
 

 

 
 
 
 
 

Postadres 
Postbus 5076 
6802 EB  ARNHEM 
Nederland 
T +31(0)26 7513300 
F +31(0)26 7513818 

Bezoekadres 
Westervoortsedijk 50 
6827 AT  ARNHEM 
Nederland 
 
www.mwhglobal.nl 

 
KVK Haaglanden 27 18 43 23 
ING Bank Delft 65 93 74 331 
IBAN NL 63 ING B 0659 374331/BIC INGBNL2A 
MWH is ISO 9001:2008 en VCA** gecertificeerd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Verkennend bodemonderzoek  
Korianderplein te Apeldoorn  

  

 definitief 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2001 + 2002 

 

In opdracht van Gemeente Apeldoorn  
Opgesteld door MWH B.V.  
Projectnummer B09B0273 
Documentnaam F:\data\project\Bodem09\B09B0273\b09b0273.r01.juno.doc 
Datum 18 september 2009  
 



2 

 
 
 
 
 

Opgesteld door MWH B.V. 
Datum 18 september 2009, definitief 



3 

 
 
 
 
 

Opgesteld door MWH B.V. 
Datum 18 september 2009, definitief 

Inhoudsopgave 

1  Inleiding 5 
1.1  Doel van het onderzoek 5 
1.2  Referentiekader 5 
1.3  Betrouwbaarheid 5 

2  Vooronderzoek 7 
2.1  Beschrijving van de locatie 7 
2.2  Historische gegevens 7 
2.3  Hypothese en onderzoeksstrategie 8 

3  Veldwerk en chemische analyses 9 
3.1  Algemene onderzoeksstrategie en werkwijze 9 
3.2  Resultaten veldwerk 9 
3.3  Analysestrategie 10 
3.4  Chemische analyses 10 

4  Bespreking onderzoeksresultaten 11 
4.1  Interpretatie 11 
4.2  Toetsing hypothese 11 

5  Conclusies en aanbevelingen 13 

Bronvermeldingen 14 
 
Bijlage 1 : overzichtskaart (1:25.000) 
Bijlage 2 : situatietekening (1:500) 
Bijlage 3.1 : verklarende woordenlijst 
Bijlage 3.2 : toetsing analyseresultaten grond conform Wbb (inclusief normtabel) 
Bijlage 3.3 : toetsing analyseresultaten grondwater conform Wbb (inclusief normtabel) 
Bijlage 4.1 : boorbeschrijvingen inclusief legenda 
Bijlage 4.2 : kwaliteitsborging veldwerk 
Bijlage 5 : analysecertificaten en gaschromatogrammen 
Bijlage 6 : foto´s onderzoekslocatie  
 



4 

 
 
 
 
 

Opgesteld door MWH B.V. 
Datum 18 september 2009, definitief 



 

 

 
 
 
 
5 

Opgesteld door MWH B.V. 
Datum 18 september 2009, definitief  

1 Inleiding 

Op 14 september 2009 is door de gemeente Apeldoorn aan MWH B.V. opdracht verstrekt voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van winkelcentrum De Mheen aan het 
Korianderplein 3 t/m 19, 33, 39 51 en 61 te Apeldoorn (zie bijlagen 1 en 2).  
 
De aanleiding tot het onderzoek is de aankoop van een gedeelte van een perceel (60 m2) door de 
gemeente en de verkoop en de aanvraag van een bouwvergunning van 9 percelen. 
 
 
1.1 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in hoeverre het voormalige, dan wel het huidige ge-
bruik van de onderhavige locatie en haar omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem. 
Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld of de locatie in milieuhygiënisch op-
zicht geschikt is voor de gewenste bestemming.  
 
 
1.2 Referentiekader 

De onderzoeksstrategie is afgeleid van de NEN 5740 (bron 1). In overeenstemming met deze norm 
is voorafgaand aan het veldonderzoek een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5725 
(bron 2). Het verkennend onderzoek bestond uit vooronderzoek, veldonderzoek, chemische analy-
ses, toetsing en interpretatie.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd onder het certificaat van de BRL SIKB 2000. Hierbij is gebruik gemaakt 
van VKB-protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen) en VKB-protocol 2002 (Het nemen van grondwater-
monsters) (bron 3).  
 
Het veldwerk is uitgevoerd door de heer H. Wolfkamp van WM Grondboorbedrijf B.V. (geregistreerd 
als erkend veldmedewerker bij SenterNovem). MWH B.V. en/of WM Grondboorbedrijf B.V. hebben 
geen financiële of juridische belangen met betrekking tot het eigendom van de locatie. 
 
De resultaten van het onderzoek zijn getoetst aan de normering zoals opgenomen in de Circulaire 
bodemsanering 2009 (bron 4) en de Regeling bodemkwaliteit (bron 5).  

 

1.3  Betrouwbaarheid 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de huidige richtlijnen en methoden op 
het gebied van bodemonderzoek. Aan de hand van de uit de bronnen verzamelde informatie is een 
onderzoeksstrategie afgeleid, waarvan het aannemelijk wordt geacht dat deze representatief is voor 
de locatie. 
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Er wordt op gewezen dat de geraadpleegde bronnen mogelijk onvolledig zijn of dat niet alle bronnen 
zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
 
Voor een verkennend bodemonderzoek geldt dat het is gebaseerd op een beperkt aantal monster-
punten en analyses. De hiervoor voorgeschreven onderzoeksstrategie geeft een goed beeld van de 
algemene bodemkwaliteit. 
 
Tevens wordt opgemerkt dat een bodemonderzoek een momentopname is. De resultaten van het 
onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien na het onderzoek 
op of nabij de locatie (bodembedreigende) activiteiten of calamiteiten plaatsvinden en/of in de omge-
ving (mobiele) verontreinigingen aanwezig zijn, kan de bodemkwaliteit hierdoor worden beïnvloed. 
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2 Vooronderzoek 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een hypothese 
over de mogelijke verontreinigingssituatie op de onderzoekslocatie.  
 
 
2.1 Beschrijving van de locatie 

De onderzoekslocatie is gesitueerd in winkelcentrum De Mheen aan het Korianderplein 3 t/m 19, 33, 
39 51 en 61 te Apeldoorn en staat kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn, sectie Z, perceel 
6283, 6585, 2941 en 4749 (allen gedeeltelijk).  
 
In overleg met de gemeente Apeldoorn zijn de diverse percelen samengevoegd tot één aaneenge-
sloten onderzoekslocatie, zoals weergegeven op de tekening in bijlage 2, met een totale oppervlakte 
van 734 m2.  
 
 
2.2 Historische gegevens 

Voor de uitvoering van het vooronderzoek conform NEN 5725 is uitgegaan van de bij de gemeente 
Apeldoorn beschikbare informatie. Tijdens de uitvoering van het vooronderzoek is gebruik gemaakt 
van gegevens uit, voor zover relevant, milieuvergunningen, voorgaande bodemonderzoeken, het 
historisch bodembestand (HBB), luchtfoto’s en het bouwarchief.  
 
Bouwarchief 
Uit het bouwarchief komt naar voren dat het winkelcentrum in 1970 is gebouwd. Uit de bouwvergun-
ning komt naar voren dat het winkelcentrum op systeemvloeren met een kruipruimte is gebouwd.  
 
In 1985 is een bouwvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een winkel op Korianderplein 
1 en 3. Volgens de vergunning wordt er een tabaksspeciaalzaak op de locatie gevestigd.  
 
Er is voor zover bekend geen asbest toegepast in de gebouwen.  
 
Milieuvergunningen  
In 1971 is een milieuvergunning aangevraagd voor een chemische stomerij op Korianderplein 3. Er 
is geen goed kaartmateriaal van deze stomerij beschikbaar. Uit het dossier komt naar voren dat de 
wasserij in 1986 was ontmanteld en er een Postbankfiliaal gevestigd was op de locatie. Mogelijk is 
er geen kleding gewassen op de locatie, maar is er alleen kleding op- en afgehaald.  
 
Verder zijn diverse actuele en vervallen milieuvergunningen van toepassing op de onderzoekslocatie 
en de directe omgeving, zoals een supermarkt, een slagerij, een cafetaria en een viskraam. Deze 
activiteiten zijn niet verdacht voor bodemverontreiniging.  
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Bodemonderzoeken 
In het bodeminformatiesysteem zijn vijf bodemonderzoeken bekend van het winkelcentrum: 
1. Verkennend onderzoek NEN 5740 nabij Korianderplein 61, De Klinker, november 2005;  
2. Verkennend onderzoek NEN 5704 Korianderplein 33, Verhoeve Milieu, januari 2002;  
3. Verkennend bodemonderzoek NVN 5740 Korianderplein ong., MOS grondmechanica, juli 1995; 
4. Verkennend onderzoek NVN-5740 Korianderplein 61, DHV, april 1994; 
5. Verkennend bodemonderzoek NVN-5740 Korianderplein 9, Witteveen+Bos, november 1993. 
 
In onderzoek 1 is een sterk verhoogd gehalte aan arseen in het grondwater aangetoond. Aangeno-
men werd dat dit verhoogde gehalte een natuurlijke oorzaak heeft. Nader onderzoek werd niet 
noodzakelijk geacht. 
 
Verder zijn in de uitgevoerde bodemonderzoeken maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond in 
grond en grondwater.  
 
Overige bronnen zijn niet geraadpleegd, aangezien deze gezien de aard van het onderzoek en de 
historie van de locatie niet relevant werden geacht. 
 
 
2.3 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er in de grond en grondwater geen verontreinigende stoffen worden 
verwacht boven de AW2000/streefwaarde of boven de in het betreffende gebied geldende achter-
grondgehaltes. Uitzondering vormt de mogelijke voormalige chemische wasserij op Korianderplein 3.  
 
Op grond van de beschikbare informatie is uitgegaan van de hypothese onverdacht en onderzoeks-
strategie onverdacht (ONV), waarbij de peilbuis aan stroomafwaartse zijde van Korianderplein 3 is 
geplaatst. 
 
In overleg met de gemeente Apeldoorn zijn diverse percelen samengevoegd tot één aaneengesloten 
onderzoekslocatie. Ten behoeve van een goede verdeling van de boringen over de percelen zijn 
twee extra boringen tot 0,5 m-mv geplaatst ten opzichte van de NEN 5740.  
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3 Veldwerk en chemische analyses 

 
3.1 Algemene onderzoeksstrategie en werkwijze 

De gehanteerde onderzoeksstrategie is gebaseerd op de in hoofdstuk 2 gestelde hypothese. In on-
derstaande tabel is een overzicht gegeven van alle uitgevoerde veldwerkzaamheden en de analyses 
van grond en grondwater. In de hierop volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de veldwerk-
zaamheden en de chemische analyses.  

Tabel 1: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden en analyses 

 Veldwerk Analyses 
Diepte boringen (m-mv) Aantal boringen Aantal peilbuizen Grond Grondwater 

 0,0-0,5 
 0,0-2,0 

63 
1 

1 3 standaardpakket-grond1 1 standaardpakket-
grondwater2 

Totaal 7 1   
1 standaardpakket-grond: lutum- en organische stofpercentage, negen metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, 

kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, som PAK’s (10) en som PCB’s (7). 
2 standaardpakket-grondwater:  negen metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (som), 
styreen en naftaleen), vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie. 

3 twee extra t.o.v. de NEN, ten behoeve van een goede verdeling van de boringen over de percelen 
 
De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
 
3.2 Resultaten veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 8 september 2009. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen 
in bijlage 6. Voor aanvang van de boorwerkzaamheden is de locatie zintuiglijk geïnspecteerd. Op het 
maaiveld van het terrein zijn geen verontreinigingen en/of asbestverdachte materialen waargeno-
men.  
 
In bijlage 4 zijn de gedetailleerde boorbeschrijvingen weergegeven met de bodemopbouw, de diep-
ten waarop grondmonsters zijn genomen en de diepten waarop eventuele peilfilters geplaatst zijn. 
De zintuiglijke waarnemingen en eventuele afwijkingen zijn eveneens in deze bijlage weergegeven.  
 
Visueel zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
Van het bodemmateriaal is maximaal per halve meter en/of per bodemlaag een monster genomen.  
 
Voor de bemonstering van het grondwater is boring 1 afgewerkt met een peilbuis. Conform NEN 
5740 is de bovenzijde van het peilfilter circa 0,5 m beneden de grondwaterstand geplaatst. Het 
grondwater is bemonsterd op 15 september 2009. De grondwaterspiegel is hierbij waargenomen op 
een diepte van circa 2,3 m-mv. Tijdens de bemonstering zijn aan het grondwater geen afwijkingen 
waargenomen. De zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in 
het veld bepaald. De meetwaarden (pH 6,5 en Ec 229 µS/m) geven geen aanleiding de analysestra-
tegie te wijzigen. 
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3.3 Analysestrategie 

Tabel 2 geeft, voor de verschillende aanleidingen, de geselecteerde monsters weer met de bijbeho-
rende zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde analyses.  

Tabel 2: Analysestrategie 

Aanleiding Code 
monsters 

Boringen Diepte 
(m-mv) 

Bodemtype Zintuiglijke waar-
nemingen 

Analyses 

Algemene      
bodemkwaliteit 

BG 1, 2, 3, 4, 
6, 7 

0,0-0,5 Zand - 1 standaardpakket grond 

OG 1 en 2 0,5-2,0 Zand - 1 standaardpakket grond 
01-1-2 1 2,8-3,8 - - 1 standaardpakket grondwater 

Visueel verdacht 
monster 

05-1 5 0,0-0,55 Zand Matig puinhou-
dend 

1 NEN-5707 

 
 
3.4 Chemische analyses 

De analyseresultaten met de bijbehorende toetsingswaarden en een verklarende woordenlijst zijn 
opgenomen in bijlage 3. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten besproken. De analyseresultaten voor grond en 
grondwater zijn getoetst aan de normering zoals opgenomen in de regeling Bodemkwaliteit en de 
circulaire Bodemsanering 2009. De toetsingswaarden voor de grond zijn per bodemtype berekend 
op basis van gemeten lutum- en organische stofpercentages. 
 
In dit rapport wordt de volgende terminologie voor grond gehanteerd: 
• kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde 2000 (AW2000) of detectiegrens: geen sprake van 

een verhoogde concentratie; niet verontreinigd; 
• groter dan AW2000, kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogde concentratie; 

licht verontreinigd. Voor de tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening: (achtergrondwaarde 
2000 + interventiewaarde)/2; 

• groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I): matig verhoogde concentratie; 
matig verontreinigd; 

• groter dan I: sterk verhoogde concentratie; sterk verontreinigd. 
 
De terminologie voor grondwater is als volgt: 
• kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens: geen sprake van een verhoogde con-

centratie; niet verontreinigd; 
• groter dan de streefwaarde (S), kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogde 

concentratie; licht verontreinigd. Voor de tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening: 
(streefwaarde + interventiewaarde)/2; 

• groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I): matig verhoogde concentratie; 
matig verontreinigd; 

• groter dan I: sterk verhoogde concentratie; sterk verontreinigd. 
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4 Bespreking onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk is de verontreinigingssituatie integraal beschreven op basis van de onderzoeksresul-
taten. Vervolgens zijn de onderzoeksresultaten getoetst aan de in paragraaf 2.3 geformuleerde hy-
pothese. 
 
 
4.1 Interpretatie 

Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn, uitgezonderd een matige puinbijmen-
ging in boring 5, geen verontreinigingen en/of asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
In de (meng)monsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde concentraties ten opzichte 
van de AW2000-waarden en/of detectiegrens gemeten. 
 
In het grondwater is een licht verhoogde concentratie barium gemeten. De overige onderzochte pa-
rameters zijn niet in verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarden en/of detectiegrens 
gemeten. 
 
 
4.2 Toetsing hypothese 

De hypothese onverdacht wordt verworpen, vanwege de licht verhoogde concentratie aan barium 
die is aangetroffen op de locatie. De verhoogde concentraties vormen geen aanleiding tot het uitvoe-
ren van nader onderzoek.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de volgende conclusies getrokken. 
 
• Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn, uitgezonderd een matige puinbij-

menging in boring 5, geen verontreinigingen en/of asbestverdachte materialen waargenomen.  
• In de (meng)monsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde concentraties ten op-

zichte van de AW2000-waarden en/of detectiegrens gemeten. 
• In het grondwater is een licht verhoogde concentratie barium gemeten. De overige onderzochte 

parameters zijn niet in verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarden en/of detec-
tiegrens gemeten. 

• Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de locatie in milieuhygiënisch opzicht geschikt ge-
acht voor de beoogde bestemming. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  

 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 
• Het verdient aanbeveling om tijdens grondwerkzaamheden alert te zijn op een eventuele on-

voorziene verontreiniging van de bodem. 
• Indien vrijkomende grond elders wordt hergebruikt kan aanvullend onderzoek conform het Be-

sluit Bodemkwaliteit noodzakelijk zijn om de uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden van de 
grond vast te stellen. Aanbevolen wordt om in overleg met het bevoegd gezag (de gemeente 
waar de grond wordt toegepast) de definitieve onderzoeksstrategie vast te stellen. 
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Foto 1. Korianderplein 

 

 

Foto 2. Korianderstraat 

 


