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Omgaan met hoge arseenconcentraties in grondwater 

Achtergronddocument 

 

 

Samenvatting 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

Regelmatig worden in het diepe en ondiepe grondwater in Zeeland verhoogde concentraties 

arseen (As) aangetoond. De arseenconcentraties in het grondwater overschrijden frequent de 

streefwaarde (10 g/l). Tevens komen in het freatisch grondwater overschrijdingen van de 

interventiewaarde voor (60 g/l), echter in veel mindere mate dan voor de streefwaarde 

(Nieuwenhuis en Gunnink, 2005). Bij een vergelijking van de arseengehalten in het 

grondwater met de resultaten van het onderzoek 'Achtergrondconcentraties van 17 

sporenelementen in het grondwater van Nederland' (Fraters et al., 2001), blijkt dat de 

concentraties in Zeeland aanzienlijk hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. Op het niveau 

van de 90-percentiel is er sprake van minimaal een factor 4 verschil (10 g As/l landelijk ten 

opzichte van 40 g/l voor het freatisch grondwater in Zeeland). Voor het middeldiep en diep 

grondwater is er sprake van een factor 4 à 5 verschil (7 g As/l  landelijk ten opzichte van 30 

g As/l respectievelijk 40 g As/l in Zeeland). In de bovenste anderhalve meter van de 

landbodem worden nagenoeg geen arseenconcentraties boven de streefwaarde aangetoond 

(Sijker, 2004). 

 

Beleidsmatig is het relevant of de hoge concentraties arseen in grondwater van nature 

aanwezig zijn, of dat deze zijn ontstaan door antropogene bronnen. In Zeeland is niet 

vastgelegd hoe kan worden vastgesteld of een verhoogd arseengehalte een natuurlijke 

herkomst heeft. Het antwoord op deze vraag is echter voor het bevoegd gezag van belang om 

een uitspraak te kunnen doen over de aard en omvang van de vervolgacties. Voorbeelden 

daarvan zijn de beslissingen om te saneren, het verlenen van een bouwvergunning, of het 

afkondigen van een verbod op een bepaalde (hydrologische) ingreep.  

 

In 2005 is door TNO een onderzoek verricht om bovengenoemde vraag te beantwoorden. 

Ondanks dat (nog) geen eenduidig antwoord is te geven, lijkt de conclusie gerechtvaardigd 

dat in Zeeland sprake is van nature verhoogde achtergrondconcentraties van arseen. Echter 

daarmee is deze vraag nog niet beantwoord voor een willekeurige locatie. Eén van de redenen 

daarvoor is dat het mechanismen bij het voorkomen van natuurlijke achtergrondconcentraties 

in Zeeland nog niet is opgehelderd. Een relatie tussen de verhoogde arseenconcentraties en 

bodemtype, (lokale) geologische gesteldheid, grondwaterstanden hydrologische kenmerken is 

in het onderzoek van TNO niet aangetoond. Blijkbaar is er sprake van een complex samenspel 

van al deze factoren, die het voorkomen van verhoogde arseenconcentraties in het grondwater 

beïnvloeden. Daarbij speelt ook een seizoensafhankelijke invloed een rol.  

 

In Zeeland zijn duidelijke verschillen aanwezig in de kans op overschrijding van de 

streefwaarde voor arseen in het grondwater. Dat betekent dat op gemeentelijk niveau 

differentiatie mogelijk is in de mate waarin de achtergrondconcentratie de streef en 

interventiewaarde overschrijdt. Het schetsen van concentratiecontouren is echter niet 



 4 

mogelijk. Voor het diepere grondwater is deze differentiatie op gemeentelijk niveau niet 

mogelijk. Bij het vaststellen van de natuurlijke achtergrondconcentratie van arseen moet 

rekening worden gehouden met de ontwikkelingen die zich momenteel afspelen binnen de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). Binnen de KRW mogen voor grondwaterlichamen, in afwijking 

van de vastgestelde normen, natuurlijke achtergrondwaarden worden vastgesteld. 

 

In gebieden met van nature verhoogde concentraties arseen in het grondwater kunnen 

ingrepen in het systeem bijdragen aan de blootstelling van mensen aan arseen en/of de 

verspreiding van arseen. Het bodembeheer van arseenrijke gebieden moet daarom gericht zijn 

op het voorkomen of beperken van  negatieve aspecten van bepaalde ingrepen. De volgende 

vragen zijn van belang bij het beoordelen van ingrepen in arseenrijke gebieden: 

 Is er aanleiding om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden alert te zijn op 

blootstelling? 

 Draagt de ingreep bij aan de blootstelling van mensen? 

 Draagt de ingreep bij aan een verspreiding van arseen buiten het arseenrijk gebied, of 

de overdracht van arseen naar een ander compartiment? 

Door het ontbreken van een beoordelingskader worden negatieve effecten vaak pas tijdens de 

uitvoering van een werk of na oplevering gesignaleerd. Het is dan veelal te laat om de situatie 

te herstellen en vaak moet gezocht worden naar ad hoc oplossingen. 

 

1.2 Doelstellingen 

Ondanks dat steeds meer inzicht ontstaat in het mechanisme van het voorkomen van arseen in 

het grondwater, is het voor het bevoegd gezag op basis van de beschikbare gegevens niet 

mogelijk een betrouwbare uitspraak te doen over de vraag of op een bepaalde locatie het 

arseen van nature voorkomt. Derhalve is behoefte aan een stappenplan dat een 

betrouwbaarder antwoord geeft op deze vraag. De primaire doelstelling het project “Opstellen 

beoordelingsmodel voor het voorkomen van verhoogde concentraties arseen in het 

grondwater (en baggerspecie) in de provincie Zeeland” was derhalve: 

Schrijven van een beoordelingsmodel voor arseenconcentraties in het grondwater (en 

baggerspecie). Het beoordelingsmodel moet de achtergronden beschrijven en de procedures 

aangeven die moeten worden gevolgd om onderscheid te maken tussen arseen dat van nature 

in het grondwater (baggerspecie) voorkomt en arseen dat in deze milieucompartiment is 

gekomen vanuit antropogene bronnen of handelen.  

 

1.3 Status van het achtergronddocument 

Het achtergronddocument is bedoeld als leidraad voor het bevoegd gezag en houdt geen 

verplichting in tot implementatie. De inhoud van dit achtergronddocument levert de 

bouwstenen voor de uitwerking van gemeentelijke, regionale of bovenregionale 

bodembeheersplannen over arseen. 

 

1.4. Afbakening en definities 

Dit achtergronddocument beschrijft het omgaan met grondwater dat van nature aangerijkt is 

met arseen. Met grondwater wordt zowel het freatisch grondwater bedoeld alsook het 

middeldiepe en diepe grondwater. Omdat in Zeeland geen sprake is van verhoogde natuurlijke 

achtergrondconcentraties van arseen in de landbodem, handelt deze richtlijn daar niet over. 

Dat betekent niet dat lage concentraties arseen in de vaste fase geen aanleiding kunnen geven 

voor hoge concentraties ervan in het grondwater. Het blijkt immers uit berekeningen dat bij 

concentraties arseen beneden de streefwaarde in de bodem, overschrijdingen van de 

interventiewaarde in het grondwater kunnen optreden (Nieuwenhuis en Gunnink, 2005).  

Dat geldt echter slechts voor de situaties waarin het arseen is gebonden aan ijzer(hydr)oxiden.  
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De handreiking gaat niet in op de problematiek van met arseen verontreinigde baggerspecie, 

omdat momenteel daarover onvoldoende informatie beschikbaar is en in de 

oplossingsgerichte sfeer weinig beleidsruimte is. Wel is in de bijlage een kaart opgenomen 

met het voorkomen van arseenhoudende baggerspecie. Deze kaart is bedoeld om een 

mogelijke relatie met het voorkomen van arseen in grondwater inzichtelijk te maken. Niet aan 

de orde komt de winning van arseenhoudend grondwater voor de bereiding van drink en 

industriewater.  

 

1.5. Samenstelling projectgroep 

De projectgroep bestaat uit de volgende personen: 

 Ad Vos (provincie Zeeland, directie RMW, projectleider t/m 2006?) 

 Colinda Dekker (gemeente Vlissingen, projectleider vanaf 2007) 

 Gert-Jan de Vaan (gemeente Hulst) 

 Frida van Kalteren (Waterschap Zeeuwse Eilanden) 

 Karel van Goethem (Waterschap Zeeuws-Vlaanderen) 

 Marian Moelker (Rijkswaterstaat, dienst Zeeland) 
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2. Aanwezigheid van arseen in grondwater in de provincie Zeeland 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gepresenteerd van de concentraties arseen in het 

grondwater en de waterbodem. Als basis daarvoor dient het rapport van TNO (Nieuwenhuis 

en Gunnink, 2005). Het bij dit hoofdstuk behorende kaartmateriaal is in bijlage 1 opgenomen. 

In bijlage 2 wordt een nadere uitleg gegeven over het voorkomen van arseen in 

ijzerhydroxides in grondwater. 

 

2.1. Freatisch grondwater 

In bijlage 1 (kaart 1) is het resultaat van de interpolatie van overschrijding van de 

streefwaarde voor arseen in het grondwater weergegeven. Tevens zijn op deze kaart de 

meetpunten weergegeven waar de interventiewaarde wordt overschreden. Voor grote 

gebieden bestaat een verhoogde kans op overschrijding van de streefwaarde. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat verschillen in ruimtelijke correlatie optreden. De mate van ruimtelijke 

correlatie is voor Zeeuws Vlaanderen in beperkte mate aanwezig (tot maximaal 2500 meter), 

terwijl voor Walcheren en Noord en Zuid-Beveland de ruimtelijke correlatie prominenter 

aanwezig is, voor ongeveer dezelfde afstand. Van een gebied met een verhoogde kans op het 

aantreffen van een streefwaarde overschrijding kan worden gesteld dat bij bemonstering van 

het grondwater op een willekeurige plaats en willekeurige tijd er een kans van 50% bestaat dat 

er een streefwaarde overschrijding wordt gemeten. Deze 50% klasse grens is gebaseerd op het 

feit dat de resultaten van de interpolatiemethode zijn geclassificeerd in 3 klassen: 0-25%, 25-

50% en > 50%; Verder blijkt uit bijlage 1 dat per gemeente verschillen optreden in de mate 

van voorkomen van overschrijdingen van de streef en interventiewaarde. In de gemeente 

Terneuzen komen enkele zeer hoge concentraties voor. Uitgaande van de verdeling (zonder 

extremen), dan vallen met name de gemeentes Middelburg en Vlissingen op doordat de 

mediaanwaarde ruim boven de streefwaarde ligt en de 75 percentielwaarde boven, of in de 

buurt, van de interventiewaarde ligt. De gemeentes Noord Beveland, Schouwen-Duiveland en 

Sluis vormen een tweede categorie met gemeentes met relatief hoge concentraties arseen in 

het grondwater. Voor deze gemeentes geldt dat de mediaan boven de streefwaarde ligt. 

 

In Zeeland betreft het arseen dat gerelateerd is aan het “roesttype”, waarin arseen is gebonden 

aan ijzer-(hydr)oxiden. Afhankelijk van de redoxpotentiaal wordt arseen gebonden aan de 

vaste fase of gaat in oplossing. Het pyriettype komt in Zeeland slechts op grotere diepte voor, 

en dan in gereduceerde omstandigheden, waardoor het arseen niet in oplossing komt. De mate 

waarin arseen van het roesttype in oplossing komt is sterk afhankelijk van de lokale 

redoxpotentiaal. Een afwisseling van reducerende en oxiderende omstandigheden zorgt voor 

een afwisselend in oplossing gaan en weer vastleggen van arseen in ijzerhydroxiden. De 

(soms snelle) fluctuaties in grondwater kunnen er voor zorgen dat er een snelle afwisseling 

van lage en hoge gehaltes arseen kunnen voorkomen in het grondwater, met name in het 

freatisch grondwater. In het algemeen zijn de gehaltes in de vaste fase van dien aard dat er 

geen grootschalige overschrijdingen van de streef en interventiewaarden zijn te verwachten. 

Echter, een kleine hoeveelheid arseen in de vaste fase kan, in oplossing, een sterk verhoogd 

gehalte in het grondwater veroorzaken.  

2.2. Dieper grondwater  

De meetpunten in het diepere grondwater en de daarbinnen voorkomende overschrijdingen 

van de streef- en interventiewaarde zijn tevens weergegeven in bijlage 1 (grondwater tussen 

5-10 m-mv: kaart 2) en (grondwater dieper dan 10 m-mv: kaart 3).  Vanwege het beperkte 

aantal meetgegevens is voor het diepere grondwater geen provinciedekkende kaart opgesteld. 

Het blijkt dat voor het traject van 5–10 m-mv de streefwaarde in een groot aantal 

waarnemingen wordt overschreden. In een gering aantal van de waarnemingen wordt de 
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interventiewaarde overschreden. Voor het bereik vanaf 10 meter overschrijden het grootste 

deel van de waarnemingen de streefwaarde voor diep grondwater, met uitzondering van het 

zuidelijke gedeelte van Zeeuws Vlaanderen. Dit komt overeen met de resultaten van het 

freatisch grondwater, waarvoor in dit gebied eveneens een geringere kans op overschrijding 

van de streefwaarde is geconstateerd. In de rest van de provincie lijkt geen directe relatie te 

bestaan tussen de waarden in het diepere grondwater en die in het freatisch grondwater. In 

zowel het grondwater tussen 5 en 10 meter als dieper dan 10 meter komt in de gemeente 

Borsele en Terneuzen een gebied voor waar de gehaltes verhoogd voorkomen tot boven de 

interventiewaarde. Ook uit eerdere studies is gebleken dat in dit gebied verhoogde gehaltes in 

het diepere grondwater voorkomen (Iwaco, 1997 en Gunnink, 2003). De reden voor deze 

lokale verhoging is niet duidelijk, maar hangt mogelijk samen met de voormalige Schelde 

loop, waardoor regionaal kwel kan ontstaan.  
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3. Aantonen van nature voorkomend arseen in grondwater 

 

3.1. Werkwijze 

Ondanks dat uit het onderzoek van TNO (Nieuwenhuis en Gunnink, 2005) kan worden 

afgeleid dat in Zeeland gebieden voorkomen waar arseen van nature in hoge concentraties 

voorkomt, zal voor elke locatie de arseenconcentratie afzonderlijk moeten worden bepaald. 

Door de fluctuaties van de concen-traties arseen in ruimte en tijd is het niet mogelijk een 

gebiedsspecifieke achtergrondwaarde (streefwaarde) vast te stellen. Daarom is geprobeerd een 

stappenplan te beschrijven dat bij het doorlopen ervan meer zekerheid moet geven over de 

juistheid van het antwoord op de vraag "of de gemeten concentraties arseen in het grondwater, 

op verschillende diepten een natuurlijke oorsprong hebben". Het stappenplan is opgenomen in 

bijlage 3.  
 

 

3.2. Resultaten 

Vervolgens is dit stappenplan gedurende ruim een jaar (2007 en 2008) gevolgd door de 

verschillende gemeentes binnen Zeeland. De resultaten van de analyses en bevindingen zijn 

weergegeven in bijlage 4.  

 

Uit de resultaten van het stappenplan zijn geen conclusies te trekken en de resultaten geven 

niet meer zekerheid over het van nature aanwezig zijn van arseen in grondwater. Er bestaat 

hiernaast onzekerheid over de juistheid van de analyseresultaten en de vergelijkbaarheid van 

de verschillende resultaten.  

Een aanvullend probleem is dat arseen per 1 juli 2008 uit het standaardanalysepakket is 

verdwenen. De noodzaak om arseen te analyseren is daarmee verdwenen.  

 

Op 25 november 2008 is in het Zeeland bodemoverleg besloten geen verdere inspanning te 

leveren aan het uitvoeren van het stappenplan 

Wel zijn door de projectgroep onderstaande aanbevelingen opgesteld, hoe om te gaan met 

(van nature voorkomend) arseen in grondwater. 

 

 

3.3. Aanbevelingen 

Wanneer de historie van een locatie daar aanleiding toe geeft, moet arseen toegevoed worden 

aan het analysepakket. Er is geen reden om arseen in grondwater standaard mee te nemen bij 

bodemonderzoeken. 

Wanneer verhoogde concentraties aan arseen in het grondwater aangetroffen wordt, zal uit het 

historisch onderzoek moeten blijken of dit van natuurlijke of antropogene oorsprong is.  

Bij het aantonen van arseenconcentraties boven de interventiewaarde, moet afstemming met 

de provincie, bevoegd gezag Wbb, plaatsvinden over de noodzaak voor een 

vervolgonderzoek. 

 

Wanneer ten behoeve van bouwwerkzaamheden een bouwputbemaling nodig is, dient het 

vrijkomende grondwater in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder van het gebied op 

milieuhygiënisch verantwoorde wijze te worden verwerkt. 
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5. Beheer in onveranderde situaties  

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het beheer kan plaatsvinden binnen gebieden waarin 

hoge concentraties arseen van nature in het grondwater voorkomen. In bijlage 5 wordt de 

beschreven werkwijze in een stappenschema gepresenteerd.   

 

5.1. Sturen op risico’s 

Ondanks een natuurlijke uitgangssituatie, spelen risico’s een rol in de vorm van  

verspreidingsrisico's en risico’s voor mens en ecosysteem. Het uitgangspunt van voorliggende 

handreiking is dat bij arseengehalte die van nature voorkomen, de ecologische risico’s geen 

rol spelen in de situatie waar het gebied de functie ‘natuur’ heeft. Immers de verhoogde 

arseengehaltes in het grondwater en de waterbodem vertegenwoordigen een bijzondere 

toestand van de bodem. Het is niet reëel om het natuurlijk systeem aan te passen aan een 

beoogde natuurlijke inrichting. Het omgekeerde ligt veel meer voor de hand: de natuur heeft 

zich aangepast aan de heersende concentraties in bodem en grondwater. In situaties waar  

andere gebruiksfuncties gelden, zullen andere risiconiveaus gehanteerd worden. Te denken 

valt aan landbouwfuncties, zoals veeteelt. Die risiconiveaus zijn daarmee gekoppeld aan het 

bodemgebruik op die plaats.  

 

Risico’s voor het milieu vormen een belangrijk aandachtspunt in situaties waarbij wordt 

ingegrepen in een bestaande situatie. Ingrepen kunnen leiden tot mobilisatie van arseen vanuit 

de vaste fase naar het grondwater. Een voorbeeld hiervan is grondwaterstanddaling. Bij de 

uitwerking van 'stand still' als basisprincipe is reeds aangegeven dat verspreiding door 

ingrepen in principe ongewenst is. Daarbij wordt als uitgangspunt aangehouden dat ingrepen 

die passen bij de aard van het gebied als toelaatbaar beschouwd worden. Bodembeheer voor 

gebieden met van nature verhoogde achtergrondgehalten arseen, wordt gezien als een vorm 

van gebiedsgericht beleid. Er is namelijk sprake van een bijzondere gesteldheid van een 

gebied, waarvoor ander bodembeheer geldt dan in gebieden die geen natuurlijk verhoogde 

achtergrondgehalten kennen. Gebiedsgericht beleid sluit beter aan bij de kenmerken van het 

gebied en op de doelstellingen die voor dat gebied gesteld worden. Het is dus ‘maatwerk’, 

waardoor passende oplossingen kunnen worden gekozen voor specifieke problemen die er 

spelen of passende maatregelen kunnen worden getroffen om specifieke waarden te 

beschermen. 

 

Als uitwerking van het risicogericht gebiedsbeleid wordt een systeemgerichte aanpak 

voorgesteld. Ingrepen in het natuurlijk systeem beïnvloeden het vrijkomen of juist de 

vastlegging en het transport van natuurlijk arseen. Denk hierbij aan de invloed van 

verandering van de grondwaterstand op reductie dan wel oxidatie van arseen of aan ingrepen 

in de natuurlijke kwelsystemen, waardoor arseen naar niet van nature arseenrijke gebieden 

wordt getransporteerd. Per geval moet die maat worden vastgesteld. Juist door kennis en 

begrip te hebben van de relaties en interacties die er bestaan tussen de verschillende 

compartimenten, kan een duurzaam bodembeheer effectiever, want beter onderbouwd op 

basis van proceskennis, worden vormgegeven. 

 

5.2. Systematiek voor een risicobenadering van arseenrijke gebieden 

Ondanks dat van nature verhoogde arseengehalten kunnen worden beschouwd als 

gebiedsspecifieke streefwaarden, blijven de risico’s maatgevend voor de functie die het 

grondwater ter plaatse heeft. Daarbij zal het risico voor de mens de hoogste prioriteit hebben. 

Er is in deze handreiking voor gekozen om ecologische risico’s niet mee te nemen bij het 

vaststellen van het risico.  
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Om voor een gebied met van nature hoge arseenconcentraties te kunnen beoordelen of  sprake 

is van een potentieel humaan risico, wordt een drietal stappen doorlopen, te weten: 

1.  karakteriseer het arseenrijke gebied op basis van het grondwater en het daarbij horende 

concentratieniveau; 

2.  inventariseer de vorm(en) van bodemgebruik binnen het arseenrijke gebied; 

2. beoordeel per bodemgebruikvorm of sprake is van een potentieel risico. 

 

De beoordeling of sprake is van een risico vindt normaliter plaats door het toetsen van de 

gebiedsconcentraties aan een drempelwaarde. Gedacht kan worden aan een 'natuurlijke 

streefwaarde' voor arseen. Beneden de drempelwaarde (streefwaarde) is het risico 

verwaarloosbaar. Indien een concentratie de drempelwaarde overstijgt, vormt dit aanleiding 

om de daadwerkelijke blootstelling en de daaraan verbonden risico's nader te onderzoeken. 

Voor grondwater is het in Zeeland niet mogelijk een gebiedsconcentratie ('natuurlijke 

streefwaarde') vast te stellen. Derhalve dient voor elke locatie afzonderlijk getoetst te worden 

of de gemeten arseenconcentratie de drempelwaarde overschrijdt.       

 

Bij de beoordeling van humane risico’s kan onderscheid worden gemaakt in directe en 

indirecte risico’s. Directe risico’s doen zich voor door contactmogelijkheden tussen de mens 

en het grondwater met verhoogde arseengehalten. Een voorbeeld hiervan is het oppompen van 

grondwater om daarmee een badje te vullen waarin kinderen spelen. Indirecte risico’s kunnen 

optreden door consumptie van gewassen die geteeld zijn op arseenrijke grond veroorzaakt 

door het beregenen met arseenrijk grondwater.  

 

5.3 Risicotoetsing gedifferentieerd naar functie 

In het bodembeleid zijn de belangrijkste normen en toetsingswaarden afgeleid van de meest 

kritische functie. Bij de afleiding van humane gezondheidseisen is het uitgangspunt dat bij 

gemiddeld gedrag en een gemiddelde situatie, de MTR humaan niet overschreden mag worden. 

Voor grondwater is slechts één drempelwaarde relevant en wel die voor het grondwater (10 

ug/liter). De relevante directe blootstellingroute aan grondwater is het gebruik als drinkwater. 

Als drempelwaarde wordt de normen voor drinkwater gehanteerd. Navolgend wordt voor de 

functies wonen en landbouw het humane risico beschreven.  

  

5.3.1. Woonfunctie 

De humane risico's zijn het grootst als grondwater wordt opgepompt en (in)direct wordt 

gebruikt voor consumptie. Bij gebruik van grondwater voor beregening zullen hoge 

concentraties arseen niet snel leiden tot  hoge concentraties arseen in groenten en derhalve 

geen effect hebben op de humane gezondheid. Voor dat voor de mens gevaarlijke hoge 

arseenconcentraties in het consumeerbare product worden bereikt, zal het product reeds 

aanzienlijke schade door vergiftiging hebben ondervonden (fytotoxiciteit).  

 

5.3.2. Landbouwfunctie 

Risico’s van verhoogde arseenconcentraties in grondwater voor landbouwfuncties kunnen 

optreden in situaties waarbij consumptie plaatsvindt van besproeide gewassen. In het 

algemeen geldt dat arseen in beperkte mate door de plantenwortel vanuit het poriënwater 

wordt opgenomen en derhalve nauwelijks accumuleert in bovengrondse delen. Bovendien 

geldt dat voordat voor de mens gevaarlijke hoge arseenconcentraties in het consumeerbare 

product worden bereikt, het gewas reeds aanzienlijke schade door vergiftiging heeft 

ondervonden. Om een goede indicatie te krijgen van arseenschade moet het arseengehalte in 

de wortels bekend zijn.  
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6. Beheer bij ingrepen in arseenhoudende gebieden 

Nieuwe ingrepen door de mens kunnen leiden tot verhoogde concentraties arseen in het 

grondwater. Dit is dan niet in overeenstemming met het uitgangspunt van 'stand still'. De 

consequenties van deze ingrepen en het beheer ervan zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk. In 

bijlage 6 wordt het beheer voor deze ingrepen weergegeven in  een stroomschema.   

 

 

6.1 Grondwateronttrekkingen of ingrepen in geohydrologisch systeem 

Het (geo)hydrologisch systeem wordt op vele manieren beïnvloed. Het voorkomen van 

verplaatsing van arseenhoudend grondwater naar gebieden waar dit niet van nature voorkomt 

is vaak niet te realiseren. Wordt echter door bepaalde handelingen arseenhoudend grondwater 

verplaatst én levert het op de nieuwe locatie negatieve effecten dan wel blootstellingsrisico’s 

(bijvoorbeeld drenkwater vee, irrigatie particuliere tuinen) op, dan wordt voor de nieuwe 

situatie wél gekeken welke ongewenste effecten of risico’s optreden en worden eventuele 

sanerings- dan wel beheersmaatregelen genomen. Ook is het mogelijk dat compenserende 

maatregelen ofwel ter plaatse of op andere locaties worden getroffen om negatieve effecten te 

voorkomen. 

In de CIW-nota ‘Kleine en kortdurende lozingen Wvo’ (2001) is de problematiek met 

betrekking tot lozingen van bronneringswater kort omschreven. In de nota zijn onder andere 

indicatieve lozingen opgenomen voor lozingen van bronneringswater op oppervlaktewater. 

Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft vervolgens het volgende beleid uitgewerkt voor het 

lozen van arseenhoudend grondwater op oppervlaktewater: “Het arseengehalte mag niet 

hoger zijn dan 32 ug/l. In gebieden waar het arseengehalte van nature in verhoogde 

concentraties voorkomt, mag het arseengehalte in het te lozen water hoger zijn, maar mag 

niet tot gevolg hebben dat het arseengehalte in het oppervlaktewater waarin geloosd wordt, 

significant hoger wordt.” 

 

6.2 Functiewijziging 

Het verschil tussen de nieuwe en de oorspronkelijke situatie is belangrijk. Voorbeeld: wordt 

een natuurgebied heringericht, maar blijft het gebruik natuur, dan verandert er niets 

wezenlijks aan de situatie. Vindt echter bestemmingswijziging plaats, zoals bij het omzetten 

van landbouw in natuur, dan moet voor de nieuwe situatie worden getoetst of er risico’s zijn.  

 

6.3 Inzet instrumentarium 

In een veranderende situatie moet worden getoetst aan de reguliere wettelijke kaders en 

beleidskaders. De consequentie van het bodembeheer is dat de arseenproblematiek binnen 

verschillende beleidskaders moet worden geïntegreerd. Gebiedsgerichte uitwerking dient 

plaats te vinden in gemeentelijke of een provinciaal bodembeleidsplan. Een overzicht van de 

consequenties voor bodembeheer bij ingrepen in arseenrijke gebieden is opgenomen in tabel 

6.4. 

 

Tabel 6.4 consequenties voor bodembeheer bij ingrepen in arseenrijke gebieden  

Activiteit Problematiek integreren in  

Grondwateronttrekkingen  Arseenproblematiek positioneren 

binnen ontwikkelingen op het gebied 

van integraal waterbeheer 

 Grondwaterwet: De Grondwaterwet 

regelt nu met name de kwantiteits-

aspecten. Het is mogelijk om binnen 

provinciale grondwaterbeheersplannen 
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kwaliteitsaspecten vast te leggen. 

Daarmee kan gebiedsgericht en dus 

ook risicogericht beleid gemaakt 

worden 

 Wet verontreiniging oppervlaktewater 

(Wvo): lozing van onttrokken 

grondwater moet via de Wvo geregeld 

worden. De Wvo stelt in eerste 

instantie kwaliteitseisen en kan 

zonodig ook kwantiteitseisen stellen. 

Dit gebeurt in Wvo vergunning. 

Gebiedsgericht beleid kan alleen 

indirect via de Provinciale 

Milieuverordening (PMV) 

Functiewijzigingen  Eventuele gebruiksbeperkingen 

vastleggen en doorvertalen in 

streekplan en bestemmingsplan 

 Gebiedsgericht beleid: vastleggen in 

PMV. Bij functiewijziging zal, door 

middel van kaarten, beoordeeld 

moeten worden of dit leidt tot                 

      bodem- of grondwaterproblemen.         

      Zo’n toets kan  geregeld worden via  

      het bestemmingsplan of via de   

            PMV  

Landbouwfuncties  Grondwaterwet: zie 

grondwateronttrekkingen’ 

 Wet verontreiniging 

oppervlaktewater:  

zie ‘grondwateronttrekkingen’ 

 Warenwet: via de Warenwet kunnen 

eisen aan producten worden gesteld, 

te denken valt aan veevoer of 

gewassen. 

 Gebieden waar landbouwfuncties 

kritisch zijn op grond van de 

arseengehalten, kunnen worden 

vastgelegd, zodat gericht beleid 

hiervoor mogelijk is 

In het Bodembeheersplan wordt aangegeven op welke wijze de mogelijke negatieve effecten 

van de verplaatsing van arseenhoudend grondwater door een ingreep in het geohydrologisch 

systeem wordt onderkend en beoordeeld. Vergelijkbaar met de aanpak voor de bodem worden 

voor het grondwater twee sporen met een eigen schaalniveau onderscheiden: 

 

1. Beoordeling van risico’s en het voorkomen ervan op locatieniveau.  

Voor het arseenhoudend gebied wordt hiervoor een inventarisatie gedaan van de meest 

risicovolle activiteiten. Voor activiteiten waarbij  potentiële risico’s optreden wordt een 

locatiespecifieke risicobeoordeling uitgevoerd. Indien nodig worden voor een bepaald gebied 

gebruiksbeperkingen opgelegd. 
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2. Voor het beoordelen van verspreiding zijn kleine ingrepen in het watersysteem niet 

maatgevend. Het gaat hierbij met name om grotere ingrepen op het gebied van 

watersystemen. Bij dergelijke ingrepen spelen vele afwegingen een rol. Het is daarom niet op 

voorhand te zeggen welke ingrepen zouden moeten worden geweerd omdat deze leiden tot 

een onacceptabele verspreiding van het arseenhoudend grondwater. Belangrijk is rekening te 

houden met de samenhang tussen de verschillende functies van oppervlaktewater en 

grondwater. Om de aandacht voor de arseenproblematiek te waarborgen, zou het gegeven van 

natuurlijk verhoogde arseengehalten en de eventueel negatieve effecten van verspreiding 

geïntegreerd moeten worden in bestaande afwegingskaders. Een voorbeeld is de Watertoets, 

die ontwikkeld is om te waarborgen dat wateraspecten vroegtijdig en systematisch worden 

betrokken in de beoordeling van ruimtelijke plannen en besluiten. In het Bodembeheerplan 

worden tenslotte die gebieden benoemd waar bij functiewijzigingen maatregelen genomen 

moeten worden (bijvoorbeeld gebruiksbeperkingen).   
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7. Conclusie 

 

In 2005 is het projectplan opgesteld voor het project “Opstellen beoordelingsmodel voor het 

voorkomen van verhoogde concentraties arseen in grondwater (en baggerspecie) in de 

provincie Zeeland”.  

 

Hiertoe is een handreiking geschreven waarin de theorie van het natuurlijk voorkomen van 

arseen in grondwater wordt beschreven en is een stappenplan voorgesteld dat bij het 

doorlopen daarvan meer zekerheid moet geven over de natuurlijke oorsprong van het 

aanwezige arseen in grondwater. 

Uit de resultaten van de doorlopen stappen (bijlage 4) konden geen conclusies getrokken 

worden. Daarmee is geconcludeerd dat het stappenplan niet toepasbaar is voor het aantonen 

dat arseen van nature in grondwater voorkomt. 

 

Het project is afgerond door de eerder geschreven handreiking te verwerken in dit 

achtergronddocument, waarin ook aanbevelingen zijn opgenomen hoe om te gaan met 

verhoogde arseenconcentraties in grondwater. 

Verder wordt in dit achtergronddocument beschreven op welke wijze risico’s van verhoogde 

arseengehalten bij ongewijzigd en gewijzigd gebruik voorkomen kunnen worden. 

 

Het in dit document opgenomen en door TNO opgestelde kaartmateriaal (bijlage 1), zal 

digitaal beschikbaar komen via ’t Zeeuws bodemvenster. 
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Bijlage 2 Het voorkomen van arseen in grondwater 

Arseen komt in Zeeland zowel in de vaste fase als in het grondwater voor. In Zeeland komt arseen voornamelijk 

voor in ijzerhydroxides (het zogenaamde “roest-type”). Tevens komt arseen voor in het mineraal glauconiet in 

Zeeuws Vlaanderen. In het grondwater komt arseen voor in opgeloste vorm als As
3+

 en As
5+

. De Nederlandse 

wet-en regelgeving houdt gene rekening met het verschil tussen As
3+

 en As
5+

. Het is echter bekend dat As
3+

 

sterker toxisch is dan As5+. In deze bijlage wordt uitgegaan van de totale  gehalten arseen, ook omdat in de 

standaard bodem- en grondwateranalyses geen onderscheid wordt gemaakt tussen As
3+

 en As
5+

.  

Arseen in ijzerhydroxides: “roest-type”  

IJzerhydroxides worden gevormd door het neerslaan van opgelost ijzer (Fe) met zuurstof. De meest 

voorkomende situatie waarin dit gebeurd is als gereduceerd water met opgelost ijzer in contact komt met 

zuurstof. Het eveneens aanwezige arseen wordt geadsorbeerd aan de ijzerhydroxides, of in de structuur van 

ijzerhydroxides ingebouwd. Waar ijzerrijk grondwater in zuurstofrijke omstandigheden komt, en dit proces voor 

een langere tijd plaatsvindt, kunnen zogenaamde. “ijzeroerbanken” ontstaan. Dit zijn sterk verkitte 

ijzerhydroxidelagen, waarbij hoge concentraties arseen, samen met het ijzer, zijn vastgelegd.  

 
Figuur: arseen in ijzerhydroxides ("glauciniet-type' 

 

Vrijkomen van arseen door reductie van ijzerhydroxiden (roest-type)  

Arseen dat gebonden is aan ijzerhydroxides komt vrij als de milieuomstandigheden reducerend worden. Hierbij 

valt te denken aan lokale kwelvensters, met hoge organische stofgehalte. Bij het vrijkomen van ijzerhydroxiden 

onder reducerende omstandigheden zullen de opgenomen sporenelementen, waaronder arseen, vrijkomen in het 

grondwater. Verhoogde fosfaat- en bicarbonaatgehaltes kunnen tevens tot gevolg hebben dat arseen wordt 

gemobiliseerd uit ijzerhydroxides. Fosfaat en bicarbonaat worden regelmatig in verhoogde gehaltes in 

gereduceerd grondwater aangetroffen. In het freatisch grondwater worden verhoogde arseengehaltes 

aangetroffen in gebieden die episodisch onder de grondwaterspiegel komen als gevolg van (natuurlijke) 

fluctuaties in de grondwaterstand. Bij een hoge grondwaterstand zullen hoge gehaltes arseen worden gemeten en 

bij een lage grondwaterstand lagere gehaltes. De gehaltes arseen in freatisch grondwater kunnen tot 700 μg/L 

oplopen, waarbij de gehaltes in de bodem onder de streefwaarde blijven. In het diepere grondwater worden 

verhoogde arseengehaltes aangetroffen in gebieden die in het verleden een opbouw van ijzeroer of ijzerhoudende 

sedimenten hebben doorgemaakt, en die nu permanent in gereduceerde omstandigheden verkeren. De 

ijzerhydroxiden vormen in dit geval een permanente bron van arseen. Zowel in het diepere grondwater als 

in het freatische grondwater is het moeilijk een direct verband te leggen tussen de gehaltes arseen in de 

vaste fase en die in het gereduceerde grondwater, behalve in het geval van ijzeroerbanken. Lage gehaltes 

arseen in de vaste fase (ver beneden de streefwaarde) kunnen reeds tot een forse overschrijding van de 

interventiewaarde voor grondwater aanleiding geven. Naast de mobilisatie van arseen onder anaërobe 

condities, kan er sprake zijn van een pH effect.Arseen dat is gebonden aan ijzerhydroxides blijft immobiel 

onder de normaal in Nederland voorkomende pH-omstandigheden. Zowel onder hoge (> 8.5) als lage (< 3) 

pH's gaat ijzer, en eventueel daarmee geassocieerde arseen, weer in oplossing, waarbij arseen kan 

vrijkomen in hoge concentraties.  
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Bijlage 3 Stappenplan om te bepalen of arseen van nature voorkomt 

 

 

Gemeten concentratie arseen

hoger dan tussenwaarde (35 ug/liter) ?
Geen actie ondernemen

Voer historisch onderzoek uit op  locatie

Locatie potentieel verdacht ?
Uitvoeren van

gedetailleerder onderzoek

neen

ja

gemeten concentratie

arseen in grondwater
Gemeten concentratie arseen in

bodem hoger dan 29 mg/ kg ?

Afname kans op van nature

voorkomen van arseen

         ja

Locatie maakt deel uit

van gebied op kaart 1

Sterke afname kans op natuurlijk

voorkomen. Mogelijk combinatie

natuurlijk en antropogeen

neen
Krijgt het grondwater na

beluchting een roestkleur?

         ja

         ja

Humane oorzaak hoge

arsenconcentraties

aangetoond

         ja

neen

neen

Afname kans op

van nature voorkomen

van arseen

Macroscopische warneming

Afname kans op van nature

voorkomen van arseen

Nader karakteriseren van

aëroob grondwater

Wordt voor één of meerdere parameters

de toetswaarde overschreden?

Is sprake van een

fluctuerende grondwaterstand

Meting fluctuering grondwaterstand

Beslissing:

arseen komt van nature voor

Beslissing nemen op basis van de

uitkomsten uit alle stappen

Afname kans op van nature

voorkomen van arseen

         ja

         ja

         ja

neen

neen

neen

neen
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Toelichting op het stappenplan 

Stap 1  Concentratie gemeten in het (freatisch) grondwater (en) de waterbodem 

Is de gemeten concentratie arseen in het freatisch grondwater kleiner dan de tussenwaarde (35 g /liter)?  Als de 

gemeten concentratie kleiner is dan 35 g /liter, dan is nadere actie niet nodig. Als de gemeten concentratie 

groter is dan 35 g /liter, ga naar stap 2.  

 

Stap 2  Concentratie gemeten in de landbodem 

Wordt de streefwaarde voor arseen in de bovenste meter van de landbodem overschreden? Bij een overschrijding 

van de streefwaarde voor arseen in de landbodem, kan nog steeds sprake zijn van natuurlijk voorkomen van 

arseen, maar wordt de kans op een antropogene oorsprong groter. Ga naar stap 3. 

 

Stap 3  Historisch onderzoek 

Als op basis van historisch onderzoek (NEN 5725) kan worden aangetoond dat op de locatie geen 

bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, ga dan naar stap 4. Als wel bodembedreigende 

activiteiten hebben plaatsgevonden, moet eerst gedetailleerder onderzoek plaatsvinden.  

 

Stap 4  Verhoogde kans op voorkomen arseen? 

Maakt de locatie waar hoge arseenconcentraties zijn gemeten deel uit van een gebied waar een verhoogde kans is 

op het voorkomen van arseen en/of waterbodem (zie bijlage 1)? Als dat het geval is, is het aannemelijker dat het 

arseen van nature voorkomt. Als dat niet het geval is, dan bestaat nog steeds de mogelijk dat het arseen van 

nature voorkomt. Mar de kans daarop neemt af. Ga naar stap 5. 

 

Stap 5  Macroscopische waarneming 

Wordt het grondwater na beluchten troebel (roestkleur)? Ontstaat eventueel een roestkleurige neerslag? Als 

bovenstaande verschijnselen worden aangetoond, is de kans groter dat er sprake is van nature voorkomend 

arseen. Als dat niet het geval is, dan is het nog steeds mogelijk dat het arseen van nature voorkomt, maar de kans 

daarop neemt af. Ga naar stap 6. 

 

Stap 6  Karakterisering van anaëroob grondwater 

Overschrijd één of meer van de in de onderstaande tabel weergegeven parameters de daarbij vermelde 

toetswaarde? Indien in het grondwater voor een of meerdere parameters een overschrijding van de toetswaarde 

wordt aangetoond, is de kans op het van nature voorkomen van arseen aannemelijker. Als dat niet het geval is, 

dan is het nog steeds mogelijk dat het arseen van nature voorkomt, maar de kans daarop neemt af. Ga naar stap 

7. 

 

Bron: TNO (2005) 

Chemische parameter Toetswaarde 

IJzer (Fe) > 5 mg/liter 

Waterstaf bicarbonaat (HCO3
-
) > 200 mg/liter 

Fosfaat (PO4
3-

)
*
 > 1 mg/liter 

Ammonium (NH4
+
)

*
 >1 mg/liter 

PH (zuurgraad) Hoge PH (> 7 a 8) 

ook komen barium (Ba) en zink (Zn) 

in verhoogde concentratie voor          

 

 

*
 verhoogde concentraties fosfaat en ammonium zijn niet alleen indicatoren voor anaërobe condities, maar 

kunnen ook het gevolg zijn van vermesting. In ondiep grondwater (ondieper dan 20 meter) in infiltratiegebieden 

kunnen deze indicatoren dan ook niet zonder meer worden gebruikt.  

 

Stap 7  Wisselende grondwaterstand 

Als een hoge arseenconcentratie in het grondwater wordt aangetoond, is een sterk fluctuerende grondwaterstand 

een extra aanwijzing voor het van nature voorkomen van arseen. Als dat niet het geval is, dan is het zeker 

mogelijk dat het arseen van nature voorkomt, maar de kans daarop neemt af. Einde stappenplan: conclusie. 

 

 



Bijlage 4 Resultaat stappenplan 2007-2008 
 

VAN NATURE VERHOOGDE CONCENTRATIES ARSEEN IN GRONDWATER       

IN RELATIE TOT MACROPARAMETERS IJZER, FOSFOR, AMMONIUM, BICARBONAAT EN PH     

          

Daniëlle van Meteren          

          

          

Doel van het onderzoek:           

Aantonen dat er in de praktijk een relatie bestaat tussen de parameters ijzer, fosfor, ammonium, bicarbonaat en pH     

en het van nature voorkomen van arseen in het grondwater.        

Dit om in de toekomst met de analyse van deze parameters te kunnen bewijzen dat het verhoogde arseengehalte    

een natuurlijke oorzaak heeft.          

          

          

Toetsingswaarden       > 1 > 1 > 200 > 50 >5 > 7 

          

Locatie Peilbuis Arseengehalte    Ammonium 
fosfaat 
totaal bicarbonaat sulfaat 

ijzer 
2+ pH 

   grondwater         

    ug/l   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l   

            

Deeweg (ong.) gemeente Borsele A1 100 >I 0,8 0,9 2000 21 0,5 -- 

(arseenconcentratie in grond < sw) B2 <25 <S 7,9 3,1 1300 710 1,2 -- 

  B3 <25 <S 9 >0,1 1200 920 0,3 -- 

  B1H <25 <S 5,8 0,1 310 180 0,4 -- 

          

Knaphof 3 te Lewedorp   120 >I 0,51 3 440 -- <0,05 6,8 

          

Oude Rijksweg 15 te Lewedorp A1 (2002)     0,016 -- -- 85 -- -- 

  A1 (2003) <5 <S 0,096 -- -- 73 -- -- 

  A1 (2006)   <0,15 0,2 430 93 0,4 6,9 

  B1A   <0,15 <0,1 460 25 <0,01 7,2 

  B2 (2002)   0,37 -- -- 26 -- -- 

  B2 (2003) 73 >I 0,19 -- -- 55 -- -- 
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  B2 (2006)   <0,15 0,7 540 71 0,3 7,5 

  B3 (2002)   0,1 -- -- 9,1 -- -- 

  B3 (2003) 10 <S 0,15 -- -- 32 -- -- 

  B3 (2006)   <0,15 0,2 520 21 2 6,7 

  B4 (2002)   0,23 -- -- 10 -- -- 

  B4 (2003) 37 >T 0,32 -- -- 8,6 -- -- 

  B4 (2006)     <0,15 0,6 600 14 14 7,1 

          

Oude Rijksweg 16 te Lewedorp A1 30 >S <0,15 0,2 660 73 1,9   

  B1 55 >T 9,3 <0,1 630 130 0,8   

  B2 62 >I 7,1 <0,1 530 140 0,5   

  B3 110 >I 2,5 <0,1 640 140 0,3   

          

Westhavendijk te Goes 1 17 >S 3,7 0,81 494 -- 0,02 7,5 

  67 190 >I 2 0,31 427 -- 16,9 7,01 

  84 110 >I 9,1 1,6 1156 -- 35 6,8 

  104 10 <S 0,5 0,05 485 -- 0,1 7,35 

  123 26 >S 3,6 0,05 1159 -- 1,4 6,97 

  130 47 >T 0,5 0,05 656 -- 10,2 6,92 

  154 27 >S 4,7 0,35 927 -- 1,6 7,01 

           

Edisonweg te Tholen 1 (17-1-2 17) 110 >I 5,6 2,5 770 -- 7400 7,3 

  2 (6-1-2 6) 310 >I 4,7 4 910 -- 18000 7 

  3 (9-1-2 9) 66 >I 4,4 2,9 790 -- 8400 7,1 

          

Grindweg ong. te Tholen 1 (PB 04) 13   -- -- --   -- -- 

  PB 10A-1-1 130  4,1 3,7 1100 -- 13 7,2 

  PB 10-2-2 (herbem.) 130   -- -- --   -- -- 

          

Vlissingsestraat, kern Oost-Souburg 40-1-1 40           0,56 7 

  40-1-2 18   15 9,4 526   1,7 6,88 

          

Dunoweg 11 Oostkapelle (4-4-
2008) 001     0,3 3,5 420 -- 0,3   
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Kromme Nieuwstraat 7 Oost 
Souburg Pb1 (11 jan 2008) 100             7,1 

  Pb1 (22 jan 2008 herb) 96       6,98 

  
Pb1 (29 april 2008 
herb) 160   0,5 2,2 400   1,8 7,21 

           

Veersepad 1 en Veersesingel 26/28 Pb04-1-1 68   0,5 0,31 1225   5,4 7 

Middelburg Pb22-1-1 620  3,8 3,8 614  10,3 7 

                    

          

Edisonweg 7 te Tholen Pb1 14               

  Pb1 herbem 7  12 <0,1 900  4,8 6,9 

  Pb2 51         

  Pb2 herbem 100   15 <0,1 610   0,41 7,3 

                    

Lijdijkweg 1 te Oostkapelle lze-013627 422,4  7,2 0,2 12,8 44 29,9 7,04 

 lze-013628 39,7  4,1 4,2 10,6 87 3,73 7,02 

           

                    

Fietspad Kwistenburg peilbuis 1 (lze019227) 23,1   7 2,3 1170   0,254 7,39 
 



Bijlage 5 Stappenplan voor beheer van grondwater in onveranderde situaties 

 

 

 

Een ingreep is niet

noodzakelijk, een

beheersmatige aanpak

volstaat

Voer op locatie

blootstellingsonderzoek uit en

beoordeel of sprake is van een

risico

Risico aangetoond?

Een ingreep is niet

noodzakelijk, een

beheersmatige aanpak

volstaat

Opties:

1. beïnvloed het bodemgebruik

2. sluit blootstelling uit

3. voer een sanering uit

neen

         ja

neen

ja

gemeten

concentratie arseen

in grondwater

Inventariseer de vormen(en) van

bodemgebruik op de locatie en

bijbehorende drempelwaarden

Beoordeel aan de hand van algemene

risiconormen per bodemgebruiksvorm

of sprake is van een potentieel humaan

risico

Risico aanwezig?
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Bijlage 7 Stappenplan voor beheer bij ingrepen 

 

 

Een ingreep is niet

noodzakelijk, een

beheersmatige aanpak

volstaat

Voer op locatie

blootstellingsonderzoek uit en

beoordeel of sprake is van een

risico

Risico aangetoond?

Een ingreep is niet

noodzakelijk, een

beheersmatige aanpak

volstaat

Opties:

1. beïnvloed het bodemgebruik

2. sluit blootstelling uit

3. voer een sanering uit

neen

         ja

neen

ja

gemeten

concentratie arseen

in grondwater

Inventariseer de vormen(en) van

bodemgebruik op de locatie en

bijbehorende drempelwaarden

Beoordeel aan de hand van algemene

risiconormen of sprake is van een

potentieel humaan risico

Risico aanwezig?

 
 


