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Inleiding 

In publicatie 132 van de CROW en in AI blad 22 (SDU) is beschreven welke maatregelen werknemers 

en werkgevers dienen te nemen om blootstelling aan bodemverontreiniging te voorkomen, zodra men 

werkt in of met verontreinigde grond en/of verontreinigd grondwater. Of en zo ja welke maatregelen 

nodig zijn, wordt in beide publicaties bepaald aan de hand van de concentratie van de aangetroffen 

verontreinigingen die getoetst worden aan milieuhygiënische grenswaarden (zoals interventiewaarden 

en de maximale waarden wonen en industrie).  

 

En daar gaat het mis. Milieuhygiënische grenswaarden zijn niet geschikt om blootstellingsrisico’s voor 

de werkende mens te toetsen. Bovendien leveren  milieuhygiënische bodemonderzoeken niet die 

gegevens die nodig zijn om een inschatting te maken van de blootstellingsrisico’s  voor de werkende 

mens. Kortom: we meten met de verkeerde maat. 

  

Methoden en technieken 

Tijdens de presentatie zal aan de hand van actuele voorbeelden worden geschetst, dat de 

milieuhygiënische grenswaarden, zoals interventiewaarden voor grond en grondwater  niet de juiste 

toetsingswaarden zijn voor de bescherming van werknemers.  

 

Het bestaande blootstellingsmodel in de bodemwereld zoals C-soil is niet geschikt voor het 

beoordelen van blootstellingsrisico’s van de werkende mens (werken in of met verontreinigde grond is 

modelmatig wat anders dan wonen of groente telen op verontreinigde grond). 

 

Tijdens bodemonderzoeken worden door de laboratoria totaalgehalten aan bijvoorbeeld lood, zink en 

koper bepaald. Maar in de bodem zijn zink, lood en koper aanwezig in de vorm van complexe 

verbindingen. Vervolgens wordt getoetst alsof er sprake is van metallisch lood, koper en zink. Ook 

hierdoor worden er fouten gemaakt in het inschatten van de blootstellingsrisico’s.  

 

Al ruim 30 jaar  wordt er binnen de bodemsaneringswereld “aangemodderd”.  Waarom dat gebeurt zal 

eveneens worden toegelicht. Er is tot op heden gekozen voor het motto “liever een toetsing met 

beperkingen, dan helemaal geen toetsing”. Een door mij gestelde vraag luidt: is dat een goede keuze 

geweest ?  Welke consequenties heeft die “halve keuze” ?  Is deze keuze goed geweest voor de 

werknemers ? Hoe reageren mensen als ze jaren onvoldoende beschermd blijken te zijn of juist 

onnodig veiligheidsmaatregelen hebben moeten treffen ?   

 

Aannemers en handhavers van het ministerie van SZW stonden en staan in de ontgravingsput soms 

lijnrecht tegenover elkaar, maar geen van beide partijen beschikt over harde toetsingsnormen, 

waarmee het gelijk gehaald kan worden.  Het is eenvoudigweg heel vaak onduidelijk of de 

werknemers onnodig, voldoende of onvoldoende beschermd zijn tegen blootstelling aan 

bodemverontreiniging.    
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Conclusie 

Binnen deze “grijze wolk”, die ontstaan is na ruim 30 jaar polderen ligt een prachtige kans voor 

arbeidshygiënisten om hun kennis en ervaring op het gebied van blootstelling en humane toxicologie 

in te zetten en op zoek te gaan naar het ultieme toetsingsinstrument, “het goud” of “de steen der 

wijzen”  van de arbo-alchemisten.  

 

Tijdens de presentatie zal ik de globale contouren van het ultieme toetsingsinstrument schetsen 

(waarbij zowel de voor- als de nadelen van dat toetsingsmodel worden belicht) en een oproep doen 

onder mijn collega arbeidshygiënisten op om mee te denken, te schaven en te schuren en samen met 

mij deze zoektocht te volbrengen. 

 


