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Info



Juridische kaders voor olivijntoepassing

Wet bodembescherming Wet milieubeheer

Besluit bodemkwaliteit Meststoffenwet Waterwet

Nikkel Chroom
duurzaam vormvast Diffusieproef emissiewaarde: mg/m2 mg/m2

vormvast 81 120
Bouwstof niet duurzaam vormvast
functie
>gew% Ca, Si, Al Nikkel Chroom

mg/kg ds mg/kg ds
niet vormvast Kolomproef emissiewaarde: 0.44 0.63

IBC

Bouwstof Meststof 
MgO meststof:  Nikkel    <  800 mg/kg

Chroom < 2000 mg/kg

JG-MKN Nikkel = 20 µg/lSubstraat
Samenstellingseis

bodemfunctie
(AC, wonen, industrie)



Juridische kaders voor olivijntoepassing

Als bouwstof voldoet zuiver olivijn
ruim aan de emissienorm

Wet bodembescherming

Besluit bodemkwaliteit

Bouwstof 



Juridische kaders voor olivijntoepassing

Wet bodembescherming Wet milieubeheer

Besluit bodemkwaliteit Meststoffenwet Waterwet

JG-MKN Nikkel = 20 µg/l

De Waterwet staat 2de-lijns 
beoordeling toe, waarbij de 
toxiciteit van nikkel afhankelijk
is van de omgevingscondities.



Bagger op de kant
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1. Effecten van chemische rijping op mobiliteit praktijkmetingen

2. Effecten van verwering van olivijn modelsimulatie



Bagger op de kant: praktijkmetingen
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Bij natuurlijke rijping wordt pH verlaagd, olivijn kan dit
bufferen. Emmissie van Ni uit olivijn is verwaarloosbaar
t.o.v. “natuurlijke emissie”. 



Berekening bijdrage Ni uit olivijn
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pH       clay      o.m.      Ni
- %         %       mg/kg

_______________________

- - - 3000

6.8       10        5        30

7.4        5         3         3

0 – 0.5 cm

25 cm

100 cm

Olivijn

Opgebrachte
grond

ondergrond



Aannamen

Olivijn verweert volledig binnen 1 jaar

Olivijn gedraagt zich als “grond”

Er wordt geen rekening gehouden met het pH verhogende effect 
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Aandeel Ni uit olivijn
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Streefwaarde
grondwater ondiep = 15 µ/l



Aandeel Ni uit olivijn (waterverzadigd)
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Normen
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Normen verspreiding grond en baggerspecie

Per 1 april 2009 vind voor nikkel geen toetsing meer aan de maximale waarde voor
de bodemkwaliteitsklasse wonen.

Maximale waarde bodemklasse Industrie: 100 mg/kg ds

Gehalte bodem
1 liter 

= 1.5 kg

10 cm



Conclusies

Toevoeging van olivijn aan de bodem kan binnen de gestelde norm 
worden uitgevoerd

Olivijn levert een zeer geringe bijdrage aan Ni mobilisatie t.o.v. 
chemische rijpingsprocessen

Er is wettelijke ruimte voor tweedelijns- risicobeoordeling
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