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Publiekssamenvatting 

Verkenning voor aanvullend onderzoek naar de toepassing van 
TGG te Perkpolder (Zeeland) 
 
Bij de aanleg van de Zeedijk in Perkpolder is Thermisch Gereinigde 
Grond (TGG) gebruikt. TGG is een mengsel van grond en andere 
materialen dat wordt verhit om organische verontreinigingen te 
verwijderen. Daarna kan de TGG opnieuw worden gebruikt. Het RIVM 
concludeerde in 2018 dat er nog verontreinigingen in het materiaal van 
de dijk zitten maar dat ze geen risico’s vormen voor de gezondheid. Wel 
constateerde het RIVM dat tijdens de aanleg van de dijk fijnstof kon 
verwaaien en tijdelijke klachten konden geven, zoals irritatie aan ogen 
en neus. 
 
In 2021 heeft Rijkswaterstaat (RWS) het RIVM gevraagd de situatie 
opnieuw te onderzoeken. Aanleiding is dat omwonenden in de buurt van 
de dijk nog steeds bezorgd zijn over hun gezondheid. Ook zijn er nieuwe 
meetgegevens over de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het 
oppervlaktewateren. 
 
Voordat het onderzoek van start gaat heeft het RIVM 
literatuuronderzoek gedaan en gesproken met omwonenden en lokale 
overheden (gemeenten, provincies en waterschappen). Hierdoor heeft 
het inzicht gekregen in de vragen, argumenten en percepties van de 
betrokkenen in de omgeving van Perkpolder. Met deze kennis kan het 
onderzoek beter bij de vragen aansluiten. Ook wordt duidelijk welke 
vragen buiten de deskundigheid van het RIVM vallen, en dus buiten het 
onderzoek. Een voorbeeld daarvan is de toekomstige ontwikkeling van 
de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. 
 
De meeste vragen van de betrokkenen gaan over de kwaliteit van het 
grond- en oppervlaktewater in de omgeving. Daarom gaat het RIVM 
onder meer uitzoeken of de kwaliteit van het zoete grondwater (de 
zoetwaterbel) dat vlak bij de dijk ligt risico’s veroorzaakt. Daarnaast 
wordt gekeken naar mogelijke risico’s doordat TGG door verwaaiing in 
de moestuinen is gekomen. Ook gaat het onderzoek in op vragen over 
mogelijke gezondheidseffecten van de verontreinigingen op de langere 
termijn. Tot slot stelt het RIVM voor om een belevingsonderzoek te doen 
onder omwonenden met als doel een bredere inventarisatie van de 
vragen, zorgen en behoeftes die er onder de omwonenden en gebruikers 
van de Perkpolder leven.  
 
Kernwoorden: Thermisch gereinigde grond, TGG, verkenning, Risico’s, 
gezondheid, ecologie 
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Synopsis 

Scoping  additional research on the application of Thermally 
cleaned soil in Perkpolder (Zeeland, Holland) 
 
Thermally-cleaned Soil (TGG) was used during the construction of the 
dike in Perkpolder (Zeeland). TGG is a mixture of soil and other 
materials that is heated to remove organic contaminants, after which 
the TGG can be re-used. RIVM concluded in 2018 that there are still 
contaminants in the material of the dike, but that they do not pose a 
health risk. RIVM did find that during the construction of the dike, fine 
dust could blow off and cause temporary complaints such as irritation to 
the eyes and nose. 
 
In 2021 Rijkswaterstaat (RWS) asked RIVM to re-examine the situation. 
The reason is that residents in the vicinity of the dike are still concerned 
about their health. There are also new measurement data on the quality 
of the soil, groundwater and surface waters.  
 
Before starting the study, RIVM conducted a literature study and spoke 
with local residents and local authorities (municipalities, provinces and 
water boards). As a result, it has gained insight into the questions, 
arguments and perceptions of those involved in the Perkpolder area. 
With this knowledge, the research can better address the questions still 
remaining. It also became clear which questions lie outside the expertise 
of RIVM, and therefore beyond the scope of the investigation. An 
example is the change in quality of groundwater and surface water over 
time. 
 
Most of the questions concern the quality of groundwater and surface 
water in the area. RIVM will therefore investigate, among other things, 
whether there are risks due to contamination of the fresh groundwater 
(the freshwater aquifer) located close to the dike. In addition,  possible 
risks due to TGG blowing into vegetable gardens will be assessed. Also, 
the research will address questions about possible long-term health 
effects from the contaminants. Finally, the RIVM proposes to further 
investigate the questions, concerns and needs of local residents and 
users of the Perkpolder area. 
 
Keywords: Thermally-cleaned soil, TGG, scope, risks, health, ecology 
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Samenvatting 

Bij de aanleg van de zeedijk in Perkpolder is Thermisch Gereinigde 
Grond (TGG) gebruikt. Thermisch gereinigde grond is een mengsel van 
verontreinigde grond en andere materialen die zijn verhit om zo 
verontreinigingen (bijvoorbeeld minerale olie en benzeen) te 
verbranden. Na verhitting blijven onbrandbare verontreinigingen in de 
TGG achter, met name anorganische zouten (zoals chloride en sulfaat) 
en metalen waaronder antimoon en molybdeen. De verontreinigingen 
die achterblijven moeten aan de wettelijke normen en regels voldoen.  
 
Op verzoek van Rijkswaterstaat (RWS) heeft het RIVM in de periode 
2017-2018 een risicobeoordeling uitgevoerd naar mogelijke risico’s voor 
gezondheid en voor het milieu (plant en dier) als gevolg van 
verontreinigingen die in de TGG in de zeedijk zijn achtergebleven. 
Hierbij is gebruik gemaakt van toentertijd beschikbare meetgegevens in 
bodem, grondwater en oppervlaktewater. Het RIVM concludeerde dat er 
nog verontreinigingen in het materiaal van de dijk zaten maar dat ze 
geen risico’s vormen voor de gezondheid. Wel constateerde het RIVM 
dat tijdens de aanleg van de dijk fijnstof kon verwaaien en (tijdelijke) 
klachten konden geven, zoals irritatie aan ogen en neus. Ook werd 
geconcludeerd dat er risico’s waren voor het milieu door de uitspoeling 
van  verontreinigingen in de TGG naar grond- en oppervlaktewater.  
 
Het onderzoek naar de dijk en de omgeving is in de jaren na afronding 
van het onderzoek van RIVM nog doorgegaan. RWS heeft het RIVM 
gevraagd de situatie opnieuw te beoordelen (anno 2021) omdat 
omwonenden in de buurt van de dijk nog vragen hebben over effecten 
op hun gezondheid en omdat er nieuwe informatie beschikbaar is.  
 
De aanleg van de zeedijk en een lokaal herontwikkelingsplan hebben 
geleid tot vragen en emoties bij de omwonenden, gebruikers van het 
gebied (zoals landbouwers en recreanten) en bestuurders in de 
omgeving van Perkpolder. Dit heeft ertoe geleid dat de resultaten uit het 
eerdere onderzoek door een aantal omwonenden en gebruikers ter 
discussie worden gesteld en dat er gewezen wordt op niet beantwoorde 
vragen en aandachtspunten die ontbreken in het eerdere onderzoek. 
Voor de uitvoering van onderzoek naar de situatie anno 2021, vindt het 
RIVM het belangrijk om rekening te houden met de vragen van 
omwonenden zodat recht kan worden gedaan aan de geuite zorgen. Het 
RIVM heeft daarom een verkenning uitgevoerd om inzicht te krijgen in 
de vragen, de argumenten en percepties van omwonenden, gebruikers 
en bestuurders in de omgeving van Perkpolder. De informatie kan 
worden gebruikt om het onderzoek zodanig uit te voeren dat aan de 
vragen en behoeften tegemoet wordt gekomen.  
 
Op basis van nieuwe informatie, gesprekken met omwonenden, GGD 
Zeeland en lokale overheden (RWS, gemeenten, provincies en 
waterschappen) heeft het RIVM een overzicht van aandachtspunten en 
vragen opgesteld. De genoemde aandachtspunten en vragen bestrijken 
een breed kennisgebied dat deels buiten de deskundigheid en 
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zeggenschap van het RIVM valt. Daarom wordt in deze rapportage ook 
aangegeven welke vragen geen onderdeel uitmaken van het 
aanvullende onderzoek.  
 
Het merendeel van de verzamelde vragen gaat over de kwaliteit van het 
grondwater en het oppervlaktewater als gevolg van mogelijke 
uitspoeling van verontreinigingen uit de TGG. Er zijn zorgen over de 
mogelijke beïnvloeding van de zoetwaterbel op korte afstand van de 
dijk. Dit zoete grondwater wordt onder andere gebruikt voor de 
beregening van landbouwpercelen. Ook de kwaliteit van de grond in 
moestuinen in de buurt van de dijk en de mogelijke gezondheidseffecten 
van verontreiniging op de langere termijn zijn genoemd als 
aandachtspunt. Voor alle onderdelen van het onderzoek geldt dat 
omwonenden betrokken willen worden. Hoe hier het beste invulling aan 
gegeven kan worden is onderdeel van de vervolgfase. 
 
Naast vragen die relevant zijn voor het onderzoek van het RIVM, zijn er 
ook vragen gesteld over aanverwante zaken zoals:  

• Toekomstige ontwikkelingen van de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater;  

• Watersysteem en werking kwelvoorziening; 
• Beoordeling en invloed van geotechnische eigenschappen dijk op 

uitloging; 
• Beoordeling kwaliteit grasmat/dijkbekleding; 
• Te nemen beheersmaatregelen ten aanzien van de dijk; 
• Impact van de (geplande) gebiedsontwikkelingen op de 

omwonenden in algemene zin.   
 
Het beoordelen van deze aspecten vallen buiten de deskundigheid of 
zeggenschap van het RIVM en vormen daarom geen direct onderdeel 
van het onderzoek. Wel staat vast dat een deel van deze aspecten een 
weerklank heeft op het onderzoek van RIVM. Waar dit het geval is zal 
RIVM deze adresseren zodat hier aandacht aan kan worden gegeven in 
andere onderzoeken.  
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1 Inleiding en vraagstelling 

1.1 Inleiding 
Bij de aanleg van de zeedijk in Perkpolder is Thermisch Gereinigde 
Grond (TGG) gebruikt in de kern van de dijk. Op verzoek van 
Rijkswaterstaat (RWS) heeft het RIVM in de periode 2017-2018 een 
risicobeoordeling uitgevoerd naar mogelijke gezondheidsrisico’s en 
ecologische risico’s als gevolg van deze toepassing. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de meetresultaten die toen ter beschikking waren om snel 
inzicht te krijgen of er sprake was van acute gezondheidsrisico’s of 
risico’s voor ecologie (plant en dier).  
 
De monitoring van de dijk en de directe omgeving is in de jaren daarna 
in opdracht van RWS doorgezet en door Deltares uitgevoerd. In het 
onderzoek  van Deltares werd naast een geotechnische analyse ook een 
milieuchemische analyse uitgevoerd van de leeflaag bovenop de TGG, de 
TGG zelf, het grondwater en het oppervlaktewater. In 2019 heeft 
Deltares de eindrapportage van het onderzoek opgeleverd (van der Star 
et al. 2019). Hierin is naast een rapportage van de geotechnische en 
milieuchemische analyse, ook een vergelijking gemaakt van de normen 
en de kwaliteit van TGG en het grondwater. Een duiding van de 
uitkomsten in relatie tot mogelijke gezondheids- of ecologische risico’s 
heeft daarbij (nog) niet plaatsgevonden. 
 

1.2 Vraagstelling en verkenning 
1.2.1 Vraagstelling 

In 2021 heeft RWS het RIVM gevraagd om de situatie in Perkpolder 
opnieuw te beoordelen en duiding te geven aan de aanwezigheid van 
mogelijke gezondheidsrisico’s of risico’s voor de ecologie. In het verzoek 
van RWS zijn de volgende onderzoeksaspecten genoemd:  

• de chemische kwaliteit van de leeflaag op de dijk en de mogelijke 
risico’s voor de mens, ecologie en vee;  

• de kwaliteit van het grondwater en de mogelijke risico’s voor de 
mens en ecologie; 
o het grondwater direct onder en naast de dijk; 
o het grondwater op grotere afstand in de weilanden;  

• de kwaliteit van het oppervlaktewater en de mogelijke risico’s 
voor de mens, ecologie en huisdier (hond);  

• het gebruik van oppervlaktewater en/of grondwater voor 
veedrenking en beregening van de naastgelegen weilanden en de 
daarmee samenhangende risico’s. 

 
De aanleg van de zeedijk en een lokaal herontwikkelingsplan hebben 
vragen en emoties losgemaakt bij de omwonenden, gebruikers (zoals 
landbouwers en recreanten) en bestuurders in de omgeving van 
Perkpolder. Dit heeft ertoe geleid dat de resultaten uit eerder onderzoek 
van zowel Deltares als RIVM door omwonenden en gebruikers ter 
discussie worden gesteld en dat er gewezen wordt op lacunes in het 
eerdere onderzoek.  
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Een risicobeoordeling van slechts de bestaande situatie zonder daarbij 
rekening te houden met eventuele lacunes, of vragen van de diverse 
stakeholders zou onvoldoende recht doen aan de geuite zorgen van 
bewoners, gebruikers en bestuurders. Het RIVM heeft daarom een 
verkenning uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over welke specifieke 
aandachtspunten in een onderzoek geadresseerd moeten worden. Deze 
rapportage beschrijft de uitkomsten van deze verkenning.  
 

1.2.2 Verkenning 
De verkenning dient allereerst om inzicht te krijgen in de zorgen, de 
argumenten en percepties van de diverse stakeholders, en het 
krachtenveld waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd.  
De verkenning geeft daarmee op voorhand geen antwoord op de vragen 
en zorgen die zijn opgehaald maar geeft hiervan een inventarisatie. Met 
de informatie uit de verkenning kan het onderzoek zodanig worden 
ingericht dat aan de vragen en behoeften van de diverse stakeholders 
optimaal tegemoet wordt gekomen.  
 
De verkenning zal een overzicht geven van:  

• Beschikbare onderzoeken en meetdata van grondwater, 
oppervlaktewater, TGG en bodem (de leeflaag); 

• Geplande onderzoeken en te verwachten meetdata uit 
toekomstige monitoring van grondwater, oppervlaktewater en 
bodem; 

• De specifieke aandachtspunten voor het onderzoek, zoals 
bezwaren van stakeholders en mogelijke lacunes in het eerdere 
onderzoek; 

• Welke informatie aanvullend nodig is om de geïdentificeerde 
aandachtspunten te kunnen adresseren en hoe deze informatie 
verkregen kan worden; 

• Welke expertise noodzakelijk is om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden. 

 
Deze verkenning zal tevens een aanzet geven voor het onderzoek naar 
de situatie in Perkpolder anno 2021. Tegelijkertijd met de uitvoering van 
deze verkenning, lopen er ook andere onderzoeken en activiteiten en de 
ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Deze rapportage beschrijft dan 
ook de stand van zaken tot medio mei 2021.   
 

1.2.3 Uitwerking 
De verkenning valt in te delen in de volgende drie hoofdthema’s: 

1. De beschikbaarheid van data; 
2. Specifieke aandachtspunten en lacunes uit eerdere onderzoeken; 
3. (Toekomstige) handelingsopties en beheersmaatregelen. 
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Voor punten 1 en 2 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
1. Data 

a. Screening van de volgende documenten ter verkenning 
beschikbare data: 
i. Nulmeting grondwater Perkpolder (Buma, 2014); 
ii. Technisch advies gebruik TGG in Dijk (Kraaiienbrink, 2014); 
iii. Metingen grondwatersysteem Perkpolder en werking 

kwelvoorziening (De Louw et al. 2016); 
iv. Verkennend onderzoek naar TGG Perkpolder (Post et al. 

2016); 
v. Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde 

grond in Perkpolder (Brand et al. 2018); 
vi. Onderzoek naar effecten aanwezigheid van TGG in dijken van 

de Perkpolder (eindrapportage) en bijlagen (Van der Star et 
al. 2019); 

vii. Jaarrapportage 2020 inclusief aanvullend onderzoek kwaliteit 
leeflaag deelgebied veerhaven door Deltares (Van der Star et 
al. 2021); 

viii. Verslag van een voorlopig deskundigenonderzoek naar het 
toepassen van thermisch gereinigde grond in een zeedijk in 
de Perkpolder (Edelman, 2021); 

ix. Ex ante evaluatie plan van aanpak vervolgmonitoring 
Perkpolder (Van der Star et al. 2020a); 

x. Screening Beoordeling onderzoek en aanbevelingen TGG dijk 
Perkpolder door Tauw (Rutten et al. 2020); 

b. Gesprek Deltares over uitgevoerd en toekomstig onderzoek. 
 

2. Specifieke aandachtspunten/lacunes eerder onderzoek 
a) Screening van de volgende documenten ter verkenning specifieke 

aandachtspunten/lacunes onderzoek: 
i. Verzoek voorlopig Deskundigenbericht door Hörchner 

advocaten (Hörchner, 2019a) en verweerschriften RWS 
(Winterink, 2020) en gemeente Hulst (IJdema, 2020); 

ii. Beschikking d.d. 06-10-2020 inzake C/02/366329/HA RK 
19-283 door Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Thielen, 
2020); 

iii. Verslag van een voorlopig deskundigenonderzoek naar het 
toepassen van thermisch gereinigde grond in een zeedijk in 
de Perkpolder (Edelman, 2021); 

iv. Beoordeling onderzoek en aanbevelingen TGG dijk 
Perkpolder door Tauw (Rutten et al. 2020); 

v. Brief verzoek tot rectificatie RIVM rapportage 2018-0063 
door Hörchner advocaten (Hörchner, 2019b); 

b) Locatiebezoek ten behoeve van: 
i. Situatieverkenning dijk ter beoordeling mogelijke 

aandachtspunten en blootstellingsroutes; 
c) Bewonersavond omwonenden regio Perkpolder; 
d) Contact met GGD over geuite zorgen door omwonenden en of 

gebruikers; 
e) Gesprek met lokale overheden, Waterschap Scheldestromen, 

Provincie Zeeland, Gemeente Hulst en Rijkswaterstaat. 
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1.3 Resume: wat is thermisch gereinigde grond?  
Thermisch gereinigde grond ontstaat door verontreinigde grond en 
verschillende mengstoffen zoals teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in 
een draaiende metalen trommel onder hoge temperatuur  
(circa 500 °C) te verhitten. Tijdens de thermische behandeling worden 
uitsluitend vluchtige organische verbindingen (zoals bijvoorbeeld 
minerale olie en BTEX) verwijderd door verbranding. Ook enkele 
anorganische verontreinigingen zoals kwik en kwikverbindingen kunnen 
door de thermische behandeling verdampen of ontleden zoals cyaniden 
(chemisch uit elkaar vallen). Verontreinigingen met metalen en zouten 
worden door de thermische behandeling niet verwijderd en blijven in het 
eindproduct achter. Behalve verontreinigingen worden ook alle 
organische stof en bodemorganismen in de bodem verbrand. Wat 
overblijft is een in hoofdzaak minerale grondstof waar planten en nieuw 
bodemleven niet of nauwelijks groeien. Door de verbrandingsresten van 
de organische verontreinigingen krijgt het materiaal een zwarte kleur. 
Ook heeft TGG door de achterblijvende calciumzouten een hoge pH van 
9-11,5. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de eerder uitgevoerd 
onderzoek naar de dijk in Perkpolder en beschikbare rapportages. Ook 
wordt een overzicht gegeven van de lopende en toekomstige 
onderzoeken voor zover deze bij het schrijven van deze rapportage 
bekend waren (medio mei 2021). In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van 
de ter beschikking gestelde literatuur een verkenning uitgevoerd om 
relevante vragen en kennislacunes in beeld te brengen. Ook worden de 
uitkomsten van gesprekken met de GGD Zeeland, de gemeente Hulst, 
Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en de 
uitkomsten van een bewonersavond beschreven. Op basis hiervan 
worden onderzoeksvragen opgesteld. In hoofdstuk 4 wordt beschreven 
welke onderwerpen in aanmerking komen voor het onderzoek door het 
RIVM.   
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2 Beschikbaar en toekomstig onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de beschikbare meetgegevens en onderzoeken 
kort beschreven. Het doel van deze literatuurscreening is om te bepalen 
welke informatie beschikbaar is en of deze relevant is voor het 
onderzoek 2021. De voornaamste resultaten en conclusies zoals 
hieronder beschreven zijn overgenomen uit de desbetreffende 
onderzoeken zonder verdere duiding te geven omdat dit in het kader 
van een deze verkenning nog niet aan de orde is. Het betreft de 
volgende onderzoeken (in chronologische volgorde): 

1. 2014: Nulmeting grondwater Perkpolder (Deltares); 
2. 2014: Technisch advies gebruik TGG in Dijk (Deltares); 
3. 2016: Metingen grondwatersysteem Perkpolder en werking 

kwelvoorziening (Deltares); 
4. 2016: Verkennend onderzoek naar TGG Perkpolder (Deltares); 
5. 2018: Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch 

gereinigde grond in Perkpolder (RIVM); 
6. 2019: Onderzoek naar effecten aanwezigheid van TGG in dijken 

van de Perkpolder (Deltares); 
7. 2020: Beoordeling Onderzoek en Aanbevelingen TGG dijk 

Perkpolder (Tauw); 
8. 2021: Jaarrapportage monitoring 2020 incl. onderzoek leeflaag 

(Deltares); 
9. 2021: Verslag van een voorlopig deskundigenonderzoek naar het 

toepassen van thermisch gereinigde grond in een zeedijk in de 
Perkpolder (Bodemkundig Adviesbureau Edelman). 

 
2.1 Beschikbaar onderzoek 
2.1.1 Nulmeting grondwater Perkpolder (Deltares, 2014)  

In het kader van de gebiedsontwikkeling Perkpolder is een 
getijdengebied ingericht in de Oostelijke Perkpolder waarbij de zeedijk 
binnenwaarts is verplaatst. Ook is er een kwelvoorziening aangebracht. 
Op 25 juni 2015 is de dijk doorgestoken en is het getijdegebied in 
werking getreden. Om mogelijke effecten in het grondwater te kunnen 
vastleggen, heeft Deltares een nulmeting uitgevoerd in de periode 2011-
2014. Het doel van deze nulmeting is het in beeld brengen van het 
grondwatersysteem vóór de ontwikkeling van het getijdegebied in 2015. 
Hierbij ging de aandacht uit naar de (1) dieptes van zoet, brak en zout 
grondwater, (2) stijghoogten en (3) freatische grondwaterstanden.  
Deltares concludeert dat “er tijdens de meetperiode van de nulmeting 
geen trends in de stijghoogte of grondwaterstand zijn waargenomen. De 
stijghoogte- en grondwaterstandsverlopen in het gebied vertonen een 
grote ruimtelijke gelijkenis, als gevolg van een dik, fijn zandig 
watervoerend pakket en het ontbreken van duidelijke aaneengesloten 
klei- en veenlagen. De gemiddelde stijghoogte is circa NAP -0,3 m. Er is 
een landinwaartse uitdoving van het getij van de Westerschelde, van 4,5 
m naar minder dan 0,1 m in Noordstraat. Verder verwacht Deltares dat 
bij een structurele en significante afname van de zoetwaterbel deze 
eenduidig kan worden vastgesteld en onderscheiden van natuurlijke 
‘achtergrond’ fluctuaties”. De meetresultaten tot december 2013 zijn 
gerapporteerd in Buma (2014). 
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2.1.2 Technisch advies gebruik TGG in Dijk (Deltares, 2014) 
In 2014 heeft Deltares in opdracht van de Dienst Landelijk gebied 
(Ministerie van Economische Zaken) een verkennend onderzoek gedaan 
naar de toepassing van TGG in dijklichamen. Het doel van dit onderzoek 
was om meer zekerheid te krijgen ten aanzien van de eigenschappen 
van het materiaal en de toepassingsmogelijkheden als kernmateriaal in 
een dijklichaam ter vervanging van normaliter toegepaste materialen 
zand en klei. Het onderzoek beperkte zich tot de fysische eigenschappen 
van TGG en is gebaseerd op een selecte literatuurstudie van zes 
bronnen. De milieuchemische kwaliteit van de TGG of de mogelijke 
effecten hiervan op de omgeving is door Deltares niet nader onderzocht. 
In het verkennend onderzoek adviseert Deltares om de TGG niet toe te 
passen als kernmateriaal in een dijklichaam zonder nader onderzoek uit 
te voeren naar de fysische eigenschappen van het materiaal. Volgens 
Deltares bestonden er nog te veel onzekerheden over de fysische 
geschiktheid van het materiaal voor gebruik in een dijklichaam. De 
volledige uitkomsten zijn gerapporteerd in Kraaijenbrink (2014).  
 

2.1.3 Metingen grondwatersysteem Perkpolder en werking kwelvoorziening 
(Deltares, 2016) 
In 2014 en 2015 heeft Deltares in opdracht van RWS het grondwater en 
de kwelvoorziening gemonitord om de werking hiervan in de gaten te 
houden, om effecten te kunnen volgen (eventueel negatieve effecten op 
tijd te signaleren) en zodat de kwelvoorziening kon worden ingeregeld. 
In de rapportage van De Louw et al. (2016) worden hiervan de 
resultaten gepresenteerd en worden de eerste inzichten in de werking 
en inregeling van de kwelvoorziening besproken. In de rapportage wordt 
geconcludeerd dat: “de effecten van het nieuwe getijdegebied zich 
duidelijk manifesteren in de stijghoogte op de rand van het 
landbouwgebied (ter hoogte van de kwelvoorziening) en voor enkele 
meetpunten in het landbouwgebied op korte afstand van het 
getijdegebied (< 100 m). Er zijn nog geen veranderingen waargenomen 
in het zoet-zout grensvlak als gevolg van de het nieuwe getijdegebied. 
En de metingen van de stijghoogte tonen aan dat de kwelvoorziening 
goed werkt” (De Louw et al. 2016).  
 

2.1.4 Verkennend onderzoek naar TGG Perkpolder (Deltares, 2016) 
In 2015 heeft Deltares in opdracht van RWS een verkennend onderzoek 
verricht naar de TGG in Perkpolder om de constructieve eigenschappen 
van de aangelegde dijk te controleren. In dit onderzoek zijn de fysische 
en geochemische eigenschappen van TGG onderzocht en is er gekeken 
naar de mogelijkheden en risico’s van toepassing van TGG in 
waterkeringen. Hiervoor zijn monsters genomen van de TGG in 
Perkpolder en zijn onder andere de fysische eigenschappen bepaald, 
zoals de doorlatendheid, korrelverdeling en dichtheid. Ook is gekeken 
naar de geochemische eigenschappen zoals interactie met zoet en zout 
water en de zuur-base verhouding. Er is geen onderzoek gedaan naar de 
chemische samenstelling of uitloging van verontreinigingen uit de TGG. 
Het onderzoek uit 2015 vormde het startpunt voor het onderzoek dat 
Deltares over de periode 2017 – 2019 zou uitvoeren (zie paragraaf 
2.1.6). De volledige uitkomsten zijn gerapporteerd in Post et al. (2016). 
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2.1.5 Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in 
Perkpolder (Zeeland) (RIVM, 2018)  
In de periode 2017- begin 2018 heeft het RIVM in opdracht van RWS 
onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van direct omwonenden 
van de zeedijk door contact met de TGG en de verontreinigingen daarin, 
tijdens en na het aanleggen van de dijk. Ook zijn de effecten op de 
omgeving (bodem, grond- en oppervlaktewater) beoordeeld door de 
chemische samenstelling van de toegepaste TGG te vergelijken met 
normstelling en risicogrenzen voor mens, ecologie en vee. Tot slot is er 
een overzicht gegeven van relevante wet- en regelgeving voor de 
toepassing van TGG. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 
tussentijdse meetresultaten afkomstig van een drietal meetrondes uit 
het in paragraaf 2.1.6 beschreven onderzoek van Deltares. De volledige 
risicobeoordeling is gerapporteerd in Brand et al. (2018). 
 

2.1.6 Onderzoek naar effecten aanwezigheid van TGG in dijken van de 
Perkpolder (Eindrapportage) (Van der Star, 2019) 
In de periode 2017-2019 heeft Deltares onderzoek uitgevoerd naar de 
geotechnische eigenschappen van TGG met als hoofdvraag “voldoet de 
TGG als constructiemateriaal”. Ook zijn de milieu-hygiënische effecten 
beoordeeld met als hoofdvraag “spoelen er stoffen uit naar de 
omgeving”. Hiertoe zijn monsters genomen van de TGG, de leeflaag, het 
grondwater onder en naast de dijk (inclusief het buitendijkse gebied) en 
het oppervlaktewater in de kwelsloot. Het grondwater, de kwelsloot en 
het buitendijkse gebied zijn gedurende de onderzoekperiode meermalig 
onderzocht. Ook is de geohydrologie in het gebied beschreven. 
Vooralsnog geeft deze rapportage het meest uitgebreide overzicht van 
de chemische kwaliteit in de diverse milieucompartimenten. De 
monitoring van grond- en oppervlaktewater wordt doorgezet tot 2023 
(zie paragraaf 2.1.8). De volledige uitkomsten zijn gerapporteerd in Van 
der Star et al. (2019). 
 

2.1.7 Beoordeling onderzoek en aanbevelingen TGG dijk Perkpolder (Tauw, 
2020) 
In opdracht van de provincie Zeeland heeft Tauw de onderzoeken van 
Deltares en RIVM zoals gerapporteerd in Van der Star et al. (2019) en 
Brand et al. (2018) beoordeeld. In de beoordeling gaat Tauw in op de 
volgende onderdelen: geohydrologische aspecten (zoals bodemopbouw, 
grondwaterstroming en functionering kwelscherm/sloot), 
milieutechnische aspecten (zoals kwaliteit TGG, grondwater en 
oppervlaktewater) en de risicobeoordeling. Er zijn door Tauw geen 
aanvullende metingen of modelleringen uitgevoerd en ook is er geen 
beoordeling gegeven over stabiliteit van de dijk. 
Tauw concludeert enkele onvolkomenheden ten aanzien van de eerdere 
onderzoeken zoals het uitblijven van moestuinonderzoek bij de 
risicobeoordeling en onduidelijkheden over het wel of niet aanwezig zijn 
van een kleilaag over de gehele lengte van de dijk. Verder adviseert 
Tauw om “de onvolkomenheden duidelijker te laten benoemen en aan 
de hand van de hiervoor gedane aanbevelingen een totaaloverweging te 
maken”. De volledige uitkomsten zijn gerapporteerd in Rutten et al. 
(2020). 
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2.1.8 Monitoring Perkpolder. Jaarrapportage 2020 (Deltares, 2021)  
Als voortzetting van het in 2019 afgeronde “Onderzoek naar effecten 
van TGG in dijken van Perkpolder” worden het grondwater en 
oppervlaktewater naast en onder de dijk drie keer per jaar gemonitord 
in opdracht van RWS. Ook wordt eenmaal per jaar de waterbodem van 
de kwelsloot en de grasmat op de dijk geïnspecteerd. De uitkomsten van 
de monitoring worden door Deltares jaarlijks gerapporteerd. Deze 
monitoring loopt door tot tenminste 2023. In de jaarrapportage voor 
2020 worden ook de volgende eenmalige aanvullende onderzoeken 
gerapporteerd: milieukundig onderzoek leeflaag van het dijkgedeelte in 
de voormalige veerhaven, nadere analyse aanwezigheid kleilaag onder 
de dijk, analyse afstroming kwelsloot na aantreffen verhoogde bromide-
chloride-verhouding in kwelsloot en onderzoek naar zoutsporen op het 
fietspad. Ten aanzien van de reguliere monitoring van de milieukwaliteit 
concludeert Deltares dat: “Het reguliere onderzoek bevestigt het beeld 
van 2018 wat betreft stoffen waarvoor bijzondere aandacht moet zijn 
(bromide, arseen, vanadium, molybdeen). De waardes lijken verhoogd 
in 2020, maar alleen een langere meetreeks zal kunnen aantonen of hier 
sprake is van een trendbreuk. De hoogste concentratie komen voor in 
het gebied direct onder de TGG, of direct naast de kwelsloot (aan de 
dijkzijde). In het diepere grondwater is geen effect van de TGG waar te 
nemen. In de kwelsloot is dat effect wel waar te nemen, maar wordt de 
waterkwaliteit voornamelijk beïnvloed door het bovenstrooms gelegen 
Westelijke Perkpolder, en het uittredende water bij de kwelvoorziening”. 
De volledige uitkomsten zijn gerapporteerd in Van der Star et al. (2021) 
 

2.1.9 Verslag van een voorlopig deskundigenonderzoek naar het toepassen 
van thermisch gereinigde grond in een zeedijk in de Perkpolder 
(Edelman, 2021) 
Op 6 oktober heeft de Rechtbank Zeeland- West-Brabant een 
beschikking afgegeven voor een voorlopig deskundige onderzoek naar 
de toepassing van TGG in de zeedijk in Perkpolder. In het 
conceptverslag worden de vragen zoals gesteld in de beschikking 
individueel beantwoord. Hiertoe wordt in het verslag eerst een schets 
gegeven van: 1) het  thermisch reinigen van grond en asfaltgranulaat, 
2) de wet- en regelgeving rond het reinigen en het toepassen van 
verontreinigde grond en 3) enkele karakteristieken van de aangelegde 
zeedijk. Het verslag legt de nadruk op de reiniging van grond en TAG. 
Eén van de voornaamste conclusies is dat TGG meer weg heeft van 
gereinigde TAG, dan gereinigde grond. Ook wordt gesteld dat de vliegas 
in TAG voor reiniging niet is verwijderd en dat de TGG daarmee strijdig 
is met het reinigingsprotocol en niet had mogen worden toegepast. 
Voorts geeft het verslag een reactie op de reeds uitgevoerde 
onderzoeken door Deltares, RIVM en Tauw, waarbij vooral wordt 
gewezen op de bemonsteringsstrategie van de dijk. Edelman 
concludeert dat de dijk onvoldoende is onderzocht. Hierbij wordt 
gerefereerd aan het partijonderzoek zoals dit is uitgevoerd bij de 
Westdijk in Bunschoten waarbij eveneens TGG is toegepast. Het 
volledige verslag wordt beschreven in Edelman (2021). 
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2.2 Gepland en lopend onderzoek 
2.2.1 Monitoringsstrategie 2020-2023 (Deltares) 

Om de effecten van uitloging uit de TGG en het verkittingsgedrag ook 
voor de langere periode te kunnen volgen heeft Deltares een plan van 
aanpak opgesteld met een monitoringsstrategie. Dit plan beslaat de 
monitoring tot en met 2023, waarna een besluit wordt genomen over 
het voortzetten van de monitoring. In dit plan van aanpak worden de 
volgende onderdelen geadresseerd:  

• Het monitoren van de effecten van TGG op ondiep en diep 
grondwater; 

• Het monitoren van de effecten van TGG op oppervlaktewater 
(kwelsloot en zeewater); 

• Het vaststellen van de chemische processen en interactie tussen 
de kwelsloot en de waterbodem; 

• Vaststellen in hoeverre er sprake is van verkitting van de TGG; 
• Het vaststellen van de kwaliteit van de grasmat op de dijk en 

Spurway totaal analyse1; 
• Het vaststellen in hoeverre op basis van de gemeten effecten er 

maatregelen getroffen moeten worden; 
• Het vaststellen in een regelput van het kwelscherm of er stoffen 

mogelijk uitgelogen via het diepe grondwater onder de kwelsloot 
door. 

 
Per jaar worden het grondwater en het oppervlaktewater driemaal op 
verschillende locaties bemonsterd. De waterbodem van de kwelsloot 
wordt eenmaal per jaar bemonsterd op drie verschillende locaties en het 
verkittingsgedrag wordt éénmaal onderzocht in 20222. In het 
monitoringsplan is ook aangeven op welk stoffenpakket de verschillende 
compartimenten bemonsterd worden. Per jaar wordt een rapportage van 
de monitoring opgeleverd (inclusief veldopnames, bemonsterings- en 
chemische analysestaten) en in 2023 volgt er een eindrapportage met 
alle meetgegevens tussen 2018-2023. Ook worden de meetgegevens 
opgenomen in een nog nader uit te werken database.  
 
Indien daar aanleiding toe is, wordt de monitoringsstrategie tussentijds 
aangepast. Zo is tijdens het schrijven van deze rapportage besloten om 
het ‘Weeltje’ ten zuiden van de dijk mee te nemen vanwege geuite 
zorgen van omwonenden over verkleuring en geur van het water. 
Tevens worden een zestal meetpunten in het benedenstroomse 
oppervlaktewater richting natuurgebied ‘de Vogel’ aan de monitoring 
toegevoegd om een mogelijke verspreiding van verontreinigingen uit de 
kwelsloot naar overige oppervlaktewater te kunnen monitoren. Tot slot 
worden er een aantal aanvullende meetpunten in het grondwater 
geplaatst en worden een aantal onttrekkingsbronnen bemonsterd om 
een mogelijke beïnvloeding van de zoetwaterbel te onderzoeken en te 
monitoren. 
  

 
1 Een analyse van de beschikbaarheid van voedingselementen in het wortelmilieu die ook wordt toepast in de 
landbouw. 
2 Planning op het moment van schrijven van deze rapportage 
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2.2.2 Beheersmaatregelenonderzoek (2021) 
Als onderdeel van de invulling van de zorgplicht laat RWS door Royal 
HaskoningDHV (RHDHV) een verkenning uitvoeren van mogelijke 
beheersmaatregelen voor de dijk. Beheersmaatregelen zijn handelingen 
die genomen worden om eventuele effecten van de TGG of de 
verontreinigingen daarin op de omgeving weg te nemen of beheersbaar 
te maken. Maatregelen kunnen variëren van beperkt ingrijpen om 
risico’s weg te nemen tot het volledig verwijderen van de TGG in de dijk. 
In een quickscan worden verschillende varianten verkend. Uit deze 
varianten worden een aantal voorkeursvarianten geselecteerd en nader 
uitgewerkt. Hierbij wordt een technische verkenning uitgevoerd naar de 
haalbaarheid en de bijbehorende kosten versus de behaalde 
gezondheids- en milieuwinst. Het gaat hierbij om aspecten als:  

• Het effect van de maatregel op bodem, grond- en 
oppervlaktewater; 

• Stikstofbelasting werkzaamheden incl. transport van de TGG naar 
de nieuwe bestemming en aanvoer van nieuwe materialen;  

• Mogelijkheden van afvoeren en herbestemmen van de TGG; 
• Arborisico’s werkzaamheden; 
• Omgevingshinder; 
• Politieke/omgevingsgevoeligheid; 
• Risico’s ecologie en volksgezondheid; 
• Voldoen aan de juridische kaders van de Wet bodembescherming 

(Wbb), het besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Wet Milieubeheer 
(Wm); 

• Effect op de hoogwaterveiligheid; 
• Integrale Kosten. 

 
Het RIVM is gevraagd door RWS om de effecten die de 
voorkeursvarianten kunnen hebben op mens en milieu te duiden, nadat 
deze inhoudelijk zijn uitgewerkt door RHDHV.  
 

2.2.3 Moestuinonderzoek  
Vanuit de omgeving en de gemeente Hulst zijn zorgen geuit over 
mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van het inwaaien van TGG in de 
moestuinen tijdens de werkzaamheden van de dijk (zie ook paragraaf 
3.1.2). Daarom heeft RWS besloten om uit voorzorg aanvullend 
onderzoek te laten doen in een aantal moestuinen en agrarische 
percelen in de nabijheid van de dijk. Voorafgaand aan de bemonstering 
ontvangen bewoners een vragenlijst waarin het beheer van de moestuin 
wordt uitgevraagd. Na een verkennend veldbezoek volgt de 
bemonstering van de tuinen. Het onderzoek is gestart in mei 2021 en 
wordt door RHDHV uitgevoerd. Het RIVM is door RWS gevraagd om de 
uitkomsten van het onderzoek te beoordelen op mogelijke 
gezondheidsrisico’s.  
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3 Verkenning onderzoeksvragen 

Om onderzoeksvragen en kennislacunes voor het onderzoek te 
identificeren zijn de volgende documenten geraadpleegd:  

1. Verzoek voorlopig Deskundigenbericht door Hörchner advocaten 
(Hörchner, 2019a) en verweerschriften RWS (Winterink, 2020) 
en gemeente Hulst (IJdema, 2020); 

2. Beschikking d.d. 06-10-2020 inzake C/02/366329/HA RK 19-283 
door Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Thielen, 2020); 

3. Verslag van een voorlopig deskundigenonderzoek naar het 
toepassen van thermisch gereinigde grond in een zeedijk in de 
Perkpolder (Edelman, 2021); 

4. Beoordeling onderzoek en aanbevelingen TGG dijk Perkpolder 
door Tauw (Rutten et al, 2020); 

5. Brief verzoek tot rectificatie RIVM rapportage 2018-0063 door 
Hörchner advocaten (Hörchner, 2019b). 

 
Ook is er een locatiebezoek afgelegd, zijn er gesprekken gevoerd met 
lokale overheden, RWS en de GGD en is een bewonersavond 
georganiseerd waarin omwonenden van Perkpolder hun zorgen en 
aandachtspunten voor het onderzoek konden delen met het RIVM.  
 
Uit de geraadpleegde literatuur en gesprekken met bewoners en 
overheden is een aantal terugkerende thema’s te identificeren. Het gaat 
hierbij op hoofdlijnen om: 

• Omvang en verspreiding verontreiniging; 
• Risico’s voor mens en milieu; 
• Wet- en regelgeving; 
• Werking watersysteem/kwelvoorziening; 
• Kwaliteit leeflaag; 
• Constructie dijk; 
• Rol- en taakverdeling. 

 
In de hierna volgende paragrafen worden per thema de vragen en 
zorgen  voor verder onderzoek verkend. De vragen  bestrijken een 
breed kennisgebied dat deels buiten de deskundigheid en bevoegdheid  
van het RIVM valt. In hoofdstuk vier is daarom aangegeven welk deel 
van de onderzoeksvragen door het RIVM kan worden opgepakt.  
 

3.1 Resultaten screening literatuur op specifieke 
aandachtspunten/lacunes eerder onderzoek 

3.1.1 Omvang en verspreiding verontreiniging 
Ten aanzien van de omvang van de verontreiniging worden diverse 
vragen gesteld over het niet of onvoldoende bemonsteren van: 
(delen van) de dijk, de leeflaag, het grondwater en oppervlaktewater. 
Hiertoe zijn meerdere vragen voorgelegd in het deskundigenverzoek van 
Hörchner advocaten. Het gaat bijvoorbeeld om de leeflaag ter hoogte 
van de veerhaven, de grondwaterkwaliteit van de zoetwaterbel en de 
delen van de dijk waar in de leeflaag de interventiewaarde wordt 
overschreden. Ook de snelheid waarin verschillende verontreinigingen 
zich in grondwater verplaatsen voordat zij een receptor (het te 
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beschermen object zoals bijvoorbeeld de kwelsloot, het nabij gelegen 
natuurgebied of de zoetwaterbel) bereiken, speelt hierbij een rol. In de 
second opinion van Tauw wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van 
het sediment in de kwelsloot en de invloed die het sediment kan hebben 
op de kwaliteit van het oppervlaktewater.  
 
Op basis van de geraadpleegde documenten kunnen de volgende 
additionele onderzoeksvragen worden gesteld:  

1. Tot welke afstand kunnen verontreinigingen uit de TGG de 
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater beïnvloeden, en over 
welke periode?  

2. Kan er verontreiniging plaatsvinden van het watersysteem de 
‘Kop van Hontenisse’ en het natuurgebied ‘de Vogel’ die in 
verbinding staan met de kwelsloot voordat het water wordt 
uitgeslagen op de Westerschelde bij gemaal Campen? 

3. Kan er verontreiniging plaatsvinden van de zoetgrondwaterbel als 
gevolg van uitloging van stoffen uit de TGG? 

4. Wat is de kwaliteit van het sediment in de kwelsloot en welke 
invloed heeft dit op de kwaliteit van het oppervlaktewater?   

5. Kan door capillaire werking de leeflaag op de TGG verontreinigd 
raken?  

 
3.1.2 Risico’s gezondheid en milieu 

In het RIVM onderzoek zijn de risico’s voor omwonenden tijdens en na 
afronding van de werkzaamheden onderzocht. Hierbij lag de focus op 
blootstelling bij de dijk en de mensen thuis. Consumptie uit eigen 
(moes)tuin is destijds uitgesloten omdat door omwonenden is 
aangegeven dat zij hiermee gestopt waren. In de second opinion van 
Tauw wordt dit als aandachtspunt genoemd voor een vervolgonderzoek. 
Ook bij omwonenden en de gemeenten zijn hierover vragen gesteld en 
zorgen uitgesproken.  
 
Na afronding van het RIVM onderzoek in 2018 is de monitoring van de 
omgeving van de dijk voortgezet en zijn de resultaten in het eindrapport 
van Deltares gerapporteerd. Tauw adviseert dan ook om het eerdere 
RIVM onderzoek te actualiseren met de volledige dataset zoals door 
Deltares gerapporteerd in de eindrapportage. Hierbij vraagt Tauw 
specifiek aandacht voor de aanwezigheid van concentraties arseen en 
Perfluorverbindingen (PFAS).   
 
In het deskundigen verzoek van Hörchner wordt nog om een nadere 
specificatie gevraagd van de mogelijke effecten op de gezondheid van 
mensen en planten en dieren in de nabijheid van de dijk en het 
oppervlaktewater.   
 
Op basis van de geraadpleegde documenten kunnen de volgende 
additionele onderzoeksvragen worden gesteld:  

6. Zijn er gezondheidsrisico’s en risico’s voor ecologie te verwachten 
op basis van de nieuwste meetresultaten (inclusief arseen en 
PFAS) voor de leeflaag, het grondwater en oppervlaktewater? En 
wat is het cumulatieve effect van verschillende stoffen en 
blootstellingsroutes?  
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7. Wat zijn de potentiële gezondheidsrisico’s en ecologische risico’s 
van een verspreiding van de verontreinigingen in de zoetwaterbel 
en het landbouwgebied naast de dijk? 

8. Zijn er verhoogde gezondheidsrisico’s te verwachten bij 
consumptie van gewassen uit eigen tuin als gevolg van de 
opname van verontreinigingen in planten uit de TGG die in de 
(moes)tuinen is gewaaid? 

9. Welke effecten op de ecologie (micro- en macrofauna) zijn er te 
verwachten als gevolg van de huidige concentraties aan 
verontreinigingen in het oppervlaktewater?  

10. Zijn er gezondheidseffecten te verwachten voor honden die in de 
sloot zwemmen? 

 
3.1.3 Wet- en regelgeving 

Door de thermische reiniging van verontreinigde grond worden 
organische verbindingen uit de TGG verwijderd. Verontreinigingen van 
metalen en zouten blijven in de TGG achter. Het product TGG moet 
voldoen aan de gestelde eisen uit het besluit bodemkwaliteit. Hierna 
(indien voldaan wordt aan de eisen) wordt de TGG onder certificaat 
geleverd. Uit de metingen van de TGG in de dijk blijkt dat de chemische 
kwaliteit van TGG niet altijd voldoet aan de normen uit de Regeling 
bodemkwaliteit. Ook blijkt uit metingen van de TGG, het grondwater en 
het oppervlaktewater dat andere normen zoals Interventiewaarde grond 
en grondwater worden overschreden. Door het RIVM is in 2018 
geconcludeerd dat er ondanks de overschrijdingen geen sprake is van 
een ‘onaanvaardbaar risico’ voor de gezondheid. De reden is dat de 
blootstelling aan TGG laag is omdat de TGG is afgedekt en dat er 
daardoor geen direct contact (meer) mogelijk is met het materiaal. Een 
tweede reden is dat voor veel anorganische verbindingen (zoals de 
metalen in TGG) de hoogte van de normen wordt bepaald door de 
effecten op ecologie. Met andere woorden planten en dieren zijn 
gevoeliger voor deze stoffen dan mensen. Niettemin roept de 
overschrijding van de interventiewaarde bij omwonenden vragen op die 
terug te voeren zijn op de verschillende soorten normen (zoals 
maximale waarden en interventiewaarden voor bodem), de 
wetenschappelijke afleiding van de normen (zoals gezondheid versus 
ecologie) en het doel waarvoor deze normen gebruikt worden (zoals 
inschatting van gezondheidsrisico’s of de beoordeling hergebruik van 
grond). Verder adviseert Tauw om de grondwaterkwaliteit te toetsen 
aan de kwaliteitseisen uit het BKMW voor stroomgebied Schelde.  
 
Door Edelman (2021) wordt opgemerkt, dat in het eerder onderzoek een 
beschrijving van de normdocumenten voor de procesmatige reiniging 
van grond ontbreekt. Hierbij gaat het voornamelijk om het SIKB 
protocol 7510: “Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en 
immobilisatie van grond en baggerspecie”. Dit normdocument wordt in 
de branche gebruikt om het proces van onder andere thermische 
reiniging van grond te standaardiseren. Volgens Edelman (2021) zou de 
fysische samenstelling van de toegepaste TGG in Perkpolder niet 
voldoen aan de normdocumenten voor de procesmatige reiniging voor 
TGG en had de TGG als gevolg daarvan niet mogen worden toegepast. 
In het voorlopig deskundigenonderzoek worden vragen gesteld over de 
fysische samenstelling van TGG als gevolg van het gehanteerde 
reinigingsproces. 
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Op basis van de geraadpleegde documenten kunnen de volgende 
additionele onderzoeksvragen worden gesteld:  

11. Waarom is er niet altijd sprake van onaanvaardbare risico’s als 
de interventiewaarde wordt overschreden? En hoe ga je hiermee 
om?  

12. Zijn er voldoende waarborgen (in wet- en regelgeving) voor een 
duurzame toepassing van TGG gezien de specifieke 
eigenschappen van TGG? 

13. Welke private regelgeving (normdocumenten) is van toepassing 
op de reiniging van grond (en TAG)?  

 
3.1.4 Werking watersysteem/kwelvoorziening 

Om te voorkomen dat zout water het land binnen dringt en de zoete 
grondwaterbel aantast is naast de dijk een kwelwatervoorziening 
ingericht. Deze voorziening vangt het brakke water op en voert het 
water af via diverse sloten richting het gemaal Campen. Eventuele 
verontreinigingen (waaronder metalen en zouten) die uit de TGG naar 
het grondwater uitlogen kunnen eveneens via deze kwelvoorziening 
worden afgevoerd naar de kwelsloot maar daarvoor is kwelvoorziening 
niet specifiek op ingericht. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er 
onder de dijk gedeeltelijk een slecht doorlatende kleilaag aanwezig is, 
die de verspreiding van verontreinigingen naar het diepere grondwater 
beperkt. Door omwonenden zijn er twijfels geuit over de aanwezigheid 
van deze kleilaag over de gehele lengte van de dijk waar TGG is 
aangebracht. Bij gebruikers van de zoetwaterbel bestaan vragen of de 
kwelvoorziening afdoende werkt en er verontreiniging van de 
zoetwaterbel kan optreden als gevolg van uitloging van 
verontreinigingen uit de TGG.   
 
Op basis van de geraadpleegde documenten kunnen de volgende 
additionele onderzoeksvragen worden gesteld: 

14. Hoe verloopt het watersysteem vanaf de dijk tot aan het gemaal 
Campen waar het water wordt uitgeslagen op de Westerschelde?  

15. Hoe functioneert de kwelvoorziening en werkt dit ook om 
verspreiding van verontreinigingen in het grondwater te 
voorkomen?   

16. Wat is de invloed van getijde water op de grondwaterstand rond 
de dijk en in de polder en het waterpeil in de sloot? 

17. Is er een kleilaag aanwezig over de hele lengte van de dijk waar 
TGG is aangebracht? En zo niet welke invloed heeft dit op het 
(grond)watersysteem? 

 
3.1.5 Kwaliteit leeflaag 

Bij de afwerking van de TGG is een leeflaag aangebracht met 
gebiedseigen grond. Deze leeflaag is in diverse meetrondes onderzocht 
en in verschillende rapportages gerapporteerd. De meest uitgebreide 
beschrijving is gegeven in de eindrapportage van Deltares, maar daar 
ontbreekt nog het onderzoeksgebied bij de Veerhaven. Tauw benoemt in 
de second opinion het ontbreken van een toelichting op de selectie te 
analyseren stoffen. Zo zouden volgens Tauw organochloorverbindingen 
(OCB) worden geanalyseerd welke niet verwacht worden, terwijl PFAS 
verbindingen wel verwacht worden maar niet zijn geanalyseerd. Ook de 
fysische kwaliteit van de leeflaag staat ter discussie, omdat de grasmat 
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niet overal dekkend lijkt te zijn danwel beschadigd is door graafwerk 
van dieren. 
 
Op basis van de geraadpleegde documenten kunnen de volgende 
additionele onderzoeksvragen worden gesteld:  

18. Welke stoffen zijn relevant voor een beoordeling van de leeflaag? 
19. Welke chemische kwaliteit heeft de leeflaag over de gehele lengte 

van de dijk inclusief het gedeelte bij de veerhaven? En zijn als 
gevolg hiervan gezondheidsrisico’s te verwachten voor de 
gebruiker? 

20. Wat is de fysische kwaliteit van de leeflaag? 
 

3.1.6 Geotechnische eigenschappen van de dijk  
In de eindrapportage van Deltares is een analyse uitgevoerd van de 
geotechnische eigenschappen van de dijk. Tauw concludeert aanvullend 
dat er geen verwachtingspatroon is gegeven over de totale zetting van 
de dijk. Het is ook niet bekend of door zetting het 
doorlaatbaarheidsvermogen van de klei- en veenlagen mogelijk minder 
kan worden, waardoor eventuele verspreiding kan afnemen. In het 
deskundigenverzoek van Hörchner advocaten wordt nog de vraag 
gesteld of ‘verkitting’, ‘lensvorming’ en ‘scheuren’ een risico vormen 
voor uitspoeling/uitloging van de verontreinigingen? 
 
Op basis van de geraadpleegde documenten kunnen de volgende 
onderzoeksvragen worden gesteld:  

21. Welke geotechnische eigenschappen van de dijk zijn relevant 
voor de uitloging van verontreinigingen uit de dijk? 

22. Welke gevolgen (positief of negatief) kunnen deze eigenschappen 
hebben op de uitloging? 

 
3.1.7 Onduidelijkheid rolverdeling en doel onderzoek 

Met name in het getuigenverzoek van Hörchner advocaten worden 
enkele vragen gesteld waaruit blijkt dat er onduidelijkheden bestaan 
over de rol- en taakverdeling van verschillende partijen die betrokken 
zijn bij het onderzoek. Ook blijkt dat niet altijd duidelijk is waarom het 
onderzoek door Deltares en RIVM is uitgevoerd zoals gerapporteerd. Het 
is voor de verdere voortgang dan ook wenselijk om de verschillende 
rollen en taken te benoemen en toe te lichten.  
 
Op basis van de geraadpleegde documenten kunnen de volgende 
onderzoeksvragen worden gesteld:  

23. Welke rol, positie en bevoegdheid hebben: RIVM, Deltares, RWS, 
het Waterschap Scheldestromen, de Provincie Zeeland en de 
Gemeente Hulst in de casus Perkpolder?  

 
3.2 Gesprek lokale overheden en GGD Zeeland 
3.2.1 GGD Zeeland 

Er is meermaals gesproken met vertegenwoordigers van het team 
medische milieukunde (MMK) van de GGD Zeeland. Hierbij is navraag 
gedaan of er door de bewoners of andere stakeholders in de omgeving 
van Perkpolder signalen zijn afgegeven of zorgen zijn geuit naar 
aanleiding van de toepassing van TGG in de zeedijk in Perkpolder. De 
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GGD heeft aangegeven geen signalen te hebben ontvangen van 
bezorgde omwonenden, behalve via de berichtgeving in de media.  
 

3.2.2 Lokale overheden  
In januari 2021 is er een overleg geweest met de gemeente Hulst, 
Provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat. 
Doel van dit overleg was om per organisatie relevante vraagstukken en 
of kennislacunes te benoemen.  
 
Voor het overleg is een concept versie van de in paragraaf 3.1 
benoemde vragen aan de deelnemende partijen voorgelegd met de 
vraag of er nog onderwerpen of vragen ontbraken. Op basis van het 
gesprek worden de volgende vragen toegevoegd: 

1. Wat is de kwaliteit van het oppervlaktewater en sediment van het 
‘Weeltje’ ten zuiden van de dijk en zijn er risico’s voor ecologie? 

2. Zijn er risico’s te verwachten als gevolg van zwemmen in het 
natuurgebied ‘de Vogel’ dat in verbinding staan met de 
kwelsloot? 

3. Hoe verhouden de concentraties PFAS zoals aangetroffen in de 
dijk en leeflaag zicht tot de concentratie PFAS elders in het 
gebied? En zijn er ook andere verklaringen te geven voor de 
concentraties in en op de dijk?  
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3.3 Bewonersavond over thema gezondheid en leefomgeving 
Kader: toelichting interview bewoners voormalige veerhaven in 
2018 
 
In 2018 zijn de bewoners van een drietal woningen aan de voormalige 
veerhaven in Perkpolder geïnterviewd door het RIVM en de GGD zeeland 
(Brand et al. 2018). Het doel van deze interviews was om een beeld te 
krijgen van de mogelijke blootstelling van omwonenden aan de TGG die 
was gebruikt bij de aanleg van de dijk. Daarbij is ervoor gekozen om de 
bewoners aan de veerhaven te interviewen omdat zij het dichtste op de 
dijk wonen en daarmee in potentie de grootste blootstelling hebben 
ervaren.   
 
Tijdens de interviews zijn de omwonenden bevraagd naar de 
gezinssamenstelling, welke werkzaamheden er hebben plaatsgevonden 
aan de dijk, hoe zij de werkzaamheden hebben ervaren, welke 
gedragingen bewoners in en rond het huis hebben (zoals het werken in 
de een (moes)tuin), of de omwonenden in aanraking zijn gekomen met 
de TGG en hoe intensief dit contact was.  
 
Tijdens de interviews is navraag gedaan of bewoners in algemene zin 
klachten hebben ervaren tijdens de werkzaamheden en of deze klachten 
pas zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden of verergerd zijn door de 
werkzaamheden. Het doel van deze klacht-gerelateerde vragen was niet 
om gezondheidsklachten te inventariseren, maar om te bevestigen of de 
klachten een relatie konden hebben met de blootstelling aan TGG tijdens 
de werkzaamheden aan de dijk. Er is geen navraag gedaan naar de aard 
van de klachten.  
 
De informatie uit de interviews is gebruikt om de risicobeoordeling en 
het daarbij gebruikte risicomodel te valideren en verschillende scenario’s 
voor blootstelling op te stellen. De uitgewerkte scenario’s variëren van 
gemiddeld, hoog en worst-case (zeer intensieve) blootstelling. 
Afhankelijk van het gekozen scenario neemt de blootstelling en daarmee 
het risico op effecten toe.  
 
Hoewel de interviews in 2018 niet zijn ingestoken met de intentie om 
gezondheidseffecten te inventariseren, werd dit door een deel van de 
omwonenden van de regio Perkpolder wel zo geïnterpreteerd. Daarnaast 
hebben omwonenden in Walsoorden aangegeven ook gehoord te willen 
worden. De onduidelijkheden over de bedoeling of reden van de 
interviews hebben ertoe bijgedragen dat de resultaten uit het onderzoek 
van 2018 door een deel van de omwonenden ter discussie worden 
gesteld. 
 
Sinds het onderzoek van 2018 is er aanvullend onderzoek gedaan naar 
de dijk en de directe omgeving (grondwater en oppervlaktewater). Voor 
de uitvoering van onderzoek naar de situatie anno 2021, is het 
belangrijk om rekening te houden met de vragen van omwonenden 
zodat recht kan worden gedaan aan de geuite zorgen. 
 
Daarom heeft het RIVM in mei 2021 een bewonersavond georganiseerd 
rondom het thema gezondheid en leefomgeving. Het doel van de avond 
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was om de aanwezigen de gelegenheid te geven om met het RIVM van 
gedachten te wisselen over gezondheid in relatie tot de aangelegde 
zeedijk en over de uitvoering van het toekomstige onderzoek. Ook 
konden zij aangeven welke vragen of aandachtspunten naar hun mening 
in het onderzoek aan de orde moeten komen. Naast de bewonersavond 
konden omwonenden ook per mail hun vragen en aandachtspunten 
benoemen bij zowel de GGD Zeeland als het RIVM. Hierop zijn door het 
RIVM drie reacties ontvangen (stand medio mei 2021). 
 
Samenvattend zijn tijdens en naar aanleiding van de bewonersavond de 
volgende vragen en aandachtspunten voor het vervolgonderzoek 
aangedragen door omwonenden. De vragen zijn in willekeurige volgorde 
opgenomen en er is hierbij nog geen onderscheid gemaakt of de vragen 
en aandachtspunten binnen de deskundigheid  van het RIVM vallen. Ook 
is er nog geen sprake van prioritering van vragen en is nog niet 
beoordeeld of een vraag in redelijkheid kan worden beantwoord en in 
het vervolgonderzoek kan worden opgepakt. 
 
Vragen die gerelateerd kunnen worden aan het toekomstige onderzoek 
naar gezondheid en leefomgeving:  

1. Wat zijn de effecten van aangetroffen verontreinigingen op de 
gezondheid voor lange termijn, ook bij kortdurende blootstelling? 

2. Wat is het gezamenlijke effect (cumulatief) van verontreinigingen 
op de gezondheid en ecologie? 

3. In welke vorm zijn de verontreinigingen aanwezig? 
4. Zijn de aangetroffen verontreinigingen carcinogeen, teratogeen 

of mutageen? 
5. In welke mate worden stoffen door gewassen en het menselijk 

lichaam opgenomen? 
6. Tot waar worden de stoffen in TGG aangetroffen in de omgeving 

en welke gevolgen heeft dit voor de gezondheid en ecologie?  
7. Wat zijn de risico’s voor omwonenden die wonen langs de 

aanvoerroutes van de TGG tijdens de werkzaamheden? 
8. Door sommige omwonenden wordt grondwater opgepompt en 

gebruikt op eigen land. Welke risico’s brengt dit met zich mee? 
9. Waarom is de kwaliteit van de grasmat/dijkbekleding op diverse 

delen slecht? 
10. Wordt de kwaliteit van de leeflaag op de TGG ook meegenomen 

in het onderzoek? 
11. Tot waar kunnen verontreinigingen zich verspreiden in het 

grondwater?  
12. Welke gezondheidsklachten zijn te verwachten als gevolg van de 

toepassing van TGG of stoffen die hierin voorkomen? 
13. Wie bepaalt tot welke straal er een moestuin-onderzoek wordt 

uitgevoerd?  
14. Wordt bij het moestuinonderzoek ook een terratest3 uitgevoerd 

om een breed spectrum van stoffen te onderzoeken? 
15. Welke gezondheidsklachten zijn te verwachten als gevolg van het 

verwaaien van stof? En hieraan gerelateerd de vliegas die in de 
TGG voorkomt? 

 
3 kwantitatieve meting van meer dan 200 verbindingen in de bodemmonsters. De terratest wordt slechts door 
één laboratorium aangeboden. 
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16. Is de afdekking van de TGG voldoende? En wat zijn de risico’s als 
bijvoorbeeld door werkzaamheden weer TGG aan het oppervlak 
komt?  

17. Volgt er een uitvraag van gezondheidsklachten in de omgeving? 
En tot welke straal?  

18. Wordt er ook onderzoek gedaan bij percelen van boeren langs 
het watersysteem richting gemaal Campen?  

19. Wat zijn de effecten van TGG op bijen en de geproduceerde 
honing? Is er de laatste tijd een hogere bijen sterfte geweest 
door de aanwezigheid van TGG?  

20. Wordt er ook onderzoek gedaan naar de gezondheid van 
werknemers die de dijk hebben aangelegd? 

 
Er zijn ook vragen gesteld die niet direct aan het toekomstige onderzoek 
van RIVM gerelateerd kunnen worden maar wel relevant zijn voor de 
regionale ontwikkelingen in Perkpolder:   

1. Aandacht voor de impact van de (geplande) 
gebiedsontwikkelingen op de omwonenden?  Toelichtende noot 
RIVM: dit betreft ook de andere gebiedsontwikkelingen die in de 
regio spelen en niet per se gerelateerd zijn aan de dijk.  

2. Welke afwegingen en maatregelen worden er genomen ten 
aanzien van de dijk en door wie? 

3. Welke preventieve maatregelen worden er genomen voor deze 
situatie? 

4. Hoe en wanneer wordt de dijk gesaneerd?  
5. Waarom is het onderzoek van RIVM in 2017/2018 niet gestart 

met een plenaire bewonersbijeenkomst? 
6. Is er een duidelijke definiëring van omwonenden, en daarmee de 

geografische bepaling van het onderzoek van het achterland? 
7. Waarom zijn er nog steeds geen waarschuwingsborden geplaatst 

bij de kwelsloot om contact te beperken? Bijvoorbeeld om 
honden niet in de sloot te laten zwemmen of laten drinken?  

8. Wat ging mis tijdens en vlak na de aanleg van de dijk en wat zijn 
daar de gevolgen van?  

9. Welke rol heeft de gemeente Hulst?  
10. Is het mogelijk om de kwelsloot en de bodem te blijven 

monitoren en de bevindingen te rapporteren aangezien de 
effecten van uitloging pas op de lange termijn zichtbaar worden?  

 
3.4 Locatiebezoek 

In 2018 is het RIVM al op de locatie is geweest ter verkenning van de 
situatie tijdens een van de monsternames en ten behoeve van de 
interviews. Ook nu heeft er een locatiebezoek plaatsgevonden. Het 
locatiebezoek was onderhevig aan de maatregelen en de ontwikkelingen 
rondom Covid-19 en moest daarom meermaals uitgesteld worden maar 
heeft in mei 2021 alsnog kunnen plaatsvinden. Hierbij is het bezoek 
uitgevoerd in lijn met de toen geldende landelijke maatregelen en 
interne werkinstructies van het RIVM waarbij het aantal reisbewegingen 
tot een minimum is beperkt en er (slechts) een eenzijdig bezoek aan de 
dijk heeft plaatsgevonden. Tijdens het locatiebezoek is de gehele lengte 
van de dijk (van voormalige veerhaven tot aan Walsoorden) belopen en 
is er specifiek aandacht geschonken aan de afstand van de tuintjes in 
Walsoorden ten opzichte van de dijk, het Weeltje ten zuiden van de dijk, 
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de kwelsloot langs de dijk, de afstand van agrarische percelen tot de 
kwelsloot en de dijk en de kwaliteit van de grasmat op de dijk. In bijlage 
1 is een foto-impressie gegeven van het locatiebezoek.     
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4 Onderzoek RIVM 2021 

In de hoofdstukken twee en drie is een overzicht gegeven van 
beschikbare informatie en aandachtspunten voor de toekomstige 
evaluatie. De aandachtspunten en vragen bestrijken een breed 
kennisgebied dat deels buiten de deskundigheid en zeggenschap van het 
RIVM valt. In dit hoofdstuk wordt daarom aangegeven welke van de 
eerder genoemde onderwerpen in aanmerking komen voor het 
onderzoek door het RIVM.  
 
Samenvattend blijkt uit de verkenning dat met name de volgende 
onderwerpen in aanmerking komen voor het onderzoek door RIVM:  

• Beoordeling van gezondheidsrisico’s van omwonenden en 
gebruikers als gevolg van de huidige kwaliteit van de leeflaag, 
het grondwater(gebruik) en oppervlaktewater; 
Genoemde aandachtspunten hierbij zijn:  
o Kwaliteit oppervlaktewatersysteem richting natuurgebied de 

Vogel; 
o Kwaliteit oppervlaktewater het Weeltje te zuiden van de dijk; 
o Kwaliteit zoetwaterbel en gebruik grondwater in private 

bronnen. 
• Beoordeling van gezondheidsrisico’s van omwonenden en 

gebruikers als gevolg van eventuele aanwezigheid van TGG in 
moestuinen; 

• Beoordeling van ecologische risico’s als gevolg van de huidige 
kwaliteit van de leeflaag, grond- en oppervlaktewater; 
Genoemde aandachtspunten hierbij zijn: 
o kwaliteit oppervlaktewater het Weeltje te zuiden van de dijk; 
o kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem richting 

natuurgebied de Vogel; 
• Landbouwkundige risicobeoordeling. 

o Geschiktheid zoetwaterbel, kwelsloot en oppervlaktewater uit 
het watersysteem richting natuurgebied de Vogel voor 
agrarisch gebruik; 

o Geschiktheid van de dijk voor begrazing door vee of gebruik 
gras als veevoeder. 

• Duiding gezondheidsaspecten beheersmaatregelen onderzoek 
RHDHV. 

 
Uit de gestelde vragen (en zorgen) blijkt dat er onduidelijkheid bestaat 
over de rollen en bevoegdheden van verschillende organisaties in de 
casus Perkpolder. Ook is verheldering nodig tussen het verschil in 
uitvoering van een toets aan wet- en regelgeving en een 
risicobeoordeling van de actuele situatie. In het onderzoek zal hier 
aandacht aan worden gegeven.  
 
Ten aanzien van het product TGG en de daarbij behorende vragen over 
bijmengen van TAG is het noemenswaardig dat het RIVM momenteel in 
opdracht van het Ministerie van IenW een evaluatie uitvoert van het 
huidige toetsingskader voor TGG. In dit onderzoek worden onder andere 
het product TGG, de chemische, fysische en biologische eigenschappen 
van TGG, normprotocollen en de van toepassing zijnde wet- en 
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regelgeving besproken. De rapportage hiervan wordt in het derde 
kwartaal 2021 openbaargemaakt. Dit onderzoek kent overeenkomsten 
met de vragen die gesteld zijn ten aanzien van het product TGG in 
Perkpolder. Voorgesteld wordt om de lopende evaluatie van het RIVM af 
te wachten en daarna te besluiten of de in deze verkenning opgenomen 
vragen nog actueel zijn en/of er aanvullende vragen gesteld kunnen 
worden. 
 
Voor alle onderdelen van het onderzoek geldt dat omwonenden 
geïnformeerd en betrokken willen worden over onderzoek. Hoe hier het 
beste invulling aan gegeven kan worden is onderdeel van een 
belevingsonderzoek (paragraaf 4.2).  
 

4.1 Risicobeoordeling actuele kwaliteit leeflaag, grond- en 
oppervlaktewater 
Met behulp van modellen en specialistische expertise kunnen humane en 
ecologische risico’s op basis van gemeten concentraties in bodem, 
grond- en oppervlaktewater worden ingeschat. Naast een beoordeling 
van directe risico’s wordt ook aandacht gegeven aan de cumulatieve 
effecten die stoffen kunnen hebben (combitox) en eventuele risico’s op 
de langere termijn.  
 
Om de gezondheidsrisico’s en de ecologische risico’s van 
verontreinigingen in de leeflaag, het grond- en oppervlaktewater te 
beoordelen is het noodzakelijk om over de volgende gegevens te 
beschikken: 

• Representatieve dataset van de chemische kwaliteit in: 
o de leeflaag op de dijk;  
o grondwater onder en naast de dijk inclusief de kwaliteit van 

de zoetwaterbel;  
o kwelsloot naast de dijk;  
o oppervlaktewatersysteem tussen kwelsloot en natuurgebied 

de Vogel en het Weeltje ten zuiden van de dijk. 
• Meetdata in grondwater en oppervlaktewater voor een langere 

aangesloten periode. Hierdoor is het mogelijk om een 
trendanalyse te doen; 

• Representatieve dataset van de chemische kwaliteit in de bodem 
van moestuinen en bij voorkeur ook metingen van 
verontreinigingen in gewassen uit moestuinen. 

 
De eindrapportage van Deltares (Van der Star et al. 2019) en de 
jaarrapportage 2020 voorzien in een uitgebreide dataset aan 
concentraties in grond- en oppervlaktewater in de directe omgeving van 
de dijk. Beide rapportages beslaan een meetperiode van 3 jaar (2017 -
2020). Voorts wordt in september de meetronde van het jaar 2021 
uitgevoerd. Hierdoor is er een dataset beschikbaar voor de periode 
2017-2021. Hiermee kan een eerste voorzichtige trendanalyse worden 
gedaan van de concentraties in grond- en oppervlaktewater. Voor een 
meer volledige analyse blijft verdere monitoring noodzakelijk. Deze 
monitoring is ook voorzien tot 2023.  
 
Om de huidige kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater te 
beoordelen wordt geadviseerd om op basis van de beschikbare data uit 
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de eindrapportage 2019, de jaarrapportage 2020 en de monitoringsdata 
voor 2021 (meetrondes van februari, mei en september) een 
risicobeoordeling uit te voeren. Hierbij wordt de beoordeling uitgevoerd 
voor mensen die zich gedurende een bepaalde tijd op de dijk bevinden 
en mogelijk in contact kunnen komen met de leeflaag, de TGG 
(worstcase aanname), het grondwater en het oppervlaktewater. Naast 
gezondheidsrisico’s worden, uitgaande van dezelfde dataset, de 
ecologische risico’s beoordeeld.  
 

4.1.1 Aanvullende informatie noodzakelijk 
Een complicerende factor voor de beoordeling van de waterkwaliteit in 
het watersysteem tot aan natuurgebied de Vogel, het Weeltje ten zuiden 
van de dijk en de kwaliteit van de zoetwaterbel is, dat er op dit moment 
beperkte informatie beschikbaar is.  
 
Hoewel het oppervlaktewater richting natuurgebied de Vogel vanuit 
reguliere monitoring met regelmaat bemonsterd wordt door het 
waterschap Scheldestromen, komt het standaard stoffenpakket niet 
overeen met de relevante parameters van de dijk in Perkpolder. Deze 
informatie is daarom niet direct bruikbaar voor een beoordeling van 
risico’s in relatie tot TGG in de zeedijk. Daarom heeft RWS besloten om 
meerdere meetpunten in het watersysteem tot aan de Vogel toe te 
voegen aan de monitoringsstrategie van de dijk. Ook het Weeltje is in 
2021 voor het eerst bemonsterd en is toegevoegd aan de 
monitoringsstrategie. 
 
Ook voor de beoordeling van de kwaliteit van de zoetwaterbel is 
aanvullende informatie noodzakelijk. Voor zover bekend zijn er twee 
meetpunten op enige afstand van de dijk. Deze meetpunten werden niet 
regulier bemonsterd maar worden dit jaar wel weer meegenomen in 
monitoring. In de meetrondes van mei en september is ook voorzien in 
aanvullende informatie door het plaatsen van nieuwe peilbuizen in het 
grondwater en de bemonstering van een aantal de private 
onttrekkingsbronnen van de zoetwaterbel.  
 
Hoewel er dus aanvullende metingen worden verricht in de komende 
periode is er voor het onderzoek door RIVM nog geen beschikking over 
een uitgebreide en langdurige dataset. Daarom kan op voorhand slechts 
indicatief een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van het 
oppervlaktewatersysteem, het Weeltje en de zoetwaterbel. 
 

4.1.2 Risicobeoordeling moestuinen 
Een zorg die onder andere bij bewoners en de gemeente speelt, gaat 
over de bodemkwaliteit in moestuinen door het inwaaien van TGG 
tijdens de aanleg van de dijk. Het is onbekend hoeveel TGG bij de 
werkzaamheden in vrijgekomen en hoeveel daarvan in de tuinen terecht 
is gekomen. Met name de afstand van de moestuinen tot de locatie waar 
TGG is toegepast is bepalend voor het potentiele risico. Als de 
moestuinen verder weg liggen, kan er vanwege verdunning minder TGG 
op de locatie zijn neergedaald.   
 
In het algemeen kunnen risico’s als gevolg van gewasconsumptie het 
beste worden bepaald door de gewassen zelf te bemonsteren. Bij 
voorkeur dient de bemonstering in de oogstperiode te gebeuren waarbij 
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gelet moet worden op een representatieve verdeling tussen 
bladgewassen (zoals sla en spinazie), vruchtgewassen (zoals boontjes 
en tomaten) en wortelgewassen (zoals peen en aardappel). De verdeling 
wordt mede bepaald door het soort gewas dat in de moestuinen wordt 
verbouwd en het consumptiegedrag van bewoners. Om een relatie 
tussen bodemkwaliteit en gewassen te kunnen onderzoeken, dient 
tegelijkertijd met de bemonstering van gewassen een representatief 
bodemmonster ter hoogte van het gewas genomen te worden. In de 
rapportage van Swartjes et al. (2007) wordt een protocol voorgesteld 
voor een moestuinonderzoek en bij een eventueel gewasonderzoek  
wordt geadviseerd dit protocol als uitgangspunt te gebruiken.  
 
Omdat gewassen alleen tijdens de oogstperiode bemonsterd kunnen 
worden, wordt als alternatief vaak begonnen met een bodemonderzoek. 
Dit onderzoek kan doorgaans direct en gedurende het hele jaar 
plaatsvinden en hiermee kan een eerste inschatting van de risico’s 
worden gemaakt. Door middel van modellering worden de concentraties 
in de bodem dan vertaald naar concentraties in gewassen en eventuele 
gezondheidseffecten. Een aanvullend gewasonderzoek behoort daarna 
ook tot mogelijkheden. 
 
Tijdens het schrijven van deze rapportage (stand medio mei) bestond 
nog geen volledige duidelijkheid over de uitvoering van het 
moestuinonderzoek in Perkpolder. Wel is bekend dat de bemonstering 
wordt uitgevoerd door RHDHV in opdracht van RWS. Het onderzoek 
begint met een locatiebezoek, visuele inspectie van de tuinen, de 
uitvraag van het beheer van tuinen en op een later moment gevolgd 
door een bodemonderzoek. Het RIVM is door RWS gevraagd om de 
uitkomsten van het onderzoek te duiden op eventuele 
gezondheidsrisico’s. 
 
Op voorhand wordt opgemerkt dat door het onderzoeken van de 
moestuinen in Perkpolder niet direct een relatie kan worden gelegd met 
de toepassing van TGG in de dijk. Zo is de beginsituatie (voor aanleg 
van de dijk) onbekend. Het is daarom onduidelijk of eventuele 
verontreinigingen in de tuinen afkomstig zijn van de TGG of een andere 
oorzaak kennen. Daarnaast  is er geen sprake meer van verwaaiing van 
TGG en de reeds aanwezige TGG in de moestuinen is waarschijnlijk niet 
meer te achterhalen vanwege vermenging (en daardoor verdunning) 
met de grond. Wel kunnen met een bodemonderzoek potentieel 
aanwezige verontreinigingen (ongeacht de herkomst) en daarmee 
verbonden risico’s in kaart worden gebracht.  
 

4.1.3 Risicobeoordeling (landbouw)huisdieren en beregening 
In het gebied rond de dijk worden honden uitgelaten en schapen kunnen 
op de dijk grazen. Ook is het mogelijk dat het gras wordt gebruikt als 
veevoer. De risicobeoordeling van mogelijke effecten op 
(landbouw)huisdieren zoals schapen en honden maakt geen onderdeel 
uit van het aspect ecologie. Met name de gezondheid van honden heeft 
eerder tot vragen geleid van de omwonenden. Daarom wordt 
geadviseerd om ook de gezondheidsrisico’s voor honden die periodiek op 
de dijk worden uitgelaten te beoordelen. Ook eventuele risico’s door het 
zwemmen in en eventueel drinken uit de sloot moet daarvan deel 
uitmaken.  
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Voor honden is er minder ervaring met het uitvoeren van een 
risicobeoordeling. Bovendien worden er geen toxicologische 
grenswaarden specifiek voor hondachtigen (Canidae, Canis lupus 
familiaris) afgeleid. Voor zover bekend zijn er geen instanties die 
onderzoek hebben gedaan naar specifieke effecten van bodem- en 
(grond)waterverontreiniging op huisdieren. Voor de blootstelling van 
honden kan het RIVM op basis van een deskundigenoordeel een 
indicatieve beoordeling doen. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
verschillen tussen mensen en honden als het gaat om de mate van 
blootstelling en gewicht.  
 
Voor de beoordeling van het gebruik van de dijk voor beweiding en het 
gebruik van grond- of oppervlaktewater voor de beregening van 
gewassen wordt geadviseerd om een beoordeling te doen waarbij wordt 
gekeken naar enerzijds de kwaliteit van de leeflaag (begrazing door vee) 
en de kwaliteit van het oppervlaktewater en de zoetwaterbel voor 
veedrenking en beregening van gewassen. Voor de beoordeling van de 
zoetwaterbel is wel aanvullende informatie noodzakelijk zoals ook in 
paragraaf 4.1.1 is beschreven. 
 
Het beoordelen van vee kan worden uitgevoerd aan de hand van de 
LAC2006-signaleringswaarden. Indien nodig wordt contact opgenomen 
met het Wageningen Environmental Research (WEnR) vanwege 
specifieke expertise op het gebied van landbouw en vee. 
 

4.1.4 Beheersmaatregelenonderzoek 
RWS laat door RHDHV een verkenning uitvoeren van mogelijke 
beheersmaatregelen voor de dijk. Hierin wordt een technische 
verkenning uitgevoerd naar varianten van beheersmaatregelen voor de 
dijk, de haalbaarheid en de bijbehorende kosten versus de te behalen 
gezondheids- en milieuwinst. Het RIVM is gevraagd door RWS om voor 
de geselecteerde voorkeursvarianten de gezondheidskundige aspecten 
te duiden. De resultaten zullen worden opgenomen als onderdeel van 
het onderzoek 2021. 
 

4.2 Belevingsonderzoek 
Uit de verkenning kwam tevens naar voren dat bewoners aandacht 
vragen voor de impact van de (geplande) gebiedsontwikkelingen in de 
regio van Perkpolder. Hierbij gaat het om ontwikkelingen die niet per se 
gerelateerd zijn aan de dijk. Het RIVM adviseert om een 
belevingsonderzoek uit te voeren onder omwonenden. Dit onderzoek 
heeft een meerledig doel. Ten eerste is het doel om op aanvulling van 
(en voortbouwend op) eerdere gesprekken met betrokken partijen, een 
bredere inventarisatie te doen van de vragen, zorgen en behoeftes die 
er onder de omwonenden en gebruikers van de Perkpolder leven. Hierbij 
worden niet alleen gezondheidsaspecten meegenomen, maar wordt ook 
gekeken naar de bredere veiligheidsbeleving ook wel risicoperceptie. 
Ten tweede heeft het onderzoek als doel om omwonenden en gebruikers 
van de Perkpolder inspraak te geven in het onderzoek wat in de 
Perkpolder wordt uitgevoerd en aanvullend onderzoek dat wellicht nodig 
is. Dit is nodig zodat het eerder beschreven aanvullende onderzoek 
zoveel mogelijk aansluit bij de vragen, zorgen en behoeftes die leven 
onder de omwonenden en gebruikers van de Perkpolder.  
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4.3 Vragen buiten de reikwijdte van het onderzoek door RIVM 
4.3.1 Effecten als gevolg van verwaaiing tijdens de aanleg van de dijk 

In het RIVM onderzoek van 2018 is aangegeven dat omwonenden 
gedurende de werkzaamheden aan de dijk, blootgesteld kunnen zijn aan 
verhoogde concentraties fijnstof in de lucht als gevolg van verwaaiing 
van de TGG. Wegens het ontbreken van informatie over de 
blootstellingsduur en blootstellingsintensiteit konden eventuele 
gezondheidseffecten als gevolg van deze blootstelling niet worden 
gekwantificeerd.  
 
Uit deze verkenning blijkt dat omwonenden nog steeds vragen hebben 
over de mogelijke gezondheidseffecten van verwaaiing van TGG. 
Tegelijkertijd is er geen nieuwe informatie beschikbaar over de 
blootstellingintensiteit of -duur. Op dit moment is er ook geen sprake 
meer van verwaaien van TGG omdat deze is afgedekt met een leeflaag 
van gebiedseigen grond. Hierdoor is er geen blootstelling meer mogelijk 
als gevolg van TGG stof. Omdat er geen nieuwe informatie beschikbaar 
is over de blootstelling aan TGG stof tijdens de werkzaamheden en 
omdat er geen actuele blootstelling plaatsvindt, is het niet mogelijk om 
de gezondheidseffecten als gevolg van verwaaiing van TGG verder te 
onderzoeken.  
 

4.3.2 Overige vragen 
Naast vragen die relevant zijn voor het onderzoek door het RIVM, zijn er 
ook vragen gesteld over aanverwante zaken zoals:  

• Toekomstige ontwikkelingen van de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar: 
o Ontwikkeling kwaliteit zoetwaterbel ten behoeve van 

beregening gewassen;  
o Eventuele verspreiding van verontreinigingen in het verdere 

watersysteem; 
o Verontreiniging van het diepe grondwater onder de dijk. 

• Watersysteem en werking kwelvoorziening: 
o Beschrijving van het watersysteem tussen de kwelsloot en het 

gemaal Campen incl. zwemwater de Vogel; 
o Werking van het kwelsysteem. 

• Gezondheidsrisico’s voor werknemers ten tijde van de aanleg van 
de dijk; 

• Beoordeling en invloed van geotechnische eigenschappen dijk op 
uitloging; 

• Beoordeling kwaliteit grasmat/dijkbekleding; 
• Beoordeling en besluitvorming over toekomstige 

beheersmaatregelen ten aanzien van de dijk. 
 
Het beoordelen van deze aspecten vallen buiten de deskundigheid of 
bevoegdheid van het RIVM of worden reeds door andere partijen 
onderzocht en vormen daarom geen direct onderdeel van het 
onderzoek. Wel staat vast dat een deel van deze aspecten een 
weerklank heeft op het onderzoek van RIVM. Waar dit het geval is zal 
RIVM deze adresseren en rapporteren zodat hier aandacht aan kan 
worden gegeven in andere onderzoeken.  
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Bijlage 1: Foto-impressie locatiebezoek 

Een foto-impressie van het locatiebezoek in mei 2021.  
Op het satellietenbeeld is met een peil de kijkrichting aangegeven. 
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