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In feite zov Ie de beschikbaarheid ( meuwe methode met AN 0 43 M) en/of de uitloging van het banum nog kunnen laten onderzoeken .

In dit document staan de achtergrondgehalten in nederland(met name sedimenten ) noord brabant en ook de gehalten graniet vermeld. Deze liggen dus hoger dan de achtergrondwaarden
sed menten noord brabant
Staat bd dat bahum z ch hecht aan klei delen echter het granuget bevat geheel ook volgens het rapport van de adviseur geheel geen kle m nareien.

Is dus ook een beetje vreemd om de toetsing voor grond met correctie lutum ( wat geen kleimineralen zijn dus volgens mij adsorbeert dit niet aan dit lutum ) en organische stof ( z t er met in )er op
los te laten want eigenljk past dit niet,maar ja nu men het stempel grond erop plakt lpv van bou stof ... kunnen e niet anders .

In fe te zou je de beschikbaarhe d ( nieuwe methode onder de OW, met AN 0 43 M) kan synlab uitvoeren....
en/of de uitloging van het banum nog kunnen laten onderzoeken om effecten bahum uit te slu ten. In feite overschhjdt barium de emissietoetswaarden voor grond (d e b)dag)k is ingetrokken).

Het sulfaat gehalte kan dus ook verhoogd zgn, ben erg benieuwd

Ben ook nog steeds benieuwd naar de onderbouwing polyacrylamide en de zorgplicht. De schadelgkheid voor vissen en watervlooien staat in alle documenten vermeld . Ben ook bemeuwd of er
schadelgke bilproducten worden gevonden .

Voor banum is wel een KRW norm voor oppervlaktewater. In de Maas is banum volgens de factsheet beneden Maas nog geen probleem Andere oppervlaktewateren kom ik banum wel als probleem
tegen
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