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1. INLEIDING 

 
 
Door IDDS is een Plan van Aanpak (verder: PvA) opgesteld voor het monitoren van de 
milieuhygiënische kwaliteit van oppervlakte- en grondwater ter plaatse van de N206. Ter plaatse is 
156.000 ton Beaumix in diverse kunstwerken, over een lengte van circa 3.200 meter, toegepast. 
 

 
Afbeelding1.1: Overzicht toepassing Beaumix  

 
 
Bij de vernieuwing van de N206 / aanleg gedeelte Rijnlandroute is Beaumix toegepast als ophoog- en 
funderingsmateriaal. Beaumix betreft een niet vormgegeven bouwstof welke voldoet aan de eisen van 
het Besluit bodemkwaliteit. 
 
In het voorjaar van 2021 is door Anteagroep, in opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland, 
namens gemeente Katwijk, een handhavingskeuring van de reeds toegepaste Beaumix uitgevoerd.  
 
In de uitgevoerde handhavingskeuring is in een tweetal partijen voor antimoon een overschrijding van 
de maximale emissiewaarde voor niet vormgegeven bouwstoffen aangetroffen. Alle gekeurde partijen 
Beaumix voldoen wel aan de maximale waarde maal de afkeurfactor (1,4). Hierdoor voldoet de 
Beaumix aan de milieuhygiënische kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Door het college van B&W van de gemeente Katwijk is tijdens de toepassing van het Beaumix een 
toezegging gedaan dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater langjarig wordt gemonitord. In 
eerste instantie is door Gemeente Katwijk opdrachtgegeven aan bureau IDDS voor een monitoring 
van 10 jaar. Het doel van de monitoring is te bevestigen dat als gevolg van de toepassing van 
Beaumix geen ongewenste effecten voor de mens en het milieu ontstaan. 
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Doelstelling 
Het doel van de monitoring is te bepalen of als gevolg van de toepassing van Beaumix door uitloging 
verontreiniging aan het grond- en oppervlaktewater wordt toegevoegd. Om tot deze doelstelling te 
komen dient antwoord te worden verkregen op de onderstaande vragen: 
 

• Is er als gevolg van het gebruik verontreiniging aan het grondwater en het oppervlaktewater 

toegevoegd? 

• Welke acties wil men eventueel nemen als de concentraties aan onderzochte stoffen 

significant toenemen? 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 opzet van de monitoring uiteengezet . Hoofdstuk 3 voorziet in de uitvoerende aspecten 
van de monitoring. 
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2.  Opzet  

 
2.1   Betrokken partijen en voorbereidende werkzaamheden 
 
Bij de monitoring zijn de volgende partijen betrokken: 
 
Opdrachtgever  Uitvoerend opdrachtgever 
Naam :  Naam  
Contactpersonen :   Contactpersoon :  
Adres :  

   
 Adres :  

   
Woonplaats :   Woonplaats :  
Telefoon :   Telefoon :  
Email :   Email : 
Taken  / 
verantwoordelijkheden 

:   Taken  / 
verantwoordelijkheden 

:  
   

   
Eigenaar Percelen Meetpuntlocaties 1,2,3,5,6,7,8 
11,13,15, 16,17,18,19,20 

 Eigenaar Perceel Meetpuntlocatie 4 

Naam :   Naam :  
Contactpersoon :   Contactpersoon :  
Adres :  

   
 Adres :  

    
Woonplaats :   Woonplaats :  
Telefoon :   Telefoon :  
Email :   Email :  
Taken  / 
verantwoordelijkheden 

:   Taken  / 
verantwoordelijkheden 

:  

   
Eigenaar Perceel Meetpuntlocatie 14   
Naam :     
Contactpersoon :     
Adres :  

   
   

Woonplaats :     
Telefoon :     
Email :     
Taken  / 
verantwoordelijkheden 

:     

   
Toepasser Beaumix  BRL2000 uitvoerende partij monitoring 
Naam :   Naam : 
Contactpersoon :   Contactpersoon : 
Adres : 

    
 Adres :  

    
Woonplaats :   Woonplaats :  
Telefoon :   Telefoon :  
Email :   Email :  
Taken  / 
verantwoordelijkheden 

:   Taken  / 
verantwoordelijkheden 

:  

 
IN VERBAND MET PRIVACY ZIJN DE GEGEVENS GEANONIMISEERD 
 
Vergunningen, meldingen en communicatie 
Ten behoeve van de uitvoering van de monitoringswerkzaamheden dienen de volgende 
toestemmingen, vergunningen en ontheffingen te worden verkregen, dan wel meldingen te worden 
gedaan:  
 

- verrichten van een melding in verband met het verrichten van werkzaamheden in de openbare 
ruimte, in te dienen bij Gemeente Katwijk; 

- verkrijgen toestemming van de eigenaren voor plaatsing van de monitortingspeilbuizen op de 
aangewezen percelen. 

 
Verkeerstechnische voorzieningen 
Het treffen van verkeerstechnische voorzieningen wordt niet noodzakelijk geacht. De meetpunten zijn 
te bereiken zonder aanvullende verkeerstechnische voorzieningen.  
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Kabels en leidingen 
De aanwezige kabels en leidingen blijven gehandhaafd. Voorafgaand aan plaatsing zal een KLIC 
worden aangevraagd om zo doende schade aan bestaande kabels en leidingen te voorkomen. Indien 
er sprake is van conflicten zal in overleg met de desbetreffende leidingbeheerder worden gezocht 
naar een alternatieve representatieve locatie. 
 
 
2.2 Geohydrologie en waterhuishouding 
 
De lokale geohydrologie is doorslaggevend voor de opzet van de monitoring. De projectlocatie is 
gelegen in het meandergebied van de oude Rijn, waardoor er sprake is van een heterogene 
bodemopbouw. Dit houdt in: op de ene locatie een echte polder aanwezig is (dikke kleiafzetting op 
watervoerend pakket) terwijl er op de projectlocatie ook plekken zijn waar nauwelijks gesproken kan 
worden van een polder (dun kleilaagje en watervoerend pakket start <2 m beneden maaiveld). Dit 
kenmerkt de grilligheid van afzettingen door een meanderende rivier. Er is geen sprake van een  
lineair verloop (dikte kleilagen). 
 

 
Figuur 2.2: Geohydrologisch overzicht   

 
In bovenstaand figuur is de waterhuishouding globaal samengevat. Het projectgebied valt binnen 
boezempeil (NAP - 0,61 m (zomer) / NAP - 0,64 m (winter)). Er zijn enkele bijzonderheden te 
benoemen. Zo wordt een deel (roze) van het werk onderbemalen (tot onbekend niveau). Ten zuiden 
van de projectlocatie wordt bemalen tot peil NAP – 1 m. Dit betekent dat in het (noord)westelijk deel 
(links van stippellijn) het waterpeil in de sloten (en verdiepte ligging) lager is dan de (diepe) 
grondwaterstand. Op het (noord)westelijk deel (links van stippellijn) is derhalve sprake van kwel.  
 
Het regenwater zal niet in de diepere bodem infiltreren, maar met het ondiepe grondwater afstromen 
naar het oppervlaktewater. 
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Op het (zuid)oostelijk deel (rechts van stippellijn) van de projectlocatie is het waterpeil in de sloten (en 
verdiepte ligging) gelijk tot hoger dan de (diepe) grondwaterstand. Dit betekent dat op het 
(zuid)oostelijk deel (rechts van stippellijn) geen sprake is van toestroming van grondwater naar de 
sloten tot zelfs inzijging van regen-/slootwater in de bodem. Op het (zuid)oostelijk deel (rechts van 
stippellijn) zal regenwater via de bodem infiltreren en met het grondwater vervolgens afstromen naar 
het zuidoosten. Op het (zuid)oostelijk deel (rechts van stippellijn) komt een groot deel van het 
regenwater dus niet in de sloot terecht, maar zakt het in de bodem weg (en komt pas veel later ten 
oosten van Leiden uit diepe polders weer naar boven). 
 
 
2.3 Monitoringsstrategie 
 
In de vorige paragraaf is benoemd dat de toepassingen van Beaumix binnen de projectlocatie zich 
zowel in kwelgebied als in inzijgingsgebied bevinden. Voor beide gebieden worden verschillende 
strategieën toegepast. De strategieën zijn onderstaand beknopt uitgewerkt. 
 
Kwelgebied 
In het kwelgebied zal regenwater dat door de Beaumix percoleert niet in de diepere bodem kunnen 
infiltreren door de opgaande kwelstroom. Het regenwater (met eventuele verontreiniging) zal met het 
ondiepe grondwater afstromen naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater (zie figuur 2.3.1). Binnen het 
kwelgebied zal de nadruk worden gelegd op de monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Bij enkele met Beaumix aangelegde kunstwerken zal de milieuhygiënische kwaliteit van het ondiepe 
grondwater tussen het kunstwerk en het dichtstbijzijnde oppervlaktewater worden gemonitord. De 
volgende werkzaamheden worden jaarlijks voorzien: 

 

• Het nemen van 4 monsters oppervlaktewater; 

• Het nemen van 3 monsters grondwater uit te plaatsen ondiepe monitoringspeilbuizen; 

• Het nemen van 1 monster grondwater uit een te plaatsen ondiepe referentiepeilbuis. 

 

 
    Figuur 2.3.1: Schematisch overzicht gedrag grondwater ter plaatse van het kwelgebied met neerslag als rode lijnen  en   
                         grondwater als blauwe lijnen, freatisch pakket met kleilagen (donker geel met groen) en 1e watervoerendpakket 
                        (licht geel)    
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Inzijgingsgebied 
In het inzijgingsgebied zal regenwater dat door de Beaumix percoleert in de diepere bodem kunnen 
infiltreren. Het regenwater (met eventuele verontreiniging) zal neerwaarts stromen tot een diepte van 
circa 5 meter minus maaiveld. Op de genoemde diepte zijn matig tot zeer grove zandlagen aanwezig. 
In deze zandlagen stroomt het grondwater af in zuidoostelijke richting (zie figuur 2.3.2). 

 
Binnen het inzijgingsgebied zal de nadruk worden gelegd op de monitoring van de kwaliteit van het 
diepere grondwater. Bij enkele met Beaumix aangelegde kunstwerken zal de milieuhygiënische 
kwaliteit van het diepere grondwater stroomopwaarts en stroomafwaarts van het kunstwerk worden 
gemonitord. De volgende werkzaamheden worden jaarlijks voorzien: 

 

• Het nemen van 2 monsters oppervlaktewater; 

• Het nemen van 4 monsters grondwater uit te plaatsen diepe monitoringspeilbuizen 

stroomopwaarts; 

• Het nemen van 4 monsters grondwater uit te plaatsen diepe monitoringspeilbuizen 

stroomafwaarts; 

• Het nemen van 1 monster grondwater uit een te plaatsen diepe referentiepeilbuis. 

 
 

 
Figuur 2.3.2: Schematisch overzicht gedrag grondwater (blauwe lijnen) en neerslag (rode lijnen) ter plaatse van het  
                      Inzijgingsgebied, freatisch pakket met kleilagen (donker geel met groen) en 1e watervoerendpakket (licht geel)    
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Verdiepte ligging 
Ter plaatse van de verdiepte ligging van de N206 is Beaumix toegepast op een folie. Hier kan 
vanwege de opwaartse grondwaterdruk geen uitstroom van verontreiniging via het grondwater 
plaatsvinden (zie figuur 2.3.3). Indien het folie lek raakt zal er enkel sprake zijn van een instromen van 
grondwater, welke wordt afgevoerd naar een bezinkbassin. Hier wordt derhalve geen monitoring van 
de grondwaterkwaliteit voorzien. Wel zal monitoring plaatsvinden van de lozing vanuit het bezinkbasin. 
Bij hevige regenval loopt dit bezinkbasin vol. Na het opvangen van de 'eerste spoelwater' zal er dan 
direct geloosd worden op het oppervlaktewater. Door deze lozing te bemonsteren is een goede indruk 
te krijgen van de belasting op het oppervlaktewater. 
 

   
Figuur 2.3.3: Schematisch overzicht gedrag grondwater ter plaatse van de verdiepte ligging   
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3.  Monitoring 

 
3.1 Monstername  
 
Het plaatsen van de monitoringspeilbuizen en de monstername van het grondwater zal worden 
uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002. De monitorings- en 
referentiepeilbuizen worden geplaatst nabij infrastructuur. Het treffen van verkeerstechnische 
maatregelen ten behoeve van het plaatsen van de peilbuizen wordt niet voorzien. 
 
De peilbuizen zullen, in plaats van met de gebruikelijke stalen kokers, worden afgewerkt met een 
zware afsluitbare straatpot. Om letsel bij enkelvoudige (fiets)ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen 
moet het aantal obstakels op en langs de (fiets)infrastructuur geminimaliseerd worden. Afsluitbare 
straatpotten zijn (met een metaaldetector) eenvoudig terug te vinden en staan ook regulier onderhoud 
(maaien) van bermen en slootkanten niet in de weg. Tevens wordt de locatie van de peilbuizen met 
06gps vastgelegd, zodat de meetlocaties vaststaan.  
 
Beaumix bevat veel kalk en kan een verhoging van de pH-waarde in het grondwater veroorzaken. 
Schommelingen van de pH-waarde in het grondwater heeft ook invloed op de mobiliteit van metalen. 
Derhalve zal bij uitvoeren van de veldmetingen extra aandacht worden besteedt aan de pH en EC 
metingen. 
 
De monstername van het oppervlaktewater zal worden uitgevoerd conform NEN 6600-2. De 
monstername vindt enkel plaats op het moment dat er minimaal 48 uur geen zware neerslag (meer 
dan 2mm/dag) is geweest. Dit voorkomt in het kwelgebied dat er een vertekend beeld ontstaat doordat 
het oppervlaktewater geheel is vervangen door schoon oppervlaktewater (welke uit achterliggend 
gebied is toegestroomd door een hevige regenbui). 
 
De monstername van het lozingswater uit de bezinkbak van de verdiepte ligging zal plaatsvinden 
conform NEN 6600-1 bij het lozingspunt.  
 
 
3.2      Analyses 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek worden de monsters overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het betreffende 
laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het analytisch onderzoek is 
uitgevoerd, worden aangegeven op de analysecertificaten. De te verrichten analyses per matrix zijn 
hieronder gegeven tevens is onderscheid gemaakt in genormeerde en niet genormeerde stoffen. Voor 
genormeerde stoffen is in de huidige wet- en regelgeving een toetskader aanwezig. Voor de niet 
genormeerde stoffen ontbreekt deze.    
 
Tabel 3.2.1 

 Matrix Analyses  motivatie 

Genormeerde stoffen 

Grondwater zware metalen, anionen  bepaling kwaliteit grondwater 

Oppervlaktewater 
en lozingswater 

zware metalen, anionen  bepaling kwaliteit oppervlaktewater 

Niet genormeerde stoffen 

Grondwater Zware metalen waarneming toenemende trend 

Oppervlaktewater 
en lozingswater 

Zware metalen waarneming toenemende trend 

Zware metalen 
genormeerd:   

arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, antimoon, 
barium, kobalt, molybdeen, seleen, tin en vanadium 

Anionen chloride, sulfaat, fluoride en bromide 
Zware metalen 
niet genormeerd 

borium, cerium, lanthaan, lithium, neodymium, strontium, wolfraam 
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Verantwoording niet monitoren organische stoffen in oppervlaktewater en grondwater1,2 

Voor de monitoring van grond- en oppervlaktewater worden de organische verbindingen als niet-
kritisch beschouwd. Voornaamste reden hiervoor is dat uit de eerder uitgevoerde handhavingskeuring3 
is gebleken dat de Beaumix niet of nauwelijks PAK, PCB en minerale olie bevatten. Er is derhalve 
geen vracht aanwezig die uit zou kunnen logen. 
 
Hiernaast zijn PAK, PCB en zwaardere minerale olie niet of nauwelijks oplosbaar in water (log Ko/w 
>5), waardoor uitloging en verspreiding door grond- of oppervlaktewater geen reëel scenario is. Voorts 
moeten de huidige tijdelijke N206 en toekomstige N206 worden gezien als secundaire bron van PAK 
en minerale olie. De uitlaatgassen van het wegverkeer bevatten deze verbindingen in enige mate. De 
depositie hiervan op de bodem en, met name, in het oppervlaktewater maakt dat het aantonen van de 
aanwezigheid van deze verbindingen nimmer één op één kan worden gerelateerd aan uitloging uit de 
Beaumix. 
 
Vanuit voornoemde redenen wordt de monitoring van organische verbindingen achterwege gelaten. 
 
Verantwoording keuze niet genormeerde stoffen 
Naar aanleiding van de gemelde zorgen is in 2020 op de Beaumix een screening uitgevoerd4. Uit deze 
screening blijkt welke stoffen in verhoogde concentratie voorkomen in de Beaumix. Dit betreffen 
echter ook stoffen welke in grote hoeveelheden natuurlijk voorkomen5 of het betreft stoffen welke niet 
tot nauwelijks oplossen in water6. Vanwege bovenstaande is een keuze gemaakt in de te monitoren 
stoffen. Hieronder is per gemeten verbinding of element een motivatie gegeven.      
 
Hieruit blijkt dat voor de organische parameters: 

- Ftalaten (weekmakers): zijn niet aangetoond; 
- PFAS: niet of nauwelijks aangetoond (alleen PFBs in een concentratie van 0,1 µg/kg) 
- Dioxines: in lage concentraties aanwezig  (slecht oplosbaar) 
- Overige bijzondere organische verbindingen zijn niet aangetoond. 

 
Hieruit blijkt voor de anorganische verbindingen: 

- cyanide: niet aangetoond  
- bismut, gadolinium, praseodymium, rubidium, seleen, thorium, yttrium, zilver, zirkonium: zijn 

niet tot nauwelijks aangetoond (<5mg/kgds); 
- aluminium, calcium, ijzer, kalium, magnesium, mangaan, natrium, silicium, titanium: komen 

van nature in grote hoeveelheden voor; 
- borium, cerium, lanthaan, lithium, neodymium, strontium, wolfraam: zijn aangetoond, 

oplosbaar en komen niet van nature voor in de aardkost. 
 
Voor de niet genormeerde stoffen worden derhalve de elementen: borium, cerium, lanthaan, lithium, 
neodymium, strontium en wolfraam opgenomen in de monitoring. 
 
 
3.3 Toetsingskader en rapportage 
 
De resultaten van de eerste monitoringsronde worden beschouwd als nulsituatie voor zowel het 
grond- als het oppervlaktewater en vormen de toetsingsgrondslag voor toekomstige 
monitoringsrondes. De uitkomsten van de handhavingskeuring van Antea zijn meegewogen in 
totstandkoming van de onderzoeksstrategie voor de vastlegging van de nulsituatie. 
 
De resultaten van de monitoring worden jaarlijks vergeleken met de resultaten van de eerder op de 
locatie uitgevoerde monitoringsrondes waarbij wordt gekeken of er sprake is van een trend. Daarnaast 

 
1 Nota van Toelichting op het Besluit bodemkwaliteit, 05-04-2006, kenmerk: kst-29383-47-b2, staten generaal 
2 RIVM rapport 711701043/2006 Kritische emissiewaarden voor bouwstoffen Milieuhygiënische onderbouwing en 

consequenties voor bouwmaterialen 
3  Rapportage handhavingskeuring, AnteaGroup, 2 juni 2021, projectnummer 0470074.100, concept revisie 00 
4 Resultaten indicatief onderzoek gewassen AEC-bodemas (Beaumix), 24 november 2020, kenmerk 2008P003/JKE/brf3-2 
5 Geochemische atlas van Nederland, 2010, Alterra- rapport 2069  
6 Chemiekaarten: www.sdu.nl 
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worden de waardes vergeleken met een nog vast te stellen toetsingscriteria op basis van de vast te 
stellen nulsituatie. 
 
Bepaling toetsingscriteria genormeerde anorganische stoffen oppervlaktewater en grondwater7,8 

Alle bouwstoffen kennen een zekere mate van uitloging (emissie). De mate van uitloging verschilt 
sterk per bouwstof. Omdat deze uitloging plaatsvindt zijn grenzen voor deze uitloging bepaald. Voor 
het vaststellen van deze grenzen is een afweging gemaakt tussen herbruikbaarheid (circulaire 
economie) en preventie van te hoge emissie welke schadelijk voor mens en milieu. 
 
De eisen voor uitloging van bouwstoffen zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Om tot de 
eisen van uitloging te komen zijn voor ongeveer twintig anorganische parameters (metalen en 
anionen) de ecotoxicologische effecten in de bodem en in het oppervlaktewater bepaald. Dit betreft de 
MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau). Naast de MTR is van deze stoffen ook bekend in welke 
mate ze van nature voorkomen: de Achtergrondwaarde AW. De maximaal toelaatbare toename (MTT) 
die kan plaatsvinden betreft de ruimte tussen de achtergrondwaarde en de MTR. 
 
MTT (Maximaal Toelaatbare Toename) =  MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) - 
Achtergrondwaarde AW 
 
Voor de bepaling van de eisen is voor elke parameter het hoogste jaargemiddelde genomen dat 
optreedt in de bodem binnen de tijdshorizon van 100 jaar.  
 

  

 
7 Nota van Toelichting op het Besluit bodemkwaliteit, 05-04-2006, kenmerk: kst-29383-47-b2, staten generaal 
8 RIVM rapport 711701043/2006 Kritische emissiewaarden voor bouwstoffen Milieuhygiënische onderbouwing en 

consequenties voor bouwmaterialen 
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Uitgaande van de huidig geldende normen zou de uitloging van het toegepaste Beaumix dus 
maximaal over honderd jaar de MTT mogen bedragen. Uitloging van stoffen is geen proces dat lineair 
verloopt. Voor het bepalen van de toetsingswaarden voor de komende monitoring is uitgegaan van 
een maximale uitloging van 40% van de MTT binnen een periode van 10 jaar. Daarnaast betreft 
meetreproduceerbaarheid van het laboratorium voor zware metalen 80%-110% 9. Dit houdt in dat er 
tussen de nulmeting en navolgende metingen 30% verschil kan zitten.  
 
De maximale toename die tijdens de 10 jarige monitoring mag worden waargenomen betreft dus:  
 
Concentratie nulmeting x 1,3 (meetonzekerheid) + 0,4 x de MTT   
 
Voor stoffen waarbij in de nulmeting de concentraties zich onder de detectiegrenzen bevinden, wordt 
de volgende formule gebruikt: 
 
(Detectiegrens x 0,7) x 1,3 (meetonzekerheid) + 0,4 x de MTT   
 
Voor bromide, chloride, fluoride en sulfaat is door het RIVM geen MTT afgeleid. Om voor deze stoffen 
tot een toetswaarde voor de monitoring te komen wordt een MTT berekend uit de ruimte die 
beschikbaar is tussen de landelijke streefwaarde en de MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau).  
 
Concentratie nulmeting x 1,25 (meetonzekerheid) + 0,4 x de MTT   
 
Voor stoffen waarbij in de nulmeting de concentraties zich onder de detectiegrenzen bevinden, wordt 
de volgende formule gebruikt: 
 
(Detectiegrens x 0,7) x 1,25 (meetonzekerheid) + 0,4 x de MTT. 
 
Achtergrond toetsingscriteria lozingswater  
Hemel- en drainagewater uit de verdiepte ligging van de N206 wordt afgevoerd naar een bezinkbassin 
met een zogenaamde 8first flush voorziening9. Dit betekent dat bij de eerste neerslag met daarin op de 
weg neergeslagen zand, olie, rubber, etc wordt opgevangen in het bezinkbassin. Het navolgende 
hemelwater wordt direct geloosd op het oppervlaktewater.  
 
Omdat de beschreven behandeling van het hemelwater voldoet aan de voorschriften uit het BLBI 
(Besluit lozen buiten inrichtingen) zijn er verder geen lozingseisen van toepassing. 
 
Het geloosde hemelwater zal jaarlijks worden bemonsterd en geanalyseerd, om vast te kunnen stellen 
of met deze lozing significante hoeveelheden aan te monitoren stoffen worden toegevoegd aan het 
oppervlaktewater. Deze kennis is noodzakelijk om de resultaten van de monitoring van de 
oppervlaktewaterkwaliteit te kunnen duiden. 
 
Bepaling toetsingscriteria niet genormeerde anorganische stoffen oppervlaktewater en grondwater  

Voor de niet genormeerde stoffen is geen toetsingskader vastgesteld en zal een trendanalyse worden 
uitgevoerd. Doordat er geen toetsingskader is vastgesteld kan, bij een eventuele toenemende trend, 
niet worden gehandhaafd. De gemeente Katwijk heeft aangegeven dit vervolgens te adresseren bij de 
juiste instanties als de trend een toename laat zien. 
  

 
9 Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek Protocollen 3110 t/m 3190 (grondwater),  Versie 7, 

23-06-2016 
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  Tabel 3.3.1: toetswaarde monitoring 

Meetpunt  Filterstelling 
(m-mv) 

Matrix Motivatie 
plaatsing 

Toetswaarde monitoring  

Kwelgebied 

1 0 Oppervlaktewater Monitoring 
oppervlaktewater 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm  

2 0 Oppervlaktewater Monitoring 
oppervlaktewater 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

3 Freatisch Grondwater  Monitoring ondiep 
grondwater 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

4 Freatisch Grondwater Referentie 
peilbuis ondiep 

- 

5 0 Oppervlaktewater Monitoring 
oppervlaktewater 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

6 Freatisch Grondwater Monitoring ondiep 
grondwater 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

7 Freatisch Grondwater Monitoring ondiep 
grondwater 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

8 0 Oppervlaktewater Monitoring 
oppervlaktewater 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

Infiltratiegebied 

10 5-6 Grondwater Referentiepeilbuis 
diep 

- 

11 5-6 Grondwater Peilbuis 
stroomopwaarts 

- 

12 5-6 Grondwater Peilbuis 
stroomopwaarts 

- 

13 0 Oppervlaktewater Monitoring 
oppervlaktewater 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

14 5-6 Grondwater Peilbuis 
stroomafwaarts 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

15 5-6 Grondwater Peilbuis 
stroomafwaarts 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

16 5-6 Grondwater Peilbuis 
stroomopwaarts 

- 

17 5-6 Grondwater Peilbuis 
stroomafwaarts 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

18 5-6 Grondwater Peilbuis 
stroomopwaarts 

- 

19 0 Oppervlaktewater Monitoring 
oppervlaktewater 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / overschrijding 
vastgestelde toetsingsnorm 

20 5-6 Grondwater Peilbuis 
stroomafwaarts 

Toenemende trend gedurende 5 metingen / 0,5 x Actiewaarde 

Lozing verdiepte ligging 

30 0 Lozingswater Monitoring 
lozingswater 

- 

 
* : indien uit de nulmeting blijkt dat er sprake is van verhoogde achtergrondwaarde zal deze waarde voor de desbetreffende 
parameters worden aangepast 
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Monitoring kan leiden tot de constatering dat er geen sprake is van een verhoogde uitloging van de 
Beaumix. Hiervan is sprake als er geen (structurele) toename van concentraties in oppervlakte- én 
grondwater worden gemeten over de duur van de monitoring.  
 
Monitoring kan ook leiden tot de constatering dat er wel sprake is van een toenemende trend of dat 
stoffen in verhoogde mate worden gemeten in zowel het oppervlaktewater. In dit geval dient eerst 
worden nagegaan dat: 
 

1. Er geen sprake is van natuurlijk verhoogde concentraties aan arseen, barium, nikkel, zink, of 
lood10; 

2. Er geen sprake is van een mobilisatie van in nature aanwezige concentraties aan arseen, 
barium, zink of lood als gevolg van een verandering van de pH van de bodem;  

3. Er geen sprake is van een andere oorzaak zoals bijvoorbeeld de diffuse belasting door het 
gebruik als autoweg11 of (regionaal) verhoogde concentraties in het oppervlaktewater door 
overig gebruik;  

4. De waargenomen trend valt binnen de toegestane hoeveelheid uitloging per jaar. 
 
Indien bovenstaande vier punten niet van toepassing zijn kan de monitoring leiden tot de constatering 
dat stoffen in verhoogde mate uitlogen uit de toegepaste Beaumix en is de inzet van een 
terugvalscenario van toepassing. Een terugvalscenario is eigenlijk slechts te beschrijven en niet te 
dimensioneren. Deze zijn beschreven in volgend hoofdstuk.  
 
 
3.4  Frequentie monitoring en ijkmomenten 
 
Het bijsturen van de monitoring heeft beperkte gevolgen voor de planning van de monitoring en 
ijkmomenten. In de onderstaande tabel is de bijgestelde planning opgenomen. 
 

TABEL 2: Frequentie en ijkmomenten 

Matrix Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Jaar na start 
van de 
monitoring 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Jaar na 
aanbrengen 
Beaumix 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Jaartal 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

 IJkmoment X    X    
 

X 

Grondwater  X X X X X X X X X X 

Oppervlaktewater  X X X X X X X X X X 

Lozingswater  X X X X X X X X X X 

 reeds uitgevoerd   

 
 
 
 
  

 
10 Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland gemeente, 29 november 2013, blz 74 
11 Factsheet: Omgaan met bermgrond bij auto(snel)wegen, Rijkswaterstaat 
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3.5  Terugvalscenario’s 
 
Stappen 1 t/m 4 
Bij het constateren van een overschrijding van de (oranje) gemarkeerde toetswaarden wordt in eerste 
instantie aanvullend analytisch onderzoek verricht. Indien na drie herbemonsteringen, uit te voeren 
binnen 6 maanden na constatering van de overschrijding, blijkt dat de overschrijding van de 
toetswaarde monitoring structureel is, volgen stappen 2 t/m 4.  
 
Ten tweede worden 3 diepe peilbuizen geplaatst langs het tracé op 10 m –maaiveld. De peilbuizen 
worden afgewerkt met een waterlogger. Met de stijghoogte metingen wordt scherp gesteld tot waar 
kwel optreedt langs het tracé. Dit omdat de aanwezigheid van kwel of inzijging bepaalt welke 
meetmethode het meest effectief zal zijn. Tevens zal de meetfrequentie voor de betreffende 
peilbuizen en stoffen worden geïntensiveerd naar 4 maal per jaar (1 maal per seizoen). 
 
De derde stap is het inventariseren van al het grondonderzoek (sonderingen en boorstaten) 
uitgevoerd voor project N206 door een geohydroloog. Het doel is bepalen waar er zandlagen (weinig 
tot geen kleilaag bovenop) aanwezig zijn. Door de goede doorstroming op de plekken met 
zandhoudende bodem worden eerder verhoogde concentraties verwacht dan in lagen met klei waar 
het grondwater slecht doorheen stroomt. Het water stroomt namelijk via de lagen met de minste 
weerstand. 
 
Als vierde stap zal nader bodemonderzoek worden verricht naar de mate en omvang van de 
verontreiniging. 
 
Vervolg acties genormeerde stoffen 
Vooropgesteld wordt dat het constateren van een verhoogde verwachte uitloging van stoffen uit de 
Beaumix niet direct hoeft te leiden tot het nemen van fysieke maatregelen. Bij het bepalen van de 
toetswaarden voor de monitoring is als uitgangspunt genomen dat binnen de 10 jarige 
monitoringsperiode niet meer dan 40% van de Maximale Toelaatbare Toename uitloogt. Bij het 
overschrijden van de toetsingswaarden voor monitoring is er nog geen sprake van potentiële risico9s 
voor mens, plant en dier.  
 
Bij het constateren van een verhoogde uitloging uit de Beaumix bij een genormeerde stof worden 
onderstaande vervolgacties uitgevoerd: 
 

A. Aanpassen van het monitoringsplan en -netwerk op basis van de verkregen informatie uit 
stappen 2 t/m 4; 

 
B. Aanvullende monitoring gedurende 5 jaar, bestaande uit: 

I. Halfjaarlijkse risicogestuurde monitoring ter plaatse van de geconstateerde structurele 
overschrijdingen; 

II. Jaarlijkse monitoring overige peilbuizen. 
 
Bij de risicogestuurde monitoring worden de MTR-waarden aangehouden als toetswaarden. Er is een 
mogelijkheid dat uit de resultaten van de eerste monitoringsronde blijkt dat de MTR waarde 
overschreden wordt. Dit kan door van nature verhoogde gehalten worden veroorzaakt. Daarnaast 
wordt een risicobeoordeling uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van risico9s. Indien hier sprake 
van is zullen beheersmaatregelen worden uitgevoerd.  
 
Deze maatregelen kunnen bestaan uit het treffen van isolerende of beheersende maatregelen, zoals 
het gericht onttrekken van grondwater ter voorkoming van (verdere) verspreiding. De te treffen 
maatregelen zullen in dit geval worden uitgewerkt in een Plan van Aanpak. 
 
  



 

Plan van aanpak Monitoring N206: A3220/EBA/rap1 17 / 17 

Vervolg acties niet genormeerde stoffen 
Vanwege het ontbreken van een toetsingskader voor niet genormeerde stoffen is handhaving van een 
toenemende trend niet mogelijk. De monitoring van deze stoffen is gericht op het leveren van een 
bijdrage voor onderzoek naar de mogelijke aanscherping van de norm voor het toepassen, zogeheten 
secundaire bouwstoffen, zoals Beaumix. De gemeente Katwijk heeft aangegeven dit vervolgens te 
adresseren bij de juiste instanties als de trend een toename laat zien. 
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3.1  MTT waardes oppervlaktewater  
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B1.2. Risicocriteria  

Oppervlaktewater 
Gekleurde vakken geven geselecteerde waarde aan. Cb = achtergrondgehalte.  

 

   Cb 
MTR-
totaal  

MTT 
totaal 

MTT 
Opgelost 

 

 Referentie  1 1 1, 2 3 

    ¿g/L ¿g/L ¿g/L ¿g/L

Antimoon Sb 0.29 7.2 6.9 6.2

Arseen As 0.77 32 31 24

Barium Ba 73 230 154 29

Cadmium  Cd 0.08 2 1.6 0.34

Chroom Cr 0.17 84 82 8.7

Kobalt Co 0.2 3.1 2.9 3

Koper Cu 0.44 3.8 2.7 1.1

Kwik Hg 0.01 1.2 1.1 0.23

Lood Pb 0.15 220 217 11

Molybdeen Mo 1.4 300 299 29

Nikkel Ni 3.3 6.3 2.2 1.9

Seleen Se 0.04 5.4 5.4 5.3

Tin Sn 0.0002 220 220 4

Vanadium V 0.82 5.1 4.1 3.5

Zink Zn 2.8 40 28 7.3

  

Cyaniden (vrij)  0.23

Cyaniden (complex ph<5)  0.13

Cyaniden (complex, pH>5)  0.13

Thiocyanaten (som)  3.6

  

Bromide Br
- 

8000

Chloride Cl
- 

200000

Fluoride F
- 

1500

Sulfaat SO4
2- 

100000

Referenties: 

1 Crommentuijn, 1997. 

2.VROM, 1999. 

3 Verbruggen, 2001. 
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Grondwater 
Gekleurde vakken geven geselecteerde waarde aan. Cb = achtergrondgehalte. 

  

   Cb 

MTR-opgelost 
incl. Cb 

MTT 
Opgelost 
Excl. Cb 

MTT 
Opgelost 
Excl. Cb 

MTT 
Opgelost
Excl. Cb

Norm-basis voor 
MTTgrondwater 

5
 

 Referentie  1 1, 2 1, 2 3 4 1, 2 3 4 

    ¿g/L ¿g/L ¿g/L ¿g/L ¿g/L    

Antimoon Sb 0.09 6.3 6.2 - EU-RAR B - - 

Arseen As 7 31 24 24 - A A - 

Barium Ba 197 350 158 29 58 B 100 B 100 B 50 N=2

Cadmium  Cd 0.06 0.4 0.34 0.34 - A A - 

Chroom Cr 2.4 11 8.5 8.7 - A A - 

Kobalt Co 0.63 3.2 2.6 3 0.5 A A B 10 N=6

Koper Cu 1.3 2.4 1.1 1.1 - A A - 

Kwik Hg - 0.23 0.23 0.23 - A A - 

Lood Pb 1.6 11 11 11 - A A - 

Molybdeen Mo 0.69 290 290 29 29 B 100 B 100 
B 1000 

N=1 

Nikkel Ni 2.1 3.9 1.8 1.9 - A A - 

Seleen Se 0.02 5.3 5.3 - 2.1 B - A 

Tin Sn <2 20 20 - 3 B - B 10 N=3

Vanadium V 1.2 4.7 3.5 - 4.1 B - B 10 N=3

Zink Zn 24 31 6.6 7.3 -  A A 

          

Cyaniden (vrij)  - - - 0.23 -  A N=6 - 

Cyaniden (complex ph<5) - - - 0.13 - 
- B 1000 

N=1 - 

Cyaniden (complex, pH>5) - - - 0.13 - 
- B 1000 

N=1 - 

Thiocyanaten (som)  - - - 3.6 - - 
B 100 
N=1 - 

          

Bromide Br
- 

- 8000 - - -    

Chloride Cl
- 

- 200000 - - -    

Fluoride F
- 

- 1500 - - -    

Sulfaat SO4
2- 

- 100000 - - -    

Referenties: 

1. Crommentuijn, 1997. 

2. VROM, 1999. 

3. Verbruggen, 2001. 

4. Van Vlaardingen, 2005. 

5. A= HC5-waarde op basis van soorten gevoeligheidsverdeling 

    B= laagste waarde vermenigvuldigd met extrapolatiefactor op watertoxiciteitsdata, (1999: modified EPA, 2001: EU-TGD, 

2005: Frauenhofer)+ extrapolatiefactor + aantal taxonomische groepen (N). 


