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1 Inleiding 

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) is verantwoordelijk voor de inrichting van het 
gebied Bossche Broek Noord als een natuurgebied. Ten behoeve van deze inrichting 
zal de toplaag (0-30 cm) bestaande uit veraard veen gedeeltelijk worden verwijderd 
om natte schraalgraslanden te realiseren. Zowel in de toplaag als in de onderliggende 
laag zijn bij het verkennende milieukundig bodemonderzoek gehaltes van cadmium, 
chroom, koper, lood en zink boven de interventiewaarde aangetroffen. Ten behoeve 
van een beschikking op ernst en urgentie van deze verontreinigingen is een 
risicobeoordeling noodzakelijk. Door DLG is aan Alterra gevraagd een voorstel te 
doen voor deze risicobeoordeling en daarbij aan te geven welke maatregelen (met 
name gebruiksbeperkingen) genomen kunnen worden, teneinde de risico’s tot een 
aanvaardbaar niveau te beperken.  
 
Het Verkennend milieukundig bodemonderzoek (UDM, 2006a) laat zien dat er in 
een deelgebied van Bossche Broek Noord (noordwestelijke deel) plaatselijk matig 
verhoogde gehalten aan lood en PAK in de bovengrond zijn aangetroffen. In de 
ondergrond worden plaatselijk sterk verhoogde gehalten koper en lood, en matig 
verhoogde gehalten koper, kwik, lood en zink aangetroffen. In de bovengrond is tot 
0,3 a 0,5m, en plaatselijk tot 0,7m beneden maaiveld, bijmenging van puin, kolengruis 
en/of glas aangetroffen. 
 
In verkennend milieukundig bodemonderzoek (UDM, 2006b) in het aangrenzende 
deelgebied van 8,9 ha (noordoostelijke deel) in Bossche Broek Noord zijn in de 
bovengrond overwegend matig tot sterk verhoogde gehalten aan arseen, lood en zink 
aangetroffen. In de ondergrond zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan cadmium 
en/of chroom aangetroffen, en matig verhoogde gehalten aan zink. 
 
De doelstelling van het project is het in kaart brengen van de risico’s van de 
bodemverontreiniging met zware metalen in gebied Bossche Broek Noord voor het 
geplande gebruik van dit gebied. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Gebiedsindeling 

Het gebied Bossche Broek Noord wordt onverdeeld in 3 deelgebieden. 
- deelgebied 1, waarbij cadmium en chroom boven interventiewaarde zijn 

aangetroffen in zowel bovengrond als de ondergrond; 
- deelgebied 2, waarbij in de ondergrond koper, lood en zink boven de 

interventiewaarde zijn aangetroffen; 
- en deelgebied 3, waar geen verontreinigende stoffen boven de interventiewaarde 

zijn aangetroffen. Ten behoeve van de risicobeoordeling is voor de ondergrond 
in deelgebied 3 wel verder onderscheid gemaakt in een venig, een zandig en een 
kleiig deelgebied (zie ook ‘bodemeigenschappen’). 

Voor de risicobeoordeling worden zowel de bovengrond (0-30 cm –mv) als de 
ondergrond (> 30 cm –mv) beoordeeld, omdat het verwijderen van de voedselrijke 
bovengrond als een mogelijke maatregel voor de inrichting van het gebied is. Na 
verwijdering van de bovengrond kan dan blootstelling aan de verontreinigingen in de 
ondergrond plaatsvinden. De verschillende deelgebieden zijn weergegeven in Figuur 
1. 
 
2.2 Bodemeigenschappen 

Op basis van bodemkartering door Alterra (Schouwenberg, 2006) en milieukundig 
onderzoek (UDM, 2006a & 2006b) blijkt dat de bovengrond voornamelijk bestaat uit 
een kleidek met een relatief constant lutumgehalte (12-23%). Het humusgehalte 
varieert van 3,5 % voor delen waarbij het kleidek op een klei en zandgrond ligt tot 
40% waarbij het kleidek op veengrond. Dit laatste betreft slecht enkele locaties. Voor 
de risicobeoordeling wordt voor de bovengrond daarom uitgegaan van een uniform 
humus- en lutumgehalte, berekend als het gemiddelde gehalte van alle metingen van 
het milieukundig onderzoek. 
De verschillen in bodemeigenschappen zijn voor de ondergrond groter dan voor de 
bovengrond en er kan daarom ook niet van een uniform humus- en lutumgehalte 
worden uitgegaan, indien de bovengrond (=kleidek) zou worden verwijderd. Op 
basis van de bodemkarakterisatie worden voor het niet-verontreinigde deel 3 
deelgebieden onderscheiden, een kleiig, een zandig en een venig deelgebied. 
In zowel de bodemkartering als het milieukundig onderzoek is de zuurgraad (pH) 
van de bodem niet gemeten. De zuurgraad bepaalt echter wel voor een belangrijk 
deel de mobiliteit en beschikbaarheid van de zware metaalverontreinigingen, vooral 
voor ecologische risico’s. Op basis van de bodemkartering en de soortenkartering 
kan echter wel een inschatting worden gemaakt van de zuurgraad. In de 
risicobeoordeling wordt gebruik gemaakt van de laagst mogelijk pH, dat wil zeggen 
dat de mobiliteit en beschikbaarheid van de verontreinigingen het hoogst is (worst-
case benadering). Op basis van voorkomende bodemtypen kan worden uitgegaan dat 
in de bovengrond die voor het grootste uit een kleidek bestaat de pH (pH-KCl) niet 
lager zal zijn 5. Voor de ondergrond geldt dat ook voor de venige gronden (m.n. 
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broekveen) en de kleigronden de pH niet lager zal zijn dan 5. Bij de zandgronden is 
de zuurbuffer kleiner, zeker als de bovengrond afgegraven wordt. Hier zou verzuring 
op kunnen treden als regenwater vastgehouden wordt. Indien dit voorkomen wordt 
is de kans dat de pH tot minder dan 5 zal dalen gering. Bij de soortkartering zijn, o.a. 
binnen de zandgronden, op de percelen soorten gevonden die een zwak zure tot 
zwak basische standplaats indiceren (Scherpe zegge, Tweerijige zegge en Grote 
pimpernel). De piek van de responsiecurven voor deze soorten ligt bij een neutrale 
zuurgraad. Deze indicatiewaarden zijn gebaseerd op Ellenberg-indicatiewaarden 
(bron: SynbioSys, www.synbiosys.alterra.nl). Hiervoor is geen éénduidige relatie met pH 
waarden bekend, maar in combinatie met de bodemgegevens lijkt het er op dat in de 
huidige situatie geen lage pH voor komt. Voor de risicobeoordeling wordt er 
veiligheidshalve uitgegaan van een pH van 4,5 voor de zandgronden. 
 

 
Figuur 1.  Gebiedsindeling ten behoeve van risicobeoordeling. 
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2.3 Verontreinigsituatie 

In het milieukundig onderzoek zijn van de metalen cadmium, chroom, koper, lood 
en zink gehaltes aangetroffen boven de interventiewaarde. Voor deelgebied 1 en 2 
zijn voor de risicobeoordeling de hoogst gemeten gehaltes van deze metalen 
gebruikt. Er wordt dus uitgegaan van een worst-case benadering. 
Voor deelgebied 3 geldt dat uit de resultaten van het milieukundig bodemonderzoek 
geen relatie kon worden afgeleid tussen het voorkomen van verontreinigingen en 
bodemeigenschappen. Ten behoeve van de risicobeoordelingen is ook uitgegaan van 
een worst-case benadering, waarbij als gehalte van verontreinigingen de 90-
percentielwaarde van alle gemeten gehaltes in het niet-verontreinigde gebied is 
genomen. 
 
In onderstaande tabel zijn voor de onderscheiden deelgebieden de oppervlaktes, 
bodemeigenschappen en zware metaalgehaltes weergegeven, zoals deze gebruikt zijn 
in de risicobeoordeling. 
 
Tabel 1. Karakteristieken van deelgebieden tbv risicobeoordeling 

deelgebied opp. 
(ha) 

humus 
(%) 

lutum 
(%) 

pH-KCl Cd 
(mg/kg)

Cr 
(mg/kg)

Cu 
(mg/kg)

Pb 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg)

  
 bovengrond 

          
1 2,7 14 13 5 31 660 86 190 420 
2 0,9 8 18 5 2,6 47 32 113 157 
3 51,4 8 18 5 2,6 47 32 113 157 
  

 ondergrond 
          
1 2,7 28 17 5 35 470 70 170 580 
2 0,9 11 16 5 5 < d.l. 210 1100 920 
3-venig 16,6 28 14 5 1,8 54 49 183 127 
3-zandig 19,8 8 10 4,5 1,8 54 49 183 127 
3-kleiig 15,0 6 24 5 1,8 54 49 183 127 
 
 
2.4 Gewasanalyses 

Bemonstering 
Van elk van de 3 delen is een mengmonster van de aanwezige vegetatie genomen. 
Elk mengmonsters is samengesteld uit 20 deelmonsters van het bovengrondse 
plantmateriaal. De deelmonsters zijn verspreid over ieder deelgebied genomen. 
 
Analyseresultaten 
De vegetatiemonsters zijn geanalyseerd op droge stof en de zware metalen, Cd, Cr, 
Cu, Pb en Zn. De analyseresultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. De 
analyse-certificaten zijn opgenomen in Bijlage 1. 
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Tabel 2. Zware metaalgehaltes in vegetatie 

deelgebied droge stof 
(%) 

Cd 
(µg/kg vers)

Cr 
(µg/kg vers)

Cu 
(µg/kg vers)

Pb 
(µg/kg vers) 

Zn 
(µg/kg vers)

1 18,3 340 980 390 690 20.000 
2 20,4 17 200 <100 430 8.100 
3 21,9 17 650 1.700 370 9.700 
 
 
2.5 Gewenste natuurontwikkeling 

De voorkomende habitat typen zijn kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met 
bentische Chara spp [3140]. Vegetaties en grasland met Molina op kalkhoudende, 
venige, of lemige kleibodem (Eu-Molinion) [6410] (bron: SynbioSys, 
www.synbiosys.alterra.nl). In het gebied komen de grote en kleine modderkruiper en 
drijvende waterweegbree voor, soorten die bescherming genieten onder de 
Habitatrichtlijn. Verder komen er in het gebied twee van de zeer bedreigde, ook 
onder de Habitatrichtlijn vallende dagvlindersoorten voor, het donker 
pimpernelblauwtje en het pimpernelblauwtje. Deze soorten zijn in de jaren negentig 
uitgezet in het Bossche Broek. Een van de belangrijkste bedreigingen van het gebied 
is verdroging, dit heeft tot een sterke achteruitgang van karakteristieke 
plantensoorten geleid, daarnaast is de waterkwaliteit (m.n. stikstof en fosfaat) niet 
voldoende voor een goede bescherming van de Habitatrichtlijn soorten.  
 
Om de soorten onder de Habitatrichtlijn een goede bescherming te bieden, en de 
waterkwaliteit te herstellen is een herinrichting van het gebied voorzien. In dit plan 
zullen delen van het gebied worden afgegraven om de voedselrijke humuslaag te 
verwijderen, bovendien zal de grondwaterstand worden aangepast zodat kwel kan 
optreden. De doelstelling is binnen tien jaar een goede kwaliteit van natte en droge 
schraallanden. Als beheersvorm is gekozen voor eenmalig maaien en afvoeren van 
maaisel. Verwacht wordt dat de door de hogere grondwaterstand ontstane plas-dras 
situaties een aantrekkingskracht zal hebben op weidevogels. Het gebied zal ook een 
functie krijgen voor waterberging bij overloop van de Dommel.  
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3 Risicobeoordeling 

3.1 Algemeen 

De risicobeoordeling van de bodemverontreinigingen met zware metalen in het 
gebied Bossche Broek Noord is gericht op mogelijke vormen van bodemgebruik na 
herinrichting van het gebied en dus niet op het huidige bodemgebruik. Omdat bij de 
herinrichting mogelijk (een deel van) de bovengrond zal worden verwijderd, worden 
de risico’s van zowel de verontreinigingen in de bovengrond als in de ondergrond 
beoordeeld. 
 
Een risicobeoordeling van bodemverontreiniging wordt in het algemeen (conform 
SUS-systematiek) op drie aspecten uitgevoerd, namelijk humane risico’s, ecologische 
risico’s en verspreidingsrisico’s. Voor het gebied Bossche Broek Noord zijn 
verspreidingsrisico’s niet relevant, omdat het hierbij gaat om immobiele stoffen in de 
bovengrond. Tevens wordt getracht een kwelsituatie in het gebied te creëren, wat 
betekent dat verspreiding van de verontreinigingen in het grondwater niet mogelijk 
is. De risicobeoordeling beperkt zich daarom tot humane en ecologische risico’s. 
 
De methodiek voor de beoordeling van humane risico’s is vergelijkbaar met de SUS-
systematiek, waarbij een meer specifieke differentiering in bodemgebruik zal worden 
toegepast. Hierbij wordt meer recht gedaan aan de geplande ontwikkeling van het 
gebied. 
 
Voor ecologische risico’s wordt in de SUS-systematiek getoetst aan een generiek 
beschermingsniveau (HC50). Omdat voor het gebied Bossche Broek Noord het 
gewenste natuurbeeld en beheer bekend is, kan een meer specifieke risicobeoordeling 
worden uitgevoerd. Hierbij worden risico’s voor de meest gevoelige soorten in kaart 
gebracht. Dit betreft hier grote grazers en vermivoren (wormen-etende soorten). 
Omdat daarnaast maaien als een mogelijke beheersmaatregel is aangemerkt, zal ook 
de maaiselkwaliteit worden getoetst aan de geldende normen voor veevoeder. 
 
Samengevat, om de risico’s van toekomstig bodemgebruik in kaart te brengen voor 
het gebied Bossche Broek Noord, is een risicobeoordeling op vier verschillende 
aspecten uitgevoerd, te weten: 
• humane risico’s; 
• gezondheidsrisico’s voor grote grazers; 
• risico’s voor gebruik maaisel als veevoer; 
• doorvergiftingsrisico’s (vermivoren). 
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3.2 Humane risico’s 

3.2.1 Methodiek 

Voor de beoordeling van humane risico’s van bodemverontreiniging wordt in het 
algemeen gebruik gemaakt van het model CSOIL (Otte  et al., 2001). Voor Bossche 
Broek Noord is het met dit model echter niet goed mogelijk om bepaalde relevante 
vormen van bodemgebruik zoals, picknickplaatsen en speelterreinen te beoordelen. 
Recentelijk is er echter door RIVM een voorstel gedaan voor landelijke 
referentiewaarden (Dirven-van Breemen et al., 2006), waarin deze vormen van 
bodemgebruik wel zijn opgenomen. Voor Bossche Broek Noord zullen nu de 
humane risico’s worden beoordeeld conform de CSOIL-systematiek, waarbij 
bodemgebruikscenario’s volgens het voorstel voor landelijke referentiewaarden 
worden gehanteerd. 
 
Blootstelling voor twee verschillende vormen van bodem gebruik zullen worden 
beoordeeld: i) plaatsen waar kinderen spelen en ii) natuur/openbaar groen. Voor het 
scenario “plaatsen waar kinderen spelen” valt te denken aan speelterreinen en 
picknickplaatsen, maar ook andere voor kinderen makkelijk toegankelijke terreinen 
die zich geschikt zijn om te spelen. In de CSOIL-systematiek wordt de blootstelling 
van mensen aan bodemverontreinigingen berekend door de afzonderlijke 
blootstelling van verschillende routes bij elkaar op te tellen. Voor zware metalen zijn 
bij de twee bodemgebruikvormen twee blootstellingroutes, nm. ingestie van grond en 
inhalatie van stof, van belang. De parameterwaarden voor berekening van de 
blootstelling voor elk van beide vormen van bodemgebruik zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. De weergegeven parameterwaarden betreffen kinderen, 
aangezien dit de meest kwetsbare groep is. 
 
Tabel 3 Parameterwaarden blootstellingscenario’s 

parameter plaatsen waar 
kinderen spelen 

openbaar groen/ 
natuur 

grondingestie (mg/dag) 100 20 
bloostellingsduur inhalatie (uur/dag) 2,86 1 
inhalatie van grond (mg/uur) 0,0084 0,0084 
 
De aldus berekende blootstelling aan de verontreinigende stoffen is vergeleken met 
de toelaatbare dagelijkse inname (TDI). Hierbij is aangenomen dat de stoffen 
waaraan blootstelling plaatsvindt volledig worden opgenomen (relatieve 
absorptiefactor =1), met uitzondering van lood waarvoor een absorptie van 60% is 
gehanteerd. In onderstaande tabel zijn de TDI waarden en relatieve absorptiefactoren 
voor de verschillende verontreinigingen weergegeven. Conform de CSOIL-
systematiek wordt hierbij geen rekening gehouden met de achtergrondblootstelling. 
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Tabel 4 Toelaatbare dagelijkse innames en relatieve absorptie factoren 

 TDI (mg/kg/dag) rel. absorptie (-) 
cadmium 0,5 1 
chroom 5 1 
koper 140 1 
lood 3,6 0,6 
zink 500 1 
 
3.2.2 Resultaten 

In onderstaande tabellen zijn de risico-indices (= blootstelling/TDI) voor de 
verschillende bodemgebruiken weergegeven per stof en per deelgebied. Verder is 
onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij de bovengrond aanwezig is en waarbij 
de bovengrond verwijderd is. Een overschrijding van de toelaatbare inname (risico-
index > 1) is in rood weergegeven. Indien de berekende blootstelling tussen 50 en 
100% van de toelaatbare inname ligt (0,5 < risico-index ≤ 1), is dit in oranje 
weergegeven. 
 
Tabel 5 Risicindices voor het bodemgebruik “plaatsen waar kinderen spelen” 

deelgebied Cd Cr Cu Pb Zn 
  
 bovengrond 
      
1 0,41 0,88 0,00 0,21 0,01 
2 0,03 0,06 0,00 0,13 0,00 
3 0,03 0,06 0,00 0,13 0,00 
  

 ondergrond 
      
1 0,47 0,63 0,00 0,19 0,01 
2 0,07 0,00 0,01 1,22 0,01 
3-venig 0,02 0,07 0,00 0,20 0,00 
3-zandig 0,02 0,07 0,00 0,20 0,00 
3-kleiig 0,02 0,07 0,00 0,20 0,00 
 
Tabel 6 Risicindices voor het bodemgebruik “openbaar groen/natuur” 

deelgebied Cd Cr Cu Pb Zn 
  
 bovengrond 
      
1 0,08 0,18 0,00 0,07 0,00 
2 0,01 0,01 0,00 0,04 0,00 
3 0,01 0,01 0,00 0,04 0,00 
  

 ondergrond 
      
1 0,09 0,13 0,00 0,06 0,00 
2 0,01 0,00 0,00 0,41 0,00 
3-venig 0,00 0,01 0,00 0,07 0,00 
3-zandig 0,00 0,01 0,00 0,07 0,00 
3-kleiig 0,00 0,01 0,00 0,07 0,00 
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Uit bovenstaande tabellen volgt dat de toelaatbare dagelijkse inname alleen wordt 
overschreden voor het bodemgebruik “plaatsen waar kinderen spelen”. De 
overschrijding betreft dan alleen lood voor deelgebied 2, indien de bovengrond 
verwijderd zou worden. Voor deelgebied 1 geldt het hoogste risico voor chroom. 
Hierbij is echter wel de risico-index kleiner dan 1, waardoor het risico acceptabel 
wordt geacht. 
 
 
3.3 Risico’s voor grote grazers 

3.3.1 Methodiek 

Indien begrazing als beheersmaatregel wordt toegepast zullen de grazers worden 
blootgesteld aan de verontreinigende stoffen zowel in de vegetatie als ook in de 
bodem ten gevolge van bijvraat (inname via drinkwater wordt verwaarloosd). Om 
een inschatting te maken van de risico’s van de aanwezige verontreinigingen voor de 
grazers zal de totale dagelijkse inname (DI) door grazers worden vergeleken met een 
Acceptabel Dagelijkse Inname (ADI). Deze ADI’s zijn berekend op basis van de 
gemiddelde voerinname van vee en de “Maximum Tolerable Levels” (MTL) zoals 
vastgesteld door de Amerikaanse National Research Council (2005). Deze MTL’s zijn 
maximale toelaatbare gehaltes in veevoer, waarbij er geen negatieve 
gezondheidseffecten optreden voor vee. 
 
Tabel 7. Maximaal toelaatbare gehalten (MTL) in veevoer voor runderen en schapen (mg/kg ds) en de daaruit 
afgeleide acceptabele dagelijkse innames (ADI) (mg/dag). 

 Cd Cr Cu Pb Zn 
MTL rund (mg/kg ds) 10 100 40 100 500 
MTL schaap (mg/kg ds)1) 10 100 15 100 300 
      
ADI rund (mg/dag) 101 1007 151 1007 3021 
ADI schaap (mg/dag) 1) 14 135 20 135 406 
1) normen voor gevoelige schapenrassen 
 
Voor de risicobeoordeling wordt aangenomen dat begrazingsbeheer in Bossche 
Broek Noord wordt uitgevoerd met runderen of schapen. Tevens wordt aangenomen 
dat het runderen en schapen betreft die geen melk geven het gehele jaar in het gebied 
verblijven en geen bijvoeding van buiten het gebied krijgen. 
 
De dagelijkse inname van vegetatie en bijvraat van grond zijn weergegeven in 
onderstaande tabel en gebaseerd op Römkens et al. (2007). 
 
Tabel 8. Inname van vegetatie en bijvraat van grond door runderen en schapen (Römkens et al., 2007) 

 rund schaap 
inname vegetatie (kg ds/dag) 10 1.35 
bijvraat van grond (%) 3 3 
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Voor de gehaltes in de bodem en het gewas zijn de waarden uit hoofdstuk 2 gebruikt. 
Op basis deze gehalten in bodem en gewas kunnen de gezondheidsrisico’s worden 
berekend. Voor de grond wordt de gehalten in de bovengrond of de ondergrond 
gebruikt.  
 
Naast de berekening van de risico’s per deelgebied wordt berekend wat de risico’s 
zijn indien dieren grazen in het hele gebied.  
 
 
3.3.2 Resultaten 

In onderstaande tabel zijn verhouding tussen de berekende inname (DI) en de 
toelaatbare inname weergegeven. Indien deze ratio groter is dan 1, wordt de 
toelaatbare inname overschreden. 
 
Tabel 9. Vergelijking tussen de verhouding tussen de berekende inname en de acceptabele inname bij runderen en 
schapen. Bij een waarde groter dan 1 overschrijdt de berekende inname de acceptabele inname. 

runderen Cd Cr Cu Pb Zn 
1 bovengrond 0,28 0,17 0,08 0,09 0,16 
2 bovengrond 0,02 0,02 0,03 0,06 0,07 
3 bovengrond 0,02 0,03 0,17 0,05 0,08 
gemiddeld bovengrond 0,03 0,04 0,16 0,05 0,08 
      
1 ondergrond 0,29 0,13 0,07 0,09 0,17 
2 ondergrond 0,02 0,01 0,11 0,35 0,10 
3 ondergrond 0,01 0,04 0,18 0,08 0,08 
gemiddeld ondergrond 0,02 0,04 0,17 0,08 0,08 
schapen      
1 bovengrond 0,28 0,14 0,17 0,09 0,22 
2 bovengrond 0,02 0,01 0,05 0,06 0,09 
3 bovengrond 0,02 0,03 0,37 0,05 0,10 
gemiddeld bovengrond 0,03 0,04 0,35 0,05 0,11 
      
1 ondergrond 0,29 0,11 0,15 0,09 0,23 
2 ondergrond 0,02 0,01 0,25 0,35 0,13 
3 ondergrond 0,01 0,03 0,39 0,08 0,10 
gemiddeld ondergrond 0,02 0,03 0,38 0,08 0,11 
 
De berekende innamen ten opzichte van de acceptabele inname (= DI/ADI) zijn in 
alle gevallen lager dan 1 zodat op geen van de locaties gezondheidsrisico’s voor 
runderen en schappen verwacht worden. De hoogste waardes voor DI/ADI worden 
berekend voor deelgebied 1 voor wat betreft de inname van Cd (boven- en 
ondergrond), en deelgebied 2 voor wat betreft de inname van Pb, indien de 
ondergrond in de toekomst gebruikt zou worden. De berekende ratio’s zijn echter in 
beide geval lager dan 1. 
 
Ook voor Cu bij schapen worden hoge waardes voor DI/ADI berekend. Hier geldt 
echter dat koper (evenals zink en chroom), naast een verontreiniging tevens een 
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voedingstof is, waarvoor ook een minimaal innameniveau geldt. Een hoge DI/ADI 
ratio (maar wel kleiner dan 1) is dus geenszins verontrustend. De wenselijke inname 
voor schapen is ong. 50% van de toelaatbare inname. Indien schapen niet bijgevoerd 
worden (wat in werkelijkheid bijna altijd gebeurd) zouden ze mogelijk een 
kopertekort kunnen ontwikkelen. De gebruikte toelaatbare innamen zijn voor 
gevoelige schapenrassen. Voor minder gevoelige rassen zijn zowel de toelaatbare 
inname als ook de wenselijke inname hoger. 
 
Aangezien deelgebieden 1 en 2 relatief klein zijn (respectievelijk 2,7 en 0,9 hectares) 
ten opzichte van deelgebied 3 (51,4 hectares) is de overweging dat runderen en 
schapen vegetatie innemen uit het hele gebied relevant. De gebiedsgewogen 
gemiddelden zijn echter voor alle metalen veel kleiner dan 1. 
 
 
3.4 Normen voor gebruik maaisel als veevoer 

De normen voor gebruik van maaisel als worden getoetst door de gemeten gehaltes 
in het gewas (zie ‘risico’s voor grote grazers’) ter vergelijken met normen voor 
veevoederkwaliteit (Regeling Diervoerders, LNV, 2004). In onderstaande tabel zijn 
de voor dit onderzoek relevante normen voor veevoederkwaliteit weergegeven. 
 
Tabel 10. Normen voor veevoederkwaliteit 

metaal norm 
(mg/kg op basis van 12 %vocht) 

cadmium 1 
chroom - 
koper - 
lood 30 
zink - 
 
Voor chroom, koper en zink zijn geen normen voor veevoederkwaliteit vastgesteld. 
Deze stoffen zijn echter ook essentiële voedingstoffen voor dieren. 
 
In onderstaande tabel is de verhouding van gemeten gehaltes in de vegetatie en de 
normen voor veevoederkwaliteit weergegeven. Let op, de gemeten gehaltes zijn 
gerapporteerd in mg/kg versgewicht en daarom omgerekend naar mg/kg op basis 
van 12 % vocht. Normoverschrijdingen zijn in rood weergegeven. 
 
Tabel 11. Verhouding tussen gemeten gehalten en normen voor gras.  

deelgebied cadmium lood 
1 1,63 0,11 
2 0,07 0,06 
3 0,07 0,05 
 
In deelgebied 1 overschrijdt het cadmiumgehalte de norm voor veevoederkwaliteit 
maar niet die voor gezondheidsrisico’s voor grote grazers (zie paragraaf 3.3). De 
norm voor veevoederkwaliteit is niet gebaseerd op diergezondheid, maar vooral op 
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de kwaliteitseisen voor dierlijke producten voor humane voeding. Voor cadmium 
geldt dat dit zich ophoopt in de nieren, waardoor bij relatief lage gehaltes in gewas de 
kwaliteitsnorm voor dierlijke producten wordt overschreden.  
 
Voor deelgebied 2 bevinden de verontreinigingen zich voornamelijk in de 
ondergrond. De bemonsterde vegetatie staat echter vooral in contact met de 
bovengrond. Toch worden, indien de bovengrond in deelgebied 2 zou worden 
verwijderd, geen overschrijdingen van de gewaskwaliteit verwacht. De reden hiervoor 
is dat lood, wat de belangrijkste verontreiniging in deelgebied 2 is, nauwelijks door 
vegetatie wordt opgenomen en er ook in het veld geen enkele relatie is waargenomen 
tussen gehaltes in de bodem en gehaltes in de vegetatie (Rietra en Römkens, 2007). 
 
 
3.5 Risico’s voor doorvergiftiging (vermivoren) 

3.5.1 Inleiding 

De kans en de mate waarin dieren kunnen worden blootgesteld aan in de grond 
aanwezige zware metalen is sterk afhankelijk van hun voedselkeuze. Onderscheid 
wordt gemaakt in een herbivore, een vermivore en omnivore route. Herbivoren eten 
uitsluitend plantaardig materiaal, vermivoren vooral regenwormen en omnivoren 
kunnen zowel plantaardig als dierlijk materiaal als voedsel benutten. Vooral 
regenwormen accumuleren zware metalen zoals cadmium in sterke mate. Over het 
algemeen lopen herbivoren en omnivoren een lager risico. In de beoordeling van 
ecologische risico’s worden daarom alleen de risico’s voor vermivoren beoordeeld. 
Zoals hierboven gesteld heeft Bossche Broek een functie als pleisterplaats voor 
weidevogels. Regenwormen vormen tijdens het broedseizoen een belangrijke 
voedselbron voor veel weidevogel soorten zoals de grutto en de kieviet. Vooral de in 
de bovenste bodemlaag levende soorten Lumbricus rubellus en Aporrectodea caliginosa 
worden veelvuldig gegeten. Door het eten van regenwormen worden weidevogels 
blootgesteld aan zware metalen en kunnen toxicologische schade ondervinden. Naast 
schade door het eten van belaste wormen, kunnen weidevogels ook indirect schade 
ondervinden van de aanwezige zware metalen. Dit laatste ontstaat als regenwormen 
zelf last ondervinden van de zware metalen wat leidt tot afname in aantal en 
biomassa aan regenwormen, waardoor het voedselaanbod voor weidevogels afneemt. 
 
 
3.5.2 Accumulatie in regenwormen 

De gehalten aan zware metalen in regenwormen zijn niet gemeten in de gronden van 
de Bossche Broek. Op basis van in de literatuur vermelde bioaccumulatiefactoren 
voor zware metalen zijn de gehalten gemeten in de bodem te extrapoleren naar 
gehalten in regenwormen. In onderstaande tabel zijn de regressievergelijkingen 
weergegeven voor het schatten van de gehalten van zware metalen in wormen op 
basis van gehalten in de bodem. Daarnaast zijn de gemeten gehaltes in de bodem en 
de geschatte gehaltes in de worm gegeven. 
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Tabel 12.  Bioaccumulatie van zware metalen in regenwormen 

metaal vergelijking1 range van gemeten 
gehalten in bodem, 

(mg/kg ds) 

range van te verwachten 
gehalten in wormen, 

(mg/kg ds) 
 

Cd log(worm)=0.66log(grond)+1.21 1.8-31 1.4-2.3 
Cr geen literatuur gegevens bekend 470-660  
Cu log(worm)=0.57 log(grond)+0.39 32-210 1.3-1.7 
Pb log(worm)=0.74log(grond)+0.05 113-1100 1.6-2.3 
Zn log(worm)=0.27log(grond)+2.09 127-920 2.7-2.9 
1Neuhauser et al. 1995. 
 
 
3.5.3 Effecten van accumulatie in regenwormen op weidevogels 

Op basis van de gehalten in regenwormen en de hoeveelheid regenwormen gegeten 
per dag door weidevogels kunnen we berekenen hoeveel mg zware metalen 
weidevogels binnen krijgen. Als voorbeeldsoort zullen we ons in de verdere 
berekeningen richten op de grutto, omdat het dieet van deze soort tijdens het 
broedseizoen bijna volledig uit regenwormen bestaat. Een inschatting van effecten 
van zware metalen op de grutto is daardoor tevens een veilige maat voor andere 
weidevogelsoorten. 
 
Slechts van enkele zware metalen is bekend hoe ze het functioneren van dieren 
beïnvloeden. Vooral cadmium is een goed onderzochte stof. Cadmium accumuleert 
in voedselketens, omdat de stof eenmaal opgenomen uit het voedsel in de bloedbaan 
door veel organismen niet of nauwelijks actief kan worden uitgescheiden (Fridberg et 
al., 1974). Cadmium hoopt zich vooral op in de nieren en in mindere mate in de 
lever. Het eerste fysiologisch negatieve effect van cadmium op het individu is 
nierschade (Scheuhammer, 1987). Bij vogels en zoogdieren treedt nierschade op als 
de cadmiumconcentratie in de nier groter is dan 100 tot 200 mg/kg (Pascoe et al. 
1996, Nicholson et al., 1993). Bij deze concentratie wordt de filtreercapaciteit van de 
nieren verstoord, doordat cadmium de membranen vernielt. Hierdoor lekken de 
nieren cadmium naar de urine. Bovendien leidt dit tot een verlies aan bouw- en 
voedingsstoffen via de urine wat een afname in het functioneren van het individu tot 
gevolg kan hebben. Hoewel nierschade veelvuldig is bestudeerd (zie o.a. het 
overzichtswerk van Beyer, 2000) ontbreekt kennis over de mate waarin nierschade 
reproductie en overleving van het individu beïnvloedt. Inzicht in deze relaties zijn 
noodzakelijk om het effect van doorvergiftiging op de populatie te kwantificeren. 
Omdat deze kennis ontbreekt zijn kwantitatieve uitspraken over de mate waarin 
nierschade de overleving van een populatie verlaagd niet mogelijk, wel zijn 
kwalitatieve uitspraken mogelijk door te stellen dat de leeftijd waarop nierschade 
wordt bereikt van belang is voor de populatieoverleving. Immers als nierschade pas 
optreedt na de reproductieve fase, d.w.z. als het individu geen bijdrage meer levert 
aan de populatie door jongen te produceren, heeft nierschade geen negatief effect op 
de populatieoverleving. Tabel 13 geeft het risico op populatieniveau weer in 
afhankelijkheid van het behalen van nierschade in een bepaald levensstadium (Ma et 
al., 2005). 
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Tabel 13.  Het risico van doorvergiftiging op de populatie  

levensfase waarbij grenswaarde voor nierschade 
wordt overschreden 

risico op populatieniveau 

juveniele fase groot 
eerste helft reproductieve fase matig 
tweede helft reproductieve fase gering 
bejaarde fase nihil 
 
Grutto’s verblijven hun tweede levensjaar in Afrika en keren meestal in aan het eind 
van dat levensjaar terug naar hun geboortegronden. Bij een gehalte van 5.4 mg/kg 
cadmium in regenwormen werd berekend dat de grutto binnen 3 tot 5 jaar aan 
nierschade leed (Bosveld et al., 2000). Bij de gemeten cadmiumgehalten in de bodems 
van de Bossche Broek, en op basis van de in Tabel 12 bepaalde gehalten in 
regenwormen bereiken grutto’s nierschade in hun 6e tot 12e jaar, dus in de tweede 
helft van de reproductieve en de bejaarde fase (Tabel 13). In deze berekeningen (naar 
Bosveld et al., 2000) is ervan uit gegaan dat alleen in het broedgebied Cd accumulatie 
plaatsvindt en dat de vogels ieder jaar naar hetzelfde gebied terugkeren. Dit komt 
overeen met onderzoek waaruit blijkt dat de grutto zeer plaatstrouw is en ieder jaar 
op nagenoeg dezelfde plek broedt. Een studie in een polder in Noord-Holland wees 
uit dat de nestplaats 50 m of minder verwijderd is van de nestplaats in het 
voorgaande jaar (Groen, 1993).  
 
De gemiddelde levensverwachting van de grutto is circa 6 jaar - het oudste geringde 
exemplaar had een leeftijd van 15 jaar (Cramp, 1985). Hieruit mogen we concluderen 
dat de aanwezige cadmiumgehalten geen grote negatieve invloed op weidevogels 
zullen hebben. 
 
Van effecten van koper op vogels is minder bekend als van cadmium, de schaarse 
literatuur over de toxiciteit van koper voor vogels rapporteert tegenstrijdige 
resultaten. Luttik et al. (1997) vinden een No Observed Effect Concentration 
(NOEC) voor Gallus domesticus bij 150 mg koper per kg in voedsel, terwijl Hapke 
(1991) al bij 30 mg koper per kg voedsel voor dezelfde soort vergiftigings-
verschijnselen beschrijft. In een studie naar de effecten van koper en silicium op 
jonge kalkoenen vinden Kayongo-Male & Palmer (1998) geen significante effecten 
op groei bij koper concentraties van 2 tot 75 mg/kg in het voedsel. Hoewel de 
literatuur dus geen eenduidig beeld schetst over de toxiciteit van koper voor vogels 
kunnen we uit deze gegevens wel afleiden dat op basis van de berekende koper 
gehalten in regenwormen geen effecten op weidevogels zijn te verwachten, aangezien 
deze gehalten lager zijn dan de meest kritische waarde gemeld door Hapke (1991). 
 
Literatuur over de effecten van lood op vogels richt zich vooral op de effecten van 
loodhagel. Informatie over loodvergiftiging van andere bronnen is schaars. In een 
studie naar het effect van lood in het dieet van spreeuwen bleek dat pas bij gehalten 
in het dieet boven 100 mg lood per kg voedsel (drooggewicht) er effecten op de 
reproductie van de vogels meetbaar waren (Grue et al., 1986). Op basis van de 
loodgehalten in de gronden van de verschillende deelgebieden van de Bossche Broek 
Noord geschatte gehalten in regenwormen (Tabel 12), worden er daarom geen 
effecten op weidevogels verwacht. 
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Zink is een essentieel element voor organismen. Uit onderzoek blijkt dat zink door 
organismen wordt gereguleerd. Bij gehalten hoger dan 1000 mg/kg zink in het 
voedsel zijn effecten op overleving en reproductie gevonden bij kippen (Hapke, 
1991; Luttik et al., 1997). Op basis van de berekende gehalten in regenwormen in 
Bossche Broek Noord (Tabel 12) zijn daarom geen directe effecten van zink op 
weidevogels te verwachten. 
 
  
3.5.4 Effecten op aanbod van regenwormen voor weidevogels 

Tabel 14. Effecten van zware metalen op regenwormen populaties 

metaal range van gemeten gehalten in 
bodem, 

(mg/kg ds) 

effecten op regenwormen populaties 

Cd 1.8-31 geen effecten verwacht 
Cr 470-660 geen effecten te verwachten 
Cu 32-210 afname populatiegroei regenwormen met 5 tot 90% 
Pb 113-1100 klein effect mogelijk 
Zn 127-920 effecten te verwachten 
 
De gevoeligheid van regenwormen voor cadmium is laag. Ma (1982) vond zelfs dat 
de overleving bij extreem hoge concentraties zoals 155 mg/kg niet werd aangetast, de 
coconproductie bij dit gehalte nam wel af met 85% en de ontwikkeling (groei van 
cocon tot adult) met 60%. Omdat deze extreem hoge gehalten veel hoger zijn dan de 
gehalten in Bossche Broek Noord, mag worden verwacht dat cadmium geen 
negatieve invloed heeft op de regenwormen populatie. 
 
Voor chroom vonden Groenenberg et al. (2007) dat zelfs bij gehalten 4000 mg/kg er 
bij een pH van 4.9 er geen effecten op regenwormen optraden. Bij een lagere pH van 
4 werden bij 600 mg/kg geen effecten op de groei waargenomen en een afname van 
de coconproductie met 20%. Omdat in deelgebied 1, waar chroom met gehaltes tot 
660 mg/kg is aangetroffen, de pH 5 of hoger is, worden er geen effecten op de 
regenwormenpopulatie verwacht. In de andere deelgebieden zijn veel lagere gehaltes 
aangetroffen en worden dus ook geen effecten verwacht. 
 
Voor wat betreft koper is bekend dat regenwormen een gevoelige groep 
vertegenwoordigen. In hetzelfde artikel als hierboven geciteerd laat Ma zien dat de 
overleving van regenwormen bij koper gehalten in de bodem rond de 165 mg/kg niet 
wordt beïnvloed, maar de coconproductie wordt gereduceerd met 90% en de 
ontwikkeling met 40%. In een studie naar het effect van koper op de populatie 
vonden Klok & de Roos (1996) een duidelijke relatie tussen populatiegroei en 
bodemverontreiniging met koper. Bij de gemeten kopergehalten (32-210 mg/kg 
grond) kan de populatiegroeisnelheid met 5 tot 80 % afnemen (Klok et al., 1997). 
Een afname is vooral te verwachten in de ondergrond van deelgebied 2 (80% afname 
in populatiegroeisnelheid) terwijl de kopergehalten in de andere deelgebieden tot een 
afname van 5 tot 10% kunnen leiden. 
 



Alterra-rapport 1486 23 

Van lood is bekend dat de overleving van regenwormen bij hoge concentraties 
afneemt. Inouye et al. (2006) vonden voor Eisenia fetida een LC50 van 2490 mg/kg 
(bij deze concentratie sterft 50% van de dieren binnen de proefduur), 
coconproductie bij deze soort werd geremd bij concentraties boven 766 mg/kg. 
Aangezien de gehalten in de ondergrond van deelgebied 2 (1100 mg/kg) boven de 
grens van 766 mg/kg ligt mag voor deze grond een effect op de populatie verwacht 
worden. 
Ook voor Zn zijn mogelijk effecten te verwachten. Uit een studie naar het effect van 
Zn op de mortaliteit in Eisenia fetida vonden Spurgeon & Hopkin (1996) voor Zn een 
NOEC bij 442 mg/kg en een LC50 bij 1078 mg/kg. 
 
 
3.5.5 Multistress, effecten van zware metalen en waterberging 

Zoals in paragraaf 2.5 is gemeld zal de Bossche Broek in de toekomst worden 
gebruikt als wateropvanggebied bij overstroming van de Dommel. Inundatie kan een 
dramatische invloed hebben op regenwormen Aantallen en biomassa van 
regenwormen zijn na een inundatieperiode sterk gedaald (Zorn, 2004). Normaliter 
herstelt de regenwormenpopulatie zich na verloop van tijd. De frequentie en duur 
van inundatie hebben een grote invloed op de kans van herstel (Klok et al. 2006). De 
aanwezige vervuiling door zware metalen kan het herstel van de populatie na een 
periode van wateropvang vertragen (multistress). 
 
 
3.5.6 Conclusies 

Directe effecten 
Cadmiumgehalten in de boven- en ondergrond van deelgebied 1 kunnen bij de grutto 
tot nierschade leiden, echter gebaseerd op de berekende gehalten in regenwormen zal 
nierschade zich pas op late leeftijd uiten, bovendien heeft deelgebied 1 slechts een 
oppervlakte van 2.7 ha zodat we kunnen concluderen dat er geen noemenswaardige 
populatie-effecten op weidevogels zijn te verwachten. Van de andere deelgebieden in 
zowel de boven als ondergrond zijn geen vergiftiging effecten van cadmium op 
weidevogels te verwachten. 
 
Ook directe effecten van koper, lood en zink via het consumeren van regenwormen 
zal in Bossche Broek Noord geen noemenswaardig risico op weidevogels hebben. 
 
Indirecte effecten 
Koper kan tot een afname in de populatiegroei van regenwormen leiden. Dit effect is 
vooral sterk bij de hoge kopergehalten gemeten in de ondergrond van deelgebied 2. 
Als de bovengrond van deelgebied 2 wordt verwijderd mag worden verwacht dat een 
lagere populatiegroei van regenwormen tot een lagere voedselbeschikbaarheid voor 
weidevogels zal leiden. Omdat het oppervlak van deelgebied 2 echter slechts 0.9 ha is 
zal een negatief effect op de weidevogels niet groot zijn. 
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Dezelfde redenering geldt voor mogelijke effecten van lood en zink; er zijn risico’s 
als de bovengrond van deelgebied 2 wordt verwijderd, maar ook voor deze metalen 
zal het effect op de weidevogelpopulatie gering zijn aangezien het deelgebied slechts 
0.9 ha groot is. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Bij het milieukundig onderzoek in het natuurontwikkelingsgebied Bossche Broek 
Noord, op enkele locaties het zware metalen cadmium, koper, chroom, lood en zink 
met gehaltes boven de interventiewaarde aangetroffen. De risico’s van deze 
verontreinigingen zijn op vier aspecten beoordeeld: humane risico’s, risico’s voor 
grote grazers, risico’s voor het gebruik van maaisel als veevoer en risico’s voor 
vermivoren. Uit deze risicobeoordeling volgt: 
- dat voor deelgebied 1 er hoge maar acceptabele risico’s zijn van chroom in zowel 

de bovengrond als de ondergrond voor plaatsen waar kinderen spelen; 
- dat voor deelgebied 1 het maaisel niet aan de kwaliteitsnorm voor veevoer ten 

aanzien van cadmium voldoet; 
- dat de cadmiumgehalten in de boven- en ondergrond van deelgebied 1 bij de 

grutto pas op hoge leeftijd tot nierschade kunnen leiden, waarbij gezien het 
geringe oppervlak van deelgebied ten opzichte van het totale gebied er geen 
populatie-effecten ter verwachten zijn; 

- dat voor deelgebied 2 de blootstelling van kinderen aan lood de toelaatbare 
blootstelling overschrijdt voor plaatsen waar kinderen spelen, indien de 
bovengrond wordt verwijderd; 

- dat verwijdering van de bovengrond voor deelgebied 2 tengevolge van koper kan 
leiden tot een afname van populatie van regenwormen en daarmee tot een lagere 
voedselbeschikbaarheid voor weidevogels. Omdat het oppervlak van deelgebied 
2 gering is ten opzichte van het totale oppervlak worden er geen grote negatieve 
effecten op weidevogels verwacht; 

- dat er in geen van de deelgebieden risico’s van de zware metaalverontreinigingen 
voor grote grazers zijn. 

 
Uit bovenstaande blijkt dat er voor deelgebieden 1 en 2 onaanvaardbare risico’s 
kunnen optreden voor verschillende vormen van bodemgebruik. Om deze risico’s tot 
een aanvaard niveau te beperken zijn maatregelen noodzakelijk. Omdat ingrepen in 
het gebied tengevolge van de natuurontwikkelingsplannen niet of nauwelijks mogelijk 
zijn, zullen de voorgestelde maatregelen de vorm hebben van gebruiksbeperking. In 
onderstaande tabellen zijn weergegeven welke vormen van bodemgebruik voor elk 
deelgebied mogelijk zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de situatie waarbij de 
bovengrond aanwezig blijft en situatie waarbij de bovengrond verwijderd is. In deze 
tabellen is de volgende kleurcodering gebruikt: 
 
 
 

er zijn in dit deelgebied geen onaanvaardbare risico’s en het betreffende
bodemgebruik is hier mogelijk 

 
 

óf er zijn in dit deelgebied wel onaanvaardbare risico’s, maar geen 
maatregelen noodzakelijk, het betreffende bodemgebruik is mogelijk, 
óf er zijn geen onaanvaardbare risico’s maar wel maatregelen gewenst 
om dit bodemgebruik mogelijk te maken 

 
 

er zijn in dit deelgebied onaanvaardbare risico’s tengevolge van de 
aanwezige bodemverontreinigingen en derhalve is dit bodemgebruik
hier niet mogelijk 
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Tabel 15. Mogelijkheden voor bodemgebruik per deelgebied, indien bovengrond niet wordt verwijderd 

bodemgebruik deelgebied 1 deelgebied 2 deelgebied 3 
spelen door kinderen opm. 1 opm. 2  
openbaar groen/natuur    
hooiland (maaisel als veevoer)    
begrazing    
foerageergebied weidevogels opm. 3   
 

Tabel 16. Mogelijkheden voor bodemgebruik per deelgebied, indien bovengrond wél wordt verwijderd 

bodemgebruik deelgebied 1 deelgebied 2 deelgebied 3 
spelen door kinderen opm. 1   
openbaar groen/natuur    
hooiland (maaisel als veevoer)    
begrazing    
foerageergebied weidevogels opm. 3 opm. 3   
 
 
Opmerkingen 
1. Op basis van de gehaltes van chroom in de boven- en ondergrond, wordt een 

inname berekend van 88% c.q. 63% opzichte van de toelaatbare inname. Hierbij 
is geen rekening gehouden met de achtergrondblootstelling. Indien deze wordt 
meegenomen, wordt de toelaatbare inname mogelijk wel overschreden. 
Voorgesteld wordt dan ook om spelen door kinderen in deelgebied 1 niet 
mogelijk te maken. 

2. Voor deelgebied 2 geldt dat de verontreinigingen zich met name in de 
ondergrond bevinden. Indien de bovengrond niet verwijderd wordt dan vindt er 
in principe geen blootstelling plaats aan de verontreinigingen in de ondergrond. 
Echter, hierbij dient te worden opgemerkt dat de dikte van de niet-verontreinigde 
bovengrond relatief gering is, namelijk 30 cm. Dit is kleiner dan de dikte van een 
leeflaag, zoals die gehanteerd wordt bij bodemsaneringen. Daarom wordt 
voorgesteld om, indien deelgebied 2 gebruikt wordt of kan worden als een 
speelterrein, de niet-verontreinigde laag op te hogen tot een dikte van 1 meter 
(conform Circulaire Bodemsanering, VROM, 2006) 

3. De aangetroffen gehaltes van cadmium in de boven- en ondergrond van 
deelgebied 1 en van koper in de ondergrond van deelgebied 2 kunnen leiden tot 
effecten op weidevogels. Echter, vanwege het geringe oppervlak van beide 
deelgebieden ten opzichte van het totale gebied worden geen populatie-effecten 
verwachten. 
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Bijlage 1  Analysecertificaat vegetatie 

 

 


