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Voorwoord 
 

In opdracht van Provincie Friesland voeren Oranjewoud en LTO Noord Projecten een project 

uit, genaamd “Toepassing van bagger in de landbouw”. Het doel hiervan is om 

belemmeringen die breed hergebruik van bagger in de weg staan op te lossen. Een onderdeel 

van dit project is het uitvoeren van een risico-inventarisatie voor het hergebruik van 

baggerslib. Het doel hiervan is om inzicht te verwerven in potentiële risico’s voor mens en 

dier, die voortvloeien uit het hergebruik van bagger. Q-Point BV, ASG en Alterra hebben dit 

deelproject uitgevoerd in de periode augustus – december 2007. 

 

Het projectteam bestond uit specialisten van de ASG (Dhr. G. Meijer en  Mw. J. van 

Middelkoop), Alterra (Dhr. P. Römkens en Dhr. R. Rietra) en van Q-Point BV (Dhr. J. Kamp 

en Mw. I. Neessen ). De projectleiding was in handen van Q-Point BV. Dit projectteam is 

tevens het HACCP-team dat de inhoudelijke uitwerking van de risico-analyse heeft 

uitgevoerd. 

 

Het projectteam is ondersteund door de klankbordgroep bestaande uit de volgende personen:  

Mevr. M. van Engelen (LTO Noord Projecten BV) 

Dhr. G. Hooijer (H3 Advies, dierenarts) 

Dhr. D. den Hoed (voorzitter afdeling Smallingerland, veehouder) 

Dhr. W. Haalboom (Provincie Fryslân) 

Dhr. W. Jongbloed (AB Wetterskip Fryslân, veehouder) 

Dhr. H. Ketelaar (voorzitter afdeling Wymbritseradiel, veehouder) 

 

Het projectteam bedankt de leden van de klankbordgroep voor de discussie en bijdrage aan 

het project.  

 

namens het projectteam 

J. Kamp (projectleider). 
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Samenvatting 

 

In opdracht van Oranjewoud en LTO Noord Projecten (ten behoeve van Provincie Friesland) 

hebben Q-Point BV, ASG en Alterra in de periode augustus - november 2007 een risico-

analyse uitgevoerd voor hergebruik van baggerslib in de landbouw. Hierbij is gekeken naar 

hergebruik van bagger voor ophoging van percelen, spuiten van bagger over het 

naastliggende perceel en plaatsing op slootkanten in het Friese veenweidegebied. Verder is 

uitgegaan van gebruik van de percelen als grasland en voor de teelt van mais. 

De bagger is uitsluitend afkomstig van niet-verdachte locaties: uitgangspunt is dat alleen 

bagger in de klasse 0, 1 en 2 (schoon en licht verontreinigd) toegepast wordt. Op basis van 

o.a. historisch onderzoek zijn deze verdachte locaties reeds eerder in kaart gebracht (betreft: 

stortplaatsen, industrieën, scheepwerven, slachterijen, riooloverstorten, lozingspunten RWZI, 

enz.). 

 

Bij de uitvoering van het project is uitgegaan van de op dat moment beschikbare informatie 

van het Besluit Bodemkwaliteit (september 2007). Bij de beoordeling van de geschiktheid 

van bagger voor toepassing in de landbouw heeft de zogenoemde risicotoolbox een 

belangrijke functie. Ten tijde van de projectuitvoering was een conceptversie beschikbaar en 

zijn lopende het onderzoek een aantal onvolkomenheden ontdekt en hersteld. 

 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een als representatief beoordeelde monsterset, 

bestaande uit 110 monsters van het Wetterskip Fryslân uit Zuidwest en Zuidoost Friesland. 

Het zijn monsters van baggerpartijen die binnen de klassenindeling  0, 1 en 2 voor bagger 

vallen. 

 

In het project zijn 2 benaderingen uitgewerkt. Methode 1 betreft een toetsing van een 

voorwaarde in het Besluit Bodemkwaliteit, namelijk dat een baggerpartij alleen mag 

toegepast worden op de omliggende bodems indien de bodemkwaliteit hierdoor niet 

verslechterd. Geconcludeerd is dat 92% van de monsters voldoet aan deze eis. Wanneer 

gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om zogenoemde Lokale Maximale Waarden te 

hanteren, blijkt dat alle baggerpartijen in projecten voor perceelsverbetering toegepast mogen 

worden. 

 

Beoordeling van een fictieve baggerpartij (met concentraties risicostoffen op het niveau van 

de 95percentiel waarde van de monsterset) door de risicotoolbox bevestigt de eerste 

conclusie. Uit de risicotoolbox komt naar voren dat alleen ecologische risico’s voor Ni 

(nikkel) en humane risico’s voor Co (kobalt) mogelijk aan de orde zijn. Voor de functie 

Veeteelt wordt bij toepassing op zandgrond niet voldaan aan de LAC2006 waarden voor Ni 

(nikkel) (opmerking: dit risico is niet 100% uit te sluiten vanwege een ontbrekende koppeling 

tussen monsters en bodemtype van locatie van herkomst). Het betreft in alle gevallen slechts 

beperkte overschrijdingen die geen bedreiging vormen voor de diergezondheid. 

 

Methode 2 betreft de risico-analyse volgens de eerste stappen van de HACCP methodiek. 

Allereerst is een brede inventarisatie van potentiële risicostoffen gemaakt. Vervolgens zijn de 

relatieve risico’s beoordeeld door de kans te schatten dat deze zou kunnen optreden, te 

vermenigvuldigen met het geschatte effect op diergezondheid en voedselveiligheid. Langs 

deze weg komen geen serieuze  risico’s naar voren. Voor een aantal stoffen zijn op basis van 

aanvullende informatie beperkte risico’s geïdentificeerd, die geen aanleiding geven tot nadere 

beheersmaatregelen. Van enkele risicovolle stoffen (tributyltin, polybromide) waren weinig 

gegevens beschikbaar. Tributyltin is een al jaren verboden algwerend middel voor 
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scheephuiden, maar tot 1989 veel toegepast in de recreatievaart en tot 2003 in de 

beroepsvaart. Polybromide is veel toegepast als brandvertrager en aangetoond op enkele 

verwacht vervuilde locaties. Hoewel op basis van deze beperkte informatie geen directe 

risico’s worden verwacht, wordt aanbevolen om meer gegevens te verzamelen over niveau en 

herkomst.  

 

Indien nodig kunnen deze risico’s beheerst worden door het vooraf uitvoeren van analyses. 

Voor een aantal pathogenen is het hanteren van enige wachttijd tussen opbrengen van bagger 

en start van de beweiding een goede beheersmaatregel. 

 

De conclusies die op basis van methode 1 én methode 2 getrokken kunnen worden liggen  

sterk in elkaars verlengde. Op basis van de beschikbare monsteranalyses en de huidig 

beschikbare gegevens en kennis, kan geconcludeerd worden dat er weinig (gezondheids-) 

problemen te verwachten zijn.  

 

Zowel bij methode 1 als methode 2 is steeds uitgegaan van een ongunstige uitgangsituatie. 

De analyse van risico’s met de risicotoolbox is gebaseerd op de baggerpartij met 

“95percentiel gehalten van risicostoffen”. Bij de HACCP analyse is rekening gehouden met 

de maximale blootstelling van risicostoffen aan de dieren die bij de 3 toepassingsmethoden 

van bagger (ophoging perceel, spuiten over bovenlaag, plaatsen op slootkant) voor kunnen 

komen. Dit versterkt de conclusies van dit onderzoek. 

 

Aanbevolen wordt om voor aanbieders en ontvangers van bagger een checklist op te stellen 

waarop een aantal belangrijke aandachtspunten staan vermeld, die van belang zijn om risico’s 

bij het opbrengen van bagger te minimaliseren. 
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1 Inleiding 
 

1.1  Aanleiding deelproject risico-inventarisatie 
 
In het voorjaar 2004 is door Q-Point in het kader van het projectonderdeel 

“Ketenaansprakelijkheid hergebruik baggerslib” (Siebinga et al, 2004) een beeld gegeven van 

de potentiële risicofactoren van baggerslib. Tevens is in beeld gebracht hoe de bestaande 

ketensystemen de risico’s voor voedselveiligheid en diergezondheid t.a.v. baggerslib hebben 

meegenomen. Hieruit is naar voren gekomen dat deze systemen goed kijken naar de 

waterkwaliteit van drinkwater en beregening. In een aantal gevallen worden ook eisen gesteld 

aan de perceelshistorie, echter zonder dat het aspect baggerslib daarin expliciet is 

meegenomen. De eindconclusie was dan ook dat een goede risico-inventarisatie en -analyse 

ten aanzien van het baggerslib ontbreekt. 

 

 

1.2 Doelstelling en afbakening project  
 

Het doel van het totale project “Toepassen van bagger in de landbouw” is om belemmeringen 

die breed hergebruik van bagger in de weg staan op te lossen. 

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie voor het hergebruik van baggerslib is een 

onderdeel van dit project. Het doel hiervan is om inzicht te verwerven in potentiële risico’s 

voor mens en dier, die voortvloeien uit het hergebruik van bagger.  

Anders geformuleerd: Het project levert een bijdrage aan de borging van (eventuele) risico’s, 

die voortvloeien uit het hergebruik van baggerslib in de veehouderijsector voor gras- en 

maïsteelt als voer: 

Het uitvoeren van een risico-analyse volgens de HACCP
1
-principes van de Codex 

Alimentarius Commissie aan de hand van een generieke HACCP-analyse (gedeeltelijk 

uitgevoerd) en daarmee inzicht te verschaffen in de kritische risicofactoren.  

 

In eerste instantie is ervan uitgegaan dat er behoefte bestaat aan beter inzicht in de risico’s 

voor voedselveiligheid en diergezondheid van baggerslib dat aangewend is: 

• ter ophoging van weilanden (landbouwkundige verbetering) 

• voor kade-ophoging en –verbetering; 

• ter verhoging van bouwland (bijv. voor energieteelt); 

• voor ophoging en herstel van terpen. 

Immers, na een periode van rijping worden deze gronden weer in productie genomen (beweid 

en/of gemaaid, teelt (energie)gewassen).  

In overleg met de provinciale projectgroep is vastgesteld dat toepassing van bagger in terpen 

niet meer aan de orde is. Tevens is de verwachting dat opgehoogde percelen ook niet ingezet 

zullen worden als bouwland. Mogelijk is wel sprake van maïsteelt omdat deze percelen 

relatief geschikt(er) zijn voor maïsteelt. Redenen hiervoor zijn: een relatief iets hogere 

ligging, grote voedingsrijkheid van de bodem en mogelijk een beperkte opname van zware 

metalen door maïs. 

Daarom beperkt de vraagstelling zich tot het gebruik van opgehoogde percelen als 

grasperceel (beweiding en/of ruwvoerwinning) en voor maïsteelt. 

 

                                                 
1
 staat voor: Hazard Analysis and Critical Control Points (zie ook bijlage 12 – Definities en afkortingen) 
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Voor de afbakening van het project staan verder de volgende uitgangspunten centraal: 

- De risico’s van gebruik bagger ter ophoging van weilanden, waarbij slib in een dikke 

laag over een (totale) oppervlakte wordt opgebracht, staan in het onderzoek centraal. 

Daarnaast zal de situatie waarbij baggerslib op de slootkanten (randen van het 

perceel) wordt gebracht, in de analyse meegenomen worden (zie ook par. 2.2). De 

basis hiervoor wordt gevormd door de milieuchemische parameters voor vrijgave van 

deze weilanden voor hernieuwd landbouwkundig gebruik (in concreto: het nieuwe 

Besluit Bodemkwaliteit). 

- De analysegegevens van een groot aantal baggermonsters uit Friesland zijn getoetst 

aan het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit.  

- Er is uitgegaan van zoete bagger (geen zoute bagger). 

- Ook is alleen uitgegaan van “schone” bagger (betreft schone en licht verontreinigde 

bagger van klasse 0,1 en 2. Uitgesloten zijn dus de oude klassen 3 en 4 zoals in het 

oude besluit gehanteerd werd). 

- Bagger die vervuild is door puntbelastingen, bijvoorbeeld bij riooloverstorten, zijn 

buiten het onderzoek gehouden. 

- Zowel de situatie van directe beweiding als afvoeren van gemaaid gras is in de 

analyse meegenomen. 

- De analyse is gebaseerd op bestaande kennis. Deze bestaat uit diverse 

onderzoeksrapporten, eerder uitgevoerde risicoanalyse in aanpalende situaties, 

aansluiting op kernteam Bagger en Bodem, enz.. Het budget biedt geen ruimte voor 

nieuw onderzoek. Een aantal witte vlekken ten aanzien van de kennis zijn wel in kaart 

gebracht.  

- De risico-analyse als onderdeel van de HACCP methodiek zoals door de Codex 

Alimentarius vastgesteld is, wordt in dit project gedeeltelijk uitgevoerd. Waar 

mogelijk worden beheersmaatregelen geformuleerd en CCP’s als deze er zijn. Maar 

verdere monitoring en verificatie vallen buiten de scope van dit project, evenals het 

definiëren van definitieve beheersmaatregelen en corrigerende maatregelen. 

- Het gaat in de analyse om de risico’s die voortvloeien uit het gebruik van bagger als 

bodem of onderdeel van de bodem voor de teelt van gras of maïs. Dus uitgesloten van 

deze analyse zijn de risico’s die niet gerelateerd zijn aan bagger, bijvoorbeeld die zich 

tijdens de teelt of inkuilen of op de stal voordoen maar los staan van bagger.  

- De risico-analyse is gericht op de eindproducten melk en vlees. Hierbij geldt dat melk 

moet vrij zijn van pathogenen (is conform wettelijke eisen). We houden geen 

rekening met verdere pasteurisatie.  

- Naast voedselveiligheid (mensgezondheid) wordt ook diergezondheid meegenomen. 

Bij de risicobepaling zijn de risico’s voor beide doelgroep apart gewogen.  

- Tot slot staan melkvee en schapen centraal als dieren die grazen of ingekuilde gras of 

maïs eten van percelen waarop de bagger opgebracht is (van andere dieren is op dit 

terrein weinig kennis gedocumenteerd).  

 

De resultaten van het project zijn: 

- Inzicht in de huidige bodemkwaliteit en risico’s voor de landbouw; 

- Inzicht in de mogelijke risico’s van het gebruik van bagger in de (melk)veehouderij; 

- Overzicht van risico’s, voorzien van een analyse op basis van reeds aanwezig onderzoek 

en meningen van experts. 

- Uitgewerkte risico-analyse met inschatting van de relevante risicofactoren en eventuele 

(aanzet tot) beheersmaatregelen; 

- Overzicht van literatuurbronnen ter onderbouwing van de risico-analyse. 

 



Rapportage “Risico-analyse Hergebruik van baggerslib in de landbouw”  

 

 

© Q-Point / ASG / Alterra 28-1-08 Pagina 9 van 65  

2 Aanpak 
 

2.1 Uitwerking aanpak 
Om tot een goede inschatting van reële risico’s te komen, heeft het projectteam gekozen om 

twee methoden te hanteren en de resultaten van beide later met elkaar te confronteren.  

- De eerste methode is gebaseerd op de werkelijke samenstelling van de huidige bagger in 

Friese (zuidwestelijk en zuidoostelijk) veenweidegebied (bron: Wetterskip Fryslân) en 

het toepassen van de risicotoolbox.  

- In de tweede methode zijn de eerste fasen van een HACCP analyse uitgevoerd, zodat een 

goed beeld ontstaat van kritische factoren.  

Hieronder is de aanpak van beide methoden nader uitgewerkt. De resultaten per methode zijn 

in resp. hoofdstuk 3 en 4 uiteengezet. 

 

Omdat het traject een basis moet leggen voor nader overleg tussen partijen, zijn enkele 

suggesties voor beheersmaatregelen gedaan. Het tussentijdse resultaat is in een 

klankbordgroep besproken.  

 

Methode 1 is door Alterra uitgevoerd. Het doel van deze methode is: 

- in beeld brengen van de huidige bodemkwaliteit en risico’s voor landbouw; 

- in beeld brengen wat de mogelijke risico’s zijn van het gebruik van bagger. 

 

In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit is een zogenoemde risicotoolbox ontwikkeld. 

Deze toolbox is o.a. bedoeld voor het vaststellen van de ecologische risico’s die voortvloeien 

uit het toepassen van (vervuilde) bagger op aangrenzende percelen. Als input voor de 

risicotoolbox is gekeken naar de uitslagen van de analysemonsters uit de dataset zoals door 

de opdrachtgever verstrekt is. Deze dataset is recent en wordt als representatief beschouwd 

voor het gebied waarvoor de risico-analyse uitgevoerd wordt. Alterra heeft met de gegevens 

uit de dataset getoetst of de bagger verspreid mag worden over het land door uit te gaan van 

de wettelijke gebruiksnormen. Daarnaast heeft Alterra de data in de risico-toolbox ingevoerd 

en de uitkomst beoordeeld. De uitwerking en resultaten van deze methode wordt in het 

volgende hoofdstuk gegeven.  

 

Methode 2 is door Q-Point en ASG uitgewerkt. Dit is de uitvoering van de risico-analyse op 

basis van de HACCP principes. Hierbij is een uitgebreide inventarisatie van potentiële 

risicovolle stoffen en deze zijn vervolgens geanalyseerd. Ook hier is de eerder genoemde 

dataset gebruikt als input bij het beoordelen van mogelijke risico’s van de geanalyseerde 

stoffen.  

 

Voor de zware metalen die als risicostof zijn geïdentificeerd is een zogenaamd “worst case 

scenario” doorgerekend. Daarbij is vergeleken hoeveel zware metalen een melkkoe zou 

kunnen opnemen uit gras en bodem bij verschillende gehalten in de bodem. Daarvoor is 

berekend welk gehalte aan de risico zware metalen in het gras zit wanneer het groeit op een 

bodem met daarin risicostoffen in de gehalten van de 95 percentiel waarde van de 

beschikbare monsteranalyses. Daarbij is uitgegaan van een opname van 20 kg ds, volledig uit 

weidegras en een bijvraat van 2 % van grond (in dit geval dus 400 g). Daarnaast is bekeken 

wat een koe opneemt wanneer gerekend wordt met een bodem die het hoogste gehalte uit de 

monsteranalyses heeft en een bodem die de gehalten heeft van de LAC2006-waarden. De 

totale opname is vergeleken met de veevoedernorm. De methode is overgenomen uit Van 

Dokkum et al. (1999). 
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2.2 Reikwijdte  
De reikwijdte van het project is de veehouderijsector, waarbij de analyse zich richt op de 

voedselveiligheidsaspecten (overdracht naar melk en vlees) en diergezondheid. Het gaat 

hierbij om het opbrengen van bagger op het perceel of slootkanten waarop vervolgens gras of 

maïsteelt ten behoeve van voer voor vee. In het onderstaande processchema’s is een 

weergave gegeven van alle mogelijke routes van bagger via gras (schema 1) en maïs (schema 

2) naar uiteindelijk het product voor de consument.  Voor de uitwerking van de risico-analyse 

zijn alle routes apart uitgewerkt en weergegeven in bijlage 5.  
 
Schema 1: Totale processchema van 
baggerslib als bouwstof op percelen 
bedoeld voor grasproductie als vers- of 
kuilvoer voor vee, toegepast op 3 wijzen 
nl.: voor ophoging van percelen, gespoten 
op bovenlaag en op slootkanten. 
  

 

 

 
 

 
Schema 2: Totale processchema van 
baggerslib als bouwstof op percelen 
bedoeld voor maïsteelt als voer voor vee, 
toegepast op 3 wijzen nl.: voor ophoging 
van percelen, gespoten op bovenlaag en 
op slootkanten. 
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2.3 Projectorganisatie en doorlooptijd 
  

Projectteam 

Het project is uitgevoerd door Q-Point BV in samenwerking met ASG en Alterra. Het 

projectteam bestond uit specialisten van de ASG (Dhr. G. Meijer en  Mw. J. van 

Middelkoop), Alterra (Dhr. P. Römkens en Dhr. R. Rietra) en van Q-Point BV (Dhr. J. Kamp 

en Mw. I. Neessen). De projectleiding was in handen van Q-Point BV. Dit projectteam is zo 

samengesteld dat deze tevens het HACCP-team vormt dat de inhoudelijke uitwerking van de 

risico-analyse heeft uitgevoerd. 

 

HACCP-team 

Het HACCP-team moet volgens de Codex Alimentarius minimaal bestaan uit: 

kwaliteitsdeskundigen, procesdeskundigen, kennis op gebied van stroomschema’s, 

analytici/labs. HACCP-team bestond uit twee HACCP-/ketensysteemdeskundigen (Q-Point 

BV), twee deskundigen op gebied van diervoeding en productkwaliteit (ASG WUR) en twee 

bodemkwaliteitsdeskundigen. Het HACCP-team heeft in 5 bijeenkomsten de generieke 

gevarenidentificatie en risico-analyse uitgevoerd op basis van beschikbare kennis van experts 

en literatuur en een voorzet gemaakt voor beheersmaatregelen. Vervolgens zijn de 

tussentijdse resultaten van deze analyse voorgelegd aan een éénmalige klankbordgroep. De 

selectie en voordracht is gedaan door LTO Noord Projecten. In deze bijeenkomst zijn de 

voorlopige resultaten van de risico-analyse getoetst en bediscussieerd.  

 

Klankbordgroep 
Het projectteam is ondersteund door de klankbordgroep bestaande uit de volgende personen:  

Mevr. M. Engelen (LTO Noord Projecten BV) 

Dhr. G. Hooijer (H3 Advies, dierenarts) 

Dhr. D. den Hoed (voorzitter afdeling Smallingerland, veehouder) 

Dhr. W. Haalboom (Provincie Fryslân) 

Dhr. W. Jongbloed (AB Wetterskip Fryslân, veehouder) 

Dhr. H. Ketelaar (voorzitter afdeling Wymbritseradiel, veehouder) 

De klankbordgroep is op 7 november 2007 bij elkaar geweest en het beknopte verslag 

hiervan is in bijlage 10 weergegeven. 

 

Doorlooptijd 

De doorlooptijd is circa 4 maanden, vanaf aanvang in augustus 2007 en afronding eind 

december 2007.  
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3 Uitwerking methode 1: toetsing aan BBk normen 
 

3.1 Inleiding 
Voor het mogen toepassen van bagger in de landbouw geldt volgens het Besluit 

Bodemkwaliteit dat de bagger moet voldoen aan de generieke maximale waarden, of –indien 

afgeleid voor een gebied- de Lokale Maximale Waarden. De regeling maakt het voor 

gemeenten mogelijk om lokaal andere normen aan te houden als:  

 

(1) de bodemkwaliteit niet afneemt onder invloed van bagger, en  

(2) de risico’s aanvaardbaar zijn volgens de systematiek in de Risicotoolbox  

 

Om hier grip op te krijgen is allereerst gekeken naar de mate van verontreiniging van de 

bagger volgens de geldende normen (Generieke Maximale Waarden). Voor de functie 

landbouw komen de Generieke Maximale Waarden overeen met de nieuwe 

Achtergrondwaarden (AW2000). Daarnaast is gekeken naar de verhouding van de 

baggerkwaliteit tot die van de omliggende bodems in Friesland.  
 

 

3.2 Materiaal en methoden  
 

3.2.1 Kwaliteit bagger 

Door Oranjewoud is in overleg met de Provincie Friesland een dataset beschikbaar gesteld 

van de gehalten van genormeerde stoffen in bagger. Het betreft monsters van niet-verdachte 

locaties (de zogenoemde klasse 0,1,2 bagger). De databases bevatten analyses van bagger uit 

twee regio’s in Friesland, te weten district Zuidoost (60 monsters) en district Zuidwest (50 

monsters). Deze monsters zijn afkomstig van het Wetterskip Fryslân worden voor dit 

onderzoek als representatief beschouwd voor de toekomstige baggerwerken.  

De gehanteerde normen zijn in overeenstemming met het conceptvoorontwerp van het 

Besluit Bodemkwaliteit (Dirven-van Breemen et al., 2007). Relevant is de vergelijking tussen 

de gehalten van genormeerde stoffen in de bagger en de normen. In Tabel A en B van bijlage 

1 zijn de gemiddelde gehalten, mediane gehalten, en de 95 percentielwaarden te zien van de 

gehalten in de bagger relatief ten opzichte van de norm (Generieke Maximale Waarden). 

Hierbij is elk geanalyseerd baggermonster gecorrigeerd volgens de bodemcorrectie met 

lutum en organische stof
2
. Dit is nodig om de gehalten in verschillende monsters te kunnen 

vergelijken met de norm die eveneens is berekend voor de standaardbodem (10% organische 

stof en 25% lutum).  

 

Het hanteren van ratio gehalte/norm heeft als voordeel dat meteen duidelijk is als een gehalte 

niet voldoet aan die norm (ratio gehalte/norm > 1).  

 

In Tabel B van bijlage 1 zijn de gemiddelde gehalten, mediane gehalten en 95 

percentielwaarden gegeven van de bagger, eveneens gecorrigeerd voor organische stof en 

lutum en betrekking hebbend op standaardgrond. 

 

                                                 
2
 Gehalten in bodem zijn vaak gerelateerd aan de gehalten lutum (klei) en organische stof. De 

achtergrondgehalten nemen meestal toe als functie van lutum en organische stof.  
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3.2.2 Vergelijking bagger ten opzichte van bodem 

De bagger in dit onderzoek is afkomstig uit twee verschillende regio’s. Omdat de kwaliteit 

van de bagger mede beïnvloed wordt door het gebied van herkomst, is nagegaan of er 

verschillen bestaan tussen de twee partijen zoals onderzocht in deze studie (zie bijlage 3 - 

tabel D). 

Wat verder een rol speelt, is de variatie binnen de partijen uit de twee gebieden. Ook al 

liggen de gemiddelde gehalten beneden de norm, dan nog kunnen er individuele bagger 

monsters zijn met gehalten die boven de Generieke Maximale Waarden liggen. Daarom is het 

relevant om te kijken naar zowel de 95-percentielwaarden van de verdeling van de 

individuele baggermonsters, alsook naar de regionale verschillen in de gehalten. Als 

referentie voor de toetsing dient daarbij tevens de bodemkwaliteit van het gebied zelf. 

 

In Tabel C (Bijlage 2) staat daarom een overzicht van de bodemkwaliteit wat betreft zware 

metalen in ZW Friesland, afkomstig uit het bodembeheersplan van Zuidwest Friesland (CSO, 

2006). Gekeken wordt naar stoffen die de Generieke Maximale Waarden overschrijden.  

 

3.2.3 Risico’s 

Via www.risicotoolboxbodem.nl  kunnen risico’s van genormeerde stoffen berekend en 

getoetst worden volgens de methoden beschreven in het Besluit Bodemkwaliteit (Nijs en 

Wintersen, 2007). Een van de risico’s die voor elke bodem berekend kan worden, is de kans 

dat de kwaliteit van landbouwgewassen niet aan de daarvoor geldende normen voldoet 

(warenwet, veevoederwet). Via bodem-gewasrelaties en overdrachtmodellen naar dieren 

kunnen op basis van de gehalten van stoffen in de bodem voorspellingen gedaan worden over 

de gehalten van diezelfde stoffen in landbouwproducten. Bij risicostoffen waarvoor in 

landbouwproducten normen bestaan (bijvoorbeeld diervoedernormen) kan dan de 

voorspelling van de productgehalten weergeven worden als een gehalte relatief t.o.v. norm 

(zogenaamde risico-index). Voor verdere toelichting over de rekenmethoden in de 

risicotoolbox (RTB) wordt verwezen naar de website. 

 

In Bijlage 4 worden de berekende risico’s weergegeven. Daarbij is als invoer gebruik 

gemaakt van een fictieve bagger met een kwaliteit op basis van de 95percentiel waarde van 

de afzonderlijke monsters (de concentraties stoffen in dat monster is gelijk aan de berekende 

95percentiel waarde uit de monsterset). Als referentie geldt daarbij de Lokale Maximale 

Waarde berekend voor de bodemeigenschappen die opgegeven worden (werkelijke 

samenstelling). 
 

 

3.3 Resultaten 

3.3.1 Beoordeling van de kwaliteit van de bagger t.o.v. AW2000 waarden 

In Tabel A – bijlage 1 is te zien dat de gemiddelde gehalten van genormeerde stoffen 

allemaal beneden de Generieke Maximale Waarde liggen (voor landbouw is dat gelijk aan 

AW2000 waarden). Dat betekent volgens de nieuwe systematiek van de Regeling 

Bodembesluit (SenterNovem Bodem+, 2007) dat de bagger vrij toepasbaar is indien de 

gemiddelde kwaliteit van de bagger conform de gemiddelde kwaliteit van de bagger in de 

dataset is (in dit geval de data uit district Zuidoost en district Zuidwest).  
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De toetsing van de kwaliteit op basis van de 95-percentielwaarden laat zien dat er in de 

dataset ook monsters zitten die hogere gehalten aan risicostoffen bevatten. Indien dergelijke 

monsters of een combinatie aan dergelijke monsters als één partij getoetst moeten worden, 

kan het zijn dat een aantal stoffen de Generieke Maximale Waarden overschrijdt. Relevant is 

dus de vraag of alle bagger, zoals die te vinden is in de dataset, als één partij getoetst zou 

kunnen worden of dat elke analyse betrekking zou kunnen hebben op één te toetsen partij. 

Als elke analyse betrekking zou hebben op een apart te toetsen partij dan voldoet 92% van de 

monsters/partijen aan de norm (31% van de monsters voldoet aan de Generieke Maximale 

Waarden en in totaal 92% voldoet aan de regel dat per partij 3 van de 16 stoffen maximaal 

een factor 2 boven de Generieke Maximale Waarde mag liggen). De schaal waarop getoetst 

gaat worden is dus heel belangrijk. 
 

3.3.2 Beoordeling van de kwaliteit bagger ten opzichte van de werkelijke 

bodemkwaliteit 

Op basis van de 95-percentielwaarden van de kwaliteit van de bagger zien we geringe 

overschrijdingen voor PAK, Ba, Co, Hg, Ni, Sb en Zn wanneer we die vergelijken met 

Generieke Maximale Waarden (tabel A – bijlage 1). Het kan echter zo zijn dat de gehalten in 

de ontvangende bodem ook lokaal verhoogd zijn. Als voorbeeld nemen we de 95-

percentielwaarden van de genoemde elementen in bagger en beschouwen dit als een partij 

bagger (baggerpartij H). De vraag is nu of deze kwaliteit toepasbaar is in het onderzochte 

gebied (Zuidwest en/of Zuidoost Friesland) op basis van de vast te stellen Lokale Maximale 

Waarden.  

 

Van de genoemde elementen ontbreken echter bodemgegevens voor Ba, Co en Sb (CSO, 

2006). In het geval van PAK overschrijdt het gehalte in baggerpartij H de mediaanwaarden 

in zand, klei en veengronden, maar ligt het beneden de 95-percentielwaarden van deze 

gronden. Hetzelfde geldt voor Hg, Ni en Zn. Het is in principe dus mogelijk om Lokale 

Maximale Waarden te formuleren op basis van de lokale gehalten in bodems waarbij partijen 

zoals baggerpartij H binnen de randvoorwaarden voor toepassing vallen. Lokale Maximale 

Waarden kunnen via de bestuurlijke route geformuleerd worden indien de risico’s 

aanvaardbaar zijn volgens de eisen zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit (zie 

paragraaf 3.3.3). 

 

De verschillen tussen de beide datasets (Zuidwest of Zuidoost Friesland) zijn beperkt (zie 

tabel D - bijlage 3) en de 95-percentielwaarden liggen voor de meeste stoffen onder of in de 

buurt van de toetswaarde. Wel ligt de 95-percentielwaarde voor de bagger uit de regio 

Zuidwest voor olie, PAK, Co, en Ni iets hoger dan die uit de regio Zuidoost. Omdat in de 

dataset geen informatie beschikbaar is over het bij elk baggermonster behorende bodemtype 

is niet uitgezocht of bagger van zand, of bagger van klei etc., op zandgrond of kleigrond etc. 

toegepast kan worden. 
 

3.3.3 Risico’s 

Voor de meeste stoffen liggen de gemiddelde gehalten in bagger lager dan de Generieke 

Maximale Waarden. Het is voor die stoffen dus betekenisloos om risico’s te berekenen: die 

zijn per definitie aanvaardbaar omdat de kwaliteit voldoet aan de AW2000 eis. Alleen voor 

PAK, Ba, Co, Hg, Ni, Sb en Zn voldoet een groot aantal monsters niet aan de Generieke 

Maximale Waarden. Het is voor deze stoffen dan ook interessant om af te wegen of Lokale 

Maximale Waarden geformuleerd kunnen worden, maar dan moeten de risico’s acceptabel 
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zijn volgens de gestelde eisen in het Besluit Bodemkwaliteit (Risicotoolbox: risico-index per 

functie voor elke risicostof kleiner dan 1).  

Als scenario wordt weer baggerpartij H gebruikt. De gehalten in deze partij bagger liggen 

tussen de 50- en de 95percentielwaarde voor de ontvangende gronden (zie Tabel C – bijlage 

2). Op basis van een 95percentielwaarde voor de bodem kunnen er dus Lokale Maximale 

Waarden geformuleerd worden zodat de genoemde bagger toegepast kan worden. Voor het 

gemak zijn hier de gehalten in baggerpartij H als te toetsen Lokale Maximale Waarden 

gehanteerd. De berekeningsresultaten van deze toetsing staan vermeld in bijlage 4 

(blootstellingscenario: landbouw) en geven aan dat er ecologische risico’s voor Ni en 

humane risico’s voor Co (kobalt) mogelijk zijn. Tevens wordt een overschrijding berekend 

bij landbouwkundige risico's in akkerbouw van Pb
3
 in tarwe (0,37 t.o.v. norm van 0,24 mg 

Pb/kg voor tarwe voor humane consumptie). Een berekening met gemiddeld bagger geeft 

ook een normoverschrijding aan (0,25 t.o.v. de norm van 0,24 mg Pb/kg tarwe). Twee 

aspecten zijn bij deze berekening relevant: 1. de berekening is gebaseerd op oude gegevens 

(toen Pb depositie veel hoger was) en 2. de berekening geldt voor de functie akkerbouw 

waarbij gerekend wordt met de norm voor humane consumptie (baktarwe). Voor de functie 

Veeteelt is deze overschrijding niet van belang.  

Bij toepassing op zandgrond wordt niet voldaan aan de LAC2006 waarden voor Ni 

(vastgesteld in een andere berekening: voor zandgrond gelden andere LAC2006 waarden). 

Dat laatste is een gevolg van het ontbreken van de bodem waarvan bagger afkomstig is in de 

geleverde dataset. Hierdoor is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen een 

toepassing van bagger van zandgronden op zandgronden (of klei, of veen) en wordt alleen 

gekeken naar de toepassing van bagger op zand, klei- of veengronden. 

 

3.4 Conclusies 
De gemiddelde samenstelling van de bagger uit de regio’s Zuidoost en Zuidwest van 

Friesland voldoet aan de Generieke Maximale Waarden (bij functie landbouw is dat gelijk 

aan de Achtergrondwaarden). Er zijn dus geen beperkingen aan het gebruik van de bagger op 

land indien de te toetsen partij bagger overeenkomt met de gemiddelde kwaliteit van bagger 

in ZO- en ZW-Friesland.  

De geleverde datasets hebben echter waarschijnlijk niet betrekking op één te toetsten partij 

bagger, maar betrekking op verschillende partijen/monsters bagger. Indien elke afzonderlijke 

analyse zou staan voor een afzonderlijke te toetsen baggerpartij  dan voldoet 92% van de 

partijen aan de Generieke Maximale Waarden voor landbouw. Toepassing van deze partijen 

in de landbouw is dan alleen mogelijk indien er via bestuurlijke route Lokale Maximale 

Waarden geformuleerd worden. Die kunnen vastgesteld worden op basis van de lokale 

bodemkwaliteit (klei, zand en veengronden). Er zijn mogelijkheden om dit te doen omdat de 

stoffen die boven de Generieke Maximale Waarden liggen geen landbouwkundige risico’s 

met zich meebrengen (zie Tabel 4). Afhankelijk van de te formuleren Lokale Maximale 

Waarden kan de hoeveelheid vrij toe te passen bagger sterk toenemen. Een “worst-case” 

baggerpartij (gebaseerd op de 95percentielwaarde van de gehalten in de bagger) leidt tot een 

                                                 
3
 De norm voor PB (lood) in de risicotoolboxuitdraai van bijlage 4 is voor enkele parameters onjuist: de norm 

voor “Lood in tarwe” moet zijn: 0,24 ipv. 0,04 (risicoindex wordt: 1,54); de norm voor “Lood in Lever van 

rundvee” moet zijn: 0.5 ipv. 0,1 (risico-index wordt: 0.14; de norm voor “Lood in Nier van rundvee” moet zijn: 

0.5 ipv. 0.1 (risico-index wordt: 0.3). 
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gering humane risico voor kobalt (risico-index 1,36) en een gering ecologische risico voor 

nikkel (risico-index 1,32). Hierop kunnen de Lokale Maximale Waarden dan afgestemd 

worden. Er zijn in deze studie geen pogingen gedaan om te berekenen hoeveel 

baggermonsters uit de dataset op basis van dergelijke Lokale Maximale Waarden zouden 

kunnen voldoen.  

Er wordt daarnaast ook een overschrijding berekend van lood in tarwe (t.b.v. humane 

consumptie). Deze berekening zit in de risicotoolbox voor het onderdeel akkerbouw. Tevens 

is de berekening zeer waarschijnlijk gebaseerd op verouderde gegevens (Römkens et al, 

2007). Formeel gezien geeft de risicotoolbox aan dat de risico's van lood in bagger te hoog 

zijn. Echter gelet op de afbakening van dit onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de functie 

van de bodem zijnde teelt van gras en mais als veevoer, is deze overschrijding niet relevant. 
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4 Uitwerking methode 2: HACCP analyse 
 

4.1 Inleiding 
Voor de uitvoering van een volledige risicoanalyse op basis van de HACCP principes zijn de 

volgende fasen onderscheiden (afgeleid van de Codex Alimentarius): 
a. Gevarenidentificatie 
b. Risicoanalyse 
c. Vaststellen beheersmaatregelen 
d. Vaststellen CCP’s 
e. Opstellen kritische limieten per CCP 
f. Opstellen monitoringsprogramma 

g. Omschrijven herstel en/of blokkade maatregelen bij overschrijding van de kritische 

limiet(en) per CCP 

 

In het project zijn de fasen a. t/m d. uitgevoerd, alsmede fase e. deels. In par. 4.2 is per fase 

de aanpak toegelicht. 

 

 

4.2 Materiaal en methoden 
 

Om een gericht antwoord te geven op de vraagstelling zijn in dit project de volgende 

elementen uitgevoerd: 

 
a. Gevarenidentificatie 

Op basis van een procesanalyse (processchema’s en routes zijn opgesteld) en beschikbare 

rapporten (zie bijlage 11: bevat de lijst met gebruikte literatuurbronnen) zijn de potentiële 

bronnen van een gevaar geïdentificeerd. Hierbij is gekeken naar: 

- Zware metalen (en arseen) 

- Organische verontreinigingen (PCB, dioxines) 

- Pathogene bacteriën 

 
b. Risicoanalyse  

Gestart is met het bepalen van grenswaarden waarboven een risico als “hoog” 

gewaardeerd wordt, dus waarvoor afdoende beheersmaatregelen nodig zijn om het risico 

weg te nemen of te reduceren. Voor diergezondheid geldt als grens: kans * effect ≥ 12, en 

voor mensgezondheid geldt als grens: effect ≥4 en/of kans * effect ≥ 9. Als de grenzen 

overschreden worden, dan wordt de beslisboom doorlopen en volgen beheersmaatregelen 

of kritische controle punten (CCP’s). In bijlage 7 - Weegfactoren is een nadere 

toelichting gegeven bij de gehanteerde weegfactoren. 

 

Vervolgens zijn alle mogelijke risico’s in kaart gebracht en geanalyseerd: 

- wat het gevaar is dat mogelijk invloed heeft op bijvoorbeeld diergezondheid en 

voedselveiligheid (melkkwaliteit, vleeskwaliteit, kwaliteit veevoer). In bijlage 6 is 

de volledige stoffenlijst gegeven.  

- hoe groot het risico is door een inschatting van de ernst (effect), frequentie (kans) 

en van het risico (zie bijlage 8 - Risico-analyse tabel). In de risico-analyse tabel is 

aangegeven:  

o de categorie van het gevaar,  

o het potentiële risico (omschrijving aard en oorzaak), 
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o de potentiële beheersmaatregelen,  

o of het een chemisch (C), fysisch (F), microbiologisch (M) of biologisch (B) 

gevaar is, 

o of het een risico voor diergezondheid en/of voedselveiligheid 

(mensgezondheid) betreft, 

o de kans en effect bepaling  

o het resultaat van het invullen van de beslisboom,  

o of het een algemene beheersmaatregel of CCP betreft bij doorlopen van 

beslisboom,  

o eventuele motivering of opmerking 

o literatuurbronnen.  

- De risico’s zijn gewogen middels de FMEA
4
-techniek (zie bijlage 7 voor een 

toelichting). 

Voor dit doel is relevant onderzoeksmateriaal verzameld en geanalyseerd en heeft  

toetsing plaats aan de normen in de Kaderwet Diervoeders, Warenwet en Besluit 

Bodemkwaliteit.  

 
c. Vaststellen CCP’s:  

In een complete lijst zijn de belangrijkste gevaren en risico’s, beheersmaatregelen en 

kritische controlepunten (CCP) weergegeven. Hierbij is een onderscheid aangebracht 

tussen de geïdentificeerde gevaren. Vervolgens zijn de risico’s boven of gelijkwaardig 

aan die grenswaarden door de beslisboom heen gehaald om een CCP-bepaling te kunnen 

doen. Dit is ook in de risico-analyse ingevuld bij beslisboom (bijlage 8), waarna blijkt of 

het risico kan worden afgedekt met een algemene beheersmaatregel (ABM) of als  

kritisch controlepunt (CCP) aangemerkt moet worden. 

 
d. Vaststellen aanzet beheersmaatregelen (als basis voor discussie) 

Per belangrijk controlepunt zijn een of meer mogelijke beheersmaatregelen worden 

gedefinieerd, die toegepast kunnen worden ter eliminatie de risico’s of reductie er van tot 

een aanvaardbaar niveau. Indien van toepassing kan ook worden nagegaan of volgende 

processtappen invloed hebben op (reductie of eliminatie) van het gevaar (blijkt hier niet 

van toepassing). Indien geen beheersmaatregelen vastgesteld kunnen worden, ontstaat 

een “knelpunt of hiaat” (blijkt ook niet van toepassing). Deze beheersmaatregelen zijn in 

de risico-analyse tabel weergegeven. 

 
e. Opstellen kritische limieten per CCP (voor zover beschikbaar vanuit de literatuur) 

Waar mogelijk is een limiet (acceptabele maximum) van de CCP’s gedefinieerd worden 

(in dit geval: LAC2006 waarden). 

 

De overige fasen (f en g), alsmede het formuleren van (definitieve) beheersmaatregelen 

kunnen pas zinvol uitgevoerd worden nadat breed draagvlak aanwezig is voor deze invulling. 

Dit valt daarom buiten de reikwijdte van dit uitvoeringstraject. Wel heeft een bijeenkomst 

van een klankbordgroep plaatsgevonden waarin de resultaten van de voorgaande fasen zijn 

getoetst. De commentaren zijn in de eindrapportage meegenomen. Het verslag hiervan is 

opgenomen in bijlage 10. 

 

Aanvullend op deze analyse is een zogenoemde “worst-case” benadering toegepast. Hierbij is 

berekend wat de maximale opname van een achttal zware metalen van een rund is en deze 

                                                 
4
 Failure Mode and Effect Analysis 



Rapportage “Risico-analyse Hergebruik van baggerslib in de landbouw”  

 

 

© Q-Point / ASG / Alterra 28-1-08 Pagina 19 van 65  

opname is getoetst aan de bijbehorende veevoedernorm. De term “worst-case” heeft hierbij 

betrekking op het feit dat is uitgegaan van de bodem met daarin diverse zware metalen in de 

concentratie van de 95percentiel waarde uit de eerder genoemde monsterset van de Friese 

baggermonsters. 

 

 

4.3 Resultaten 

4.3.1 HACCP analyse 

Uit literatuurbronnen en wettelijke regelingen zijn mogelijke risico stoffen geïdentificeerd. 

Een aantal van deze stoffen zijn gegroepeerd en als groep bestudeerd. De rest is beoordeeld 

als een individuele stof. De volledige tabel met stoffen en de groepering van deze stoffen is 

opgenomen in bijlage 6. In tabel 1 zijn de stoffen en stofgroepen genoemd die mogelijk risico 

opleveren en nader bestudeerd zijn als onderdeel van de risico-analyse. Criteria om stoffen 

op te nemen in de lijst risicostoffen zijn: 

1. uit de beschikbare monsteranalyses zijn er overschrijdingen gevonden in vergelijking 

met de achtergrondwaarde (Bijlage 1); 

2. uit de beschikbare monsteranalyses zijn er individuele monsteranalyses die de LAC-

waarden 2006 overschrijden; 

3. uit de beschikbare monsteranalyses zijn er individuele monsteranalyses die de 

achtergrondwaarden (AW2000) uit het Besluit Bodemkwaliteit overschrijden; 

4. voor een stof is geen criterium in het Besluit Bodemkwaliteit en van de stof zijn dus 

geen streefwaarde of interventiewaarde bekend maar worden wel als risico gezien op 

basis van “expert judgement” van het projectteam en/of klankbordgroep; 

5. een stof is (regelmatig) in de publiciteit als risicostof; 

6. aanwijzingen uit literatuur dat een stof een risico kan vormen; 

7. expert judgement van projectteam en/of klankbordgroep leidt tot de inschatting dat 

een stof risicovol is (of zou kunnen zijn), ondanks het feit dat de (gemiddelde) 

concentratie van de stof in de monsteranalyse onder de norm van het Besluit 

Bodemkwaliteit blijft (Bijlage 1). 

 

Tabel 1: Stoffen opgenomen in risico-analyse met HACCP 
Type stof Stofgroep Stof Op basis van criterium 

Chemisch Zware metalen Antimoon 1, 3, 4 

Chemisch Zware metalen Cadmium 3, 5  

Chemisch Zware metalen Kobalt 1, 3 

Chemisch Zware metalen Koper 3, 5, 7 

Chemisch Zware metalen Kwik 1, 5 

Chemisch Zware metalen Lood 1, 2, 3, 5 

Chemisch Zware metalen Nikkel 1, 3 

Chemisch Zware metalen Zink 1, 3 

Chemisch PAK PAK 1, 5 

Chemisch Gechloreerde 
koolwaterstoffen 

Dioxine 5 

Chemisch Bestrijdingsmiddelen DDT 5 

Chemisch Hormoonverstorend Tributyltin 6 (Water in Cijfers 2003), 
7 

Chemisch Minerale olie Minerale olie 1 

Chemisch Hormoonverstorend PCB 5 

Chemisch Hormoonverstorend Hormoonverstorende 
stoffen (zie bijlage 6) 

6 (Vethaak et al., 2002) 

Chemisch Hormoonverstorend Polybromiden  6 (Vethaak et al., 2002) 



Rapportage “Risico-analyse Hergebruik van baggerslib in de landbouw”  

 

 

© Q-Point / ASG / Alterra 28-1-08 Pagina 20 van 65  

Chemisch pH pH 6 (Siebinga et al., 2004) 

Microbiologisch Pathogene Bacteriën E coli 157 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Pathogene Bacteriën Campylobacter 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Pathogene Bacteriën Lysteria 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Pathogene Bacteriën Mycobacterium Para tbc 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Pathogene Bacteriën Salmonella 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Pathogene Bacteriën Vibrio Cholera 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Protozoën Cryptosporidium 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Protozoën Giardia 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Protozoën Neospora 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Parasieten Ascaris 6 (Meijer et al., 1997) 

Microbiologisch Parasieten Taenia Saginata 6 (Meijer et al., 1997) 

Biologisch Onkruidzaden/ 
wortelstokken 

Riet, wilg, ridderzuring 7 

Biologisch Inwaaiende zaden Jakobs kruiskruid, 
paardenbloem etc 

7 

Mechanisch Mechanische 
verontreiniging 

Glas, grof afval , 
kroonkurken etc 

7 

 

In criterium 2 en 3 wordt nagegaan of er individuele monsters zijn die de LAC2006-waarden 

of de achtergrondwaarde overschrijden. De LAC2006-waarden van enkele zware metalen 

geven aan bij welke concentraties in de bodem er nog veilig landbouw bedreven kan worden. 

De LAC2006 waarden zijn gegeven voor verschillende vormen van landbouw (akkerbouw, 

beweid grasland, akkerbouw voor veevoer, etc.). In tabel 2 zijn de LAC2006-waarden voor 

beweid grasland en de achtergrondwaarden in bodems uit het Besluit Bodemkwaliteit naast 

de 95percentiel gehalten van de monsteranalyses (gecorrigeerd naar standaardbodem) en de 

hoogste waarde (ongecorrigeerd) die in de monsters gevonden zijn, vergeleken.  

 

Tabel 2: Zware metalen in de geïdentificeerde risicostoffen met de achtergrondwaarde 

(AW2000), LAC 2006 waarden, 95 percentielwaarden in monsteranalyse (gecorrigeerd naar 

standaardbodem) en hoogste waarde in ongecorrigeerde monsteranalyse, mg per kg ds. 
Stofgroep Stof Achtergrond

waarde uit 
Besluit 
Bodem-
kwaliteit 

LAC 2006 
waarde  
beweid 
grasland 
veen 

95percentiel 
waarde in 
monster-
analyse 

Hoogste waarde 
ongecorrigeerde 
monsteranalyse 

Zware metalen Antimoon 0.80 - 7.0 8.7 

Zware metalen Cadmium 0.60 3/5 0.50 0.99 

Zware metalen Kobalt 15 - 25.0 22* 

Zware metalen Koper 40 150/200 19.0 38 

Zware metalen Kwik 0.15 2 0.2 0.22 

Zware metalen Lood 50 150 46.0 180 

Zware metalen Nikkel 30 70 45.0 41* 

Zware metalen Zink 140 350 148.0 290 

* 95percentiel waarde is hoger dan hoogste waarde ongecorrigeerd omdat gehalten na  

omrekening naar standaardbodem in dit geval hoger zijn dan de oorspronkelijke analyse-

uitslag. 

 

Voor antimoon en kobalt zijn geen LAC2006-waarden beschikbaar. De gevonden waarden 

komen uit boven de achtergrondwaarde uit Besluit Bodemkwaliteit. Van de zware metalen 

waarbij een risico wordt verwacht is alleen de hoogste gevonden waarde voor lood hoger dan 

de LAC2006-waarde, bij de overige metalen is er geen overschrijding van de LAC2006-

waarde. In de meeste gevallen wordt, of in de 95percentiel waarde of in de maximumwaarde, 
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de achtergrondwaarde overschreden (antimoon, cadmium, kobalt, kwik, nikkel, zink). Dit 

heeft echter geen betekenis voor een gezondheidsrisico omdat die allen onder de LAC2006-

waarde zijn. Wanneer bagger toegestaan worden met een concentratie inhoudstoffen van 

twee keer de achtergrondwaarde, dan vormen de metalen uit de tabel waarvan een LAC2006-

waarde beschikbaar is, geen probleem (tweemaal de achtergrondwaarde is nog steeds onder 

de LAC2006-waarde). 

 

Voor alle geïdentificeerde risicostoffen volgt een korte toelichting: 

 

Antimoon (Sb) is een vrij onbekende stof en valt onder de metaloïden. Antimoon 

verbindingen zijn giftig en antimoon zelf is giftig wanneer het stof ervan wordt ingeademd. 

De stof wordt toegepast als loodverharder in bijv. accu’s, in diodes en halfgeleiders in 

elektronische apparatuur en in brandvertragers  (www.lenntech.com/periodic-chart.htm). 

Voor antimoon zijn geen LAC waarden beschikbaar. In het overzicht van de statistische 

kenmerken (bijlage 1) blijkt dat de 95percentiel waarde van de monsters voor antimoon (Sb) 

de achtergrondwaarde overschrijdt. De achtergrondwaarde is echter zeer laag, ca. 2 mg per 

kg ds. Blijkbaar komt antimoon in de bodems, gebruikt voor de bepaling van de 

achtergrondwaarde, in zeer geringe concentraties voor. Voor antimoon is er dus snel sprake 

van een overschrijding. Tussen de individuele monsteranalyses zitten er enkele monsters die 

een vrij hoog antimoon gehalte (7-8 mg per kg ds) hebben ten opzichte van de overige 

monsters (ongeveer 90 % zit onder de detectiegrens van 2 mg per kg ds) en boven de 

streefwaarde van 3 mg per kg ds (tabel 2). In Amerika wordt een maximaal aanvaardbaar 

gehalte in diervoeding aangehouden van 70 -150 mg/kg (Nielsen, 2006). De gevonden hoge 

gehalten lijken dus geen risico te vormen voor diergezondheid. Vanaf 2008 zijn de 

baggerende partijen verplicht om bagger te analyseren op antimoongehalte en komen 

eventuele overschrijdingen vroegtijdig in beeld. 

 

Cadmium is zelden toxisch voor melkvee, maar is vooral een risico via de dierlijke 

producten. Cadmium hoopt zich op in organen, vooral in nieren en lever. Er vindt nauwelijks 

ophoping plaats in vlees. (Stoop en Rennen, 1990). Bij de gevonden concentraties worden 

geen gezondheidsproblemen verwacht door cadmium (gehalten blijven ruim onder de 

LAC2006-waarde –zie tabel 2). 

 

Kobalt is een vrij inert metaal dat in mens en dier niet tot gezondheidsproblemen zal leiden 

bij de concentraties die gevonden zijn in monsteranalyses (tabel 2). De 95percentiel waarde 

in de monsteranalyses vertoont een verhoging ten opzichte van de achtergrondwaarde (zie 

bijlage 1). Voor kobalt zijn er geen LAC2006-waarden of voedernormen (COMV, 2005) en 

in Stoop&Rennen (1990) wordt kobalt niet genoemd als stof die gezondheidsschade kan 

veroorzaken. Er worden geen gezondheidsproblemen verwacht met kobalt. 

 

Koper kan in hoge concentraties toxisch zijn voor mensen en runderen. Voor schapen is 

koper al toxisch bij lagere concentraties. Er wordt bijvoorbeeld aangeraden om schapen niet 

langs spoorwegen en onder hoogspanningsleidingen te laten grazen. Bagger staat niet bekend 

als een extra risico voor schapen. Problemen bij schapen komen wel voor als het gras 

versmeerd is met grond en/of bagger met een hoog kopergehalte en er voor de dieren geen 

andere keuze is dan het versmeerde gras te op te nemen. Dan kan de opname uit de 

aanhangende grond zo hoog worden, dat er kopervergiftiging bij schapen optreedt (pers. 

mededeling J. Verkaik, ASG-WUR). Aangeraden wordt om schapen niet te laten weiden als 

de bagger (nog) op het gewas zit. 
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Het hoogste gehalte aan koper in de monsteranalyses is nog ver onder de LAC2006 waarde 

voor beweid grasland (tabel 2). Voor runderen wordt met koper geen gezondheidsproblemen 

verwacht. 

 

Kwik kan toxisch zijn voor mens en dier. Organische kwikverbindingen veroorzaken 

tintelingen, verstoringen van hersen- en zenuwfuncties als bewegingsstoornissen en 

verlammingen. Anorganische kwikverbindingen zijn bijtende stoffen en veroorzaken onder 

andere braken, vermagering en maagdarmklachten en in een ernstig geval de dood (Stoop et 

al, 1992b). De kwikgehalten zijn in alle individuele monsteranalyses lager dan de LAC2006-

waarden (Tabel 2). Alleen de 95percentiel waarde van de monsteranalyses is licht hoger dan 

de achtergrondwaarde (Bijlage 1). Er worden geen gezondheidsproblemen verwacht met 

kwik. 

 

Lood kan toxisch zijn voor mens en dier. Bij langdurige blootstelling wordt lood  opgeslagen 

in lever, nier, vlees en uitgescheiden in de melk (Stoop en Rennen, 1990a). De loodgehalten 

zijn in enkele individuele monsteranalyses hoger dan de LAC2006-waarden voor begraasd 

grasland (tabel 2). Bij het “worst case scenario”, verderop in dit hoofdstuk, wordt verder 

ingegaan op het risico van een te hoog loodgehalte.  

 

Nikkel: De nikkelgehalten zijn in alle individuele monsteranalyses lager dan de LAC2006-

waarden (tabel 2). Alleen de 95percentiel waarde van de monsters is licht hoger dan de 

achtergrondwaarde (bijlage 1). In COMV (2005) en in Stoop&Rennen (1990) wordt nikkel 

niet genoemd als stof die gezondheidsschade kan veroorzaken. Er worden geen 

gezondheidsproblemen verwacht als gevolg van deze hogere nikkelconcentraties. 

 

Zink: De zinkgehalten zijn in alle individuele monsteranalyses lager dan de LAC2006-

waarden (tabel 2), zelfs de 95percentiel waarde is veel lager. De 95percentiel waarde van de 

monsters is licht hoger dan de achtergrondwaarde (bijlage 1). Zink is toxisch voor mens en 

dier in hogere concentraties dan in dit onderzoek naar voren komen (Stoop et al., 1992). Er 

worden geen gezondheidsproblemen verwacht als gevolg van zink. 

 

PAK: De acute toxiciteit van PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) is gering 

voor mens en dier maar bij langdurige blootstelling is het kankerverwekkend (Slooff, et al., 

1989). Bij baggeren is volgens het Besluit Bodemkwaliteit verplicht om monsters te 

analyseren op PAK’s. Baggerpartijen met gehalten boven de norm mogen niet worden 

toegepast. 

 

Dioxine: De effecten van dioxine zijn voor mensen na langdurige blootsteling nadelig. 

Dieren worden over het algemeen niet oud genoeg om nadelige effecten te ondervinden. 

Dioxine is meestal een gevolg van uitstoot uit vuilverbrandingsinstallaties (Stoop en Rennen, 

1990). De kans dat dioxine voorkomt in baggerpartijen in Friesland is klein. Mogelijk dat 

verhoogde dioxine gehalten voorkomen in risicogebieden bij industrie. Deze puntbronnen 

zijn echter uitgesloten in deze analyse (zie afbakening – par. 1.2). Bagger met een verhoogd 

dioxinegehalte mag volgens het Besluit Bodemkwaliteit niet worden toegepast. Analyse op 

dioxine wordt niet standaard uitgevoerd. 

 

DDT (dichlorodiphenyltrichloroethaan) is een persistente stof die bij langdurige blootstelling 

nadelige effecten heeft op mensen (http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet). Runderen 

worden, ook bij voortdurende (lage concentratie) blootstelling, simpelweg niet oud genoeg 

om de nadelige effecten te ondervinden. DDT is wijdverspreid in ons hele milieu en zal 
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ongetwijfeld teruggevonden worden in iedere bagger. Baggerpartijen met DDT-gehalte 

boven 0,20 mg per kg ds mogen volgens het Besluit Bodemkwaliteit niet worden toegepast. 

Analyse op DDT wordt niet standaard uitgevoerd, alleen bij verdenking. 

 

Tributyltin (TBT) en Trifenyltin (TFT) (organotinverbindingen) zijn stoffen die in het 

verleden toegepast zijn in algwerende middelen op scheepshuiden, en als bestrijdingsmiddel 

in de akkerbouw (hier niet van toepassing), en zijn via die weg in het oppervlaktewater 

gekomen. De stoffen zijn hormoonverstorend (http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet). 

Uit metingen van het RIZA in Noord Nederland in zout water (Water in Cijfers 2003) blijkt 

dat het gehalte van TBT en TFT hoger zijn dan de MTR (maximaal toelaatbaar risico, norm 

voor drinkwater) in zwevende stof. TBT en TFT mogen sinds 1989 niet meer worden 

toegepast in anti-foulings voor schepen kleiner dan 25 meter. Het betreft daardoor vooral de 

recreatievaart. Sinds 2003 geldt de beperking ook voor de grotere schepen (raakt vooral de 

beroepsvaart). Een bagger met een verhoogd gehalte aan organotinverbindingen mag volgens 

het Besluit Bodemkwaliteit niet worden toegepast. Ze worden echter niet standaard gemeten 

omdat er geen aanwijzingen zijn voor overschrijdingen op niet-verdachte locaties (bron: 

Oranjewoud).  

 

Minerale olie is een stof die standaard geanalyseerd wordt in bagger. Een bagger met een 

verhoogd gehalte aan minerale olie mag volgens het Besluit Bodemkwaliteit niet worden 

toegepast. 

 

PCB’s (polychloorbifenyl) zijn persistente, hormoonverstorende stoffen die ophopen in de 

voedselketen. Vooral langdurige blootstelling is schadelijk voor mens en dier. Blootstelling 

van melkvee aan PCB’s geeft geen acute gezondheidschade voor de dieren maar chronische 

blootstelling kan vruchtbaarheidsstoornissen, huidaandoeningen en vermagering 

veroorzaken. De stoffen worden uitgescheiden in de melk en gaan in vlees en vet zitten 

waardoor de normen overschreden worden en kan via die weg de humane gezondheid 

schaden. Het grootste risico van blootstelling aan PCB’s voor melkvee is via (kracht)voer 

(Stoop en Rennen, 1991). Een bagger met een verhoogd gehalte aan PCB’s mag volgens het 

Besluit Bodemkwaliteit niet worden toegepast. PCB’s worden vanaf 2008 standaard gemeten 

in baggerpartijen. 

 

Hormoonverstorende stoffen: In een project waarin geïnventariseerd is hoeveel 

hormoonverstorende stoffen in Nederland in het milieu voorkomen (LOES project), Vethaak 

et al., 2002), zijn enkele monsters op verwacht vervuilde plekken in Friesland geanalyseerd 

(Bergumermeer en Koude Vaart). In deze monsters werden enkele hormoonverstorende 

stoffen aangetroffen. Merendeel van deze stoffen waren ftalaten. Een bagger met een 

verhoogd gehalte aan ftalaten mag volgens het Besluit Bodemkwaliteit niet worden 

toegepast. Ze worden niet standaard gemeten, maar blijken in de praktijk voor te komen in de 

omgeving van risicolocaties (bijv. vuilstorten). Deze locaties zijn in dit onderzoek 

uitgezonderd. 

 

Polybromiden zijn eveneens hormoonverstorende stoffen en geanalyseerd in bovengenoemd 

project. Deze stoffen werden in het verleden gebruikt als brandvertragers maar zijn inmiddels 

verboden. Enkele polybromiden zijn in de Friese monsters aangetroffen (LOES project) op 

verwacht vervuilde plekken in Friesland. Deze locaties zijn echter uitzonderd in dit 

onderzoek. Polybromiden worden niet standaard geanalyseerd en er zijn geen normen 

opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit.  
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pH: de zuurgraad van bagger is over het algemeen lager (zuurder) dan de bodem waar het op 

terecht komt (Siebinga et al., 2004). De bodem zal na rijping bekalkt moeten worden om een 

goede grasgroei te verkrijgen. Een zure bodem heeft ook nadelige consequenties voor het 

milieu omdat in zure omstandigheden metalen als koper gemakkelijk uitspoelen naar grond- 

en oppervlakte water (Stoop et al., 1993). Dit vormt een bedreiging van het milieu  (EU 

normen voor onder andere oppervlakte water - Kader Richtlijn Water – worden eerder 

bereikt). 

 

Escherichia-coli 157 is een pathogene vorm van darmbacterie E-coli. Vanuit onderzoek van 

de bagger is niets bekend over het voorkomen van deze bacterie. De bacterie is niet 

gezondheidsbedreigend voor vee maar besmet vlees kan tot besmetting van mensen leiden, 

wanneer vlees niet voldoende wordt verhit. Het is dus ongewenst dat deze bacterie voorkomt 

in baggerpartijen. Een wachttijd van 6 maanden voor beweiding verlaagt het risico van 

besmetting aanzienlijk (Meijer et al., 2000). De bacterie wordt echter alleen aangetroffen 

wanneer een plaats vervuild is met mest (persoonlijke mededeling M.Swanenburg, ASG 

2007). Aangeraden wordt om percelen met bagger die afkomstig zijn uit de omgeving van 

een slachterij of een kalverhouderij 6 maanden niet te laten beweiden. Daar waar sprake is 

van ophoging van percelen met bagger is de tijdspanne tussen opbrengen en beweiden zo 

groot, dat deze bacterie geen risico meer geeft. 

 

Campylobacter is een veel voorkomende bacterie. Veel dieren zijn (reeds) besmet met deze 

bacterie. Bij runderen is de bacterie vrijwel nooit gezondheidsbedreigend. Bij mensen 

veroorzaakt het echter diarree. Door de wijde verbreiding van deze bacterie in het milieu zal 

de verspreiding van bagger niet voor extra risico zorgen (Meijer et al, 1997).  

 

Listeria is een veel voorkomende bacterie. Verwacht wordt dat de opname van Listeria uit 

bagger door koeien te laag is om een risico te vormen voor diergezondheid. Het is vooral van 

belang voor de veiligheid van rauwe melkproducten. Verwacht wordt dat de verspreiding van 

bagger niet voor extra risico zal zorgen (Meijer et al., 1997). 

 

Mycobacterium para tbc:  alleen als runderen op jonge leeftijd een besmetting met dit 

bacterie oplopen, ondervinden zij er nadelige effecten van. Besmetting gebeurt alleen 

wanneer een plaats vervuild is met mest (persoonlijke mededeling Swanenburg, ASG, 2007), 

bijvoorbeeld in de omgeving van een slachterij of een kalverhouderij. Aangeraden wordt om 

percelen met risicopartijen bagger 6 maanden niet te laten beweiden (Meijer et al., 2000). 

Bepaling van de aanwezigheid van het Mycobacterium Para tbc is mogelijk maar vergt een 

lange doorlooptijd (6-12 weken) (persoonlijke mededeling  M. Swanenburg, ASG 2007).  

 

Salmonella kan verspreid worden via riooloverstortwater. Er zijn geen aanwijzing dat het in 

gewone bagger voorkomt. De bacterie overleeft vrij lang in de bodem. Besmetting gebeurt 

vrijwel alleen wanneer een plaats vervuild is met mest. De verwachting is dat de bacterie in 

de bagger alleen voorkomt op risicoplaatsen (persoonlijke mededeling  M. Swanenburg, 

ASG, 2007), bijvoorbeeld in de omgeving van een slachterij of een kalverhouderij. 

Aangeraden wordt om percelen met risicopartijen bagger 6 maanden niet te laten beweiden 

(Meijer et al., 2000). Eventueel kunnen monsters van verdachte plaatsen op korte termijn 

geanalyseerd worden op Salmonella (persoonlijke mededeling  M. Swanenburg, ASG, 2007). 

De genoemde verdachte locaties zijn uitgezonderd in dit onderzoek. 
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Bacillus cereus is een sporenvormende bacterie die eventueel een risico zou kunnen vormen 

(persoonlijke mededeling  M. Swanenburg, ASG, 2007). De bacterie komt veel voor in ons 

milieu. Verwacht wordt dat de verspreiding van bagger niet voor extra risico zal zorgen. 

 

Clostridium botulinum is een bacterie die in de natuur veel voorkomt en is een potentieel 

risico (persoonlijke mededeling  M. Swanenburg, ASG, 2007). De sporen van deze bacterie 

komen onder andere voor in het slik van sloten en plassen. De bacterie kan niet leven in het 

water van een sloot of plas: door de in het water opgeloste zuurstof wordt de bacterie 

onmiddellijk gedood. In sterk vervuild water, waarin het zuurstofgehalte tot nul is 

teruggelopen, vermenigvuldigt de bacterie zich snel. Dit leidt tot een vergiftiging van het 

water die botulisme genoemd wordt. Sterfte onder waterdieren zoals eenden is hiervan het 

gevolg (www.wikipedia.nl). De bacterie is vooral gevaarlijk wanneer dieren in aanraking 

komen met deze dode dieren. De kans dat weidend vee in aanraking komt met de dode dieren 

uit bagger is klein. Bij bagger die in hete zomers met veel botulisme verspreid wordt, zou 

eventueel in monsters op de bacterie getest kunnen worden. De bepaling is op korte termijn 

(binnen enkele dagen) te realiseren (persoonlijke mededeling  M. Swanenburg, ASG 2007). 

Deze bacterie produceert het toxine botuline, één van de giftigste stoffen op aarde. Botuline 

is echter zeer instabiel in een zuurstofrijke omgeving. De verwachting is dat bagger zelden 

botuline zal bevatten. Mocht dat zo zijn, dan is het botuline snel (binnen enkele dagen) 

afgebroken (www.wikipedia.nl). 

 

Protozoen (Cryptosporidium, Giardia en Neospora) komen voor in de veehouderij en 

kunnen in het water zitten. De overdracht van protozoën gebeurt door mest. Van deze 

protozoën zijn geen referentiewaarden vastgesteld zodat er niet kan worden beoordeeld of 

een bagger een “normale” hoeveelheid van deze protozoën bevat of dat het aantal verhoogd 

is. Verwacht wordt dat het toepassen van bagger geen extra risico met zich meebrengt voor 

Cryptosporidium en Giardia. Over de aanwezigheid van Neospora in het milieu is weinig 

bekend. Hiervoor is onderzoek nodig (Meijer et al., 2000). 

Ascaris wordt verspreid via (varkens)mest. De kans dat dit verspreid wordt via bagger bij 

riooloverstorten wordt al klein geacht (Meijer et al., 2000). Dit kan beschouwd worden als 

worst case. De kans dat ascaris wordt verspreid via bagger wordt nihil geacht. 

Taenia Saginata. De larven van deze wormen zouden in besmet water en bagger kunnen 

voorkomen. Het is niet duidelijk of dit tot verhoogde risico’s leidt. De overlevingstijd in het 

milieu is langer dan de aanbevolen wachttijd van 6 maanden. Eventueel ziektebeeld is goed 

te bestrijden en valt onder reguliere programma’s (Meijer et al. 2000).  

 

Onkruidzaden en wortelstokken veroorzaken vooral secundaire problemen. Bij baggeren 

waarbij materiaal uit de wal wordt meegenomen kan riet, wilg en ridderzuring verwacht 

worden. Tijdens rijping kunnen lichte zaden (zoals van de giftige plant Jakobskruiskruid) 

inwaaien. Deze problemen kunnen door beheersmaatregelen worden opgelost (bestrijding, 

bedekking van de gerijpte bagger met de oorspronkelijke bouwvoor). 

 

Mechanische verontreiniging zoals glas kan verwonding van dieren veroorzaken. In het 

Besluit Bodemkwaliteit is er een norm dat er maximaal 1 % (m/m) niet-minerale en niet-

natuurlijke materialen (glas, plastic, etc.) in grond of bagger voor grootschalige toepassing 

mag zitten. Dit maakt de kans op verwonding van dieren klein. 
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In tabel 3 zijn de stoffen en stofgroepen weergegeven waarvan op voorhand verwacht wordt 

dat ze geen risico op leveren (en dus niet voldoen aan de criteria die genoemd zijn voor de 

risico stoffen). 

Criteria daarvoor zijn: 

8. voldoet niet aan genoemde criteria 1 tot en met 7 (risicostoffen); 

9. uit literatuur is geconcludeerd dat stof als niet-risico aangemerkt wordt; 

10. voor stof zijn normen in Besluit Bodemkwaliteit waar een bagger aan moet voldoen 

11. er is niet voldoende informatie over de stof beschikbaar; 

12. expert judgement van projectteam en/of klankbordgroep leidt tot de inschatting dat de 

stof geen risico vormt. 

 

Tabel 3 Stoffen die niet verwacht worden in de baggerspecie of waarvan het risico zeer laag 

wordt ingeschat (zie ook bijlage 6). 
Type stof stofgroep Stof O.b.v. 

Chemisch Zware metalen Overige zware metalen  8, 10 

Chemisch wasmiddelen Huishoudelijke wasmiddelen 8, 9 

Chemisch Anorganisch Anorganisch N 8, 12 

Chemisch Anorganisch Anorganisch S 8, 12 

Chemisch Anorganisch Keukenzout (NaCl) 8, 12 

Biologisch Cyanotoxines Cyanotoxines 8, 9 

Chemisch Aromaten Aromaten 8, 10 

Chemisch Anorganisch Cyanides 8, 10 

Microbiologisch Bacteriën Niet pathogene E coli 8, 9 

Chemisch Gechloreerde koolwaterstoffen Diverse stoffen (zie bijlage 6) 8, 10 

Chemisch Bestrijdingsmiddelen Bestrijdingsmiddelen 8, 10 

Chemisch Diergeneesmiddelen Diergeneesmiddelen 8, 11 

Chemisch Bestrijdingsmiddelen Atrazine, simazine etc. 8, 10 

Chemisch EOX EOX 8 

Chemisch Overige stoffen asbest 8, 10 

 

 

Overige zware metalen (zie bijlage 1): er is geen aanleiding om gezondheidsproblemen te 

verwachten. Er zijn geen verhoogde gehalten gevonden in de monsters of ze zijn niet 

bepaald. Verhoogde aluminium en ijzer gehalten zijn echter wel hinderlijk voor de 

bodemvruchtbaarheid omdat deze metalen fosfaat zo vast kunnen leggen (fixeren) dat planten 

geen toegang meer hebben tot deze voedingsstof. Deze metalen zijn echter niet geanalyseerd 

maar gezien de oorsprong van de bagger worden geen hogere gehalten verwacht dan de 

omringende bodems die de bagger gevormd hebben. 

  

Voor huishoudelijke wasmiddelen is er in een onderzoek naar risico’s voor melkvee bij 

riooloverstorten aangegeven dat er geen gezondheidsproblemen verwacht worden (Meijer et 

al. 1997). Dit is te beschouwen als “worst case”, dus is niet te verwachten dat in de bagger, 

waar we in dit onderzoek naar kijken, problemen te verwachten zijn. De stoffen die in 

huishoudelijke wasmiddelen zitten, zijn te vinden in bijlage 6. 

 

Anorganisch N (nitriet, nitraat, ammoniak) is in hoge concentraties voor vee in drinkwater 

en in gras schadelijk (COMV, 2005). De stoffen zijn echter goed oplosbaar en slaan niet 

gemakkelijk neer in sediment. De gehalten zijn niet bepaald in de monsters maar verwacht 

wordt dat er geen problemen zullen ontstaan omdat toediening van anorganisch N via 

bemesting hoger is dan via de bagger. 
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Anorganisch S (sulfiet, sulfaat):  is in hoge concentraties voor vee in drinkwater en in gras 

schadelijk (COMV, 2005). Zwavel wordt in minerale vorm als meststof toegediend 

(bijvoorbeeld bij de magnesium bemesting met kieseriet) in een hogere concentratie dan in 

de bagger verwacht wordt.  

 

Keukenzout (NaCl) wordt niet in hoge concentraties in (zoetwater) bagger verwacht. Een 

verhoging geeft geen problemen voor de gezondheid van dieren of mensen. Een te hoog 

zoutgehalte kan wel tot slechte gewasgroei leiden, maar een dergelijk hoog gehalte wordt niet 

verwacht. 

 

Cyanotoxines zijn toxines van blauwalgen en zijn toxisch voor mens en dier. Blauwalgen 

komen vooral voor in oppervlaktewater. Er is weinig bekend over het voorkomen van deze 

toxines in de bagger. Ze zijn echter goed wateroplosbaar en zullen daarom niet snel in het 

sediment neerslaan. Wanneer er waarschuwingen zijn voor blauwalg in het zwemwater in 

warme zomers, wordt deze waarschuwing vaak weer ingetrokken als de blauwalg niet meer 

te zien is. Dit lijkt weinig problemen op te leveren waardoor de verwachting is dat 

cyanotoxines niet persistent zijn. In literatuur (Meriluoto, 2007) wordt aangegeven dat 

cyanotoxines niet in planten worden opgenomen maar dat de stoffen wel in (natte) 

waterbodems worden geabsorbeerd. Er wordt daar niets vermeld over hoe lang de stoffen 

schadelijk blijven wanneer het materiaal boven water wordt gehaald. Verwacht wordt dat 

cyanotoxines geen gezondheidsproblemen opleveren. 

 

Aromaten, cyanides, gewasbeschermingsmiddelen, asbest en/of gechloreerde 

koolwaterstoffen: wanneer er een overschrijding van de normen voor deze stoffen wordt 

gevonden in bagger, mag deze bagger niet toegepast worden (in de landbouw) volgens het 

Besluit Bodemkwaliteit. De stoffen worden niet standaard bepaald. 

Bij de provincie Friesland zijn plaatsen bekend waar vervuilde bagger verwacht kunnen 

worden en deze bagger wordt niet op landbouwgrond toegepast (persoonlijke mededeling  

W. Haalboom, provincie Friesland, klankbordgroep 2007).  

 

Escherichia coli (niet pathogeen type) komt veel voor in het landelijk milieu. Het zijn 

normale darmbacteriën die in mest voorkomen. Zij vormen echter geen 

gezondheidsprobleem maar zijn wel een aanwijzing dat er veel mest in het water/sediment 

terecht gekomen zijn. Zij zijn echter niet specifiek genoeg om aanwijzingen te geven over de 

aanwezigheid van pathogenen. Risico’s via het spoor via bagger zijn daarom niet te 

verwachten. 

 

Diergeneesmiddelen: Over de aanwezigheid van diergeneesmiddelen (inclusief 

veevoederadditieven en residuen) in water, waterbodems en bagger is weinig bekend. De 

route waarop diergeneesmiddelen, veevoederadditieven of residuen in het oppervlaktewater 

en zo in bagger terecht zouden kunnen komen is voornamelijk via de mest van dieren. Er is 

weinig bekend over uitscheiding van deze stoffen in de mest. Ook is er weinig bekend over 

eigenschappen als biologische afbraak, oplosbaarheid, adsorptie aan mest en bodem etc. 

(Jongbloed et al., 2001). Effecten van deze stoffen op het milieu zijn geen onderdeel van de 

toelating (Diergeneesmiddelen besluit, 2005). Gelet op de (erg) kleine hoeveelheden die via 

mest in bagger komen, worden geen risico’s verwacht. 

 

Atrazine en simazine worden in Noord Nederland alleen licht verhoogd in het water 

gevonden en niet in de zwevende stof (Water in Cijfers, 2003). Verwachting is dat deze 

stoffen niet verhoogd in de bagger zullen voorkomen. Een bagger met een verhoogd gehalte 
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aan atrazine mag volgens het Besluit Bodemkwaliteit niet worden toegepast. Atrazine wordt 

niet standaard bepaald. 

 

EOX-waarden in monsteranalyses zijn in het verleden gebruikt als signaalwaarde voor 

verhoogde PCBs. De grenswaarde was 0.8. In ongeveer 8 % van de monsters wordt deze 

grenswaarde overschreden. In het nieuwe bodembesluit worden PCB’s altijd bepaald en zal 

een bagger met verhoogde PCB niet worden toegepast. EOX-gehalten van bagger zijn in de 

toekomst niet meer van belang en niet meer opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. 

 

 

Voor de stoffen in tabel 1 zijn Kans en Effect ten behoeve van een HACCP-analyse 

vastgesteld door het HACCP-team. De uitkomst van deze analyse zijn opgenomen in bijlage 

8. In tabel 4 staan de 15 stoffen die de hoogste score in Kans x Effect kregen toegekend door 

het HACCP team. 

 

In bijlage 7 zijn grenzen voor risico bepaling vastgesteld.  

Voor dier: 

- Kans maal effect groter of gelijk aan 12  vinden wij niet acceptabel omdat de 

diergezondheid dan in grote mate aangetast kan worden. 

Voor mens:  

- Een effect groter of gelijk aan 4 vinden wij niet acceptabel omdat het effect op de 

mens zeer hoog is wat sterfte tot gevolg kan hebben.  

- Kans maal effect groter of gelijk aan 9 vinden wij niet acceptabel omdat de 

mensgezondheid dan in grote mate aangetast kan worden. 
  
Uit tabel 4 blijkt dat er geen stoffen zijn die een kans x effect groter dan 12 behalen.  

 

De volgende in de rangorde is niet echt een stof maar meer een chemische eigenschap nl. de 

pH (zuurgraad). Ook hiervoor is reeds een toelichting gegeven. Feitelijk is dit geen direct 

voedselveiligheidsrisico en bovendien goed te corrigeren door middel van bekalking. 

 

De hoogte van de score “kans x effect” dooft daarna snel uit. Een groot aantal stoffen hebben 

een klein effect en/of een kleine kans om voor te komen in bagger. 
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Tabel 4: 15 risico stoffen met hoogste score “kans x effect” uit de HACCP analyse. 

Scenario 

Bijl.5 categorie gevaar potentieel risico  potentiële beheersmaatregel 

C/F/

M/B D/M K E KxE Beslisboom 

ABM/ 

CCP 

   (omschrijving aard en oorzaak)           1 2 3 4   

alle pH te lage pH waardoor zw metalen uitspoelen 

naar milieu 

bekalken C D 

milieu 

4 2 8           

alle koper Te hoog gehalte, vergifitiging schapen monsteranalyse voor acceptatie.  C schaap 1 6 6           

alle lood Te hoog gehalte, te hoge gehalten in 

producten, vergifitiging dieren 

monsteranalyse voor acceptatie.  C D 1 5 5           

alle kwik Te hoog gehalte, vergifitiging dieren monsteranalyse voor acceptatie.  C D 1 5 5           

3 4 5 6 hormoonverstorend Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie.  C M D 2 2 4           

3 4 5 6 Mycobacterium 

paratbc 

aanwezigheid, besmetting kalveren wachttijd 6 mnd M D 1 4 4           

1 2 3 4  onkruidzaden, 

wortelstokken 

inwaai van zaden, meekomen van 

wortelstokken  

  B D 4 1 4           

alle antimoon Te hoog gehalte, vergifitiging dieren monsteranalyse voor acceptatie.  C D 3 1 3           

alle nikkel Gehalte boven achtergrondwaarde monsteranalyse voor acceptatie.  C D 3 1 3           

alle polybromiden 

(vlamvertragers) 

Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie.  C D 1 3 3           

alle dioxine Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie.  C M 1 3 3           

alle DDT Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie.  C M 1 3 3           

alle PCB's (som) Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie.  C M 1 3 3           

alle minerale olie Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie.  C D M 1 2 2           

3 4 5 6 pathogene e coli aanwezigheid, besmet vlees wachttijd 6 mnd M D 1 2 2           

C/F/M/B=Chemisch / Fysisch / Microbiologisch / Biologisch       D/M=Dier/Mens       K=Kans     E=Effect       
ABM=Algemene Beheersmaatregel        CCP = Critical Control Point 



Rapportage “Risico-analyse Hergebruik van baggerslib in de landbouw”  

 

 

© Q-Point / ASG / Alterra 28-1-08 Pagina 30 van 65  

4.3.2 Worst Case scenario’s 

Voor acht zware metalen is het worst case scenario uitgevoerd. De hierna beschreven 

methode komt overeen met die gehanteerd in de risicotoolbox. In tabel 5 zijn de resultaten 

van de berekeningen weergegeven.  

Er wordt uitgegaan van gehalten in gras die verwacht worden wanneer de bodem volledig 

bestaat uit bagger met een samenstelling die bij de 95percentielwaarde hoort (voor de 8 

metalen). De opname met het gras en de bijvraat van bodems met de aangegeven 

samenstellingen (“95percentiel”-bagger, “vuilste bagger in monsterset” en bagger met “LAC-

waarde gehaltes”
5
) door een melkkoe zijn vergeleken met de maximale veilige opname van 

runderen. Hierin is de rekening gehouden met de veevoedernorm, die gebaseerd is op 

voedselveiligheidseisen. In tabel 5 is een maximale opname in mg per dier per dag 

aangegeven met de categorie waar die voor geldt. Indien aan de norm een orgaannaam is 

gekoppeld, dan is dat orgaan uit het rund bij die opname per dag nog veilig voor menselijke 

consumptie. Voor antimoon, kobalt en nikkel zijn gehalten in gras niet bekend, dus ook de 

opname met gras van deze stoffen niet. Voor deze metalen worden geen problemen verwacht.  

 

In het worst case scenario komen geen stoffen naar voren als probleemstof. Wanneer 

melkkoeien lopen op een bodem die cadmium, koper, lood en zink gehalten heeft dat gelijk is 

aan het gehalte van de meest ”vuile” bagger, wordt de maximale veilige opname niet 

overschreden.  

 

Tabel 5: Resultaten van de “worst case scenario’s”, mg per dier per dag. 
Stof Opname 

uit gras (20 
kg ds) 

Opname uit 
95percentiel 
bagger (400 
g ds) 

Opname uit 
gras + 
95percentiel 
bagger 

Opname 
uit gras + 
vuilste 
bagger 

Opname 
uit gras 
+ LAC 
waarde 
bagger 

Maximale veilige 
opname voor 
rund

*
 

Antimoon Onbekend 2.8 2.8 3.5 Onbekend 1400 – 3000*** 

Cadmium 2.8 0.2 3.0 3.2 4 29 (nier) 
44 (lever) 
63 (alg) 

Kobalt Onbekend 10 10 8.8  200**** 

Koper 166.8 7.6 174.4 182 198.8 469 

Kwik 2.0** 0.08 2.08 2.88 2.8 28 (alg) 
219 (lever) 
380 (nier) 

Lood 13.4 18.4 31.8 85.4 73.4 857 (lever) 
604 (nier) 
2380 (alg) 

Nikkel Onbekend 18 18 16.4 20 1000**** 

Zink 1778 59.2 1837.2 1894 2042 25900 

• *De maximale veilige opname voor runderen uit Römkens et al. (2007). 

• **gerekend met gewasnorm uit Römkens et al. (2007). 

• *** Nielsen , F. H. 2006 

• **** (Nutrient Requirements of  Dairy Cattle, 1989) 

                                                 
5
 alleen de bijvraat van grond is hier verrekend (niet de opname van metalen door het gras bij dit hogere gehalte 

in de bodem) 
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Voor schapen zou koper een probleem op kunnen leveren. Een veilig gehalte in het hele 

rantsoen voor schapen is 15 mg per kg ds (COMV, 2005). Uitgaande van de vuilste bagger 

uit de monsteranalyses (38 mg Cu per kg ds) en het kopergehalte uit het worst case scenario 

(8,34 mg Cu per kg ds), dan is het gemiddelde gehalte van gras+grond opname bij 25 % 

bijvraat van grond 75 % * 8,34 + 25 % * 38 = 15.8 mg per kg ds, iets boven het veilige 

gehalte. De grens van veilige opname bij deze kwaliteit bagger ligt dus ongeveer bij 25 % 

bijvraat van grond. Dit is erg veel, normaal is 2-5 % (Van Dokkum et al., 1999). Dit zou 

alleen voor kunnen komen bij sterk versmeerd gras en weinig alternatieve 

graasmogelijkheden voor de weidende schapen. Dit zijn ook de situaties waarin vergiftiging 

met koper van schapen voorkomt (persoonlijke mededeling J. Verkaik, ASG, 2007). 

Aangeraden wordt de dieren niet in te scharen als het gras versmeerd is met koperrijke bagger 

(>15 mg per kg ds, COMV 2005).  
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
In het voorliggende onderzoek staat de baggerkwaliteit in het Friese veenweidegebied en de 

toepasbaarheid van deze bagger op gras- en maïspercelen centraal. Daarnaast is bagger 

afkomstig van verdachte locaties uitgezonderd: uitgangspunt is dat alleen bagger in de klasse 

0, 1 en 2 (schoon en licht verontreinigd) toegepast wordt. Op basis van o.a. historisch 

onderzoek zijn deze verdachte locaties reeds in kaart gebracht (stortplaatsen, industrieën, 

scheepwerven, slachterijen, riooloverstorten, lozingspunten RWZI, enz.). 

 

In bijlage 5 (processchema’s) is aangegeven hoe bagger op de percelen wordt toegepast. 

Toepassingsmogelijkheden zijn ophoging van percelen met bagger, het spuiten van bagger op 

de bovenlaag van het aangrenzende perceel en bagger op de slootkant plaatsen. Het bleek in 

het onderzoek moeilijk om verschillen in risico’s voor deze toepassingsmogelijkheden te 

kwantificeren omdat hierover weinig kennis beschikbaar is. Daar waar mogelijk is bij de 

beoordeling van specifieke risico’s ingespeeld op de meest risicovolle situatie (bijv. 

koperopname door schapen in een wei met een zeer recent met bagger bespoten bovenlaag; 

een opgehoogd perceel afgedekt met de oorspronkelijke bovenlaag, waarbij de opname van 

metalen door gras of mais is gebaseerd op een bodem bestaande uit 100% ingedroogde 

bagger). Door deze worst-case benadering krijgen de conclusies van het onderzoek meer 

waarde. 

 

In het onderzoek zijn 2 benaderingen naast elkaar gelegd. Methode 1 betreft een toetsing van 

een voorwaarde in het Besluit Bodemkwaliteit, namelijk dat een baggerpartij alleen mag 

toegepast worden op de omliggende bodems indien de bodemkwaliteit hierdoor niet 

verslechtert. Op basis van een als representatief beoordeelde monsterset (110 monsters uit 

Zuidwest en Zuidoost Friesland) is geconcludeerd dat 92% van de monsters voldoet aan deze 

eis. Omdat de lokale overheid de mogelijkheid heeft om een iets hogere norm als 

uitgangspunt vast te stellen voor deze beoordeling (de zogenoemde Lokale Maximale 

Waarde) is vastgesteld dat deze baggerpartijen voor perceelsverbetering gebruikt mogen 

worden. 

 

Vervolgens is een fictieve baggerpartij (met concentraties risicostoffen op het niveau van de 

95percentiel waarde van de monsterset) beoordeeld door de risicotoolbox. Deze risicotoolbox 

is ten tijde van dit onderzoek slechts als conceptversie beschikbaar (lopende het onderzoek 

zijn hierin enkele fouten geïdentificeerd). De output van de Risicotoolbox bevestigt de eerste 

conclusie. Hieruit komt naar voren dat alleen van ecologische risico’s voor Ni (nikkel) en 

humane risico’s voor Co (kobalt) mogelijk sprake kan zijn. Bij toepassing op zandgrond 

wordt niet voldaan aan de LAC2006 waarden voor Ni. 

 

Methode 2 betreft de risico-analyse volgens de HACCP methodiek. Vanuit een brede 

inventarisatie van potentiële risicostoffen is een beperkte lijst gedestilleerd met stoffen die 

hoger scoren volgens de FMEA methode en dus een potentieel risico vertegenwoordigen.  

 

Uit deze analyse komen geen serieuze risico’s naar voren. Bij hogere gehaltes koper is het 

aan te bevelen schapen niet op gras versmeerd met bagger te weiden. Voor een aantal stoffen 

zijn op basis van aanvullende informatie risico’s geïdentificeerd. Onderstaand zijn deze kort 
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toegelicht. In een aantal gevallen zijn aanbevelingen gedaan voor nadere actie. Tussen 

haakjes is de partij benoemd die hierin het voortouw zou moeten/kunnen nemen. 

 

PCB’s zijn in de beschikbare monsteranalyses niet bepaald. De EOX gaf in enkele gevallen 

aanleiding tot verdenking (8% van de monsters). De bepaling van PCB’s is vanaf 2008 op 

basis van Besluit Bodemkwaliteit verplicht (actie: baggerende partijen). 

 

Lood en kwik: In enkele baggerpartijen worden loodgehalten aangetroffen die boven de 

LAC2006-waarde uitkomen. Deze vormen echter geen bedreiging voor diergezondheid en 

voedselveiligheid (getoetst via worst-case scenario). 

 

Antimoon: In enkele baggerpartijen wordt een antimoon gehalte aangetroffen dat hoger is 

dan de achtergrondwaarde. Ook voor antimoon geldt dat baggerpartijen vanaf 2008 op 

antimoon onderzocht moeten worden. 

 

Koper: In enkele baggerpartijen wordt een lichte verhoging van koper aangetroffen. Voor 

melkvee zal dit geen problemen opleveren maar voor schapen is dit wel een risico. 

Aangeraden wordt om geen schapen te laten weiden op grasland dat versmeerd is met deze 

bagger. Wacht tot de bagger van het gras verdwenen is (door groei, regen en/of maaien) 

(actie: ontvangers van bagger). 

 

Van de overige risicostoffen wordt een groot deel genoemd in het Besluit Bodemkwaliteit. 

De stoffen mogen niet boven een norm voorkomen in bagger die toegepast worden. De 

stoffen worden echter niet standaard bepaald in bagger. Aangeraden wordt om voor de 

onderstaande stoffen vast te leggen op welke locaties deze gehalte te hoog kunnen zijn (op 

basis van reeds geïdentificeerde verdachte locaties) en deze bagger niet toe te passen in de 

landbouw (actie: waterschap, provincie). 

 

pH: De pH (zuurgraad) van bagger is meestal lager dan de bodem waarop het wordt 

toegepast. Aangeraden wordt om na toepassen van de bagger te zorgen dat de pH op een 

aanvaardbaar niveau komt om een goede gewasgroei te kunnen behalen en uitspoeling van 

bijvoorbeeld koper, zink en nikkel naar oppervlakte/grondwater te voorkomen (actie: 

ontvangers van bagger). Op basis van eerdere ervaringen wordt aanbevolen om standaard 

bekalking toe te passen en de afwerking door een loonwerker te laten verzorgen. 

 

Onkruidzaden/wortelstokken: Met bagger waar oevermateriaal mee komt, is het mogelijk 

dat er onkruidzaden en wortelstokken meekomen. Er is niet direct gezondheid risico maar er 

dient rekening gehouden te worden met extra maatregelen om deze onkruiden weer te 

verwijderen. Bijvoorbeeld wilgen, riet en ridderzuring kunnen met de bagger meekomen. 

Ervaring uit de praktijk (klankbordgroep) is dat afhakken van wilgentenen en grondlaag er 

weer opbrengen afdoende is (actie: ontvangers van bagger). Er zijn goede ervaringen 

opgedaan met afwerking door een loonwerker. 

 

Pathogenen: Van de meeste beschreven pathogenen wordt verwacht dat het toepassen van 

bagger weinig (extra) risico met zich meebrengt. Risico op salmonella, para tbc en E coli 157 

kan verwacht worden waar mest of spoelwater in het oppervlaktewater terecht zou kunnen 
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komen zoals bij slachterijen en kalvermesterijen. Aangeraden wordt om bij het toepassen van 

bagger uit de buurt van slachterijen en kalvermesterijen (zijn verdachte locaties) een 

wachttijd van 6 maanden voor beweiding toe te passen(actie: ontvangers van bagger). In het 

geval van ophoging van percelen met bagger (doorlooptijd: ca. 3 jaar) zijn geen risico’s als 

gevolg van pathogenen te verwachten.  

 

 

Tot slot 

Aanbevolen wordt om voor aanbieders en ontvangers van bagger een checklist op te stellen 

waarop een aantal belangrijke aandachtspunten staan vermeld, bijvoorbeeld nagaan of 

monsteranalyse(s) binnen de normen valt, herkomst van de bagger, etc.. 

 

Afgezien van een aantal onzekerheden kan gesteld worden dat de conclusies die op basis van 

methode 1 én methode 2 zijn getrokken, sterk in elkaars verlengde zitten. Op basis van de 

beschikbare monsteranalyses kan geconcludeerd worden dat er weinig 

(gezondheids)problemen te verwachten zijn met de verplicht te analyseren stoffen uit het 

Besluit Bodemkwaliteit (zware metalen, minerale olie en PAKs).  
 

Van enkele risicovolle stoffen (tributyltin, polybromide) waren weinig gegevens beschikbaar. 

Tributyltin is een al jaren verboden algwerend middel voor scheephuiden, maar tot 1989 veel 

toegepast in de recreatievaart en tot 2003 in de beroepsvaart. Polybromide is veel toegepast 

als brandvertrager en aangetoond op enkele verwacht vervuilde locaties. Hoewel op basis van 

deze beperkte informatie geen directe risico’s worden verwacht, wordt aanbevolen om meer 

gegevens te verzamelen over niveau en herkomst.  

 

Tenslotte zijn een aantal beheersmaatregelen geïdentificeerd. Indien nodig kunnen risico’s 

beheerst worden door het vooraf uitvoeren van analyses. Voor een groot aantal stoffen is 

analyse voorafgaand aan baggeren verplicht. Voor een aantal pathogenen is het hanteren van 

enige wachttijd tussen opbrengen van bagger en start van de beweiding een goede 

beheersmaatregel. 

 

 

---- 
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Samenstelling baggermonsters (statistische kenmerken) 
 

Tabel A Statistische kenmerken van gehalten aan stoffen in monstersets van bagger analyses uit de regio’s Friesland zuidwest en Friesland 

zuidoost (totaal 110 waarnemingen – Wetterskip Fryslân). De weergegeven waarden zijn gerelateerd aan de AW2000 waarden (na correctie 

voor bodemtype: analysewaarden zijn omgerekend naar standaard grondsoort: 10% organische stof, 25% lutum): weergegeven is 

verhouding gehalte/AW2000. Vetgedrukte getallen geven een overschrijding t.o.v. de AW2000 waarde weer.  

  Minerale olie 10 PAK volgens VROM As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Sn V Zn 

gemiddelde 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.7 0.5 0.3 0.5 0.2 0.8 0.5 0.9 0.3 0.7 0.6 

mediaan bagger 0.3 0.2 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.3 0.5 0.2 0.7 0.4 0.8 0.1 0.7 0.5 

95 bagger 0.9 1.1 0.7 1.1 0.9 1.7 0.8 0.5 1.1 0.5 1.5 0.9 1.8 0.2 1.0 1.1 

  

 

 

Tabel B Statistische kenmerken van gehalten aan stoffen in monstersets van bagger analyses uit de regio’s Friesland zuidwest en Friesland 

zuidoost (totaal 110 waarnemingen). De weergegeven waarden zijn de absolute waarden (na correctie voor bodemtype: analysewaarden zijn 

omgerekend naar standaard grondsoort: 10% organische stof, 25% lutum). 
 olie 10 PAK volgens VROM As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Sn V Zn 

gemiddelde 87 0.5 9.5 105 0.2 10.9 29 12 0.1 0.4 23 25 3.6 2.0 53 82 

mediaan bagger 60 0.3 9.5 98 0.2 8.8 31 12 0.1 0.3 21 21 3.2 0.7 54 73 

95 bagger 173 1.7 14.8 202 0.5 25.2 45 19 0.2 0.8 45 46 7.2 1.2 77 148 
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Bijlage 2 Relatie baggermonster en omliggende bodems  
 

Tabel C Statistische kenmerken van gehalten van die stoffen in bodems in Zuidwest Friesland (CSO, 2006) waarbij de 95 

percentielwaarden in bagger de Generieke Maximale Waarden overschrijden (zie bijlage 1-tabel A). Gegeven zijn de relatieve gehalten 

(verhouding concentratie in bodem of bagger / AW2000).  

 

  10 PAK volgens VROM Ba Co Hg Ni Sb Zn 

95 bagger (=hypothetische “baggerpartij H”) 1,1 1,1 1,7 1,1 1,5 1,8 1,1 

0-0.50 m –mv  bodembeheersplan ZW Friesland     

50percentiel klei 0,1     0,5 0,6   0,5 

95 percentielklei 2,6   2,1 0,9  1,5 

50 percentielveen 0,3   0,9 0,6  0,6 

95 percentielveen 3,5   2,1 1,3  2,2 

50 percentielzand 0,1   0,7 0,3  0,4 

95 percentielzand 2,3     3,1 0,7   1,4 
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Bijlage 3 Vergelijking baggersamenstelling uit 2 regio’s 
 

Tabel D: In de onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de statistisch bewerkte monstersets van bagger analyses uit de regio’s 

Friesland zuidwest en Friesland zuidoost. De weergegeven waarden zijn gerelateerd aan de AW2000 waarden (na correctie voor 

bodemtype: analysewaarden zijn omgerekend naar standaard grondsoort: 10% organische stof, 25% lutum): weergegeven is verhouding 

gehalte / AW2000.  

 
 olie 10 PAK volgens VROM As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Sn V Zn 

mediaan bagger ZW 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,3 0,4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,1 0,7 0,5 

95 bagger ZW 1,2 2,0 0,7 0,7 0,9 2,0 0,8 0,4 1,1 0,5 1,8 0,9 1,3 0,2 1,0 1,1 

                 

mediaan bagger ZO 0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,2 0,6 0,3 1,0 0,1 0,6 0,5 

95 bagger ZO 0,8 0,9 1,1 1,1 0,9 1,2 0,8 0,5 1,1 0,4 1,2 0,7 1,8 0,2 0,9 1,0 
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Bijlage 4 Output risicotoolbox “95percentiel bagger” 
 

 

In de onderstaande tabel zijn de risico’s voorspeld door doorrekening van de risicotoolbox 

(www.risicotoolbox.nl ). Als input is gekozen het “fictieve baggermonster H” met daarin 

concentraties zware metalen, die gelijk zijn aan de 95percentiel waarden, gevonden in de 

representatieve monsterset Friesland. De omringende grond is getypeerd als kleigrond. 

 

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl 
Module "gevolgen Lokale Maximale Waarden" 

Algemeen 

Naam berekening: 
Modus: 
Monstergroep: 
Bodemgebruiksfunctie: 
Bijzonderheden: 

<Nieuw> 
berekenen gevolgen Lokale Maximale Waarden 
pac 
Landbouw (zonder boerderij en erf) 

Status van deze berekening 

De module “gevolgen Lokale Maximale Waarden” van de risicotoolbox berekent de risico’s van een chemische bodemkwaliteit 
voor milieu, mens en landbouwproductie. De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van wetenschappelijke modellen uit de 
normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten risico's. De kwaliteit van deze 
voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen. De modellen achter de risicotoolbox hebben 
uiteenlopende betrouwbaarheden. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt bij de gebruiker van het 
instrument. 

 
Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico's die zowel boven als onder de - voor de gekozen bodemgebruiksvorm 
relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij risicogrenswaarden liggen is het 
belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan in de module "gevolgen Lokale Maximale 
Waarden" op twee manieren rekenen : 

 

 
Berekeningen volgens het Besluit Bodemkwaliteit 
Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit 

Deze berekening is het resultaat van functie 1. 

 
Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maximale Waarden 
In het Besluit staan de methoden beschreven waarlangs Lokale Maximale Waarden ter beoordeling van de toepassing van 
grond of baggerspecie dienen te worden onderbouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel uit van dit proces. In deze modus werkt 
de risicotoolbox strikt volgens de bepalingen van het besluit. Ingevoerde bodemkwaliteitsgegevens die worden aangemerkt als 
set Lokale Maximale Waarden en de berekeningsresultaten krijgen een bijzondere status en worden permanent opgeslagen in 
de systeemdatabase. 
De module “gevolgen Lokale Maximale Waarden” gaat er vanuit dat de Lokale Maximale Waarden reeds door het bevoegd 
gezag zijn bepaald. De gevolgen van Lokale Maximale Waarden kunnen worden berekend binnen de grenzen die zijn 
vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit. De ondergrens wordt gevormd door de AW2000 waarde. De bovengrens wordt 
bepaald door het Sanscrit niveau (onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van de bovengrens dient het programma SUS te  

Kleigrond 
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Resultaten 

Ecologische risico'Ecologische risico'Ecologische risico'Ecologische risico' 
Beschermingsniveau: Gemiddeld 

Risico-index Concentratiegrens [mg/kg] Concentratie [mg/kg] Stof 
Arseen  15,00  27,00  0,56 
Barium  202,00  552,00  0,37 
Cadmium  0,50  1,20  0,42 
Chroom (III)  45,00  62,00  0,73 
Koper  19,00  54,00  0,35 
Lood  46,00  210,00  0,22 
Kwik  0,20  0,83  0,24 
Nikkel  45,00  34,00  1,32 
Zink  148,00  198,00  0,75 
Kobalt  25,00  35,00  0,71 
Molybdeen  0,80  88,00  0,01 
Antimoon  7,00  43,00  0,16 
Vanadium  77,00  97,00  0,79 
som-PAK  3,25  6,80  0,48 

Risico-index Risicogrens [mg/kg lg/dag] Blootstelling [mg/kg lg/dag] Stof 
Arseen 2E-05 0.0007  0,03 
Barium 0.00041 0.011  0,04 
Cadmium 5.5E-06 0.00028  0,02 
Chroom (III) 6.7E-05 0.004  0,02 
Koper 0.0003 0.11  0,00 
Lood 0.00031 0.0018  0,17 
Kwik 2.9E-06 0.0019  0,00 
Nikkel 0.0014 0.046  0,03 
Zink 0.0014 0.25  0,01 
Kobalt 0.0015 0.0011  1,36 
Molybdeen 6.2E-06 0.006  0,00 
Antimoon 0.00027 0.00058  0,47 
Vanadium 9.9E-05 0.0017  0,06 
som-PAK  0,25 
  Naftaleen 9.3E-06 0.04  0,00 
  Anthraceen 5.2E-07 0.04  0,00 
  Benzo(a)anthraceen 6E-07 5E-05  0,01 
  Benzo(a)pyreen 9.9E-07 5E-06  0,20 
  Chryseen 8.1E-07 0.0005  0,00 
  Fluorantheen 2.8E-06 0.0005  0,01 
  Fenanthreen 3E-06 0.04  0,00 
  Benzo(ghi)peryleen 3.7E-07 0.03  0,00 
  Benzo(k)fluorantheen 3E-07 5E-05  0,01 
  Indeno(123cd)pyreen 1.3E-06 5E-05  0,03 

Beschermingsniveau: 

Humane risico'sHumane risico'sHumane risico'sHumane risico's 

Landbouw risico'sLandbouw risico'sLandbouw risico'sLandbouw risico's 

Risico-indexGrenswaarde Waarde Parameter 
Akkerbouw 
Toetsing Arseen aan LAC waarde voor Akkerbouw [mg/kg]  15,00  50,00  0,30 
Cadmium in Aardappel [mg/kg]  0,14  0,42  0,33 
Fytotoxiciteit van Cadmium voor Aardappel [mg/kg]  0,14  5,00  0,03 
Cadmium in Tarwe [mg/kg]  0,10  0,12  0,80 
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Fytotoxiciteit van Cadmium voor Tarwe [mg/kg]  0,10  4,00  0,02 
Toetsing Cadmium aan LAC waarde voor Akkerbouw [mg/kg]  0,50  1,00  0,50 
Toetsing Chroom (III) aan LAC waarde voor Akkerbouw [mg/kg]  45,00  180,00  0,25 
Koper in Aardappel [mg/kg]  4,68  132,00  0,04 
Koper in Tarwe [mg/kg]  4,95  24,00  0,21 
Toetsing Koper aan LAC waarde voor Akkerbouw [mg/kg]  19,00  160,00  0,12 
Lood in Aardappel [mg/kg]  0,07  0,42  0,16 
Lood in Tarwe [mg/kg]  0,37  0,04  11,00 
Toetsing Lood aan LAC waarde voor Akkerbouw [mg/kg]  46,00  200,00  0,23 
Toetsing Kwik aan LAC waarde voor Akkerbouw [mg/kg]  0,20  2,00  0,10 
Toetsing Nikkel aan LAC waarde voor Akkerbouw [mg/kg]  45,00  50,00  0,90 
Toetsing Zink aan LAC waarde voor Akkerbouw [mg/kg]  148,00  350,00  0,42 

Akkerbouw voor veeteelt 
Toetsing Arseen aan LAC waarde voor Akkerbouw voor veeteelt [mg/kg]  15,00  50,00  0,30 
Cadmium in Biet [mg/kg]  0,73  1,10  0,66 
Cadmium in Gras voor rundvee [mg/kg]  0,14  1,10  0,13 
Cadmium in Gras voor schapen [mg/kg]  0,14  1,10  0,13 
Fytotoxiciteit van Cadmium voor Gras [mg/kg]  0,14  30,00  0,00 
Cadmium in Snijmais [mg/kg]  0,12  1,10  0,11 
Fytotoxiciteit van Cadmium voor Snijmais [mg/kg]  0,12  25,00  0,00 
Toetsing Cadmium aan LAC waarde voor Akkerbouw voor veeteelt [mg/kg]  0,50  3,00  0,17 
Toetsing Chroom (III) aan LAC waarde voor Akkerbouw voor veeteelt [mg/kg]  45,00  180,00  0,25 
Koper in Biet [mg/kg]  9,20  85,00  0,11 
Koper in Gras voor rundvee [mg/kg]  8,34  35,00  0,24 
Koper in Gras voor schapen [mg/kg]  8,34  15,00  0,56 
Fytotoxiciteit van Koper voor Gras [mg/kg]  8,34  15,00  0,56 
Koper in Snijmais [mg/kg]  2,88  35,00  0,08 
Fytotoxiciteit van Koper voor Snijmais [mg/kg]  2,88  15,00  0,19 
Toetsing Koper aan LAC waarde voor Akkerbouw voor veeteelt [mg/kg]  19,00  80,00  0,24 
Lood in Biet [mg/kg]  1,25  11,00  0,11 
Lood in Gras voor rundvee [mg/kg]  0,67  11,00  0,06 
Lood in Gras voor schapen [mg/kg]  0,67  11,00  0,06 
Lood in Snijmais [mg/kg]  0,82  11,00  0,07 
Toetsing Lood aan LAC waarde voor Akkerbouw voor veeteelt [mg/kg]  46,00  200,00  0,23 
Toetsing Kwik aan LAC waarde voor Akkerbouw voor veeteelt [mg/kg]  0,20  2,00  0,10 
Toetsing Nikkel aan LAC waarde voor Akkerbouw voor veeteelt [mg/kg]  45,00  50,00  0,90 
Zink in Biet [mg/kg]  73,30  284,00  0,26 
Zink in Gras voor rundvee [mg/kg]  88,90  284,00  0,31 
Zink in Gras voor schapen [mg/kg]  88,90  284,00  0,31 
Zink in Snijmais [mg/kg]  88,90  284,00  0,31 
Toetsing Zink aan LAC waarde voor Akkerbouw voor veeteelt [mg/kg]  148,00  660,00  0,22 

Bollen en sierteelt 
Toetsing Arseen aan LAC waarde voor Bollen en sierteelt [mg/kg]  15,00  50,00  0,30 
Toetsing Cadmium aan LAC waarde voor Bollen en sierteelt [mg/kg]  0,50  10,00  0,05 
Toetsing Chroom (III) aan LAC waarde voor Bollen en sierteelt [mg/kg]  45,00  180,00  0,25 
Toetsing Koper aan LAC waarde voor Bollen en sierteelt [mg/kg]  19,00  160,00  0,12 
Toetsing Lood aan LAC waarde voor Bollen en sierteelt [mg/kg]  46,00  480,00  0,10 
Toetsing Kwik aan LAC waarde voor Bollen en sierteelt [mg/kg]  0,20  2,00  0,10 
Toetsing Nikkel aan LAC waarde voor Bollen en sierteelt [mg/kg]  45,00  50,00  0,90 
Toetsing Zink aan LAC waarde voor Bollen en sierteelt [mg/kg]  148,00  660,00  0,22 

Fruitteelt 
Toetsing Arseen aan LAC waarde voor Fruitteelt [mg/kg]  15,00  50,00  0,30 
Toetsing Cadmium aan LAC waarde voor Fruitteelt [mg/kg]  0,50  3,00  0,17 
Toetsing Chroom (III) aan LAC waarde voor Fruitteelt [mg/kg]  45,00  180,00  0,25 
Toetsing Koper aan LAC waarde voor Fruitteelt [mg/kg]  19,00  160,00  0,12 
Toetsing Lood aan LAC waarde voor Fruitteelt [mg/kg]  46,00  200,00  0,23 
Toetsing Kwik aan LAC waarde voor Fruitteelt [mg/kg]  0,20  2,00  0,10 
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Toetsing Nikkel aan LAC waarde voor Fruitteelt [mg/kg]  45,00  50,00  0,90 
Toetsing Zink aan LAC waarde voor Fruitteelt [mg/kg]  148,00  660,00  0,22 

Veeteelt 
Toetsing Arseen aan LAC waarde voor Veeteelt [mg/kg]  15,00  50,00  0,30 
Inname Arseen door rundvee op basis van belasting "Algemeen" [mg/dag]  9,19  3500,00  0,00 
Inname Arseen door rundvee op basis van belasting "Nier" [mg/dag]  9,19  375,00  0,03 
Inname Arseen door rundvee op basis van belasting "Lever" [mg/dag]  9,19  447,00  0,02 
Arseen in Lever van rundvee [mg/kg]  0,02  0,50  0,04 
Arseen in Nier van rundvee [mg/kg]  0,04  0,50  0,07 
Arseen in Vlees van rundvee [mg/kg]  0,01  0,10  0,09 
Toetsing Cadmium aan LAC waarde voor Veeteelt [mg/kg]  0,50  3,00  0,17 
Inname Cadmium door rundvee op basis van belasting "Algemeen" [mg/dag]  2,55  63,00  0,04 
Inname Cadmium door rundvee op basis van belasting "Nier" [mg/dag]  2,55  29,00  0,09 
Inname Cadmium door rundvee op basis van belasting "Lever" [mg/dag]  2,55  44,00  0,06 
Inname Cadmium door rundvee op basis van belasting "Vlees" [mg/dag]  2,55  105,00  0,02 
Inname Cadmium door schapen op basis van belasting "Nier" [mg/dag]  0,40  5,00  0,08 
Inname Cadmium door schapen op basis van belasting "Lever" [mg/dag]  0,40  2,80  0,14 
Cadmium in Lever van rundvee [mg/kg]  0,08  0,50  0,16 
Cadmium in Melk van rundvee [mg/kg]  0,00  0,01  0,00 
Cadmium in Nier van rundvee [mg/kg]  0,44  1,00  0,44 
Cadmium in Vlees van rundvee [mg/kg]  0,00  0,05  0,01 
Cadmium in Lever van schapen [mg/kg]  0,28  0,50  0,57 
Cadmium in Nier van schapen [mg/kg]  0,32  1,00  0,32 
Cadmium in Vlees van schapen [mg/kg]  0,00  0,05  0,01 
Toetsing Chroom (III) aan LAC waarde voor Veeteelt [mg/kg]  45,00  180,00  0,25 
Toetsing Koper aan LAC waarde voor Veeteelt [mg/kg]  19,00  80,00  0,24 
Inname Koper door rundvee op basis van belasting "Algemeen" [mg/dag]  149,00  469,00  0,32 
Toetsing Lood aan LAC waarde voor Veeteelt [mg/kg]  46,00  150,00  0,31 
Inname Lood door rundvee op basis van belasting "Algemeen" [mg/dag]  30,10  2380,00  0,01 
Inname Lood door rundvee op basis van belasting "Nier" [mg/dag]  30,10  604,00  0,05 
Inname Lood door rundvee op basis van belasting "Lever" [mg/dag]  30,10  44,00  0,68 
Lood in Lever van rundvee [mg/kg]  0,07  0,10  0,70 
Lood in Melk van rundvee [mg/kg]  0,00  0,02  0,06 
Lood in Nier van rundvee [mg/kg]  0,15  0,10  1,50 
Lood in Vlees van rundvee [mg/kg]  0,00  0,10  0,02 
Toetsing Kwik aan LAC waarde voor Veeteelt [mg/kg]  0,20  2,00  0,10 
Inname Kwik door rundvee op basis van belasting "Algemeen" [mg/dag]  0,37  28,00  0,01 
Inname Kwik door rundvee op basis van belasting "Nier" [mg/dag]  0,37  380,00  0,00 
Inname Kwik door rundvee op basis van belasting "Lever" [mg/dag]  0,37  219,00  0,00 
Inname Kwik door schapen op basis van belasting "Nier" [mg/dag]  0,06  5,60  0,01 
Inname Kwik door schapen op basis van belasting "Lever" [mg/dag]  0,06  182,00  0,00 
Kwik in Lever van rundvee [mg/kg]  0,00  0,05  0,07 
Kwik in Melk van rundvee [mg/kg]  0,00  0,01  0,00 
Kwik in Nier van rundvee [mg/kg]  0,01  0,05  0,27 
Kwik in Vlees van rundvee [mg/kg]  0,00  0,05  0,00 
Kwik in Lever van schapen [mg/kg]  0,00  0,05  0,03 
Kwik in Nier van schapen [mg/kg]  0,01  0,05  0,23 
Kwik in Vlees van schapen [mg/kg]  0,00  0,05  0,00 
Toetsing Nikkel aan LAC waarde voor Veeteelt [mg/kg]  45,00  50,00  0,90 
Toetsing Zink aan LAC waarde voor Veeteelt [mg/kg]  148,00  660,00  0,22 
Inname Zink door rundvee op basis van belasting "Algemeen" [mg/dag]  1560,00  25900,00  0,06 

Vollegrondsgroenteteelt 
Toetsing Arseen aan LAC waarde voor Vollegrondsgroenteteelt [mg/kg]  15,00  50,00  0,30 
Cadmium in Andijvie [mg/kg]  0,84  3,30  0,26 
Fytotoxiciteit van Cadmium voor Andijvie [mg/kg]  0,84  15,00  0,06 
Cadmium in Sla [mg/kg]  0,97  4,00  0,24 
Fytotoxiciteit van Cadmium voor Sla [mg/kg]  0,97  10,00  0,10 
Toetsing Cadmium aan LAC waarde voor Vollegrondsgroenteteelt [mg/kg]  0,50  3,00  0,17  
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Toetsing Chroom (III) aan LAC waarde voor Vollegrondsgroenteteelt [mg/kg]  45,00  180,00  0,25 
Koper in Andijvie [mg/kg]  11,10  333,00  0,03 
Koper in Sla [mg/kg]  9,71  132,00  0,07 
Fytotoxiciteit van Koper voor Sla [mg/kg]  9,71  15,00  0,65 
Toetsing Koper aan LAC waarde voor Vollegrondsgroenteteelt [mg/kg]  19,00  160,00  0,12 
Lood in Andijvie [mg/kg]  1,11  5,00  0,22 
Lood in Sla [mg/kg]  0,82  0,42  1,90 
Fytotoxiciteit van Lood voor Sla [mg/kg]  0,82  140,00  0,01 
Toetsing Lood aan LAC waarde voor Vollegrondsgroenteteelt [mg/kg]  46,00  200,00  0,23 
Toetsing Kwik aan LAC waarde voor Vollegrondsgroenteteelt [mg/kg]  0,20  2,00  0,10 
Toetsing Nikkel aan LAC waarde voor Vollegrondsgroenteteelt [mg/kg]  45,00  50,00  0,90 
Toetsing Zink aan LAC waarde voor Vollegrondsgroenteteelt [mg/kg]  148,00  350,00  0,42 

 

 

Ecologische (mengsel) risico's (msPAEcologische (mengsel) risico's (msPAEcologische (mengsel) risico's (msPAEcologische (mengsel) risico's (msPA 

[Waarde] [Parameter] 
PAF Arseen  0,00 
PAF Cadmium  0,00 
PAF Chroom (III)  0,00 
PAF Koper  0,00 
PAF Kwik  0,00 
PAF Nikkel  0,97 
PAF Chryseen  0,02 
PAF Indeno(123cd)pyreen  0,05 
PAF Benzo(k)fluorantheen  0,00 
PAF Fenanthreen  0,64 
PAF Fluorantheen  0,36 
PAF Benzo(a)pyreen  0,06 
PAF Benzo(a)anthraceen  0,01 
PAF Anthraceen  0,02 
PAF Naftaleen  0,78 
PAF Benzo(ghi)peryleen  0,01 
PAF Lood  0,00 
PAF Zink  1,19 
msPAF (mengsel)  7,19  
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Toelichting bij de resultaten 

De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar 
standaardbodem) te toetsen aan een risicogrenswaarde. De risicogrenswaarden komen overeen met de risicogrenswaarden die 
zijn gebruikt voor de afleiding van de Landelijke Maximale Waarden. De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig 
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de 
effecten van doorvergiftiging. 

Ecologische risico'Ecologische risico'Ecologische risico'Ecologische risico' 

In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model CSOIL. 
Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen (Landelijke Maximale Waarden). In de risicotoolbox wordt 
het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL berekent een levenslang 
gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke blootstellingsparameters 
gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van grond). 

Humane risico'sHumane risico'sHumane risico'sHumane risico's 

De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van 
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen: 
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is, wordt 
getoetst aan de generieke LAC-waarden. 

Landbouw risico'sLandbouw risico'sLandbouw risico'sLandbouw risico's 

Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van stoffen 
en van het mengsel van stoffen berekend. Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen wetenschappelijke 
gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening. Bij de bepaling van de toxische druk wordt 
verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en  

Toxische druk (msPAF)Toxische druk (msPAF)Toxische druk (msPAF)Toxische druk (msPAF) 

Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox: zie www.risicotoolboxbodem.nl/methoden 

 
 

 
Invoergegevens 

Concentratie in standaardbodem (mg/kg) Concentratie (mg/kg) Stof 
Naftaleen  0,20  0,20 
Anthraceen  0,10  0,10 
Benzo(a)anthraceen  0,30  0,30 
Benzo(a)pyreen  0,30  0,30 
Chryseen  0,30  0,30 
Fluorantheen  1,00  1,00 
Fenanthreen  0,50  0,50 
Arseen  15,00  15,00 
Barium  202,00  202,00 
Cadmium  0,50  0,50 
Chroom (III)  45,00  45,00 
Koper  19,00  19,00 
Lood  46,00  46,00 
Kwik  0,20  0,20 
Nikkel  45,00  45,00 
Zink  148,00  148,00 
Benzo(ghi)peryleen  0,20  0,20 
Benzo(k)fluorantheen  0,15  0,15 
Kobalt  25,00  25,00 
Molybdeen  0,80  0,80 
Indeno(123cd)pyreen  0,20  0,20 
Antimoon  7,00  7,00 
Vanadium  77,00  77,00 
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Bijlage 5  Processchema’s  
 
Hieronder worden de 6 mogelijke routes van bagger in 
gras (processen) schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

Ophoging perceel 

met bagger

Grasteelt 

(bestaand/

opnieuw inzaaien)

maaien

inkuilen

Bewerkingen en 

transport

voeren (opname 

door koe)

transport

opslaan, uithalen, 

transport

Rijpen

Afdekken met 
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bodem)

product (opname 

door mens)

Proces 1 
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Grasteelt 

(bestaand/

opnieuw inzaaien)

maaien

inkuilen

Bewerkingen en 

transport

voeren (opname 

door koe)

transport

opslaan, uithalen, 

transport

Spuiten op 

bovenlaag (veel 

water, weinig 

bagger)

product (opname 

door mens)

Proces 3 

Grasteelt 

(bestaand/
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beweiden

voeren (opname 

door koe)

Spuiten op 

bovenlaag (veel 

water, weinig 

bagger)

product (opname 

door mens)
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Proces 5 

Grasteelt 

(bestaand/

opnieuw inzaaien)

beweiden

voeren (opname 

door koe)

Bagger op 

slootkant

product (opname 

door mens)

Proces 6
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Bijlage 6  Stoffenlijst gevarenidentificatie 
 
Mogelijke risico stoffen 

categorie Groep tbv HACCP stof besluit bodemkw 

bacteriën bacteriën bacillus anthracis  

bacteriën bacteriën bacillus 
cereus 

 

bacteriën bacteriën brucella spp  

bacteriën bacteriën clostridium spp  

bacteriën bacteriën cyanobacteriën  

bacteriën bacteriën leptospira hardjo  

bacteriën bacteriën mycobacterium bovis  

bacteriën campylobacter campylobacter spp  

bacteriën clostridium botulinum clostridium botulinum  

bacteriën e coli escherichia coli  

bacteriën escherichia coli (pathogene 
serotypen) 

E coli 157  

bacteriën Listeria listeria spp  

bacteriën mycobacterium 
paratubercolosis 

mycobacterium 
paratubercolosis 

 

bacteriën salmonella salmonella spp  

bacteriën vibrio cholera vibrio cholera  

Cyanotoxines Cyanotoxines dermatotoxines  

Cyanotoxines Cyanotoxines hepatotoxines  

Cyanotoxines Cyanotoxines neurotoxines  

diergeneesmiddelen diergeneesmiddelen diergeneesmiddelen  

hormonale werking hormonale werking alkylfenolen  

hormonale werking hormonale werking alkylfenolpolyethoxylaten  

hormonale werking hormonale werking Bisfenol-A  

hormonale werking hormonale werking Chloortriazines  

hormonale werking hormonale werking esterase remmers  

hormonale werking hormonale werking ethinyl-oestradiol (geconj.)  

hormonale werking hormonale werking HCB  

hormonale werking hormonale werking Oestradiol (geconj,)  

hormonale werking hormonale werking Oestriol  

hormonale werking hormonale werking PCDD's/PCDF's  

hormonale werking hormonale werking PCP  

hormonale werking hormonale werking Vinchlozolin  

hormonale werking hormonale werking xeno-oestrogenen  

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen alcoholethoxylaten (AEO)  

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen alkylsulfaat (AS)  

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen ethyleendiaminetetra-
azijnzuur (EDTA) 

 

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen lineaire alkybenzeen 
sulfonaten (LAS) 

 

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen nitro-tetra-azijnzuur (NTA)  

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen perboraat  

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen percarbonaat  

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen sodat  

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen zeep  
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Mogelijke risico stoffen 

categorie Groep tbv HACCP stof besluit bodemkw 

huishoudelijke wasmiddelen huishoudelijke wasmiddelen zeoliet  

mechanisch mechanisch mechanisch (glas, 
kroonkurken ed) 

 

onkruidzaden onkruidzaden onkruidzaden  

parasitaire wormen parasitaire wormen andere spoelwormen  

parasitaire wormen parasitaire wormen ascaris suum  

parasitaire wormen parasitaire wormen toxocara  

parasitaire wormen taenia saginata taenia saginata  

protozoen protozoen cryptosporidium spp.  

protozoen protozoen giardia spp  

protozoen protozoen neospora caninum  

virussen virussen virussen  

zware metalen antimoon antimoon analyse bij verdenking 

zware metalen cadmium cadmium verplichte analyse 

zware metalen kobalt kobalt analyse bij verdenking 

zware metalen koper koper verplichte analyse 

zware metalen kwik kwik verplichte analyse 

zware metalen lood lood verplichte analyse 

zware metalen nikkel nikkel verplichte analyse 

zware metalen overige zware metalen Aluminium  

zware metalen overige zware metalen arseen verplichte analyse 

zware metalen overige zware metalen Barium analyse bij verdenking 

zware metalen overige zware metalen beryllium analyse bij verdenking 

zware metalen overige zware metalen chroom verplichte analyse 

zware metalen overige zware metalen IJzer  

zware metalen overige zware metalen Mangaan  

zware metalen overige zware metalen molybdeen analyse bij verdenking 

zware metalen overige zware metalen Seleen  

zware metalen overige zware metalen thallium analyse bij verdenking 

zware metalen overige zware metalen Tin analyse bij verdenking 

zware metalen overige zware metalen Vanadium analyse bij verdenking 

zware metalen overige zware metalen Zilver  

zware metalen zink zink verplichte analyse 

anorganisch anorg N Ammoniak  

anorganisch anorg N Nitraat  

anorganisch anorg N Nitriet  

anorganisch anorg S sulfaat  

anorganisch anorg S sulfiet   

anorganisch anorg S thiocyanaat/zwavelkoolstof analyse bij verdenking 

anorganisch anorg S waterstofsulfide  

anorganisch anorg S zwavelwaterstof  

anorganisch cyanides cyanide (vrij) analyse bij verdenking 

anorganisch cyanides cyanide -complex (pH<5) analyse bij verdenking 

anorganisch cyanides cyanide -complex (pH>=5) analyse bij verdenking 

anorganisch keukenzout keukenzout  

anorganisch overig anorg bromide analyse bij verdenking 

anorganisch overig anorg chloride analyse bij verdenking 

anorganisch overig anorg fluoride analyse bij verdenking 
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Mogelijke risico stoffen 

categorie Groep tbv HACCP stof besluit bodemkw 

anorganisch pH pH  

aromaten aromaten 1,4 para-dichloorbenzeen  

aromaten aromaten aromatische oplosmiddelen analyse bij verdenking 

aromaten aromaten benzeen analyse bij verdenking 

aromaten aromaten cresolen (som) analyse bij verdenking 

aromaten aromaten dichloorfenol  

aromaten aromaten dodecylbenzeen analyse bij verdenking 

aromaten aromaten ethylbenzeen analyse bij verdenking 

aromaten aromaten fenol analyse bij verdenking 

aromaten aromaten m-dihydroxybenzeen 
(resorcinol) 

 

aromaten aromaten o-dihydroxybenzeen 
(catechol) 

 

aromaten aromaten p-dihydroxybenzeen 
(hydrochinon) 

 

aromaten aromaten pentachloorfenol  

aromaten aromaten styreen (vinylbenzeen) analyse bij verdenking 

aromaten aromaten tetrachloorfenol  

aromaten aromaten tolueen analyse bij verdenking 

aromaten aromaten xylenen (som) analyse bij verdenking 

PAK PAK Acenaftheen  

PAK PAK Acenafthyleen  

PAK PAK Anthraceen verplichte analyse 

PAK PAK Benzo(a)anthraceen verplichte analyse 

PAK PAK Benzo(a)pyreen verplichte analyse 

PAK PAK Benzo(b)fluorantheen  

PAK PAK Benzo(g,h,i)peryleen verplichte analyse 

PAK PAK Benzo(k)fluorantheen verplichte analyse 

PAK PAK Chryseen verplichte analyse 

PAK PAK Dibenzo(a,h)anthraceen  

PAK PAK Fenantreen verplichte analyse 

PAK PAK fluorantheen (PAK) verplichte analyse 

PAK PAK Fluoreen  

PAK PAK Indeno(1,2,3-c,d)pyreen verplichte analyse 

PAK PAK Naftaleen verplichte analyse 

PAK PAK PAK verplichte analyse 

PAK PAK Pyreen  

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

dioxine dioxine analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

EOX Extraheerbare 
Organohalogenen (NEN 
5735) 

 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen 1,1,1-trichloorethaan analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen 1,1,2-trichloorethaan analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen 1,1-dichloorethaan analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen 1,1-dichlooretheen analyse bij verdenking 
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Mogelijke risico stoffen 

categorie Groep tbv HACCP stof besluit bodemkw 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen 1,2-dichloorethaan analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen 1,2-dichlooretheen (som 
cis en trans) 

analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen chloorbenzenen (som) analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen chloorfenolen (som) analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen chloornaftaleen (som a, b) analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen dichloormethaan analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen monochlooretheen 
(vinylchloride) 

analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen pentachlooranilinen (som) analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen tetrachlooretheen (per) analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen tetrachloormethaan (tetra) analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen trichlooretheen (tri) analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

gechloreerde koolwaterstoffen trichloormethaan analyse bij verdenking 

gechloreerde 
koolwaterstoffen 

PCB PCB verplichte analyse 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen 4-chloormethylfenolen analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen aldrin/dieldrin/endrin/isodrin 
(som) 

analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen alpha-endosulfaat analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen alpha-endosulfan analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen alpha-hexachloorhexaan  

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen atrazine analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen azinfos-methyl analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen beta-hexachloorhexaan  

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen carbaryl analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen carbofuran analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen chloorcamfeen  

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen chloordaan analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen DDT/DDE/DDD (som) analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen HCH (som a t/m e) (o.a. 
lindaan) 

analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen heptachloor analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen heptachloorepoxide (som) analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen hexachloorbenzeen analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen hexachloorbutadieen analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen maneb  

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen MCPA analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen niet-chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen (som) 

analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen organochloorhoudende analyse bij verdenking 
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Mogelijke risico stoffen 

categorie Groep tbv HACCP stof besluit bodemkw 

bestrijdingsmiddelen 

bestrijdingsmiddelen DDT DDT analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen organotinverbindingen organotinverbiningen (som) analyse bij verdenking 

bestrijdingsmiddelen tributyltin tributyltin analyse bij verdenking 

overige stoffen hormonale werking ftalaten analyse bij verdenking 

overige stoffen Minerale olie Minerale olie verplichte analyse 

overige stoffen overige stoffen acrylonitril analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen asbest analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen butanol (1-butanol) analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen cyclohexanon analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen diethyleenglycol analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen ethylacetaat analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen ethyleenglycol analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen formaldehyde analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen isopropanol (2-propanol) analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen methanol analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen methylethylketon analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen methyl-tert-butyl ether 
(MTBE) 

analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen pyridine analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen tetrahydrofuran analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen tetrahydrothiofeen analyse bij verdenking 

overige stoffen overige stoffen tribroommethaan analyse bij verdenking 
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Bijlage 7 Weegfactoren HACCP 
 

1. Algemeen. 

 

Risico = Kans x Effect.  
 

• Kans is de frequentie waarin een risico kan optreden 

• Effect is de “ernst” van het gevaar en de omvang van de schade. 
 

Hieronder zijn de wegingsfactoren vermeld op basis van de FMEA-techniek (Failure Mode 

Effect Analysis). 

Per factor wordt een score van 1-7 toegekend zodat de minimale score 1 kan zijn en de  

maximale score 49 (7x7)  

 

In de risico-analyse wordt telkens beoordeeld op diergezondheid en mensgezondheid. Dit 

betekent dat eerst voor dier (D) kans x effect bepaling plaats vindt en daarna voor mens (M ). 

 

1.1 Kans en effect-bepaling Risico-analyse baggerslib 

 

Kans:  de kans op aanwezigheid van een verontreiniging in te hoge aantallen/ niveau's etc. In 

feite is dit uit te splitsen in de kans dat een verontreiniging vanuit het baggerslib in het 

voer (gras/maïs)  terecht komt, en de kans dat het uiteindelijk in het vee, en daarna via 

overdracht in de melk of het vlees terecht komt. Uiteindelijk gaat het om het laatste: 

voor diergezondheid dat het in de koe terecht komt, voor de consument dat het in de 

melk of het vlees terecht komt. Dit moet dus wel meegenomen worden bij de 

kansbepaling.  

 

Effect:  het effect op diergezondheid of het effect op menselijke gezondheid na consumeren 

(relatieve weging). Het uitgangspunt is dat bekeken wordt wat het effect is als er een 

verontreiniging of besmetting plaatsvindt boven de norm bij stoffen met een norm, en anders 

boven een acceptabel  niveau. Voor diergezondheid geldt: geen zieke koeien, en voor melk 

geldt: moet vrij zijn van pathogenen.  
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2. Weegfactoren 

 

2.1 Wegingsfactoren “Kans”  

Opmerking: bij het “aantal monsters” is de monsterset Friesland Zuidwest en Friesland 

Zuidoost als referentie genomen, voor zover het stoffen betreft die hierin geanalyseerd zijn. 

Score Definitie kans 

1 

 

Minimaal: < 0,1 % van het aantal monsters bagger een overschrijding van de norm 

hebben/niet acceptabele hoeveelheid 

 

2 Zeer gering: > 0,1 % en < 0,5% het aantal monster bagger een overschrijding van de 

norm hebben/niet acceptabele hoeveelheid 

 

3 Gering: > 0,5 % en < 1% het aantal monster bagger een overschrijding van de norm 

hebben/niet acceptabele hoeveelheid 

 

4 Matig: > 1% en < 5% het aantal monster bagger een overschrijding van de norm 

hebben/niet acceptabele hoeveelheid 

 

5 

 

Groot: > 5% en < 10% het aantal monster bagger een overschrijding van de norm 

hebben/niet acceptabele hoeveelheid 

 

6 Hoog:  > 10%  en < 15% het aantal monster bagger een overschrijding van de norm 

hebben/niet acceptabele hoeveelheid 

 

7 Zeer hoog: > 15 % het aantal monster bagger een overschrijding van de norm 

hebben/niet acceptabele hoeveelheid 

 

2.2 Wegingsfactoren “Effect” 

Score Definitie effect 

1 

 

Minimaal: ongewenste verontreiniging zonder effect op gezondheid. 

2 Zeer gering: lichte ziekte, allergie of verwonding. 

 

3 Gering: letsel of ziekte, irreversibele effecten bij langdurige belasting.  

  

4 Matig: letsel, gebitsbeschadiging of langdurige ziekte. 

 

5 Groot: letsel, irreversibele verwondingen of ziekte bij meerdere individuen. 

 

6 Hoog: ernstig letsel of ziekte (kans op dode). 

 

7 Zeer hoog: catastrofaal, vele doden. 
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3. Grenzen voor risico bepaling 

 

Voor dier: 
Kans maal effect groter of gelijk aan 12  vinden wij niet acceptabel omdat de diergezondheid 

dan in grote mate aangetast kan worden. 

 

Voor mens:  

Een effect groter of gelijk aan 4 vinden wij niet acceptabel omdat het effect op de mens zeer 

hoog is wat sterfte tot gevolg kan hebben.  

Kans maal effect groter of gelijk aan 9 vinden wij niet acceptabel omdat de mensgezondheid 

dan in grote mate aangetast kan worden. 

  

4. Literatuur 

 

HACCP: Gevaren- en Risicoanalyse. Hoofdstuk 4 “Risico’s kwantificeren door kwalitatieve 

en semi-kwantitatieve risicotaxatie” (A.W. Barendsz), Uitgeverij Keesing Noordervliet BV. 
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Bijlage 8 Risico-analyse tabel 
 

Voor een toelichting per stof: zie hoofdstuk 3. 

 

scenario categorie gevaar potentieel risico potentiële beheersmaatregel C/F/M/B D/M K E KxE Beslisboom

ABM/ 

CCP

bijl. 5 (omschrijving aard en oorzaak) 1 2 3 4

alle pH te lage pH waardoor zw metalen 

uitspoelen naar milieu

bekalken C D milieu 4 2 8

alle koper Te hoog gehalte, vergifitiging 

schapen

monsteranalyse voor acceptatie. C schaap 1 6 6

alle lood Te hoog gehalte, te hoge gehalten 

in producten, vergifitiging dieren

monsteranalyse voor acceptatie. C D 1 5 5

alle kwik Te hoog gehalte, vergifitiging dieren monsteranalyse voor acceptatie. C D 1 5 5

3 4 5 6 hormoonverstorend Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C M D 2 2 4

3 4 5 6 Mycobacterium paratbc aanwezigheid, besmetting kalveren wachttijd 6 mnd M D 1 4 4

1 2 3 4 onkruidzaden, 

wortelstokken

inwaai van zaden, meekomen van 

wortelstokken 

B D 4 1 4

alle antimoon Te hoog gehalte, vergifitiging dieren monsteranalyse voor acceptatie. C D 3 1 3     

alle nikkel Gehalte boven achtergrondwaarde monsteranalyse voor acceptatie. C D 3 1 3

alle polybromiden 

(vlamvertragers)

Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C D 1 3 3

alle dioxine Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C M 1 3 3

alle DDT Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C M 1 3 3

alle PCB's (som) Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C M 1 3 3

alle minerale olie Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C D M 1 2 2

3 4 5 6 pathogene e coli aanwezigheid, besmet vlees wachttijd 6 mnd M D 1 2 2

alle Tributyltin Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C M D 1 2 2

3 4 5 6 campylobacter aanwezigheid, besmet vlees M D 1 2 2

3 4 5 6 Lysteria aanwezigheid, besmet vlees M D 1 2 2

3 4 5 6 Salmonella aanwezigheid, besmet vlees analyse monsters M D 1 2 2

3 4 5 6 Vibrio Cholera aanwezigheid, zieke dieren M D 1 2 2

3 4 5 6 Cryptosporidium aanwezigheid M D 1 2 2

3 4 5 6 Giardia aanwezigheid M D 1 2 2

3 4 5 6 Neospora aanwezigheid M D 1 2 2

3 4 5 6 Ascaris aanwezigheid M D 1 2 2

3 4 5 6 Taenia Saginata aanwezigheid M M 1 2 2

3 4 (5 6) mechanisch/ fysische 

verontreiningen

verwonding dieren F D 1 2 2

alle cadmium Te hoog gehalte, te hoge gehalten 

in producten, vergifitiging dieren op 

lange termijn

monsteranalyse voor acceptatie. C D 1 1 1

alle cobalt Gehalte boven achtergrondwaarde monsteranalyse voor acceptatie. C D 1 1 1

alle koper Gehalte boven achtergrondwaarde monsteranalyse voor acceptatie. C D M 1 1 1

alle zink Gehalte boven achtergrondwaarde monsteranalyse voor acceptatie. C D/M 1 1 1

alle PAKs Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C D 1 1 1

alle dioxine Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C D 1 1 1

alle DDT Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C D 1 1 1

alle Atrazine, simazine Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C D M 1 1 1

alle PCB's (som) Te hoog gehalte monsteranalyse voor acceptatie. C D 1 1 1

3 4 5 6 clostridium botulinum dode vogels door botulisme wachttijd 6 mnd M D 1 1 1  
 
Leeswijzer: 
C/F/M/B =  Chemisch / Fysisch / Microbiologisch / Biologisch 
D/M =  Dier / Mens 
K = Kans 
E = Effect 
ABM = Algemene Beheersmaatregel 
CCP = Critical Control Point 
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Bijlage 9 Beslisboom HACCP 
 

 

 
 

 

 

                

 

 

 

        

      
 

 

 

 

 

 

 

          

 

      

 

           

   

 

 

       

          

 

       

 

ja 

1. Zijn preventieve beheersmaatregelen aanwezig? 

2. Is de processtap (/beheersmaatregel) specifiek ontworpen 

om het gevaar te elimineren of te reduceren tot een 

acceptabel niveau? (**) 

3. Kan besmetting met het geïdentificeerde gevaar 

optreden tot een overschrijding van/boven het acceptabele 

niveau, of kan deze toenemen tot een onacceptabel 

niveau? 

4. Zal een volgende stap het geïdentificeerde gevaar 

elimineren of terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau? 

Verander de 

processtap,  het 

proces, of product 

nee 

ja 

nee 

ja 

nee 

ja 

Is beheersing bij deze 

processtap noodzakelijk 

voor de veiligheid? 

Geen CCP 

nee 

Critical 

Control Point 

ja 

Geen CCP 

nee 

Geen CCP Stop (*) 

Stop (*) 
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Bron:  General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1 -1969, Rev. 4-2003 

(*) Ga verder met het volgende geïdentificeerde gevaar in het beschreven proces. 

(**) Acceptabele en niet acceptabele niveaus dienen gedefinieerd te worden binnen de algemene doelstellingen bij het 

identificeren van CCP’s of het HACCP plan.  
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Bijlage 10 Verslag klankbordgroep 
 

Verslag klankbordgroep risico-inventarisatie   7 november 2007 

‘Toepassing baggerspecie in de landbouw’ 

 
Aanwezig: Jantine van Middelkoop (ASG-WUR), Gerrit Hooijer (H3 Advies, dierenarts), Haye Ketelaar 

(voorzitter afdeling Wymbritseradiel, veehouder), Gerwin Meijer (ASG-WUR), Daan den Hoed (voorzitter 

afdeling Smallingerland, veehouder), Wim Haalboom (Provincie Fryslân). Wybren Jongbloed (AB Wetterskip 

Fryslân, veehouder), Jan Kamp (Q-Point), Margot van Engelen (LTO Noord Projecten) 

 

Opening 

De betrokken personen van Alterra zijn beide verhinderd, de door hen voorbereide 

presentatie wordt nu door Jan Kamp verzorgd.  

Vanuit Friesland Foods is geen afvaardiging aanwezig. De reden is o.a. dat ze niet 

geassocieerd willen worden met bagger. De vergadering is teleurgesteld over dit besluit. In 

elk geval zou een inhoudelijk oordeel over de uitgevoerde analyses vanuit de zuivel gewenst 

zijn. Geconcludeerd wordt dat het ook in belangrijke mate een imago kwestie is: ‘het imago 

van bagger is nog altijd bagger’. En het betekent tevens dat de zuivel de uitkomst van de 

analyses niet zal gebruiken in haar kwaliteitsbeleid (kwaliteitsmeting aan de poort o.b.v. 

wettelijke normen blijft steeds de basis). 

 

Jan Kamp licht toe dat bij het onderzoek 2 sporen zijn bewandeld. Het eerste spoor is 

toetsing van de bagger aan de normen van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit (o.a. door inzet 

van de zogenoemde RisicoToolbox). Daarnaast is een brede HACCP analyse uitgevoerd door 

een HACCP team bestaande uit ASG-WUR, Alterra en Q-Point. Het is de bedoeling dat de 

uitkomsten van beide trajecten met elkaar geconfronteerd worden en een eindconclusie 

getrokken wordt. Deze bijeenkomst vanochtend heeft tot doel om de voorlopige resultaten te 

toetsen bij deze begeleidingscommissie teneinde de kwaliteit van het eindresultaat te 

verbeteren. 

 

Besluit Bodemkwaliteit (BBk) 

De risico toolbox is nog in ontwikkeling. Een aantal opgenomen normen blijkt nog niet te 

kloppen, bijvoorbeeld die voor lood. De toolbox biedt houvast bij risicobeoordeling voor 

zware metalen en PAK’s. Uit de analyse van Alterra blijkt dat van een groep representatieve 

baggermonster (ca. 110) 31% van de baggermonsters voldoet aan alle normen (geen enkele 

overschrijding van een stof t.o.v. de norm). 92% voldoet aan de norm in BBk als ‘3 keer 

boven de norm per 16 stoffen’ is toegestaan. Als alle monsters gemiddeld worden, dan 

voldoet de “gemiddelde baggerkwaliteit” aan de BBk norm. Opgemerkt wordt dat diverse 

stoffen van nature aanwezig zijn (bijvoorbeeld: in veen zijn ook van nature teerachtige 

stoffen aanwezig). 

De uitkomst van het onderzoek is gunstig: erg veel monsters voldoen aan de nieuwe normen.  

 

In Friesland is ongeveer 5% van de bagger(locaties) vervuild. Deze locaties zijn exact 

bekend. Dit deel kost (verhoudingsgewijs) ook het meeste geld voor sanering. Ongeacht of 

door commerciële bedrijven of door overheid wordt gebaggerd, de afzet is aan strikte regels 

gebonden. Certificaten m.b.t. afspraken en waarborging zijn voor iedereen opvraagbaar. 
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HACCP analyse 

De uitgangspunten bij de analyse worden toegelicht (o.a. scenario’s ophoging perceel, bagger 

verspreiden over perceel, bagger op slootkant; gras vers of ingekuild, mais). Ook de 

beoordelingscriteria voor kans en effect worden toegelicht.  

Bij de HACCP gaat het om interpretatie van een (soms) groot aantal onderzoeksgegevens en 

de inschatting van kans en effect van een overschrijding van de stoffen is dus op punten aan 

discussie onderhevig. Daarom zijn alle risicostoffen met meerdere materiedeskundigen 

bediscussieerd. De analyse is iets breder getrokken dan wettelijk verplicht. Daarbij is 

bijvoorbeeld onderscheid gemaakt in zware metalen die wel of geen risico vormen voor 

Friese bagger. Alle potentiële risicostoffen zijn beoordeeld en “gewogen”. Een aantal stoffen 

die hoog scoren worden behandeld. 

Metalen: Lood, Polybromiden (brandvertragers, voorheen pcb’s, beiden zijn inmiddels 

verboden) en koper voor schapen. 

 

Pathogenen: Bij pathogenen is onderscheid gemaakt naar diersoort. Bijvoorbeeld: Para tbc 

onderzoek duurt zes maanden. Zo’n onderzoek is dus geen goede beheersmaatregel indien er 

een verhoogd risico is (bijv. riooloverstort of kalvermesterij in de buurt). Het risico is echter 

wel te ondervangen door bijv. geen kalveren te laten grazen. In de praktijk moet het risico 

daarom per situatie worden ingeschat. 

Diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen: zijn vooral wat betreft imago slecht. 

Daarbij zijn diergeneesmiddelen nog nauwelijks onderzocht. 

 

Een aantal stoffen is nog ‘in uitvoering’ wat betreft het onderzoek. Het gaat o.a. om 

organotin verbindingen (algwerend middel voor scheepshuiden), meest recente kennis van 

pathogenen en antimoon (zeer giftig, wordt gebruikt in o.a. accu’s, elektrische apparaten en 

(wederom) brandvertragers). 

 

Vragen en discussie 

Diergeneesmiddelen: een aantal middelen is zes weken werkzaam. Is bekend wat hiervan het 

effect is, naast het effect van de residuen? Het effect op bodemleven is al aangetoond. Aan de 

hand van deskstudies van ASG-WUR zal nog bekeken worden of een risico-inschatting 

mogelijk is? Biedt bijv. de toelating van diergeneesmiddelen houvast? Daarin is de 

werkzaamheid, het gebruik en milieu (m.b.t. evt. uitscheiden door het dier) opgenomen. 

 

Pathogenen: zijn ze ‘allemaal’ afdoende bekeken? Aangegeven wordt dat de HACCP analyse 

nog met een ASG-WUR specialist (achtergrond: dierenarts) doorgenomen wordt. 

 

Risicoafdekking door ontvanger van bagger: een ondernemer die bagger afneemt kan vragen 

om extra analyses. De vraag is of de ondernemer weet wàt hij moet vragen en hoe hij de 

uitslag moet interpreteren. Daarbij is bijv. ondersteuning door een veearts of andere 

deskundige nodig. De veehouder moet 100% vertrouwen kunnen hebben in een betrouwbare 

samenstelling van de bagger. De verantwoordelijke (bijvoorbeeld de provincie) moet dat dus 

afkaarten. Aan het begin van het traject moeten vragen worden gesteld: 

- Is er onderzoek gedaan? 

- Zijn risico’s voldoende inzichtelijk en afgedekt? 

- Zijn de consequenties voor de individuele veehouder af te dekken? 

De vergadering stelt vast dat een goede checklist gewenst is voor leverancier en afnemer van 

bagger, zodat vooraf de juiste vragen worden gesteld.  
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Is er schadevergoeding voor gevallen waarin ondanks genomen maatregelen toch iets mis 

gaat? Reguliere verzekeringen tegen schade (WA) is vaak beperkt tot de waarde van het 

geleverde product. Momenteel garanderen gemeentes en/of waterschap dat zij schade als 

gevolg van later ontdekte gebreken/ problemen zullen vergoeden (gaat heel ver). 

In Groningen is al een voorbeeld beschikbaar van hoe het geregeld kan worden.  

 

Enkele ervaringen van een opgehoogd perceel bij de heer Den Hoed worden gedeeld. in ’99 – 

’00 is daar op 8 ha succesvol bagger opgebracht. Het risico lag en ligt daar bij de gemeente. 

Aanvankelijk was er wel een probleem met het opkomen van wilgen. Dit viel echter in het 

afwerkplan en is op kosten van de gemeente opgelost. Er is wel kalk nodig om een goede pH 

van de bodem te krijgen.  

 

Conclusie 

De voorlopige conclusie is dat de analyses van Alterra en Q Point/ ASG-WUR op elkaar 

lijken aan te sluiten. De risico’s vallen mee/lijken beperkt te zijn. De HACCP analyse wordt 

verder afgerond en vertaald naar een leesbaar slotdocument. Dit wordt nog verspreid naar de 

leden van deze begeleidingsgroep. 

 

----- 
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Bijlage 12 Definities en afkortingen 
 

ABM: Algemene beheersmaatregel 

 

AW2000: achtergrondwaarden 2000. Landelijke onderzoek naar bodemkwaliteit dat 

informatie heeft gegeven over de gehalten aan genormeerde stoffen in Nederlandse bodems.  

 

BBk: Besluit Bodemkwaliteit: nieuwe wet die waarschijnlijk in 2008 van kracht gaat. In het 

Besluit Bodemkwaliteit worden de doelstellingen van het bodembeleid ten aanzien van 

bouwstoffen en grond & baggerspecie vastgelegd in één samenhangend beleidskader. 

 

CCP: Critical Control Point ofwel een kritisch beheerspunt 

 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis): methode waarbij weging van kans op optreden 

van een risico en het effect van een risico bepalend is voor ernst van het risico. 

 

Generieke Maximale Waarden: Bij grenzen voor grond en bagger zijn voor landbodems 

Generieke Maximale Waarden vastgesteld als grenzen voor de kwaliteit die hoort bij de 

functie van de bodem. 

 

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points: methodiek om potentiële gevaren in te 

schatten en te beoordelen en beheersen.  

 

Lokale Maximale Waarden: lokale normen worden vastgesteld, zodat beter rekening kan 

worden gehouden met de lokale situatie. Hierbij mag men nuchter omgaan met risico's, maar 

mens en milieu moeten wel voldoende worden beschermd. Lokale Maximale Waarden 

mogen worden vastgesteld tussen de Achtergrondwaarden en het Saneringscriterium. Andere 

voorwaarden zijn: standstill op gebiedsniveau, risico's volgens risicotoolbox, vastlegging 

door Gemeenteraad 

 

LAC2006-waarden: betreft concentraties (grenswaarden) van zware metalen in de bodem 

waarbij nog veilig landbouw bedreven kan worden. De LAC2006 waarden zijn gegeven voor 

verschillende vormen van landbouw (akkerbouw, beweid grasland, akkerbouw voor veevoer, 

etc.). 

 

msPAF =meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen). Voor metalen 

moet de msPAF lager zijn dan 50% en voor organische stoffen lager dan 20%.  

 

Risicotoolbox, risicotoolbox bodem: De Risicotoolbox berekent op basis van ingevoerde 

concentraties de humane, ecologische en landbouwrisico's voor de zeven verschillende 

bodemfuncties, die worden gebruikt in het gebiedsspecifieke beleid. Zo wordt berekend of de 

gekozen Lokale Maximale Waarden geschikt zijn voor de functie die de bodem heeft. 

 

95 percentielwaarde: waarde uit een op volgorde gesorteerde getallenset waarbij 95 % 

kleiner is dan, en 5% groter is dan de waarde.  
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