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10.2.e
(1) Reactie van WVL door die in 2009 actief betrokken is

geweest bij wijziging bariumtoets in Regeling bodemkwaliteit.

Ca rws. nl &

Van: grws.nl&
Verzonden: zondag 10 november 2019 11:13
Aan:
Onderwerp: RE: Over granuliet

Ha~,
Ik ben destijds betrokken geweest bij de aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit op het punt
van Barium. Even wat zaken op een rij en mijn advies in deze:

De Regeling bodemkwaliteit is aangepast in het voorjaar van 2009 (in normentabel is als voetnoot
opgenomen) :

De normen voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van
verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een
antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de
voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s. Deze voormalige
interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de
meeste andere metalen.

Achtergrond van het uitzetten van de toetsing van Barium aan normen is dat bij de introductie
van het Bbk ook het standaard stoffenpakket is ingevoerd op basis van de verhoogde kans dat
Barium boven de achtergrondwaarde werd aangetroffen. Doordat Barium in dat standaard
stoffenpakket werd opgenomen kwam opeens veel informatie beschikbaar over
Bariumgehalten in de bodem. Uit die informatie bleek dat Barium in veel gevallen van nature
in de bodem voorkwam in gehalten boven de interventiewaarden. Ten onrechte werden die
bodems als ernstig verontreinigd beoordeeld. Om die reden is afgezien van beoordeling aan
de norm voor Barium, met uitzondering van die gevallen waarin Barium als gevolg van een
bodembedreigende activiteit verhoogd in de bodem werd aangetroffen.

Zie ook onze FAQ: https://www.bodemplus.nVonderwerpen/wet-
rese luevinu/bbk/instrumenten/botova/veelvestelde-vrasen/faa-inhoudel i i k/waarom-ontbreekt-
0/

Als je dit gegeven doortrekt naar deze casus of meer in algemene zin naar materiaal dat wordt
bewerkt voordat het wordt toegepast is mijn advies 11



Gr.

NB: destijds heelt voor SCG in 2003 opgetekend wat voor de zogenaamde
exoten (minder vaak onderzochte parameters) gemeten gehalten waren in de NL bodem.
Daaruit vindt ik het volgende over Barium:

BARIUM (Ba) 4.1 Eigenschappen, voorkomen en achtergrondgehalten Eigenschappen Barium heeft
atoomnummer 56, een atoomgewicht van en behoort tot de aardalkalimetalen. Barium is afgeleid van het Griekse
woord voor zwaar. Gedegen barium is een geelzilver metaal met een soortelijk gewicht van 3.51 grnnn3 en
oxideert zeer gemakkelijk. Het komt niet in metallische vorm voor. In chemisch gedrag lijkt barium zeer veel op
calcium en het wordt daarom ook vaak in calciumhoudende mineralen ingebouwd. Het smeltpunt van barium ligt
bij 725 C en het kookpunt bij 1640 C. Voorkomen in de primaire omgeving In de aardkorst concentreert barium
zich in de intermediaire en zwe (siliciumrijke) magmatische gesteenten in gehaltes tussen de 400 en 1220 ppm.
Barium komt zowel in aparte mineralen als gedissemineerd voor in de primaire omgeving. De belangrijkste
bariummineralen zijn bariet BaSO 4, en in mindere mate witheriet BaCO 3 en sanborniet BaSi 2 0 5. Bariet is
een veelvoorkomend gangmineraal dat meestal wordt gevonden samen met hydrothermale metaalertsafzettingen.
Ook kan het voorkomen in kalken ofbovenop verweerde kalken. In Europa komt het onder andere voor in
Engeland, Saksen, Bohemen en Roemenie. Witheriet is een relatief zeldzaam mineraal dat voorkomt in galeniet
(PbS) aders. In Europa komt het voor in Hexham Northumberland en Alston Moore in Cumberland in Engeland
en bij Leogang in Salzburg. Sanbomiet komt voor langs de randen van granietintrusies samen met witheriet.
Vanwege de grote ionstraal van barium kan het kalium vervangen in alkali veldspaten en ijzermica's. Op het
totale voorkomen van barium in de aardkorst is kaliveldspaat de belangrijkste barium drager met gehalten tot ca.
2% ( ppm) barium. Ook kan het calcium vervangen in plagioklaas, pyroxeen en amfibool. Van de niet silicaten
zijn calciet en apatiet de belangrijkste bariumhoudende mineralen. Voorkomen in de secundaire omgeving Bij
verwering raken kaliveldspaat en mica's hun barium relatief snel kwijt. Na uitloging wordt het barium vastgelegd
in kleimineralen, organische stof en sulfaten. Ook fosfaten en hydroxiden, en vooral Mn(OH) 2, leggen barium
goed vast. Het voornaamste bariummineraal, bariet, is stabiel en wordt als zodanig meegenomen in het
mechanische verweringsproces. Vanwege het hoge soortelijk gewicht van bariet concentreert het mineraal zich
in de relatief grove sedimenten. In de secundaire omgeving komt barium dus vooral voor: - diffuus in
kleimeineralen als verweringsproduct van veldspaten en mica s, - diffuus in onverweerde veldspaten, - als het
afzonderlijke mineraal bariet. Achtergrondgehalten In stollingsgesteenten kunnen gehalten voorkomen van 0.3
tot ppm in respectievelrjk duniet en carbonatiet. Deze gesteenten zijn voor de Nederlandse geologische
omgeving echter van ondergeschikt belang. Voor de meer gangbare granieten en gabbro's liggen de gehalten
gemiddeld rond de 246 en 732 ppm. Voor de uitvloeiinggesteenten ligt dit voor basalt en andesiet bij 246 en 703
ppm. Voor zandstenen en grauwackes (kleirijke zandsteen) is het wereldgemiddelde 316 ppm en voor schalies is
dit 546 ppm. Het bariumgehalte van 504 monsters van ongeconsolideerde sedimenten uit de ondergrond van
Noord Brabant varieert van 18 tot 551 ppm. De diepte van deze monsters lrgt tussen 0 en 25 m-mv.

(2) Reactie van CD door binnen CD.

tr rws.nl&Van:
Datum: maandag 11 nov. 2019 9:10 AM
Aan: Qtws.nl&
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Onderwerp: RE: Over granuliet

Beste ~
De term "antropogeen" wordt in het Bbk zelf niet gehanteerd
Antropogeen betekent: "door de mens veroorzaakt" of "door de mens toegevoegd"



In het kader van het toepassen van grond op grond van het Bbk moet aan antropogeen de
betekenis "door de mens toegevoegd" worden toegekend. Immers grond is ingevolge de
begripsbepalingen in het Bbk een "stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de
bodem van nature worden aangetroffen" Met andere woorden; het is niet bedoeling dat daar door
de mens andere bodemvreemde stoffen aan worden toegevoegd.

De NvT bij het Bbk (Stb. 2007, nr. 469, p. 69) stelt te dien aanzien:
De basisdefinities ziin gebaseerd op de samenstelling van het materiaal.

De directe herkomst van het materiaal is daarmee niet bepalend voor de
vraag of er sprake is van grond of baggerspecie. Ook materiaal dat aan de
samenstellingskenmerken voldoet, maar dat niet rechtstreeks vrijkomt uit
de bodem, bijvoorbeeld omdat het eerder is toegepast, kan derhalve
onder de definities vallen. Wel zal het steeds gaan om materiaal dat
oorspronkelijk afkomstig is uit de bodem. Het moet immers gaan om
materiaal «in een verhouding en met een structuur zoals deze in de
bodem van natura worden aangetroffen». Met «van nature worden
aangetroffen» wordt niet zozeer gedoeld op de directe herkomst van de
gronddeeltjes, maar op de samenstelhng van het materiaal. Het gaat erom
dat het toe te passen product gronddeeltjes bevat (een samenstelling
heeft) welke overeenkomt met gronddeeltjes die van nature in de bodem
voorkomen en daarmee dat het toe te passen product dus ook geschikt is
om als bodem te kunnen worden toegepast. Het materiaal hoeft dus niet
rechtstreeks uit de bodem te komen, maar moet wel vergelijkbaar zijn met
materiaal dat rechtsreeks uit de bodem komt.

Ter illustratie; de wetgever redeneert ten aanzien van Bentoniet en boorgruis in de Nvt (Stb. 2007,
nr. 469, p. 72) als volgt:
Boorgruis & Benfoniet
Boorgruis is niets anders dan grond die is ontgraven door middel van
een boortechniek. Ter voorkoming van het instorten van het boorgat
wordt boorspoeling gebruikt. Voor de ondiepe boringen is dat vaak
bentoniet (natuurproduct) en voor de diepere boringen wordt vaak een
oliehoudende boorspoeling gebruikt. De olie in het oliehoudende
boorgruis wordt na het vrijkomen gedestilleerd waarna dus feitelijk de
oorspronkelijk ontgraven bodem resteert. Daar is de conclusie dus dat het
materiaal grond betreft. Het Bentoniethoudende boorgruis, dat tevens
grootschalig vrijkomt bij het horizontaal boren van tunnels en leidingen
wordt veelal teruggewonnen en opnieuw als bentoniet ingezet en de
resterende bentoniet/grondmengsels worden ontwaterd en bevatten dus
gronddelen en bentoniet. Aangezien bentoniet een natuurproduct is
afkomstig uit de bodem, betreft deze materiaalstroom ook grond.

Hartelijke groet,


