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Wijze van citeren: De Vos B. (2022). Advies over de afwerking van een ontginningsput te 
Oudenaarde (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; nr. INBO.A.4459). Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 
 
 

Aanleiding en achtergrondinformatie 
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt advies aan het INBO inzake een voorstel voor 
het opvullen en inrichten van een ontginningsput van de steenbakkerij Vande Moortel 
langsheen de Schelde te Oudenaarde. 
 
Deze ontginningsput is gelegen ten noorden van Oudenaarde, ter hoogte van Ename, 
langsheen de rechteroever van de Bovenschelde en begrensd door de spoorweg en 
Lotharingenstraat in het zuiden, de Kloostermeerslos in het oosten en de Riedekensbeek 
in het noorden (figuur 1). De huidige kleiwinningsput is ca 7 ha groot. De centrale 
Lambert72 coördinaten van de put is X: 97929, Y: 172519. 
 
 

 
Figuur 1. Aanduiding van de zandut van steenbakkerij Vande Moortel te Ename 

 
 
Eén deel van de ontginningsput is ondertussen volledig ontgonnen en het voorstel is die 
op te vullen met ‘licht vervuild materiaal’, meer specifiek ruimings- en baggerspecie en 
dan af te werken met een afwerkingslaag van 1,5m dikte zoals voorzien in Vlarem. Nadien 
is het de bedoeling het gebied in te richten als plas-dras, dus als moeraszone. 
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Volgende Info is opgenomen in het Omgevingsloket: 

 

 
 
 
De aanvulling met bodemmaterialen wordt niet geïsoleerd door middel van een folie of 
liner. De afdekkingslaag komt rechtstreeks bovenop de ruimings-/baggerspecie. 
 
Volgens ANB zijn er verschillende bezwaren binnen gekomen omtrent de bekommernis 
van eventuele verontreiniging naar de omgeving of verspreiding via het grondwater. 
Ook naar mogelijke effecten op fauna en flora binnen het te ontwikkelen moerasgebied. 
Tevens is er de klassieke vraag: wat als een boom omwaait in het moerasgebied en een 
deel van de afdeklaag met de wortelkluit meekomt, waardoor de afdeklaag lokaal 
doorbroken zou kunnen worden.  
 
Het lijkt ANB weinig realistisch om aan te geven dat daar geen bomen mogen groeien of 
dat er altijd voldoende water moet zijn zodat er zich spontaan geen bomen in het gebied 
kunnen vestigen.  
 
ANB geeft aan dat de uiterste beslissingsdatum voor de vergunning 1 september 2022 is, 
dus ANB heeft het vermoeden dat de deputatie heel binnenkort moet beslissen over de 
vergunning. ANB wil beschikken over een wetenschappelijk onderbouwd advies indien de 
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bezwaarindieners in beroep gaan en voldoende elementen hebben om een aangepast 
beheer van het gebied te kunnen aanbevelen en controleren.  

  
Aangaande de afwerkingslaag vindt ANB niet veel terug in de aanvraag. In de studie 
‘ontvangende groeve’ vindt ANB wel de volgende informatie: 
 

 
 Het advies en de conclusies van OVAM op de vergunning zijn de volgende:  
  
De OVAM geeft dan ook een GUNSTIG advies voor de aanvraag van de nv Steenbakkerij 
Vande Moortel tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor het opvullen van een klei- 
en zandgroeve gelegen te Oudenaarde met 1.700.000 m³ niet-verontreinigde 
bodemmaterialen. De afwijking van de normen voor het opvullen van de groeve (artikel 
5.60.2) tot 80 % van de bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype III (80 % BSN 
type III), conform bijlage IV van VLAREBO wordt gunstig geadviseerd, met uitzondering 
van een aantal organische parameters. 
 
De volgende organische parameters dienen beperkt te worden tot de volgende normen: 

- Minerale olie: 500 mg/kg ds; 
- PCB: 0,5 mg/kg ds; 
- Fenantreen: 30 mg/kg ds; 
- Benzo(ghi)peryleen: 35 mg/kg ds; 
- Ethylbenzeen: 5 mg/kg ds; 
- Xyleen: 6 mg/kg ds; 
- Styreen: 1,5 mg/kg ds; 
- Som BTEX: 6 mg/kg ds. 

Dit op voorwaarde dat er een herrekening gebeurt van de voorgestelde acceptatiecriteria 
op basis van de structuurparameters (kleigehalte, gehalte aan organisch materiaal en pH) 
van de aangevoerde partijen uitgegraven bodem, zoals ook aangegeven in het VLAREBO 
(bijlage IV en V). 
 
Voor de bovenste laag van 150 cm moeten de aangevoerde partijen grond voldoen aan 
de waarden voor vrij gebruik van uitgegraven bodem (bijlage V van VLAREBO). 
 
Voor de volgende parameters gelden de toetsingswaarden: 

- Voor PFAS (som): 8 µg/kg ds; 
- Voor PFOS: 3 µg/kg ds; 
- Voor PFOA: 3 µg/kg ds. 

 
Vergunningstermijn en voorwaarden 
 

http://mg.kg/
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Dit gunstig advies geldt voor een termijn eindigend op 17 juni 2029, mits voldaan wordt 
aan de volgende milieuvoorwaarden: 

- Algemene milieuvoorwaarden algemeen: artikel 4.1.0.1. tot 4.1.7.4; 
- Sectorale milieuvoorwaarden: hoofdstuk 5.60: het geheel of gedeeltelijk 
opvullen van een klei- en zandwinning (waterplas) met maximum 1 700 000 m³ 
niet-verontreinigde bodemmaterialen: artikel 5.60.1 tot en met 5.60.4; 
- Bijzondere milieuvoorwaarden: 
– De gronden die gebruikt worden voor de opvulling (behalve voor de bovenste 
laag van 150 cm) moeten voldoen aan 80 % van de bodemsaneringsnormen voor 
bestemmingstype III, zoals bepaald in bijlage IV van VLAREBO; 
– Voor de parameter minerale olie geldt de norm voor het storten van inerte 
afvalstoffen, namelijk 500 mg/kg ds; 
– Voor PCB geldt de volgende norm: 0,5 mg/kg ds; 
- Voor de PAK’s (fenantreen en benzo(ghi)peryleen) gelden de normen van 30 
mg/kg ds en 35 mg/kg ds; 
- Voor BTEX (ethylbenzeen, xyleen, styreen en som BTEX) gelden respectievelijk 
de normen van 5 mg/kg ds, 6 mg/kg ds, 1,5 mg/kg ds en 6 mg/kg ds; 
- Voor PFAS (som), PFOS en PFOA gelden de respectievelijke toetsingswaarden 
van 8 µg/kg ds, 3 µg/kg ds en 3 µg/kg ds. 
– De voorgestelde acceptatiecriteria worden herrekend op basis van de 
structuurparameters (kleigehalte, gehalte aan organisch materiaal en pH) van de 
aangevoerde partijen grond, zoals aangegeven in het VLAREBO (bijlage IV en V); 

 
 

Vragen 
 

1) Is een afdekkingslaag van 1,5 meter zoals opgenomen in Vlarem voldoende dik 
gezien daar later een moeras op moet ontwikkeld worden? 

 
2) Is het beter om een dikkere afdekkingslaag op te leggen en hoe dik moet die dan zijn 

om veilig te zijn? 
 
3) Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden om het gebied als plas-dras te 

laten ontwikkelen (kleilaag onder afdekkingslaag bvb) ? 
 
4) Heeft het INBO tips hoe de afwerkingslaag moet opgebouwd worden zodat ze zoveel 

mogelijk water kan ophouden? Zal dat wel mogelijk blijven met die warme zomers? 
 
 

Toelichting 
 

1. Voorafgaandelijke opmerkingen en bedenkingen 
 
1.1 Gebruik van klei-winningsput en toetsing aan saneringsnormen  

Voormalige klei-winningsputten zijn in Vlaanderen bijzonder in trek om min of meer 
verontreinigde bodemmaterialen te bergen/storten. De redenering is vaak dat er nog 
voldoende kleiige materialen onderaan en lateraal aanwezig zijn om het geborgen 
materiaal te isoleren van de omgeving zonder dat er dure bentonietwanden of kunststof 
liners/folies moeten aangebracht worden. Voldoende aandacht moet echter besteed 
worden aan de stratigrafie van de wanden van de kleiputten, zeker wanneer de aanwezige 
klei- of leemlagen afgewisseld worden door (watervoerende) zandlagen, waardoor 
mogelijks verontreinigende stoffen zich toch lateraal kunnen verspreiden. Het is 
onduidelijk of dit voor de gegeven put is nagegaan en gedocumenteerd.   
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Omdat de gegeven klei-winningsput zich in het valleigebied van de Schelde bevindt zal 
eventuele laterale uitloging hoogstwaarschijnlijk richting Schelde migreren, net zoals dit 
het geval is voor de vele baggergronden langsheen de Bovenschelde. Volgens de DredGis 
databank opgemaakt door het INBO in opdracht van de Vlaamse Waterweg (DVW), is 
reeds voorheen baggerspecie aangebracht in een deel van de ‘dode’ Scheldearm, ten 
noordoosten van de huidige winningsput (figuur 2). De bodemgegevens en gehalten aan 
zware metalen van staalnamepunt OSNE01 (uit 1997) zijn opgenomen in bijlage 1. Ook 
ten zuiden van de spoorlijn zijn er diverse opgehoogde gronden (gegevens niet in dit 
advies opgenomen). 
  
 

 
Figuur 2: Gekende voormalige baggergronden (lichtbruin met paarse rand) in de buurt van de 

ontginningsput zoals opgenomen in de DredGis databank van INBO . 
 
 
Uit bijlage 1 blijkt dat OSNE01 niet verontreinigd is voor de onderzochte zware metalen. 
De gehalten beantwoorden zowel aan de grens van 80 % van de bodemsaneringsnormen 
voor bestemmingstype III (BSNIII), als aan de BSNI voor bestemming natuur, als aan de 
normen voor vrij gebruik van uitgegraven bodem (bijlage V van VLAREBO). 
 
Over de andere verontreinigingsparameters (organische polluenten) hebben we op INBO 
geen gegevens. 

De milieuvoorwaarden opgelegd door OVAM lijken ons verdedigbaar. Merk op dat de 
afwijking van de normen voor het opvulmateriaal van de groeve tot 80 % van de 
bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype III resulteert in een licht hogere zware 
metalen norm dan deze voor BSN I (natuur), tenzij voor Ni en Zn (zie voorbeeld in bijlage 
1, tabel 2). 
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Wat de afdeklaag betreft is de opgelegde norm voor vrij gebruik van bodem dan weer 
strenger dan de norm voor BSNI, en harmonieert die eerder met de richtwaarde (RW). 
Vermits de natuurontwikkeling hoofdzakelijk in deze 1,5 m afdeklaag zal plaatsvinden, 
wordt dit onderschreven door INBO.  

1.2 Volumes en kwaliteit van de aan te wenden bodemmaterialen 

OVAM heeft gunstig advies gegeven voor het bergen van 1.700.000 m³ specie in een plas 
van 7 ha. Dit zou betekenen dat er gemiddeld ca. 24 m specie zou mogen geborgen 
worden in deze plas/winningsput. De diepte van de ontginningsput is ons niet bekend, 
maar dit volume lijkt ons aan de hoge kant, zeker als het volume steekvaste specie 
betreft. Uit het digitaal hoogte model (DHMVII, situatie 2016) lijkt ook dat de diepte van 
de put niet overal dezelfde is (figuur 3). Indien de diepte van de put het toelaat dergelijke 
volumes te bergen moet rekening gehouden worden met een consolidatie (zetting) van 
de specie die ettelijke jaren zal duren en afhankelijk zal zijn van de textuur van de specie 
(minst bij zandige specie, meest bij kleiige bodemmaterialen). Met deze consolidatie zal 
ook de aangebrachte afdeklaag mee inklinken en mogelijks een gevarieerd reliëf ontstaan 
en daaraan gebonden hydrologische condities. 
 
 

 
Figuur 3. Digitaal Hoogte Model van de grondwinningsput waaruit variabele diepte blijkt, althans 

voor het jaar 2016. 
 
 
Het is belangrijk dat bij het aanvullen van de kleiwinningsput daarmee rekening wordt 
gehouden en -indien de berging hydraulisch gebeurt- de spuitmond zo wordt gelegd dat 
het gewenste reliëf binnen het gebied wordt verkregen, nog voor het aanbrengen van de 
afdeklaag. Het wordt aanbevolen derhalve een ruimtelijk expliciet afwerkingsplan op te 
maken in functie van de ecologische doelstellingen.  
  
1.3  Historische en omgevend bodemtype 

Uit de bodemkaart van het gebied (figuur 4) blijkt de oorspronkelijke bodem vóór de 
kleiontginning te bestaan uit (1) vergraven gronden (OT), mogelijks het begin van de 
kleiwinning, (2) Edp, Eep en Efp lichte kleibodems en (3) Ldp, Lep en Lfp 
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zandleembodems. De uLfp in het noorden van het gebied wijst op een kleisubstraat (u) 
beginnend op geringe diepte (tussen 40-80 cm) waar de gezochte klei voor de 
steenbakkerij voorkwam. 

Het is raadzaam om in de afdeklaag van 1,5 m vergelijkbare bodemtypes te 
reconstrueren, dus met een zandlemige (L..) tot lichte klei (E..) textuur in de bovenste 
40 cm en vochttrappen d tot f (zie tabel bijlage 2). 
 
  

 
Figuur 4. Oorspronkelijke bodemtypes in en rond de grondwinningsput volgende de Belgische 

bodemkaart 
 
 
2. Antwoorden op adviesvragen 
 
2.1 Dikte afdeklaag 
 
Op basis van de literatuur is een afdeklaag van 1,5 m dikte ruim voldoende voor 
afdeklagen (ook wel leeflagen genoemd) voor het afdekken van deponiën of storten als 
die nadien bebost worden (Dobson & Moffat, 1993; Doffemont & Lust 1996; Hutchins et 
al. 2001). Voor de meeste boomsoorten is zelfs 1 m bewortelingsruimte voldoende, maar 
als er zich op 1 m diepte een ondoordringbare kleilaag of folie bevindt zal daarop 
grondwater stagneren en zal de bewortelbare ruimte verder beperkt worden, tenzij voor 
boomsoorten zoals zwarte els waarvan de wortels ook in anaerobe condities kunnen 
groeien. Indien boomgroei op minerale afdeklagen door volgehouden maaibeheer 
verhinderd wordt, kunnen in principe afdeklagen van 70 cm dikte volstaan. 
 
Alleen is het in de praktijk quasi onmogelijk de vestiging van pioniersbomen (wilg, berk, 
ratelpopulier, abeel, els) te verhinderen in semi-terrestrische (moerasachtige) en zeker 
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in drogere terrestrische condities. Alleen wanneer door waterpeilbeheer kan gegarandeerd 
worden dat de watertafel het hele jaar door boven maaiveld staat, kunnen afdeklagen van 
minder dan 1 m volstaan. 
 
Volgens de EMIS/VITO best beschikbare technieken (BBT) bij saneringsprojecten is een 
leeflaag typisch 1 m dik (Goovaerts et al., 2006) maar De Vos et al. (2020) stelde in het 
kader van een studie voor landschapsbouw met geolagen toch ‘leeflagen’ voor met diktes 
van 1,5 m tot 2 m waarbij een substraat met een gemiddelde dikte van 50 – 100 cm 
inbegrepen was. 

Afdeklagen die dikker zijn dan 1,5 m hebben in de meeste gevallen geen enkele 
meerwaarde en zijn vooral duur. De ervaring leert dat aannemers om de prijs te drukken 
dan nogal snel minderwaardige bodemmaterialen ‘verwerken’ of ‘onderwerken’. Wat 
dieper zit is ook minder snel te controleren op kwaliteit.  
 
Beter dus een afdeklaag van goede kwaliteit oordeelkundig aan te brengen met 1,5 m 
dikte, dan een afdeklaag van 2 m of meer met mindere bodemkwaliteit. 
   
Bovendien is het aanbevolen te investeren in een correcte opbouw van het bodemprofiel 
van de afdeklaag in functie van de ecologische vereisten (losse humeuze toplaag, 
geschikte drainageklasse voor het gewenste vegetatietype, voldoende 
bewortelingsruimte, ontwikkelingsmogelijkheden voor het bodemleven, …) dan om 
onnodige dikke lagen aan te brengen die ecologisch minder geschikt zijn.  
 
Een standaard concept voor de opbouw van de leeflaag is het pedon (figuur 5) dat bestaat 
uit een bodemlaag van 1,5 m en de ondergrond (in dit geval de bagger- of 
ruimingsspecie). 
 
 

 
Figuur 5. Pedon‐concept voor de opbouw van de leef- of afdeklaag. Substraatdiepte start gemiddeld 

op 100 cm diepte maar kan variëren tussen 50 en 80 cm in functie van de gewenste hydrologie. 
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We delen de leeflaag verder op in een opperbodem (topsoil, 0‐30 cm), een onderbodem 
(subsoil, 30‐100 cm) en een substraat (100‐150 cm), analoog als bij conventioneel 
bodemonderzoek in natuurlijk ontwikkelde bodems. De master‐horizonten die we klassiek 
onderscheiden (O, A, B, C) zijn hier niet het resultaat van langdurige bodemontwikkeling 
(pedogenese), maar kunnen door ecotechnische ingrepen versneld tot stand gebracht 
worden. De ontwikkeling van een organische A horizont kan geactiveerd worden door 
inbreng van geschikte organische materialen zoals groencompost in het geval van 
bebossing, of wanneer een moerasvegetatie wordt beoogd, door maaisel/afgraving vanuit 
natte gebieden (komt vrij bij uitgraven verlande plassen of bij aanleg poelen). Hiermee 
wordt tegelijk moerasvegetatie via zaadbanken en vegetatieve vermeerdering (wortels, 
stolonen, stekken) ingebracht en het geassocieerde ‘bodemleven’ geïntroduceerd.  
 
2.2 Hydrologische condities 
 
De diepte en dichtheid van het (klei)substraat zal de hydrologische condities bepalen van 
het gebied (tabel 1). Indien moerascondities worden beoogd, kan gestreefd worden naar 
de vochttrappen e, f en g (bijlage 2), waarbij de hoogste grondwaterstanden 
respectievelijk 30-50 cm, 0-30 cm of boven het maaiveld voorkomen én er gereduceerde 
(permanent waterverzadigde) condities zijn op respectievelijk dieptes van >80 cm, 40-80 
cm of < 40 cm. Dit zal aanleiding geven tot ‘plas-dras’ condities.  
 
Afhankelijk van de terreinmorfologie en instroom van (hemel)water zal in de praktijk een 
substraat van klei of zware leem (minstens 20 % kleifractie) beginnend op 80 cm diepte 
tot e, f en g condities aanleiding geven. Het is belangrijk dat het substraat bij aanbreng 
voldoende machinaal verdicht wordt, voor zover de draagkracht van de ondergrond (i.e. 
de onderliggende baggerspecie of infrastructuurspecie) dat toelaat.  
 
De grenswaarden in tabel 1 geven aan dat de opperbodem en onderbodem goed 
doorwortelbaar moeten zijn en dus niet door graafmachines mogen verdicht worden in 
tegenstelling tot het substraat.  
 
 

Tabel 1. Bodemfysische eisen inzake penetratieweerstand en bulk densiteit voor de 
compartimenten van de leeflaag 

Compartiment  Cone 
index  
MPa 

 

Bulk 
densiteit 
(ton/m³) 

Ecotechnische info 

Opperbodem  < 1 < 1,2 Door verhogen van organisch gehalte 

Onderbodem  < 3 < 1,6 Geen wortelbegrenzende lagen 

Substraat 

 

3-6 > 1,6 
Verhoogd kleigehalte en verdicht door 
machines bij aanleg  

 
 
De textuur van opper- en onderbodem zal in zekere mate ook de vochtlevering naar de 
vegetatie bepalen door capillariteit (opstijgend vocht uit watertafel) en infiltratiesnelheid 
(snelheid van neerwaartse waterbeweging). Voor dit project wordt voorgesteld een 
bodemtextuur van zandleem, leem tot lichte klei aan te houden, net zoals de omgevende 
of originele bodemtypes (figuur 4). 
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Tijdens extreme droogteperiodes zoals deze zomer (2022) zal wellicht ook de 
voorgestelde gebiedsinrichting ‘droogvallen’, tenzij een systeem van waterbeheer wordt 
ingesteld met waterinbreng vanuit de Schelde en/of via de oude Scheldearm. Dit vereist 
echter een bijkomend advies wanneer de finale geomorfologie en hydrologie van het 
gebied is gekend. 
 
2.3. Risico beschadiging afdeklaag door windworp van bomen 

Hoogstammige bomen zoals populieren kunnen inderdaad op natte gronden met ondiepe 
substraten door windworp de afdeklaag ‘opbreken’. Indien een moerashabitat beoogd 
wordt is het beter spontane opslag van wilgen en elzen toe te laten maar deze als hakhout 
te beheren. Hakhoutbeheer zal zorgen dat de spillen niet te hoog worden en de wortels 
beter verankeren waardoor het risico op windworp uitermate klein wordt.    
 

 

Conclusies 
 

1) Is een afdekkingslaag van 1,5 meter zoals opgenomen in Vlarem voldoende dik 
gezien daar later een moeras op moet ontwikkeld worden? 

 
Een afdeklaag van 1,5 m bestaande uit bodemmaterialen conform de geadviseerde 
chemische normen van OVAM en de bodemfysische eisen voorgesteld door INBO volstaat 
ruimschoots voor een natuurinrichting als moerasgebied.  
 
 

2) Is het beter om een dikkere afdekkingslaag op te leggen en hoe dik moet die dan 
zijn om veilig te zijn? 

 
Afdeklagen met een dikte meer dan 1,5 m hebben weinig tot geen meerwaarde en zijn 
alleen duurder. Het is beter de middelen te gebruiken in een oordeelkundige 
ecotechnische opbouw van de afdeklaag in functie van de gewenste natuurinrichting zoals 
hoger beschreven.   
 
 

3) Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden om het gebied als plas-dras 
te laten ontwikkelen (kleilaag onder afdekkingslaag bv.) ? 

 
Om moerassituaties te creëren wordt voorgesteld een sterk verdichte kleilaag aan te 
brengen op ca. 80 cm diepte met hoge bulk densiteit (>1,6 ton/m³) en 
penetratieweerstand (3-6 MPa). Dit zal het water stuwen en zal een reductiehorizont 
ontstaan en aanleiding geven tot plas-dras condities in grote delen van het jaar.  

 
4) Heeft het INBO tips hoe de afwerkingslaag moet opgebouwd worden zodat ze 

zoveel mogelijk water kan ophouden? Zal dat wel mogelijk blijven met die warme 
zomers? 

 
Er wordt voorgesteld de opperbodem bij afwerking aan te vullen met organisch rijke 
bodemlagen of sediment van nabijgelegen natte gebieden (bv. waar poelen worden 
uitgegraven of vijvers die verland zijn). Daarmee wordt tegelijk het organisch gehalte 
verhoogd, het waterbergend vermogen, als moerasvegetatie en begeleidende bodembiota 
ingebracht om de natuurontwikkeling te initiëren.  
 
Extreme zomers zoals in 2022 kunnen ook in het voorgestelde systeem ernstige droogte 
veroorzaken. De ecohydrologische inrichting van het gebied tijdens de afwerkingsfase kan 
wel voorzien in de aanvoer van water via de Scheldearm of de Schelde om voldoende 
water te voorzien voor de instandhouding van het moerasgebied tijdens hittegolven en 
droogteperiodes.  
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Bijlage 1: Bijkomende staalnamedata 
 

Tabel 1. Bodemkwaliteit staalnamepunt DredGis OSNE01 – staalname dd. 18/09/1997 

Laag Diepte  pH-H2O pH-CaCl2 EC 
 
 
 
 

Carbonaat Klei Leem Zand OM* 

 (cm) (-) (-) (µS/cm
 

(%) (%) (%) (%) (%) 

OXY1 0-60 8,11 7,69 161,5 6,6 9 16 75 3,3 

RED1 60-100 7,97 7,72 332 5,7 15 26 59 4,4 

RED2 100-150 7,78 7,61 321 4,8 NA NA NA 4,6 

(*) EC: Electrische conductiviteit, OM: Organisch materiaal 
 

Laag Cd CrIII Cu Pb Ni Zn 

 (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) 

OXY1 <0,5 30 
 
 

11 12 
 
 

11 58 

RED1 <0,5 34 14 14 12 104 

RED2 - - - - - - 

 

Tabel 2. Gecorrigeerde bodemsaneringsnormen op basis van klei, OM en pH voor de zware metalen 
concentraties van staalnamepunt OSNE01 

Metaal SW  RW BSNI BSNIII 80 % BSNIII Vrij gebruik bodem 

As 15,3 33,9 56,3 103 82,4 35 

Cd 0,7 2,6 4,4 6 4,8 1,2 

CrIII 55,2 91,0 130 240 192 91 

Cu 21,1 92,4 156 259 207 72 

Hg 0,1 1,7 2,9 4,8 3,84 1,7 

Pb 39,4 120 200 560 448 120 

Ni 14,9 56 93 95 76 48 

Zn 78,6 294 490 490 392 200 

SW: streefwaarde, RW: richtwaarde, BSNI: Bodemsaneringsnorm Natuur, BSNIII norm Woongebied, Vrij 
gebruik: norm vrij gebruik bodem conform Bijlage V - VLAREBO  
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Bijlage 2: Natuurlijke drainageklassen bodemkaart 
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