrij die niet direct 
kan worden verwerkt of verspreidt. In bijlage 3 zijn de hoeveelheden grond en 
baggerspecie afkomstig van de waterschappen opgenomen. 
 
Deze inventarisaties hebben er ondermeer toe geleid dat verruiming van normen en het 
creëren van toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie in de regio 
noodzakelijk is. Dit is de basis geweest  voor het gebiedsspecifieke bodembeleid.  
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3. GEBIEDSSPECIFIEK BODEMBELEID   

 

Het beleid zoals opgenomen in de bodembeheernota is gebaseerd op het nieuwe 
beleidskader voor het toepassen van grond en baggerspecie: het Besluit bodemkwaliteit.  
Het Besluit bodemkwaliteit bevat enerzijds landelijke, generieke regels voor het als 
bodem toepassen van grond en baggerspecie. Anderzijds biedt het Besluit lokale 
bodembeheerders de mogelijkheid om af te wijken van deze landelijk gestelde regels 
zodat men het bodembeleid optimaal kan laten aansluiten op de regionale situatie. Dit 
wordt gebiedsspecifiek beleid genoemd.  
 
De regio Zuid-Holland Zuid heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
gebiedsspecifiek beleid op te stellen. In dit hoofdstuk is de aanleiding en totstandkoming 
van dit gebiedsspecifieke beleid beschreven. Daarnaast is de onderbouwing en 
verantwoording van het beleid opgenomen alsmede de uit het beleid voortvloeiende 
chemische bodemkwaliteitsnormen.  

3.1 Aanleiding gebiedsspecifiek beleid 

Uit de inventarisatie van de grond- en baggerstromen in de regio blijkt dat er de 
komende jaren een overschot aan vrijkomende grond en baggerspecie is te verwachten 
(zie hoofdstuk 2). Voor dit overschot aan licht verontreinigde grond en baggerspecie zijn 
(nog) geen afzetlocaties voorzien. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kunnen 
afzetlocaties zijn voor dit overschot aan grond en baggerspecie. Het generieke beleid 
van het Besluit bodemkwaliteit biedt hier echter onvoldoende ruimte voor. Zo vinden veel 
van de nieuwe ontwikkelingen plaats in het schone buitengebied van de regio waar, 
conform het generieke beleid, alleen schone grond of baggerspecie (klasse AW2000) 
mag worden toegepast.  
 
Het generieke beleid stelt daarnaast dat de toepassingseis voor grond of baggerspecie 
op een locatie bepaald wordt door de strengste van de bodemkwaliteit en het 
bodemgebruik ter plekke. Uit een vergelijking van de actuele bodemkwaliteit met de 
diverse gebruiksfuncties blijkt echter dat deze in de regio niet overal op elkaar 
aansluiten. In een deel van het landelijk gebied, waar de gebruiksfunctie 
landbouw/natuur is, valt de ontvangende bodem bijvoorbeeld net in de generieke 
kwaliteitsklasse wonen. Het gevolg hiervan is dat alle grond die uit dit gebied vrijkomt 
niet opnieuw binnen ditzelfde gebied mag worden toegepast. Ook binnen het stedelijk 
gebied komen gebieden voor waar de actuele bodemkwaliteit niet aansluit bij de 
gebruiksfunctie van de bodem.  
 
De actuele bodemkwaliteit en het functioneel gebruik van de bodem zijn weergegeven 
op kaarten (bijlagen 2, 3 en 4 van de beheernota; de kaarten zijn digitaal beschikbaar 
via de Milieudienst Zuid-Holland Zuid). De wijze waarop deze kaarten tot stand zijn 
gekomen, is beschreven in bijlage 4 van dit rapport.  
 
Geconcludeerd kan derhalve worden dat de generieke grenzen van de 
bodemkwaliteitsklassen, passend bij het type bodemgebruik, onvoldoende ruimte bieden 
om alle vrijkomende grond- en baggerstromen binnen de regio te bestemmen. Zonder 
gebiedsspecifiek beleid wordt het te verwachten overschot aan grond en baggerspecie 
dan ook groter. 
Kortom, het volgen van generiek beleid leidt ertoe dat veel grond en baggerspecie uit de 
regio geëxporteerd moet worden, omdat er geen afzetruimte binnen de regio is. Dit leidt 
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tot hoge verwerkingskosten (transportkosten, kosten voor tijdelijke opslag en mogelijk 
reinigings- en stortkosten) en onnodig gebruik van primaire grondstoffen.  
Omdat daarnaast de bodemkwaliteitskaart niet altijd als bewijsmiddel voor de 
milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende grond kan dienen (zie hoofdstuk 8 van 
de bodembeheernota), moet vaak onderzoek naar de chemische kwaliteit worden 
uitgevoerd. Ook dit brengt extra kosten met zich mee.  
 
Wil de regio Zuid-Holland Zuid haar beleidsdoelstelling:  
"om zoveel mogelijk grond en baggerspecie binnen de regio als bodem te kunnen 
hergebruiken zonder daarmee het duurzaam functioneel gebruik van de bodem te 
belemmeren",  
behalen, dan is gebiedsspecifiek beleid noodzakelijk. Hiermee kan namelijk meer ruimte 
worden gecreëerd voor de afzet van grond en baggerspecie binnen de regio waardoor 
kosten worden bespaard en onnodig gebruik van primaire grondstoffen wordt 
tegengegaan. Dit is de essentie van duurzaam bodembeleid. 

3.2 Proces en communicatie 

Het gebiedsspecifieke bodembeleid is door middel van een intensief proces tot stand 
gekomen. Naast de inhoudelijke werkzaamheden is veel aandacht besteed aan 
communicatie. Niet alleen voor de betrokken gemeenten en waterschappen, maar ook 
voor externe betrokkenen zoals bestuurders van de land- en tuinbouworganisatie LTO, 
agrarische loonbedrijven vertegenwoordigd in de Cumela, grondbanken, makelaars en  
ontwikkelaars. Alle partijen zijn uitgenodigd op regiodagen om verschillende 
beleidsscenario's en -opties te bespreken en bediscussiëren. Met deze doelgroep is het 
onderhavige beleid tot stand gekomen en zorgt voor draagvlak bij de toekomstige 
gebruikers van het bodembeleid.  
Het gevolgde proces, de communicatie en regiodagen is uitgebreider beschreven in 
bijlage 1 van deze verantwoordingsrapportage. 

3.3 Concrete invulling van het gebiedsspecifieke beleid 

In overleg met de Milieudienst, de gemeenten en waterschappen zijn de beleidswensen 
besproken voor het binnen de regio Zuid-Holland Zuid creëren van meer 
afzetmogelijkheden voor licht verontreinigde grond en baggerspecie.  
Dit heeft ertoe geleid dat binnen de regio gebiedsspecifiek beleid is afgeleid voor: 
1. Aanleggen toekomstige bedrijventerreinen / industrieterreinen (> 2 ha); 
2. Toepassen industriegrond op bestaande bedrijven-/industrieterreinen; 
3. Aanleggen nieuwe woongebieden in de Hoeksche Waard (> 2 ha); 
4. Hergebruik binnen wegbermen; 
5. Oude woonwijken gemeente Dordrecht, Gorinchem, Zwijndrecht en Leerdam; 
6. Landelijk gebied Hoeksche Waard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (ALV) en 

Drechtsteden; 
7. Verruimd toepassingsbeleid ongerijpte baggerspecie; 
8. Natuurontwikkeling op licht tot sterk verontreinigde grond. 
 
In de navolgende paragrafen is de toelichting op en de verantwoording van het 
bovengenoemde gebiedsspecifieke beleid puntsgewijs beschreven.  
 
Daar waar van toepassing zijn de uitkomsten van een risicobeoordeling opgenomen. Het 
Besluit bodemkwaliteit schrijft namelijk voor dat bij het opstellen van gebiedsspecifiek 
beleid, waarbij een verslechtering van de actuele bodemkwaliteit wordt toegestaan, een 
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risicobeoordeling moet worden uitgevoerd. Dit om uit te sluiten dat de gekozen lokale 
maximale waarden geen belemmering opleveren voor het specifieke gebruik van de 
bodem ter plaatse. Deze risicobeoordeling is uitgevoerd met de landelijk voorgeschreven 
applicatie Risicotoolbox. Deze applicatie berekent voor de gekozen lokale maximale 
waarden de eventuele risico´s voor de verschillende vormen van bodemgebruik.  
 

3.3.1 Aanleggen toekomstige bedrijventerreinen / industrieterreinen (> 2 ha) 

Binnen de hele regio Zuid-Holland Zuid geldt, voor toekomstige bedrijven- en 
industrieterreinen met een minimale omvang van 2 hectare (20.000 m2), een ontheffing 
van de kwaliteitstoets van de ontvangende bodem. Dit betekent dat op deze terreinen, 
ongeacht de kwaliteit van de ontvangende bodem, grond of baggerspecie mag worden 
toegepast van maximaal de generieke kwaliteitsklasse industrie. 
 
Voorwaarde hierbij is wel dat de grond of baggerspecie die wordt toegepast afkomstig is 
uit de in paragraaf 1.3 van de bodembeheernota aangegeven regio. Wordt voor de 
aanleg van het bedrijven- of industrieterrein grond of baggerspecie van buiten de regio 
aangevoerd, dan dient van de generieke toepassingseisen te worden uitgegaan. 
 
Er is er bewust voor gekozen om de vrijstelling van de kwaliteitstoets van de 
ontvangende bodem niet voor alle nieuwe bedrijven- of industrieterreinen toe te staan. 
Door voor het toekomstige terrein een ondergrens te stellen aan de oppervlakte  
(2 hectare) is de kans klein dat het terrein op korte termijn een andere gebruiksfunctie 
krijgt (waarvoor strengere bodemkwaliteitseisen gelden). Daarnaast wordt hiermee 
voorkomen dat in de schone buitengebieden een lappendeken van verschillende 
bodemkwaliteiten ontstaat. 
 
Gebruiksrisico’s 
De bedrijven- en industrieterreinen zullen voornamelijk worden aangelegd in het schone 
buitengebied. Door toe te staan dat hier grond en baggerspecie van maximaal de klasse 
industrie wordt toegepast, wordt lokale verslechtering van de actuele bodemkwaliteit 
geaccepteerd. Voor de kwaliteitsklasse van de grond of baggerspecie die maximaal mag 
worden toegepast, wordt echter aangesloten bij de maximale waarden van de generieke 
kwaliteitsklasse industrie. Dit betekent dat er bij deze milieuhygiënische kwaliteit, en 
binnen deze gebruiksfunctie, geen humane of ecologische risico's optreden. De 
contactmogelijkheden met de bodem zijn namelijk gering en de ecologische waarde van 
een bedrijven- of industrieterrein is laag. Het uitvoeren van een risicobeoordeling met de 
Risicotoolbox is derhalve niet noodzakelijk.  

3.3.2 Toepassen industriegrond op bestaande bedrijven-/industrieterreinen 

Naast het in paragraaf 3.3.1 beschreven beleid om ter plaatse van nieuw aan te leggen 
bedrijven- en industrieterreinen klasse industriegrond toe te staan, is er een behoefte om 
vrijkomende grond die voldoet aan de generieke kwaliteitsklasse industrie ook toe te 
passen op bestaande bedrijven- en industrieterreinen. Het gaat hierbij om bestaande 
bedrijven- en industrieterreinen met een bodemkwaliteit die voldoet aan de generieke 
klassen wonen of landbouw/natuur(schoon).  
 
Indien het toepassen van sterker verontreinigde grond binnen schonere zones zonder 
regulering zou worden toegestaan, zal de bodemkwaliteit van de zone na verloop van 
tijd verslechteren door de opmenging met vuilere grond. Hierdoor kan de grond in de 
toekomst minder hoogwaardig worden toegepast, hetgeen een onwenselijke gevolg is. 
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Ook zou de ongeregelde toepassing van vuilere grond de juistheid van de 
bodemkwaliteitskaart in gevaar brengen. 
Om dit te voorkomen mag grond en baggerspecie met de kwaliteitsklasse industrie op 
alleen op schonere bedrijfsterreinen worden toegepast onder de volgende voorwaarden: 

• de hoeveelheid toe te passen grond of baggerspecie dient minimaal 200 m3 
aaneengesloten in het werk te bedragen met een minimale dikte van 0,5 
meter; 

• als de toe te passen partij grond of baggerspecie visueel weinig afwijkt van 
de ontvangende bodem moet geotextiel worden aangebracht om de 
scheiding duidelijk te maken. 

• de toepassing moet gemeld worden bij de milieudienst Zuid-Holland Zuid 
overeenkomstig de voorwarden zoals beschreven in paragraag 10.1 van de 
bodembeheernota. 

• het toepassen van industriegrond ter plaatse van minder verontreinigde 
industrieterreinen is niet toegestaan ter plaatse van bedrijfswoningen of 
tuinen van bedrijfswoningen. 

• als bij een toepassing in bermen en groenstroken een ontsluitingsweg door 
de toepassing loopt, mag de toepassing toch als aaneengesloten worden 
gezien.  

   
Om te voorkomen dat de toepassingen een verslechtering veroorzaken van de algehele 
bodemkwaliteit in de zone, zal de milieudienst de toepassing intekenen en nader 
registeren in het bodeminformatiesysteem als een 'verdachte' locatie. Hierdoor wordt 
gewaarborgd dat bij werkzaamheden in de toekomst gescheiden ontgraving van de 
grond van industriekwaliteit en de overige (schonere) grond kan plaatsvinden . 
 
Gebruiksrisico’s 
De bedrijven- en industrieterreinen zullen voornamelijk worden aangelegd in het schone 
buitengebied. Door toe te staan dat hier grond en baggerspecie van maximaal de klasse 
industrie wordt toegepast, wordt lokale verslechtering van de actuele bodemkwaliteit 
geaccepteerd. Voor de kwaliteitsklasse van de grond of baggerspecie die maximaal mag 
worden toegepast, wordt echter aangesloten bij de maximale waarden van de generieke 
kwaliteitsklasse industrie. Dit betekent dat er bij deze milieuhygiënische kwaliteit, en 
binnen deze gebruiksfunctie, geen humane of ecologische risico's optreden. De 
contactmogelijkheden met de bodem zijn namelijk gering en de ecologische waarde van 
een bedrijven- of industrieterrein is laag. Het uitvoeren van een risicobeoordeling met de 
Risicotoolbox is derhalve niet noodzakelijk.  
 

3.3.3 Aanleggen nieuwe woongebieden in de Hoeksche Waard 

Naast de in paragraaf 3.3.1 genoemde bedrijven- en industrieterreinen geldt binnen de 
subregio Hoeksche Waard ook voor toekomstige woongebieden, met een minimale 
omvang van 2 hectare (20.000 m2), een ontheffing van de kwaliteitstoets van de 
ontvangende bodem. Op deze terreinen mag derhalve, ongeacht de kwaliteit van de 
ontvangende bodem, grond of baggerspecie worden toegepast van maximaal de 
generieke kwaliteitsklasse wonen.  
 
Als voorwaarde geldt dat alleen grond en baggerspecie met de maximale 
kwaliteitsklasse wonen mag worden toegepast, wanneer deze afkomstig is uit de 
subregio Hoeksche Waard.  
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Wordt namelijk grond of baggerspecie van buiten deze subregio aangevoerd, dan dient 
van de generieke toepassingseisen te worden uitgegaan.  
 
Ook voor de toekomstige woongebieden in de subregio Hoeksche Waard geldt een 
minimale oppervlakte van 2 hectare. Hierdoor is op korte termijn geen wijziging van de 
gebruiksfunctie te verwachten en wordt een lappendeken van bodemkwaliteiten in het 
buitengebied voorkomen.  
 
De subregio's Drechtsteden en Alblasserwaard - Vijfheerenlanden willen, bij de aanleg 
van woongebieden op een schone bodem, deze bodem schoon houden. Deze 
subregio's hanteren in dit geval dan ook het generieke beleid.  
 
Gebruiksrisico's 
De nieuwe woongebieden zullen voornamelijk worden aangelegd in het schone 
buitengebied van de subregio Hoeksche Waard. Door toe te staan dat hier grond en 
baggerspecie van maximaal de klasse wonen wordt toegepast, wordt lokale 
verslechtering van de actuele bodemkwaliteit geaccepteerd. Voor de kwaliteitsklasse 
van de grond of baggerspecie die maximaal mag worden toegepast, wordt echter 
aangesloten bij de maximale waarden van de generieke kwaliteitsklasse wonen. Dit 
betekent dat er bij deze milieuhygiënische kwaliteit, en binnen deze gebruiksfunctie, 
geen humane of ecologische risico's optreden. Het uitvoeren van een risicobeoordeling 
met de Risicotoolbox is derhalve niet noodzakelijk.  

3.3.4 Hergebruik binnen wegbermen 

Knelpunt 
Binnen het generieke beleid geldt voor wegbermen de dubbele toets op bodemgebruik 
en bodemkwaliteit, waarbij de strengste van de twee bepalend is voor de 
kwaliteitsklasse van de toe te passen grond of baggerspecie. Dit betekent dat in 
wegbermen buiten de bebouwde kom alleen schone grond of baggerspecie (klasse 
AW2000) toegepast mag worden. Deze wegbermen vallen namelijk in de functieklasse 
landbouw/natuur. 
 
Bekend is dat de wegbermen over het algemeen heterogeen verontreinigd zijn als 
gevolg van verkeersactiviteiten (o.a. olielekkages en depositie van uitlaatgassen) en 
onderhoud (o.a. teerhoudende kleeflagen). Dit blijkt ook uit onderzoek1 waarbij is 
aangetoond dat de gemiddelde bodemkwaliteit ter plaatse van wegbermen in de 
kwaliteitsklasse industrie valt.  
 
Het volgen van het generieke beleid levert in de praktijk dan ook knelpunten op omdat 
alle grond die bij werkzaamheden uit de wegbermen vrijkomt, niet opnieuw binnen de 
wegbermen kan worden toegepast. 

                                                

 
1
 Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan wegbermen en watergangen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

   periode 2006-2010, Witteveen+Bos, GR56-1/doea/002, d.d. 29 maart 2006; 
Bodemkwaliteitskaart wegbermen Hollandse Delta, aanvullend onderzoek en advies besluit 
bodemkwaliteit, Tauw, Projectnummer 4370580, d.d. 22 augustus 2007. 
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Daarom is besloten om voor de wegbermen buiten de bebouwde kom en ter plaatse van 
lintbebouwingen, gebiedsspecifiek beleid af te leiden. Dit specifieke beleid houdt in dat 
vrijkomende grond met een maximale kwaliteitsklasse industrie toegepast mag worden 
in wegbermen waarbij: 
- de wegbermen beschouwd worden als één zone die de functieklasse industrie krijgt 

toegewezen; 
- de dubbele toets van het generieke kader vervalt en alleen de functieklasse (klasse 

industrie) bepalend is voor de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond.  

 

Als extra eis is opgenomen dat door bodemonderzoek de kwaliteitsklasse van de 
vrijkomende bermengrond moet worden aangetoond. De specifieke eisen die aan dit 
bodemonderzoek worden gesteld, zijn opgenomen in de bodembeheernota (paragraaf 
8.2.4). De bij het onderzoek gemeten gehalten mogen de maximale waarden van de 
kwaliteitsklasse industrie (MWI) niet overschrijden. Hiermee wordt voorkomen dat ernstig 
verontreinigde grond elders binnen de wegbermen wordt toegepast.  
 
Opgemerkt wordt dat het beschreven beleid alleen geldig is voor bestaande wegbermen. 
Wegbermen ter plaats van nieuw aan te leggen wegen zijn hiervan uitgesloten. 
Daarnaast gelden voor wegbermen die gelegen zijn binnen de bebouwde kom (incl. 
lintbebouwingen) het toepassingskader uit de toepassingskaart geldt. 
 
Gebruiksrisico's 
Voor de maximale kwaliteitsklasse van de bermengrond die opnieuw mag worden 
toegepast, wordt aangesloten bij de generieke kwaliteitsklasse industrie. Dit is ook voor 
wegbermen acceptabel, omdat ter plaatse van wegbermen de contactmogelijkheden 
met de bodem gering zijn en de ecologische waarde ervan veelal laag. Daarnaast treedt 
binnen wegbermen altijd nieuwe verontreiniging op als gevolg van het verkeer (neerslag 
van verontreiniging uit uitlaatgassen) en door verontreinigde runoff van het wegdek..  
 
Tot de wegberm wordt gerekend een strook van maximaal 10 meter aan beide zijden 
van de weg, tenzij de berm langs de weg eerder wordt onderbroken door een sloot dan 
wel een aangrenzende perceel. Wegbermen langs dijkwegen hebben een ecologische 
functie. Voor deze bermen geldt derhalve voor beide zijden buiten het wegdek een 
strook van maximaal 2 meter. Daarbuiten mag alleen schone grond worden toegepast in 
de wegbermen. 

3.3.5 Oude woonwijken gemeente Dordrecht, Gorinchem, Zwijndrecht en 
Leerdam 

In de regio Zuid-Holland Zuid zijn een aantal woonzones aanwezig waar de actuele 
bodemkwaliteit de generieke maximale waarden voor de functie wonen overschrijdt . 
Dit betreft: 

• de wijken Oude binnenstad, Reeland en Krispijn van de gemeente Dordrecht; 

• de zones Binnenstad en Lingedijk in Gorinchem; 

• het oude centrum van Zwijndrecht;  
• het centrum van Leerdam. 
 
Aangezien de toepassingseis voor grond of baggerspecie volgens het generieke beleid 
bepaald wordt door de strengste van de bodemkwaliteit en de gebruiksfunctie, levert dit 
in de praktijk knelpunten op. Immers, alle grond die binnen deze zones vrijkomt, mag 
niet opnieuw binnen dezelfde zones worden toegepast. 



      

 

13 

 
Risicobeoordeling 
Indien kan worden aangetoond dat de chemische kwaliteit geen risico's oplevert voor het 
specifieke bodemgebruik, kunnen de maximale waarden voor het toepassen van grond 
en baggerspecie worden verhoogd. In plaats van generieke normen gelden dan 
gebiedsspecifieke normen (ook wel Lokale Maximale Waarden genoemd; zie figuur 3). 

 
 

Figuur 3: Lokale Maximale Waarden vs. generiek beleid 

 
Vandaar dat met de Risicotoolbox (RTB) een risicobeoordeling is uitgevoerd. Deze 
risicotoetsen zijn opgenomen in bijlage 5. Uit deze risicobeoordeling blijkt dat zich, bij 
hergebruik van grond binnen de zones, humane en ecologische risico's kunnen 
voordoen. Daarnaast is er sprake van enige heterogeniteit binnen de zones. Dit is de 
reden dat het niet zomaar is toegestaan om vrij grondverzet te plegen binnen deze 
zones (zie paragraaf 6.1.4 en 8.1.2 in de bodembeheernota).  
 
Om hergebruik toch zo veel mogelijk te bevorderen, is de toepassingseis voor grond en 
baggerspecie in deze zones vastgesteld op het niveau van de lokale maximale waarden 
behorende bij de klasse 'wonen II' (zie bijlage 5 van de bodembeheernota). Met deze 
lokale maximale waarden kan zonder humane risico's op de bodem worden gewoond, 
zolang er maar geen gewasconsumptie uit de tuin plaatsvindt. Dit kan terecht als 
uitgangspunt worden gehanteerd omdat in deze wijken voor zover bekend geen 
voedselgewassen worden geteeld.  
 
NOBO-rapport 
De lokale maximale waarden voor de klasse 'wonen II' zijn afkomstig uit het rapport 
NOBO (Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling; onderbouwing en beleidsmatige 
keuzes voor de bodemnormen in 2005-2006 en 2007, projectnr. 08088,221659,227810, 
12 september 2008). Hierbij is uitgegaan van de optie 'veel bodemcontact zonder 
gewasconsumptie'. Voor de parameters (o.a. vanadium), waarbij de concentratie de 
maximale waarde voor de generieke kwaliteitsklasse industrie overschrijdt, zijn de 
maximale waarden voor de klasse industrie aangehouden. 
 
Het NOBO-rapport beschrijft de onderbouwing van de Nederlandse bodemnormen anno 
2008. De verschillende bodemnormen die benoemd zijn in het Besluit Bodemkwaliteit en 
de bijbehorende regelingen, zoals de Achtergrondwaarden, de maximale waarden 
alsmede de beoordelingsmethoden, zijn gebaseerd op risico's voor mens, plant of dier 
en/of op de bestaande (water)bodemkwaliteit. 
 
Deze risicobenadering is gebruikt om de lokale maximale waarden af te leiden voor de 
gebiedsspecifieke klasse 'wonen II'. Uitgangspunt hierbij zijn de door het RIVM 
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berekende bodemconcentraties per stof die horen bij de verschillende humane 
blootstellingsniveaus en ecologische beschermingsniveaus. Deze bodemconcentraties 
zijn weergegeven in bijlage 6 van het NOBO-rapport.  
 
Voor de humane blootstellingsniveaus gaat het NOBO-rapport uit van de volgende 
bodemfuncties: 

• Wonen met tuin; woongebieden met tuinen, waar beperkte consumptie van 
gewassen uit de eigen tuin geen probleem mag zijn.  

• Plaatsen waar kinderen spelen; plaatsen waar kinderen in contact komen met 
onverharde bodem. Het gaat om speelplaatsen, plantsoenen of plaatsen die niet 
specifiek bedoeld zijn voor spelende kinderen maar wel als zodanig gebruikt 
worden. 

• Moestuinen en volkstuinen; individuele moestuinen en volkstuinen maar ook 
stads-, dorps- en boerderijtuinen die collectief voor gewasconsumptie gebruikt 
worden. Ook woongebieden met tuinen, waarin veel gewassen worden geteeld 
horen daarbij. 

• Landbouw; het bodemareaal dat wordt gebruikt ten behoeve van de 
landbouwproductie. 

• Natuur; gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en natuurgebieden. 

• Groen met natuurwaarden; sport, recreatieterreinen en eventueel stadsparken. 

• Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie; ander groen met weinig 
ecologische waarde zoals siergroen in openbaar gebied, bermen, groenstroken 
taluds etc. Ook dichtbebouwde stedelijke gebieden met veel verhardingen 
behoren hiertoe.   

 
Uitgaande van bovenstaande bodemfuncties, sluiten de functies 'plaatsen waar kinderen 
spelen' (humane risico's) en 'ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie' 
(ecologische risico's) het beste aan bij de dicht bebouwde centrumgebieden. Ter plaatse 
is namelijk veelal sprake van kleinere stadstuinen zonder noemenswaardige 
gewasconsumptie. Door de aanwezigheid van stadswoningen, met veelal kleinere 
tuinen, is er bovendien een reële kans dat er kinderen spelen. Hierdoor zal er sprake zijn 
van veelvuldig bodemcontact (zgn. hand-mond gedrag).  
In ecologisch opzicht zijn deze stadscentra minder waardevol en bestaat het straatbeeld 
veelal uit perken en bomen in het openbaar gebied. Door deze specifieke 
gebruiksfunctie is een matig ecologisch beschermingsniveau gerechtvaardigd. 
 
Gewasconsumptie  
Uit het NOBO-rapport blijkt dat gewasconsumptie in de zones kan leiden tot humane 
blootstellingrisico's, veroorzaakt door de aanwezigheid van hogere concentraties lood in 
de grond ter plaatse van de zones Reeland en Oude binnenstad van Dordrecht en de 
binnensteden van Gorinchem en Leerdam. Vandaar dat ervoor is gekozen om voor de 
zones een gebruiksbeperking op te leggen voor het telen van gewassen. Omdat in deze 
zones geen volkstuincomplexen aanwezig zijn, hoeven hiervoor geen aanvullende 
maatregelen te worden getroffen. 
 
Algemeen 
Voorwaarde voor het beschreven beleid is dat de grond of baggerspecie die wordt 
toegepast afkomstig is uit de regio. Wordt de in de genoemde zones toe te passen 
grond of baggerspecie van buiten de regio aangevoerd, dan dient van de generieke 
toepassingseisen te worden uitgegaan. 
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Omdat de huidige bodemkwaliteit als klasse industrie is beoordeeld, en de in de zones 
toe te passen grond of baggerspecie aan de lokale maximale waarden van de klasse 
'wonen II' moet voldoen, ontstaat in de zones voor enkele parameters op den duur een 
verbetering van de algehele bodemkwaliteit.    

3.3.6 Landelijk gebied Hoeksche Waard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
(ALV) en Drechtsteden 

In de zones van het landelijk gebied van de subregio's Hoeksche Waard, de 
Alblasserwaard - Vijfheerenlanden en Drechtsteden wordt in een enkel geval, door het 
gemiddelde gehalte en de P80 (= mate voor gebiedseigen kwaliteit), de 
achtergrondwaarde overschreden (zie figuur 4). 
 
Hierdoor voldoet de grond die uit het landelijk gebied vrijkomt in veel gevallen net niet 
aan de klasse AW2000 en de toetsregel (voormalige HANS-regel). Dit terwijl volgens de 
generieke regels van het Besluit in het landelijk gebied alleen grond of baggerspecie van 
de klasse AW2000 mag worden toegepast (in verband met de gebruiksfunctie 
landbouw/natuur).  
 
Dit betekent dat er voor grond die uit het landelijk gebied vrijkomt, bij het hanteren van 
het generieke beleid, elders afzet gezocht moet worden. Dit terwijl de kwaliteit van de 
vrijkomende grond nagenoeg schoon is. 
 

stof BKK zones (GEM waarde) BKK zones (P80 waarde) AW Landbouw

Naam

Lek Maas IJsselmonde Alblasserwaard

Zuid-Hollandse 

Eilanden Lek Maas IJsselmonde Alblasserwaard

Zuid-Hollandse 

Eilanden Lac Waarden min

GEM GEM GEM GEM P80 P80 P80 P80 (klei)
As 13,71 13,89 11,90 17,81  14,68  16,29  14,65 21,25 20 50
Cd 0,71 0,46 0,44 0,55  0,64  0,67  0,51 0,58 0,6 2
Cr 40,29 35,94 42,50 30,77  46,31  44,00  49,65 36,63 55 180
Cu 35,62 29,70 27,43 28,81  38,34  36,57  31,65 38,67 40 30**

Hg 0,24 0,15 0,10 0,12  0,15  0,20  0,12 0,12 0,15 2
Pb 53,61 33,27 43,68 31,99  54,20  50,37  55,72 40,05 50 150
Ni 28,60 27,45 28,56 23,34  35,00  32,00  33,52 26,81 35 50
Zn 101,76 98,05 98,93 77,40  135,89  123,70  114,45 94,44 140 350/660*

PAK10 0,57 0,37 0,20 0,27  0,37  0,54  0,27 0,23 1,5 -

M.O. 50,15 55,04 31,25 173,59  71,00  85,07  42,55 227,27 190 -

V 40,12 53,49 58,66 37,92  57,94 85,06  72,61 45,44 80 -

Co 8,20 9,35 7,48 8,97  9,44  10,70  9,35 10,01 15 -

Ba 102,16 176,08 193,93 46,97  220,00  227,63  226,42 59,16 190 -

naam

 *akkerbouw en groenteteelt / overige teelt 
**veeteelt, klei 
Figuur 4: Overzicht gemiddelde en P80 waarden landelijk gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard. 
Groene kleur is beneden de achtergrondwaarde (AW), witte kleur is boven AW 

 
Bij het classificeren van een partij grond of baggerspecie dan wel de ontvangende 
bodem, wordt een toetsregel gehanteerd voor onder andere de klasse AW2000. 
Hiermee wordt voorkomen dat slechts enkele geringe overschrijdingen van de maximale 
waarde leiden tot een indeling van de partij of de bodem in een slechtere klasse. De 
toelichting op deze toetsregels is beschreven in hoofdstuk 9 van de bodembeheernota. 
 
Rekening houdend met deze toetsregel, en uitgaande van de gemiddelde gehalten aan 
stoffen, wordt het door de regio Zuid-Holland Zuid acceptabel gevonden dat grond 
binnen het landelijk gebied wordt uitgewisseld. Hiermee wordt voorkomen dat stagnatie 
in grondverzet optreedt als gevolg van minimale overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden.  
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Wordt daarentegen in het landelijk gebied grond of baggerspecie toegepast die niet uit 
het landelijk gebied afkomstig is, dan dient deze wel te voldoen aan de generieke 
kwaliteitsklasse AW2000.  
 

Gebruiksrisico's 
Geen van de stoffen waarvoor geringe overschrijdingen van de achtergrondwaarden 
worden geaccepteerd overschrijden de zogenaamde De LAC-waarden (Landbouw 
Advies Commissie). Dit zijn normen die het risiconiveau aangeven voor overschrijding 
van normeringen van landbouwproducten en voedselteelt.  
Uit figuur 4 blijkt dat voor koper de LAC-waarden lager zijn dan de landelijke 
achtergrondwaarden. Hiervan is echter bekend dat de strenge LAC-waarde is 
gebaseerd op één extreem gevoelig schapenras, namelijk de Tesselaar. Voor alle 
overige landbouwactiviteiten is de LAC-waarde voor koper hoger dan de in figuur 4 
genoemde waarden.  

3.3.7 Verruimd toepassingsbeleid ongerijpte baggerspecie 

Het baggeren van watergangen is een activiteit die door de eeuwen heen wordt 
uitgevoerd om de afvoerende functie van de watergang te borgen. Door waterschappen 
wordt onderscheid gemaakt in typen watergangen; 

• A-watergang: een watergang met een primaire functie voor het waterhuishoudkundig 
systeem. Een hoofdwatergang en boezemwateren moeten als A-watergang worden 
beschouwd. De verplichting tot onderhoud/baggeren van deze watergangen licht 
primair bij het waterschap. 

• B-watergang: een watergang met een secundaire functie voor het 
waterhuishoudkundig systeem. Berm- en kavelsloten moeten, voor zover zij op de 
legger voorkomen, ook als B-watergang worden beschouwd. Landeigenaren van 
deze watergangen dienen zelf het onderhoud uit te voeren.  

 
De baggerspecie die afkomstig is uit B-watergangen wordt in de meeste gevallen 
verspreidt over nagenoeg alle agrarische percelen in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden. B-watergangen zijn veelal onverdacht waarvoor vanuit het Besluit 
bodemkwaliteit geen onderzoeksplicht geldt (artikel 4.3.4 lid 4 van de Regeling 
bodemkwaliteit). In het landelijk gebied is een grote hoeveelheid aan B-watergangen 
aanwezig, waarvan de baggerspecie sinds jaar en dag bij onderhoud op de kant 
gebracht wordt.  
 
Kwaliteit baggerspecie 
Uit de door de waterschappen aangeleverde data en een recent uitgevoerd 
waterbodemonderzoek2, over de kwaliteit van baggerspecie in de door hen beheerde 
wateren, blijkt het volgende: 

• De baggerspecie uit de A-watergangen van het beheergebied van waterschap 
Rivierenland (WSRL) is veelal licht verontreinigd met cadmium, kwik, lood, zink en 
PAK's. Voor deze stoffen worden de achtergrondwaarden (AW2000) overschreden. 

• De baggerspecie uit de A-watergangen van het beheergebied van waterschap 
Hollandse Delta (WSHD) blijkt schoner te zijn dan de baggerspecie uit het 
beheergebied van waterschap Rivierenland. 

                                                

 
2
 Kwaliteit van baggerspecie in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, projectnr 1002188-000, Deltares, d.d.  

mei 2009 
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De genoemde data betreft gehalten uit verdachte en onverdachte watergangen. Bij het 
bewerken van deze data, en de uitgevoerde berekeningen, zijn de gehalten 
> msPAF verwijderd. Deze kwaliteit baggerspecie mag vanuit de regelgeving namelijk 
niet worden verspreidt.  
 
Afwegingen 
Uit eerdere inventarisaties is gebleken dat er een grote hoeveelheid bagger vrijkomen.  
Tevens is gebleken dat deze baggerspecie graag ontvangen wordt door agrariërs in het 
buitengebied. De baggerspecie wordt veelvuldig gebruikt als bodemverbeteraar. In het 
huidige beleid blijft de baggerspecie veelal beperkt tot een strook grond direct grenzend 
aan het perceel. Uit gesprekken met bestuurders van LTO blijkt dat agrariërs 
baggerspecie over meerdere percelen willen ontvangen zodat zij tevens de 
bedrijfsvoering erop kunnen afstemmen. Het gaat hierbij veelal om natte specie die 
direct over de percelen wordt toegepast. 
 
Bodemdaling in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden leidt ook tot problemen. 
Door de vrijkomende baggerspecie in het gebied toe te passen kan een deel van de 
bodemdaling worden tegengegaan. Jaarlijks komt ca. 100.000 m3 baggerspecie vrij uit 
de A-watergangen en stedelijk gebied van de regio. Bij een toepassingsdikte van 
maximaal 15 cm natte baggerspecie is ca. 66 hectare grond nodig.  
Het totale oppervlakte van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bedraagt ca. 39.000 
hectare, waarvan 75% bestaat uit veenweidegebied. Alleen in de Alblasserwaard alleen 
is ca. 19.000 hectare bestemt al landbouwgrond.  
In de subregio Hoeksche Waard is eveneens een aanzienlijk potentiaal aan beschikbare 
gronden aanwezig voor de toepassing van natte baggerspecie.  
   
Uit de bovenstaande gegevens blijkt tevens dat de kans klein is dat een perceel jaarlijks 
gebruikt wordt voor toepassing van. Op basis van de bovengenoemde behoefte en 
mogelijkheden is gezocht naar een gebiedsspecifieke verruiming van de normen voor 
het toepassen van baggerspecie, zonder dat daarbij risico's voor mens (humaan), dier 
en natuur (ecologie) optreden. 
 
Risicobeoordeling 
Er heeft een risicobeoordeling plaatsgevonden waarbij de gemiddelde gehalten in de 
Risicotoolbox (RTB) zijn ingevoerd. Uitgaande van de gehalten zoals deze voorkomen in 
de baggerspecie van Vijfheerenlanden (worst-case), blijkt dat er bij de gebruiksfunctie 
landbouw een veeteeltrisico ontstaat voor koper. Dit risico is te herleiden naar de 
gevoeligheid voor deze stof van een bepaald schapenras (Tesselaar). Bij het toetsen 
aan de gebruiksfunctie natuur ontstaat een risico voor kwik. Indien de toetsregel 
(voormalige HANS-regel) in acht wordt genomen voldoet de normgemiddelde waarde 
ruim aan de achtergrondwaarde (AW2000). De toetsregel is opgenomen in hoofdstuk 9 
van de bodembeheernota. Doordat de baggerspecie in dunne lagen wordt opgebracht 
zal het door autonome bodemprocessen (pedoturbation) of door bijvoorbeeld ploegen 
snel worden opgenomen en zodoende onderdeel uitmaken van de reguliere bodem. 
 
PAK en minerale olie 
Vrijkomende baggerspecie afkomstig uit het stedelijk gebied is meestal verontreinigd 
met PAK's en minerale olie. Uit recent onderzoek van Alterra, dat is gepubliceerd in het 
vakblad Bodem (nummer 5 van oktober 2009; zie bijlage 8), blijkt dat door biologische 
afbraak de concentraties aan minerale olie en PAK's in een periode van 5 jaar minimaal 



      

 

18 

70-80% reduceren. Voorwaarden hierbij is dat er alleen snelle biologische afbraak 
plaatsvindt in aërobe (zuurstofrijke) omstandigheden. 
Door als voorwaarde te stellen dat baggerspecie slechts in dunne lagen (maximaal 15 
centimeter nat) mag worden opgebracht, vindt snelle uitdroging van het materiaal plaats 
en zullen de noodzakelijke aerobe omstandigheden snel optreden. Hierdoor vindt 
afbraak van PAK en minerale olie plaats. Het is daarom niet reëel om de toepassingseis 
voor deze parameters op het niveau van de achtergrondwaarden te houden. In de regio 
Zuid-Holland Zuid is er derhalve voor gekozen om voor baggerspecie uit stedelijk gebied 
de normering van PAK's en minerale olie met een factor 3 te verhogen. Hierdoor worden 
de onderstaande gehalten toegestaan: 

• PAK's: 4,5 mg/kg.ds; 

• minerale olie: 5001) mg/kg.ds.  
1) deze waarde is afgetopt op de maximale waarde industrie omdat voor minerale olie 
geen risicoberekening gemaakt kan worden met de risicotoolbox. 
 
Bovenstaande maximale gehalten dienen nog gecorrigeerd te worden met het 
organische stofgehalte. 
 
Toelichting tijdelijke opslag en nuttige toepassing 
Bij het opstellen van de nota is onduidelijkheid ontstaan over het term tijdelijke opslag en 
het aansluitend uitspreiden (toepassen) van de gerijpte baggerspecie. Op 26 maart 2010 
heeft overleg plaatsgevonden over dit onderwerp met de waterschappen, Bodem+ en 
Milieudienst ZHZ. 
 
In het Handvat implementatie Besluit Bodemkwaliteit, onderwerp reikwijdte verspreiden 
van baggerspecie, staat onder de paragraaf "Hoe werken verspreiden en tijdelijke 
opslag samen" uitgelegd. Het is namelijk mogelijk om baggerspecie tijdelijk (max. 3 jaar) 
in opslag te nemen en aansluitend toe te passen op hetzelfde perceel. In de praktijk 
komt het voor dat baggerspecie nat op het perceel wordt aangebracht en dat het na 
rijping als toepassing blijft liggen. Dit is een legitieme handeling.  
Hierbij moet worden opgemerkt dat een maximale laagdikte niet is vastgelegd in het 
beleid. In de praktijk blijkt de maximale termijn van 3 jaar de beperkende factor voor de 
toepassingsdikte. Na een periode van 3 jaar moet de baggerspecie in depot zodanig zijn  
gerijpt (ontwaterd) zijn dat deze partij/toepassing formeel kan worden overgedragen aan 
de perceelseigenaar. 
 
Vergunningsplichtige weilanddepots 
In het verleden zijn weilanddepots opgericht waarvoor een Wet Milieubeheervergunning 
noodzakelijk was. Dit waren in het algemeen grotere depots met een inhoud tot  
ca. 10.000 m3. Het ontmantelen van deze depots bleek in de praktijk niet altijd haalbaar 
omdat hierbij veelal grote schade werd aangericht op het oorspronkelijke perceel door 
ondermeer voertuigbewegingen(spoorvorming, verdichting).  
Door de waterschappen is aangegeven dat deze vorm van depotvorming niet meer 
wordt toegepast. Het huidige besluit geeft namelijk meer toepassingsmogelijkheden voor 
de opslag en toepassing van vrijkomende baggerspecie.  
 
De specifieke voorwaarden die worden gesteld aan deze verruimde 
toepassingsmogelijkheden zijn opgesomd in de bodembeheernota. Hierbij wordt voorop 
gesteld dat de eigenaar van het landbouwperceel zelf bepaald of hij baggerspecie op 
zijn perceel wil ontvangen, tenzij sprake is van een ontvangstplicht van uit het 
waterschap. 



      

 

19 

3.2.8 Natuurontwikkeling 

Binnen de regio Zuid-Holland Zuid bestaan plannen om natuur te ontwikkelen op 
terreinen waar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, volgens de generieke 
regels van het Besluit bodemkwaliteit, niet geschikt is voor de gebruiksfunctie natuur 
(klasse AW2000). Dit betekent niet per definitie dat ter plaatse geen natuurontwikkeling 
kan plaatsvinden. Uit veldonderzoek kan namelijk blijken dat het gewenste 
natuurdoeltype in het te ontwikkelen gebied geen hinder ondervindt van de chemische 
kwaliteit van de bodem. En dus dat het, tijdens de aanleg van de natuur, binnen het 
gebied herbestemmen van verontreinigde grond en baggerspecie geen nadelige 
effecten heeft op de natuurontwikkeling. 
 
De huidige verwachting is dat bij de plannen voor natuurontwikkeling ca 100.000 m3 
grond per project vrijkomt, waarbij het vanuit de initiatiefnemer de voorkeur heeft om 
deze grond weer binnen het plangebied her te gebruiken. Andere toepassingen voor 
deze grond zoeken is namelijk kostbaar waardoor de haalbaarheid van de gewenste 
natuurontwikkeling onder druk komt te staan (informatie Dienst Landelijk Gebied). 
 
Binnen de regio Zuid-Holland Zuid wordt derhalve aan initiatiefnemers de mogelijkheid 
geboden om af te wijken van de AW2000-norm uit het Besluit bodemkwaliteit en om, bij 
natuurontwikkeling op verontreinigde bodems, op basis van ecologisch onderzoek lokale 
maximale waarden voor te stellen. Hierbij bepaalt het bevoegd gezag ter plaatse de 
doelstellingen van het uit te voeren onderzoek en beslist of het onderzoek voldoende is 
uitgevoerd en of de gebiedsspecifieke normen (lokale maximale waarden) voor de duur 
van het project worden vastgesteld.  
 
Indien het hanteren van gebiedsspecifieke waarden wordt goedgekeurd, dan gelden 
deze alleen voor grond of baggerspecie uit het plangebied. Grond of baggerspecie die 
van buiten het plangebied wordt aangevoerd moet voldoen aan de generieke regels van 
het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Het gebiedsspecifieke beleid voor natuurontwikkeling wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad. De invulling van de normen dient door het college van B & W als 
uitvoeringsorgaan te worden vastgesteld. 
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 
Deze verantwoordingsrapportage bevat de achtergronden van het gebiedspecifiek 
beleid dat is vastgesteld in de regio Zuid-Holland Zuid. De rapportage maakt onderdeel 
uit van de bodembeheernota (Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid, versie 08, d.d. 1 juli 
2010).  
In de regio zijn de onderstaande gebiedspecifieke beleidspunten van toepassing: 

• het aanleggen van toekomstige bedrijventerreinen/industrieterreinen (> 2 ha). Bij de 
ontwikkeling van deze terreinen mag grond en bagger worden toegepast met de 
kwaliteitsklasse industrie. 

• het toepassen van partijen grond en baggerspecie met de kwaliteitsklasse industrie 
op bestaande bedrijven- en industrieterreinen die schoner zijn. 

• het aanleggen van nieuwe woongebieden in de Hoeksche Waard (> 2 ha). Indien 
nieuwe woongebieden worden ontwikkeld mag grond en bagger worden toegepast 
die voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen. De toe te passen grond dient dan wel uit 
het eigen beheergebied van de Hoeksche Waard afkomstig te zijn (gebiedseigen 
grond/bagger).   

• het grondverzet binnen de wegbermen. Grondverzet binnen bermen is mogelijk 
gemaakt zonder dat hierbij direct een partijkeuring plaats moet vinden. Op basis van 
een indicatief onderzoek (NEN 5740) is het mogelijk om grond uit bermen binnen 
andere bermen her te gebruiken mist de maximale waarden industrie niet worden 
overschreden.  

• het toepassen van grond en baggerspecie binnen oude woonwijken in Dordrecht, 
Gorinchem, Zwijndrecht en Leerdam. In deze gebieden sluit de bodemkwaliteit 
(klasse industrie) niet aan bij de functie (veelal wonen). Omdat in deze zones sprake 
is van verminderde ecologische risico's en er geen gewassen uit eigen tuin worden 
geconsumeerd, mag hier grond worden toegepast die voldoet aan de maximale 
waarden wonen II. Door toepassing van deze kwaliteit grond treedt een langzame 
verbetering op van de algehele bodemkwaliteit in deze gebieden. Hierbij sluit de toe 
te passen grond prima aan bij de functies (wonen met stadstuinen en openbaar 
groen) zoals deze in de zone voorkomen.  

• verruimd toepassingsbeleid ongerijpte baggerspecie. Voor het toepassen van 
ongerijpte baggerspecie afkomstig uit het beheergebied zijn verruimde normen 
opgenomen. Hierdoor is het mogelijk om ongerijpte baggerspecie in dunne lagen toe 
te passen op (landbouw)percelen in het gehele beheergebied en niet alleen op 
aanliggende percelen aan de betreffende watergangen. Doordat de baggerspecie in 
dunne lagen wordt opgebracht zal het door autonome bodemprocessen 
(pedoturbation) of door bijvoorbeeld ploegen snel worden opgenomen en zodoende 
onderdeel uitmaken van de reguliere bodem. Risico's op basis van de risicotoolbox 
blijven beperkt tot een bepaald schapenras (Tesselaar) dat gevoelig is voor koper. 
Bij natuurontwikkeling levert het gehalte kwik een gering ecologische risico op. Op 
basis van normgemiddelde waarden waarbij de toetsregels in acht worden genomen 
blijven de gehalten in de grond onder de achtergrondwaarden.  

• natuurontwikkeling op verontreinigde bodem. Het is toegestaan om 
natuurontwikkeling toe te staan in gebieden met een verontreinigde bodem. Hierbij 
dient aangetoond te worden dat bij de natuurontwikkeling geen ecologische risico's 
ontstaan door het aanbrengen van verontreinigde grond of bagger uit het eigen 
beheergebied.  
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Het bevoegd gezag zal per ontwikkeling maximale waarden toestaan mist 
aangetoond wordt door een gedegen onderzoek dat er geen ecologische risico's 
ontstaan. 

 
Het gebiedsspecifiek beleid is ontstaan met de kennis en voorwaarden zoals deze nu 
binnen het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing zijn. Toekomstige aanpassingen van 
de regelgeving dienen doorvertaald te worden in het onderhavige beleid.  
Door het opstellen van het gebiedsspecifiek beleid in de regio Zuid-Holland Zuid wordt 
een duurzaam bodembeheer mogelijk waarbij zoveel mogelijk grond en bagger binnen 
het beheergebied kan worden hergebruikt.  
 
De bodembeheernota heeft een geldigheid van 10 jaar en dient dan opnieuw 
vastgesteld te worden. De totstandkoming en verantwoording van het onderhavige 
beleid is gebaseerd op basis van de bestaande bodemkwaliteitskaarten uit de regio en 
actuele informatie uit het bodeminformatiesysteem van de Milieudienst Zuid-Holland 
Zuid.  
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Bijlage 1 Proces en communicatie 
 
 
Inleiding 
De voorliggende bodembeheernota en verantwoordingsrapportage zijn eindproducten 
van een uitvoerig proces. Dit proces is gestart in 2008 met het formuleren van een 
uitvraag door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid namens de 19 deelnemende gemeenten 
in de regio om nieuw bodembeleid op te stellen. Aanleiding hiervoor is de invoering van 
het Besluit bodemkwaliteit per januari 2008 dat het Bouwstoffenbesluit vervangt.  
 
De totstandkoming van gebiedsspecifiek bodembeleid in de regio Zuid-Holland Zuid is 
door Bodem+ aangemerkt als een pilot-project. De ervaringen uit dit project zijn 
meegenomen in het landelijke invoeringsproces van het Besluit bodemkwaliteit bij 
gemeenten en waterschappen, beter bekend als Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB). In 
deze bijlage is het proces en de communicatie tijdens de totstandkoming van de het 
regionaal bodembeleid kort beschreven. Alle notities, verslagen en documenten die 
opgesteld zijn gedurende het proces zijn in bezit van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. 
 
Startnotitie 
Voorafgaand aan de totstandkoming van deze nota is een startnotitie opgesteld. Hierin 
staan de uitgangspunten voor het afleiden van nieuw bodembeleid en de noodzaak voor 
een gebiedsspecifiek beleid nader geformuleerd. Belangrijk onderdeel van deze notitie is 
het proces waarlangs dit zou moeten gebeuren. Ook zijn een aantal interviews 
gehouden met gemeenten en waterschappen om inzicht te krijgen in de knelpunten van 
het huidige bodembeleid en de ambities voor de komende periode. De startnotitie is 
zowel door het platform bodem (bodemambtenaren van gemeenten en waterschappen 
Hollandse Delta en Rivierenland) als bestuurlijk (PFO-overleg) vastgesteld. 
 
Kernteam 
Onderdeel van het proces is het instellen van een kernteam. Dit team bestaat uit 
vertegenwoordigers van gemeenten en  waterschappen met verschillende functies en 
specialismen en fungeert als denktank. Ook bodem+ heeft een vertegenwoordiger in het 
kernteam. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de opstellers van het 
gebiedsspecifieke bodembeleid. In het team zijn de geconstateerde knelpunten en 
beleidsscenario's besproken en worden eventuele risico's bediscussieerd. Het kernteam 
zelf bestaat uit Hans Vos (Waterschap Riviereland), Ad Vermeulen (Waterschap 
Hollandse Delta), Ard Hoeijenbos (gemeente Giessenlanden), Rob Mank (gemeente 
Dordrecht, Dick Rumpff (gemeente Gorinchem), Michiel Gadella (Bodem+), Ruud 
Hakkeling (MDZHZ) en René Rummens (Oranjewoud). 
 
Proces 
Voor het ontwikkelen van het beleid is een processchema opgesteld waarin de 
verschillende fasen van het project grafisch weergegeven zijn. Het traject bestaat uit 7 
onderdelen (A t/m G). Het definitief maken van de beleidsstukken vindt plaats in 
onderdeel E. De fasen F en G hebben betrekking op het bestuurlijke vaststellingsproces 
en het communicatietraject. dat later wordt doorlopen.    
 
In figuur 1 is het processchema opgenomen. De planning is meerdere keren bijgesteld 
als gevolg van verschillende beleidsontwikkelingen, knelpunten en nieuwe inzichten. 
Deze bijstellingen hebben ertoe geleid dat de planning met ca. 1 jaar is uitgelopen.  
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Figuur 1: Processchema  
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Regiodagen  
In de onderdelen D en E worden bij de bijeenkomsten alle belanghebbenden in de 
subregio  betrokken. Dit is uitgevoerd door het organiseren van een aantal regiodagen. 
De regiodagen zijn georganiseerd per subregio, Hoeksche Waard, Alblasserwaard / 
Vijfheerenlanden en Drechtsteden. Door een indeling in subregio's konden voor de 
specifieke regio's de knelpunten en scenario's besproken worden. 
Vanuit de overheden zijn verschillende ambtenaren betrokken zoals beleidsmakers, 
beheerders en uitvoerders. In de landelijke subregio's (Hoeksche Waard, 
Alblasserwaard / Vijfheerenlanden) zijn tevens medewerkers van LTO (Land-en 
tuinbouworganisatie), DLG (Dienst landelijk gebied) , Cumela (brancheorganisatie in 
cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en loonwerk agrarisch) 
actief betrokken. In de stedelijke subregio Drechtsteden zijn naast eerder genoemde 
instanties ook makelaars, projectontwikkelaars en grondbanken uitgenodigd.  
 
In november en december 2008 hebben de eerste 3 regiodagen plaatsgevonden. 
Tijdens deze bijeenkomsten lag de nadruk op de communicatie over het project en het 
proces zelf, de visie van de waterschappen i.v.m. afzet van baggerspecie, de 
totstandkoming van de kwaliteits- en functiekaarten, maatschappelijke opgaven en 
gebiedsproblematiek. 
 
In juni 2009 zijn nogmaals 3 regiodagen georganiseerd waarbij gecommuniceerd is over 
de ontwikkelde beleidsopties en -scenario's. Tevens is de concept bodembeheernota 
besproken met de deelnemers. Uit de regiodagen is naar voren gekomen dat er onder 
de deelnemers draagvlak aanwezig is voor hogere verspreidingsnormen van 
baggerspecie. Aansluitend heeft voor dit onderwerp nader onderzoek plaatsgevonden. 
 
Communicatie verruiming verspreidingsbeleid baggerspecie 
Op basis van uitgevoerde onderzoeken naar de mogelijkheden voor verruiming en van 
de verspreidingsnormen van baggerspecie hebben aanvullend gesprekken 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van LTO in de regio's  
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Dordrecht. In de subregio Hoeksche Waard was al 
voldoende draagvlak bij agrariërs verruimende normen voor ontvangst van 
baggerspecie. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er een behoefte bestaat 
voor natte baggerspecie op landbouwpercelen te ontvangen. Op basis van dit inzicht is 
aanvullend beleid opgesteld in de periode september- december 2009.  
 
Vervolgfase 
Het definitief concept van de bodembeheernota en de verantwoordingsrapportage wordt 
aan de deelnemende gemeenten en waterschappen toegezonden voor commentaar. 
Ook krijgen de maatschappelijke organisaties inspraak op de conceptnota. Na deze 
inspraak worden de  bodembeheernota en verantwoordingsrapportage in definitieve 
vorm voorgelegd in het bestuurlijk traject. Hiervoor dient voor iedere gemeente art. 3.4. 
van de Awb gevolg te worden.   
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Bijlage 2 Maatschappelijke opgave per gemeente  
 
 
De gemeenten zijn gevraagd hun jaarlijks grondverzet (incl. vrijkomende stedelijke 
bagger)  te overleggen. Om een goed inzicht te verkrijgen van het gemeentelijk 
grondverzet en de gegevensaanlevering zo laag drempelig mogelijk te houden, is 
gekozen om de bestekken over het jaar 2007 bij de gemeenten op te vragen. Het betreft 
bestekken van eigen (gemeentelijke) werken. Op basis daarvan kan een inschatting 
gemaakt worden van het jaarlijkse grondverzet. Dit jaarlijks grondverzet is 
geëxtrapoleerd naar een periode van 5 jaar. De periode van 5 jaar omdat deze aansluit 
bij de gemeentelijke planningen inzake de ruimtelijke en civieltechnische ontwikkelingen. 
Over een langere periode kunnen de meeste gemeenten geen gegevens overleggen 
omdat er geen concrete plannen aanwezig zijn.  
 
Een aantal gemeenten heeft ervoor gekozen om de opgave voor een periode van 5 jaar 
aan te leveren (o.a. Gorinchem en Dordrecht). Voor deze gemeenten heeft geen 
extrapolatie plaatsgevonden. De hoeveelheden grond en bagger zijn per subregio 
weergegeven. Niet van alle gemeenten zijn gegevens ontvangen waardoor de 
onderstaande tabellen slechts een indicatie geven van de hoeveelheden vrijkomende 
grond en bagger. Het uiteindelijke grondverzet binnen de regio zal veel groter zijn omdat 
o.a. ontwikkelaars, loonbedrijven en aannemers grondverzet plegen in de regio. De 
aangeleverde gegevens zijn echter niet betrouwbaar genoeg om kentallen te genereren 
voor bijvoorbeeld de aanleg van één strekkende meter rioolbuis.  
 
In de onderstaande tabellen zijn de aangeleverde gegevens per regio weergegeven, 
onderverdeeld per gemeente. Ontbrekende of niet aangeleverde gegevens zijn als lege 
velden weergegeven. 
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Totalen regio Zuid-Holland Zuid 

Hoeveelheid (m3) 

grond baggerspecie 

  

vrijkomend direct 
verwerken 
binnenn 
projectgrens 

benodigd vrijkomend direct 
verwerken 
binnen 
projectgrens 

Drechtsteden 209.800 393.175 0 6.000 0 

Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden  1.512.435 509.850 572.725 171.855 31.880 

Hoeksewaard 235.265 160.030 32.500 27.500 6.000 

Totaal 1.957.500 1.063.055 605.225 205.355 37.880 
 
 
Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

vrijkomend grond te verwerken 

in terrein

benodigd vrijkomend waarvan verwerkt in 

terrein
kwaliteit opmerkingen

Gorinchem 1.430.000 480.000 550.000 4.000 4.000

veel schoon tot licht 

verontreinigd

grond toegepast als voorbelasting nieuw 

bedrijfterrein Gorinchem Noord

Giessenlanden 6.607 rioolrenovatie en revitalisering (jaarlijks)

Graafstroom 6.130 5.978 2.750 0 jaarlijks vrijkomend bij civiele projecten

Hardinxveld-Giessendam onbekend

Nieuw Lekkerland 3.750 1.795 11.210 rioolrenovatie en revitalisering (jaarlijks)

Liesveld onbekend

Leerdam 15.500

stedelijke bagger uit Leerdam Noord, West en 

Ter Leede

Zederik 3.661 2.376 stedelijke bagger in depot gereden (1285 m3)

Subtotaal 1.446.487 485.978 554.545 34.371 6.376

Totaal (periode van 5 jr.) 1.512.435 509.890 572.725 171.855 31.880

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

grond baggerspecie

Hoeveelheid (m3)
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Regio Drechtsteden 

vrijkomend grond te 

verwerken in 

terrein

benodigd vrijkomend waarvan 

verwerkt in 

terrein

kwaliteit opmerkingen

H.I. Ambacht 19.160 2.135 1.200

Alblasserdam gem. 166 woningen per jaar

Papendrecht geen hoeveelheden beschikbaar

Sliedrecht onbekend

Zwijndrecht onbekend

Dordrecht 114.000 76.500

Subtotaal 133.160 78.635 1.200

Totaal (periode van 5 jr.) 209.800 393.175 6.000

Drechtsteden

Hoeveelheid (m3)

grond baggerspecie

 
Regio Hoeksche Waard 

vrijkomend grond te 

verwerken in 

terrein

benodigd vrijkomend waarvan verwerkt 

in terrein
kwaliteit opmerkingen

Strijen 3.303 3.256

Korendijk 1.500 stedelijke bagger

Cromstrijen 2.750 2.750

Oud-Beijerland 7.000 4.500

Binnenmaas 170.000 130.000 10.000 20.000 6.000
Subtotaal 183.053 136.006 14.500 21.500 6.000

Totaal (periode van 5 jr.) 235.265 160.030 32.500 27.500 6.000

Hoeksche Waard

Hoeveelheid (m3)

grond baggerspecie
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Bijlage 3 Maatschappelijke opgave per waterschap 
 
 
Bij de waterschappen die actief zijn in de regio Zuid-Holland Zuid zijn inventarisaties 
uitgevoerd van vrijkomende grond en bagger. Onderstaand zijn de resultaten van de 
inventarisaties weergegeven. 
 
Waterschap Hollandse Delta 
Het waterschap Hollandse Delta heeft een haalbaarheidsonderzoek opgesteld voor de 
oprichting van een grondbank. Uit deze rapportage ("Haalbaarheidsstudie grondbank", 
RPS-BCC, projectnr. HD-OV-0016, d.d. juli 2008) zijn de onderstaande hoeveelheden 
vrijkomende grond en bagger opgenomen. Naast de vrijkomende grond en bagger is 
ook een inschatting gemaakt van de vraag naar deze grondstromen.  De periode waarin 
de grond en bagger verwacht worden loopt van 2008 tot  2016. Het betreft hier niet 
alleen de grond en baggerstromen die vrijkomen uit het eigen beheergebied maar ook 
de stedelijke baggeropgave afkomstig van de gemeentelijke baggerplannen zijn 
opgenomen in de laatste regel van figuur 1. Een overzicht van de vraag naar 
grondstromen in het beheergebied is opgenomen in figuur 2. 

 

Figuur 1:  Aanbod van grond- en baggerspecie (in m
3
, afgerond op 1000 m

3
) 

chemisch fysisch 2008 2009 2010 2011-
2012 

2013 -
2014 

2015 totaal 

dijkenklei 19.000 0 0 0 0 0 19.000 

klei 47.000 0 0 0 0 0 47.000 

zand 11.000 0 0 0 1.000 2.000 14.000 

schoon 

overig 4.000 0 0 0 0 0 4.000 

dijkenklei 0 0 0 0 0 0 0 

klei 0 2.000 45.000 0 0 0 47.000 

zand 0 0 0 0 0 0 0 

onverdacht 

overig 0 0 0 0 0 0 0 

dijkenklei 0 0 0 0 0 0 0 

klei 4.000 0 0 0 0 0 4.000 

zand 0 0 0 0 0 0 0 

sterk 
veront-
reinigd 

overig 0 0 0 0 0 0 0 

dijkenklei 0 4.000 0 0 0 5.000 9.000 

Klei 41.000 173.000 50.000 27.000 20.000 303.000 612.000 

Zand 0 0 0 0 0 0 0 

nog niet 
bekend 

Overig 0 24.000 0 0 0 0 24.000 

subtotaal  126.000 203.000 95.000 27.000 21.000 310.000 782.000 

klei 35.000 14.000 0 0 0 0 49.000 projecten 
klasse 0-2 overig 20.000 15.000 0 32.000 0 0 67.000 

klei 0 0 0 0 0 0 0 projecten  
klasse 3-4 overig 0 50.000 0 0 0 0 50.000 

stedelijk 
onderhoud 

niet 
verspreid-
baar 

48.000 48.000 48.000 95.000 95.000 48.000 382.000 

subtotaal  103.000 127.000 48.000 127.000 95.000 48.000 548.000 

TOTAAL  229.000 330.000 143.000 154.000 116.000 358.000 1.330.000 
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chemisch fysisch 2008 2009 2010 
2011-
2012 

2013- 
2014 

2015 totaal 

dijkenklei 66.000 0 40.000 969.000 822.000 48.000 1.945.000 

klei 6.000 0 2.000 0 0 0 8.000 

zand 11.000 6.000 21.000 587.000 326.000 9.000 960.000 

voldoet aan 
wettelijke 
voor-
waarden overig 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL  83.000 6.000 63.000 1.556.000 1.148.000 57.000 2.913.000 
Figuur 2:  Vraag naar grond- en baggerspecie (in m

3
, afgerond op 1000 m

3
) 

 

 

Waterschap Rivierenland 
Bij het waterschap Rivierenland komen de onderstaande hoeveelheden bagger vrij. Wat 
hierbij opvalt is de 90% van de vrijkomende bagger schoon tot maximaal licht 
verontreinigd is (klasse 0-2). Slechts 10% van de vrijkomende bagger is sterker 
verontreinigd. In figuur 3 zijn de hoeveelheden beschreven. Er is bij de hoeveelheden 
uitgegaan van alleen vrijkomende bagger uit het eigen beheergebied. De stedelijke 
baggeropgave maakt geen onderdeel uit van deze raming. 
 

Periode klasse 0-2 klasse 3-4 Totaal

2008-2009 104.340 11.593 115.933

2009-2010 100.302 11.145 111.447

2010-2011 80.447 27.939 108.386

2011-2012 190.942 15.627 206.569

2012/2013 118.981 13.220 132.201

2013-2014 92.146 4.907 97.053

2014-2015 212.570 13.174 225.744

2015-2016 134.476 11.164 145.640

2016-2017 147.198 11.744 158.942

2017-2018 87.053 9.673 96.726

2018-2019 186.122 11.069 197.191

2019-2020 101.367 15.819 117.186

TOTAAL 1.555.944 157.074 1.713.018
 

Figuur 3: aanbod van baggerspecie (in m
3
) 
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Stap 1 

 

Inhoudelijke beoordeling 

bestaande kaarten 

Stap 4 
 

Opstellen generieke 

bodemkwaliteitskaarten 

Stap 3 

 
Opstellen 

bodemfunctiekaarten 

Stap 5 

 

Opstellen kaarten 
gebiedsspecifiek beleid 

Stap 2 
 

Omrekening bestaande 

bodemkwaliteitskaarten 

Bijlage 4 Methodiek totstandkoming kaarten  
 
 
Bij de totstandkoming van het regionaal bodembeleid zijn de onderstaande stappen 
doorlopen. Uitgangspunt bij de start van dit project was het opstellen van 
gebiedsspecifiek bodembeleid op basis van de bestaande bodemkwaliteitskaarten. Er 
zijn geen nieuwe bodemkwaliteitskaarten opgesteld of nieuwe parameters onderzocht. 
De ondernomen stappen bij de totstandkoming van de verschillende 
bodemkwaliteitskaarten zijn onderstaand beschreven.    
 
In Stap 1 zijn de bestaande bodemkwaliteitskaarten 
beleidsmatig en technisch inhoudelijk beoordeeld. 
Gehanteerde uitgangspunten en databewerking zijn 
beoordeeld op bruikbaarheid en consistentie. De bestaande 
bodemkwaliteitskaarten in de regio zijn opgesteld conform 
de handreiking 'basisniveau bodemkwaliteitskaarten' van de 
provincie Zuid-Holland Zuid, d.d. 1-10-2003.    
 
In Stap 2 zijn de gemiddelden gehalten van iedere zone uit 
de bestaande bodemkwaliteitskaarten omgerekend naar 
generiek kwaliteitsklassen volgens het Besluit 
bodemkwaliteit. Voor de berekeningen die nodig zijn om de 
ontgravingskaart en de kaart van de ontvangende bodem op 
te stellen, is gebruik gemaakt van de zgn. HANS-regel. 
Deze regel is toegelicht in hoofdstuk 9 van de 
bodembeheernota. De generieke kwaliteitsklassen bestaan 
uit: landbouw/natuur (achtergrondwaarde AW2000), wonen 
en industrie.  
 
In Stap 3 zijn de bodemfunctiekaarten voor iedere 
gemeente afzonderlijk opgesteld. Bij het opstellen van deze 
kaarten zijn de toekomstige, ruimtelijke ontwikkelingen voor 
de komende 5 jaar geïnventariseerd en vertaald in de 
kaarten. De bodemfunctiekaart bestaat uit de onderstaande 
functies: 
- landbouw/natuur; 
- wonen; 
- industrie; 
- uitgesloten gebieden/oppervlaktewater. 
 
 
In Stap 4 zijn de onderstaande generieke kaarten opgesteld: 
- ontgravingskaart; 
- toepassingskaart (combinatie van functiekaart en kwaliteit ontvangende bodem).  
Een toelichting op de verschillende kaarten is in hoofdstuk 3 van de bodembeheernota 
beschreven. Aansluitend is voor iedere zone de heterogeniteit bepaald. Heterogeniteit 
zegt iets de mate van spreiding in de gemeten gehalten ten opzichte van de maximale 
waarden van de kwaliteitsklassen. Heterogene zones in bodemkwaliteitskaarten kunnen 
niet als een wettig bewijsmiddel dienen voor de kwaliteit van uitkomende grond 
(ontgravingskaarten). Bepaling van de heterogeniteit heeft plaatsgevonden op basis van 
berekeningen die zijn beschreven door TNO/Deltares in het boekje " 'Grondverzet met 
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bodemkwaliteitskaarten" en op lokale kennis die bij de milieudienst aanwezig is. 
Heterogene zones zijn duidelijk zichtbaar (gearceerd) op de ontgravingskaart 
weergegeven. Meer informatie over de berekening van heterogeniteit is in de 
onderstaande paragraaf beschreven. 
 
In Stap 5 zijn de ontgravingskaarten en toepassingskaarten aangepast op het 
gebiedsspecifiek beleid van de regio. De kwaliteitklassen van verschillende zones zijn 
aangepast n.a.v. nieuwe dataselecties, heterogeniteitsberekeningen en de nieuw 
geïntroduceerde kwaliteitsklasse  
wonen II.    
 
Naast de eerdergenoemde richtlijn zijn de bodemkwaliteitskaarten tevens gebaseerd op 
het Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad nr. 469, 3 december 2007 en de rectificatie 
hiervan op 22 januari 2008) en de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant nr. 247, 20 
december 2007 en gewijzigd op 27 juni 2008 (Staatscourant nr. 122), 15 december 2008 
(Staatscourant nr. 2363) en 7 april 2009 (Staatscourant nr. 67)). Tevens is gebruik 
gemaakt van de 'Handreiking Besluit bodemkwaliteit' van Bodem+ (SenterNovem) en 
van het boekje 'Grondverzet met bodemkwaliteitskaarten' van TNO/Deltares (opgesteld 
in opdracht van Bodem+). 
 
Nieuw berekende zones 
Voor een aantal zones bleken de beschikbare gegevens niet representatief voor de 
betreffende zone. De kwaliteit van de grond werd ingedeeld in een betere klasse, dan 
daadwerkelijk het geval was. Op basis van ervaring, aanvullend onderzoek, studies en 
berekeningen, zijn de bedoelde zones ingedeeld in de voor de zone juiste 
kwaliteitsklasse. Het gaat om de volgende zones: 
- centrum Leerdam en woonwijk Papendrecht, 
- industrieterreinen Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Gorinchem en 
Sliedrecht.  
 
Voor de genoemde zones zijn nieuwe onderzoeksresultaten aangeleverd. Op basis van 
ervaring met de bodemkwaliteit in deze gebieden, heeft een selectie van de 
bodemgegevens plaatsgevonden. Er moet hierbij gedacht worden aan het verwijderen 
van de bodemonderzoeksgegevens die betrekking hebben op de bodemkwaliteit ter 
plaatse van verdachte deellocaties. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten van de 
saneringsgevallen (grotendeels) verwijderd. De genoemde gegevens hebben immers 
geen betrekking op de diffuse bodemkwaliteit van de betreffende zone. 
 
Van de hierboven genoemde selectie zijn zowel de gemiddelde gehalten als de P50, 
P80, P90 en P95 bepaald. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 6 van deze 
verantwoordingsrapportage. 
 
Heterogeniteit 
De bodemkwaliteitskaarten zijn gebaseerd op de gemiddeld gemeten gehalten binnen 
de zones. Deze gehalten zijn getoetst aan de maximale waarden van het Besluit 
bodemkwaliteit, op basis waarvan vervolgens een indeling in een kwaliteitsklasse heeft 
plaatsgevonden.  
 
Voor de meeste zones geven de gemiddeld gemeten gehalten een goede indicatie voor 
de te verwachten kwaliteit van de vrijkomende grond dan wel van de ontvangende 
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bodem. In deze gevallen kan de bodemkwaliteitskaart worden gebruikt als bewijsmiddel 
voor de milieuhygiënische kwaliteit. 
 
Is binnen een zone echter sprake van heterogeniteit (= mate van spreiding in de 
gemeten gehalten ten opzichte van de maximale waarden van de kwaliteitsklassen), dan 
kunnen de gemiddelden een vertekend beeld geven van de actuele bodemkwaliteit en 
daarmee van de kwaliteit van vrijkomende partijen grond. In dat geval zou ten onrechte 
van de bodemkwaliteitskaart gebruik worden gemaakt als bewijsmiddel.  
 
Om voor de verschillende zones binnen het beheergebied van de Milieudienst Zuid-
Holland Zuid na te kunnen gaan hoe het met de heterogeniteit is gesteld, is gebruik 
gemaakt van een berekening die is beschreven in het boekje 'Grondverzet met 
bodemkwaliteitskaarten' van TNO/Deltares (opgesteld in opdracht van Bodem+). Dit in 
verband met gebrek aan een andere (landelijk) geldende toets.  
In het genoemde boekje wordt voorgesteld om de heterogeniteit te bepalen door het 
verschil tussen twee percentielwaarden (de P5 en P95; de kop en de staart van de 
verdeling) te delen door een referentiewaarde van de normen (maximale waarde 
'industrie' minus de AW2000): 
 

2000

595

AWindustrie

PP

−

−

  
 
De resultaten van deze 'heterogeniteitstoetsing' zijn besproken met en gescreend door 
de Milieudienst. Medewerkers van de Milieudienst zijn goed op de hoogte van de locale 
bodemkwaliteit en de mate van spreiding in de verschillende zones. De uiteindelijke 
keuze of sprake is van een heterogene zone is gebaseerd op zowel berekeningen 
aangevuld met lokale kennis.  
Op basis van de hierboven beschreven methode blijkt dat voor de volgende zones 
binnen de regio de heterogeniteit zodanig hoog is, dat de gemiddelde gehalten geen 
goede maatstaf zijn voor de kwaliteit van de ontvangende bodem of de vrijkomende 
grond:  

• de centrumgebieden van Dordrecht, Gorinchem en Leerdam; 
• woongebieden van voor 1950; 

• lintbebouwingen; 

• industriegebieden in Dordrecht, Papendrecht, H.I. Ambacht, Zwijndrecht en 
Sliedrecht. 

 
Voor deze zones kan de bodemkwaliteitskaart dan ook niet zondermeer worden gebruikt 
als bewijsmiddel voor de milieuhygiënische kwaliteit. Ter plaatse dient eerst een 
verificatieonderzoek plaats te vinden (zie paragraaf 8.1.2 bodembeheernota). 
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Bijlage 5 Risicotoetsen woongebieden Dordrecht, Gorinchem, 

Papendrecht, Zwijndrecht en Leerdam 
 
 
Deze bijlage bevat een toelichting op de humane risicotoetsen in de woonwijken van 
Dordrecht Zwijndrecht, Leerdam en Gorinchem waar gebiedsspecifieke normen zijn 
afgeleid. Het betreft de zones: 

• Oude binnenstad, Reeland en Krispijn in Dordrecht (woongebied) en de zones 
Binnenstad en Lingsedijk in Gorinchem (woongebied), Zwijndrecht (industrie en 
woongebied ten oosten van de Ringdijk) en centrum Leerdam (centrum); 

 
De risicotoetsen zijn uitgevoerd in het programma Risicotoolbox van het RIVM. Gebruik 
van dit programma is verplicht bij het verantwoorden van gebiedsspecifieke normen. 
 
Per zone zijn de humane risico's van zowel de P80 als van het gemiddelde voor de zone 
bepaald. Het risico van de P80 is meegenomen, omdat de kans groot is dat ook grond 
uit de zone vrijkomt met chemische gehalten boven de gemiddelde waarde voor de hele 
zone. Er zal bijvoorbeeld ook grond uit de zone kunnen vrijkomen die voldoet aan de 
P80. 
 
Overzicht risico's woonwijken: 
 

 
 
 
In bovenstaande figuur zijn de humane risico's weergegeven van diverse 
gebruiksfuncties van de bodem (moestuin, tuin, plaatsen waar kinderen spelen en 
natuur). Op de andere as zijn de gemeten stoffen opgenomen. In de grafiek geven de 
gekleurde blokjes het risiconiveau per stof en per bodemgebruik aan. Als het 
risiconiveau groter dan 1 is dan betekent dit dat het bodemgebruik humane risico's kan 
opleveren. Zie de figuren hieronder voor de overige humane risicobepalingen van de 
woonwijken van Dordrecht en Gorinchem per bodemgebruik. 
 
 

Oude binnenstad Dordrecht ( P80 )  Oude binnenstad Dordrecht ( P80 )  
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Oude binnenstad Dordrecht ( GEM )  Oude binnenstad Dordrecht ( GEM )  

Krispijn Dordrecht (P80) 
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Krispijn Dordrecht (GEM) 

Reeland 2 Dordrecht (P80) 

Reeland 2 Dordrecht (GEM) 
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Binnenstad Gorinchem (P80) 

Binnenstad Gorinchem (GEM) 

Lingsedijk Gorinchem (GEM) 
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Uit de risicobepalingen van de woonwijken in Dordrecht, Gorinchem, Zwijndrecht en 
Leerdam blijkt dat in alle gevallen de parameter lood een humaan risico oplevert voor 
het bodemgebruik 'moestuin'. In de meeste wijken is daarnaast een humaan risico 
aangetoond voor de parameter lood voor het bodemgebruik 'wonen met tuin'. 
Om een kwaliteitsverbetering te realiseren en de bodem in deze wijken geschikt te 
maken voor het bodemgebruik is gekozen om de nog acceptabele concentraties aan 
chemische stoffen waarbij de gebruiksfunctie 'tuin' geen humaan risico oplevert 
(risiconiveau = 1) als toepassingeis voor het grondverzet in de zone te hanteren. Bij 
deze norm wordt uitgegaan dat er veel bodemcontact aanwezig is echter geen 
gewasconsumptie. Dit is de norm wonen II in de bodembeheernota (zie 
bodembeheernota bijlage 5).  
 
Door te kiezen voor de waarden behorend bij de gebruiksfunctie 'wonen met tuin', wordt 
een gebruiksbeperking opgelegd in deze woonwijken. Het wordt afgeraden groente en 
fruit uit eigen tuin te verbouwen en consumeren. In de praktijk zal deze situatie ook 
nauwelijks voorkomen. Door het vaststellen van toepassingeis voor grond die voldoet 
aan de kwaliteitseisen wonen II wordt een verbetering van de actuele bodemkwaliteit in 
het gebied gecreëerd. Hierdoor zal de algehele bodemkwaliteit in het gebied verbeteren 
waardoor de risico's op termijn verder zullen afnemen.  
 
Probleem Lood 
De risico's uit de figuren geven de indruk dat er op dit moment een risico zou zijn om in 
de tuin te verblijven. De loodnorm is in het model Risicotoolbox echter gebaseerd op een 
biobeschikbaarheid van 0,74, terwijl er diverse onderzoeken in de praktijk zijn die 
aantonen dat deze waarde lager ligt (Richtlijn bepalen van de orale biobeschikbaarheid 
van lood uit de bodem, RIVM, rapport 711701060, 2008).  
Per 1 april 2009 is de Circulaire bodemsanering 2009 van kracht geworden. Hierin wordt 
melding gedaan over een biobeschikbaarheid van 0,4 voor lood. Wel wordt hierbij 
aangegeven dat het een voorlopig advies betreft. Hierop volgend heeft een nieuwe 
berekening plaatsgevonden. De resultaten wijzen uit dat in een aantal situaties de 
humane risico's minder zijn dan de grafieken nu laten zien, echter leidt het niet tot risico-
index < 1.



        

 

1 

Bijlage 6 Aanvullende berekeningen zoneringen industriezones, woonwijk Papendrecht  en Leerdam centrum 

 
Bovengrond (alles in mg/kg.ds voor standaard bodem) 
 
Bkk Zwijndrecht Industrie bovengrond 

 
 
 
Bkk Leerdam Centrum bovengrond 

 

Parameter AW2000 Wonen  Industrie 

As 20 27 76 

Cd 0,6 1,2 4,3 

Cr 55 62 180 

Cu 40 54 190 

Hg 0,15 0,83 4,8 

Pb 50 210 530 

Ni 35   100 

Zn 140 200 720 

PAK 1,5 6,8 40 

 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 23,90 1,58 46,00 90,04 0,40 150,12 44,38 294,12 8,32 

P50 11,43 0,55 24,07 35,50 0,16 39,77 30,33 252,94 3,10 

P80 41,23 2,61 59,18 133,71 0,29 198,33 74,15 468,19 14,00 

P90 73,62 4,57 91,53 208,89 1,24 541,76 99,17 617,71 22,20 

P95 79,11 5,46 178,69 269,09 1,63 610,73 107,33 699,67 24,85 

 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 11,18 0,601 22,91 35,84 0,296 132 26,4 265 3,902 

P50 9,316 0,28 22,06 35,69 0,16 115 28,3 203 0,38 

P70 11,97 0,78 28,57 45,97 0,251 192 32,8 355 5,16 

P80 20,04 1,172 36,84 56,69 0,321 247 37,5 444 8,76 

P90 22,8 1,379 39,24 79,01 0,616 269 40,1 506 12,6 

P95 22,97 1,456 40,04 90,3 1,061 304 43,7 555 13,4 
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Bkk Hendrik-Ido-Ambacht Industrie bovengrond 

 
 
 
Bkk Papendrecht Industrie bovengrond 

 

 

 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 14,81 1,74 43,15 104,04 0,49 166,27 55,58 356,84 5,01 

P50 10,70 0,67 27,78 31,94 0,17 69,39 36,03 190,17 0,77 

P80 18,42 2,52 57,81 83,41 0,35 230,51 71,52 552,50 4,25 

P90 34,63 3,38 73,75 175,36 0,64 432,20 137,65 796,76 15,00 

P95 50,46 6,97 125,52 353,61 2,62 691,53 156,47 976,48 19,40 

Parameter AW2000 Wonen  Industrie 

As 20 27 76 

Cd 0,6 1,2 4,3 

Cr 55 62 180 

Cu 40 54 190 

Hg 0,15 0,83 4,8 

Pb 50 210 530 

Ni 35   100 

Zn 140 200 720 

PAK 1,5 6,8 40 

 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 12,53 0,55 33,97 41,76 1,79 125,94 42,28 332,93 6,28 

P50 10,93 0,48 31,48 31,78 0,17 83,63 35,00 310,30 1,80 

P80 19,52 1,01 42,16 56,76 0,81 178,23 59,04 459,71 6,30 

P90 20,51 1,23 52,39 76,05 2,10 260,48 83,70 592,71 9,00 

P95 22,13 1,23 67,14 98,63 8,62 342,74 123,39 621,33 10,80 



        

 

3 

 
Bkk Sliedrecht Industrie bovengrond 

 
 
 
Bkk Papendrecht woonwijk bovengrond 

 
  stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 9,08 0,49 24,87 17,12 0,12 27,36 20,18 141,96 1,08 
P50 9,38 0,47 19,44 14,33 0,11 23,14 18,40 134,74 0,77 
P80 11,04 0,61 36,49 21,16 0,15 39,35 28,42 187,75 1,70 
P90 12,10 0,64 39,04 23,37 0,20 45,13 29,51 201,69 2,17 
P95 13,52 0,69 42,98 34,06 0,22 52,97 32,41 242,45 3,28 

 
 
 

 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 15,02 0,65 30,69 68,84 0,23 197,07 37,88 418,33 9,90 

P50 16,33 0,59 31,06 42,74 0,14 98,29 32,20 311,50 6,40 

P80 17,67 0,83 40,52 115,25 0,30 414,66 53,90 510,17 18,40 

P90 18,69 0,89 42,86 154,16 0,47 459,30 57,53 524,21 21,10 

P95 20,23 0,96 44,08 170,90 0,70 469,70 69,60 1009,56 26,55 

Parameter AW2000 Wonen  Industrie 

As 20 27 76 

Cd 0,6 1,2 4,3 

Cr 55 62 180 

Cu 40 54 190 

Hg 0,15 0,83 4,8 

Pb 50 210 530 

Ni 35   100 

Zn 140 200 720 

PAK 1,5 6,8 40 
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Ondergrond (alles in mg/kg.ds voor standaard bodem) 

 
Bkk Zwijndrecht Industrie ondergrond 

 
 
 
Bkk Leerdam Centrum ondergrond 

 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 15,74 0,748 37,85 55,31 0,524 251 40,7 266 8,723 

P50 13,01 0,486 40,15 56,45 0,39 230 37,3 213 3,6 

P80 15,39 1,163 48,39 85,68 0,916 449 46,2 352 13,62 

P90 21,44 1,322 49,48 86,01 1,112 480 67 358 27 

P95 29,72 2,046 51,87 96,77 1,131 556 82,8 427 32 

 

Parameter AW2000 Wonen  Industrie 

As 20 27 76 

Cd 0,6 1,2 4,3 

Cr 55 62 180 

Cu 40 54 190 

Hg 0,15 0,83 4,8 

Pb 50 210 530 

Ni 35   100 

Zn 140 200 720 

PAK 1,5 6,8 40 

 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 21,54 1,02 25,83 47,02 0,79 144,60 35,90 329,35 8,10 

P50 14,70 0,80 20,83 28,20 0,25 98,03 24,88 293,50 5,93 

P80 20,83 1,28 37,99 86,05 0,46 298,64 52,67 489,75 14,00 

P90 60,65 1,82 52,38 99,74 1,41 334,02 69,67 564,31 17,09 

P95 78,09 2,42 55,42 123,06 4,64 356,26 74,50 621,12 22,40 



        

 

5 

 
Bkk Hendrik-Ido-Ambacht Industrie ondergrond 

 
 
 
Bkk Papendrecht Industrie ondergrond 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 15,72 0,70 36,91 48,01 0,46 142,82 55,51 225,37 2,01 

P50 12,19 0,46 37,22 31,76 0,14 97,98 49,41 151,96 0,70 

P80 18,13 1,08 50,00 63,88 0,42 218,43 65,42 318,39 1,78 

P90 26,51 1,11 55,47 91,76 0,90 361,71 96,32 412,31 3,57 

P95 31,73 1,16 64,73 131,82 1,54 445,09 138,73 748,67 6,55 

Parameter AW2000 Wonen  Industrie 

As 20 27 76 

Cd 0,6 1,2 4,3 

Cr 55 62 180 

Cu 40 54 190 

Hg 0,15 0,83 4,8 

Pb 50 210 530 

Ni 35   100 

Zn 140 200 720 

PAK 1,5 6,8 40 

 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 17,33 1,28 28,23 38,24 1,06 203,23 38,50 335,45 3,42 

P50 10,95 0,90 25,19 24,34 0,43 89,32 25,85 272,37 2,50 

P80 26,10 1,66 42,38 56,01 1,42 411,86 58,33 495,47 7,04 

P90 40,00 3,24 45,24 87,70 2,52 674,42 85,54 666,07 7,90 

P95 50,63 3,97 54,68 109,12 4,66 817,84 97,44 909,86 8,18 
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Bkk Sliedrecht Industrie ondergrond 
 stb AS stb CD stb CR stb CU stb HG stb PB stb NI stb ZN g-PAK 

gem 14,05 0,70 24,96 25,14 0,18 64,99 28,52 218,37 4,32 

P50 12,83 0,58 19,44 19,90 0,15 48,80 24,50 201,14 1,10 

P80 16,81 0,98 35,92 35,64 0,30 87,75 37,92 271,51 5,80 

P90 17,82 1,17 37,98 51,49 0,33 125,13 50,19 319,16 12,75 

P95 25,46 1,36 40,83 59,40 0,37 172,74 62,41 373,43 19,00 

 
 
 

Parameter AW2000 Wonen  Industrie 

As 20 27 76 

Cd 0,6 1,2 4,3 

Cr 55 62 180 

Cu 40 54 190 

Hg 0,15 0,83 4,8 

Pb 50 210 530 

Ni 35   100 

Zn 140 200 720 

PAK 1,5 6,8 40 
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Bijlage 7 Tabellen met percentielen en toetsingen baggerspecie uit A-watergangen  
 
 
Onderstaande kentallen zijn afkomstig van de door het waterschap Rivierenland (WSRL) aangeleverde data van de kwaliteit in de A-watergangen 
(zgn. boezems). Aanleiding hiervoor is het uitgevoerde onderzoek van Deltares, kwaliteit van bagger in Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, 
projectnr. 1002188-000, d.d. maart 2009). Van de beschikbaar gestelde data is alle data > msPAF verwijderd omdat deze bagger niet 
verspreidbaar is. Van de watergangen die zijn gelegen in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta (WSHD) zijn deze gegevens ook 
aangeleverd. Deze data kon echter niet op eenzelfde wijze gereproduceerd worden tot onderstaande tabellen. Hiervan is een tabel samengesteld 
van de meest verdachte stoffen. De onderstaande data heeft betrekking op landelijke bagger en voor een klein deel stedelijke bagger uit de 
watergangen van het waterschap.  
 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg

Boezem %KGF2 %OSTOF As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn MINRLOLE PAK10 PCB's DDT DDD DDE drins

gem 31,77 27,62 9,94 0,50 44,08 28,87 0,20 31,84 43,33 144,88 20,67 2,39 1,72 0,18 1,21 1,41 0,00
P10 23,00 16,00 6,51 0,00 34,26 19,14 0,09 24,87 24,26 82,49 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00
P25 26,00 19,75 7,27 0,35 38,31 24,50 0,16 28,06 27,73 105,47 0,00 0,40 0,00 0,00 0,15 0,51 0,00
P50 30,00 24,50 8,71 0,52 43,14 28,04 0,17 31,02 33,36 118,27 0,00 0,66 0,49 0,00 0,77 0,89 0,00
P75 35,00 37,50 11,57 0,65 48,37 33,41 0,25 35,00 55,05 182,88 29,91 3,88 2,94 0,00 1,51 1,94 0,00
P80 37,60 39,00 11,96 0,68 49,11 35,32 0,26 36,06 60,28 195,20 43,77 4,25 3,12 0,00 1,75 2,20 0,00
P90 39,90 41,00 14,28 0,82 51,44 36,55 0,36 39,03 69,71 234,28 57,32 6,58 4,61 0,48 3,06 2,97 0,00
P95 47,80 43,35 16,66 1,04 55,04 40,51 0,43 39,37 83,33 269,52 116,69 8,26 6,31 0,80 4,31 3,97 0,00

max 75,00 49,00 26,94 1,37 86,96 55,83 0,51 71,13 120,96 336,96 231,25 16,71 12,00 3,13 6,67 6,36 0,00

AW 20 0,6 55 40 0,15 35 50 140 190 1,5 20 200 20 100 15

MWW 27 1,2 62 54 0,84 39 210 200 190 6,8 20 200 840 130 40

T-waarde 48 6,7 118 115 18,20 67,5 290 430 2595 20,75 510 950 17010 1200 2007,5

I-waarde 76 12,8 180 190 36,24 100 530 720 5000 40 1000 1700 34000 2300 4000

LAC2006 50 2 180 30/80 2 50 150 350 3,4 100 200 15

< AW AW - MWW MWW-T-waarde > T-waarde  
Figuur 1:  Kwaliteit bagger A-watergangen Nederwaard 
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mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg

Boezem %KGF2 %OSTOF As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn MINRLOLE PAK10 PCB's DDT DDD DDE drins

gem 32,50 20,71 10,57 0,52 48,91 31,71 0,20 34,62 48,46 139,86 31,74 3,71 2,00 2,88 16,47 14,88 0,02
P10 23,00 12,00 8,31 0,00 39,45 21,72 0,08 26,42 23,68 88,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00
P25 28,00 15,00 9,30 0,38 43,96 25,00 0,16 29,67 27,11 99,76 0,00 0,32 0,00 0,00 0,20 0,99 0,00
P50 33,00 20,50 10,30 0,51 48,48 29,98 0,17 32,41 36,23 125,75 0,00 1,14 0,14 0,00 1,32 2,61 0,00
P75 38,00 25,00 11,78 0,71 52,25 37,23 0,26 35,92 60,39 166,32 0,00 5,53 1,80 0,00 5,13 8,89 0,00
P80 39,00 27,60 12,30 0,77 53,37 39,96 0,27 36,89 67,25 170,53 49,75 6,55 2,14 0,66 9,65 15,31 0,00
P90 43,00 31,00 13,09 0,85 58,12 42,52 0,29 42,18 91,75 214,48 81,90 11,94 5,09 2,37 25,33 44,68 0,00
P95 46,00 35,30 14,01 0,93 65,63 50,09 0,36 50,61 118,67 255,29 241,48 16,16 11,43 5,93 107,85 96,37 0,00

max 50,00 39,00 24,01 1,23 101,77 60,00 0,71 98,00 268,88 518,18 430,77 19,47 25,33 222,50 490,00 194,74 1,33

AW 20 0,6 55 40 0,15 35 50 140 190 1,5 20 200 20 100 15

MWW 27 1,2 62 54 0,84 39 210 200 190 6,8 20 200 840 130 40

T-waarde 48 6,7 118 115 18,20 67,5 290 430 2595 20,75 510 950 17010 1200 2007,5

I-waarde 76 12,8 180 190 36,24 100 530 720 5000 40 1000 1700 34000 2300 4000
LAC2006 50 2 180 30/80 2 50 150 350 3,4 100 200 15

< AW AW - MWW MWW-T-waarde > T-waarde  
Figuur 2: Kwaliteit bagger A-watergangen Overwaard 

 
 
 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg

%KGF2 %OSTOF As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn MINRLOLE PAK10 PCB's DDT DDD DDE drins

gem 33,51 15,05 10,47 0,64 47,62 36,32 0,19 32,66 50,50 163,28 42,46 2,36 3,53 2,83 13,46 29,89 0,07
P10 19,90 6,60 7,29 0,24 39,16 23,48 0,07 25,76 23,38 86,63 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00
P25 27,00 8,58 9,04 0,40 42,11 26,63 0,10 28,14 29,83 100,98 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00
P50 34,00 14,00 11,03 0,58 47,06 33,78 0,17 31,23 42,81 156,40 0,00 1,23 0,65 0,00 2,73 6,08 0,00
P75 41,50 19,00 12,39 0,79 51,70 42,75 0,25 36,14 55,90 200,74 58,45 3,18 2,66 2,00 17,61 29,39 0,00
P80 43,00 21,00 12,86 0,88 52,86 46,27 0,26 37,01 60,57 222,54 65,00 4,23 3,30 2,50 20,20 43,09 0,00
P90 46,10 26,10 13,92 1,21 56,97 51,39 0,33 40,27 79,23 259,03 120,00 5,85 8,61 5,06 38,47 93,37 0,00
P95 49,55 32,65 15,63 1,41 61,11 62,60 0,36 42,04 93,34 302,13 190,30 7,72 12,25 8,47 54,38 149,04 0,00

max 58,00 39,00 16,89 1,88 79,39 70,83 0,73 74,32 386,75 377,02 846,15 16,69 82,93 70,00 130,00 288,10 2,50

AW 20 0,6 55 40 0,15 35 50 140 190 1,5 20 200 20 100 15

MWW 27 1,2 62 54 0,84 39 210 200 190 6,8 20 200 840 130 40

T-waarde 48 6,7 118 115 18,20 67,5 290 430 2595 20,75 510 950 17010 1200 2007,5

I-waarde 76 12,8 180 190 36,24 100 530 720 5000 40 1000 1700 34000 2300 4000

LAC2006 50 2 180 30/80 2 50 150 350 3,4 100 200 15

< AW AW - MWW MWW-T-waarde > T-waarde  
Figuur 3: Kwaliteit bagger A-watergangen Vijfheerenlanden 
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Quickscan BAGGER WSHD EXCL msPAF

standaardbodem

mg/kg.ds mg/kg.ds mg/kg.ds

Hg Zn PAK

gem <det 117 2,3

P50 <det 88 0,9

P80 0,12 158 3,2

P90 0,22 220 5,9

P95 0,32 307 9,8
 

< AW AW - MWW MWW-T-waarde > T-waarde  
Figuur 4: berekeningen dataset baggerspecie beheergebied WSHD 
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Bijlage 8 Bodem nummer 5, oktober 2009, "ruimere 
toepassingsmogelijkheden van verontreinigde baggerspecie 
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