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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
In opdracht van de D&D Projecten BV heeft Grontmij Nederland bv een verkennend bodem- en 
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het projectgebied te Klarenbeek. Het verkennend 
bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend 
onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgegeven 
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) oktober 1999. Het verkennend asbestonder-
zoek is gebaseerd op de NEN 5707, Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest 
in bodem, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) mei 2003. 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de locatie is 
weergegeven in bijlage 2. 
 
1.2 Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het laten uitvoeren van een verkennend bodem- en asbestonderzoek is de voor-
genomen ontwikkeling van het gebied en de hiermee samengaande bestemmingswijzigingen. 
In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem noodzakelijk. 
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de on-
derzoekslocatie. Op basis van de onderzoeksresultaten moet worden vastgesteld of de ge-
wenste vorm van bodemgebruik, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, mogelijk is en zo niet, 
welke vervolgacties noodzakelijk zijn. 
 
Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging 
aan te geven. 
 
1.3 Kwaliteitsborging 
Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 
en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de 
kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem 
is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig 
te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte pro-
ducten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden.  
 
De NV waar Grontmij Nederland bv deel van uitmaakt is geen eigenaar van het terrein beschre-
ven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.  
De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven advie-
zen worden gewaarborgd, is vermeld in bijlage 7. 
 
1.4 Opbouw van het rapport 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde. 
• De resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2). 
• De onderzoeksstrategie (hoofdstuk 3). 
• De resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4). 
• De resultaten van het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 5). 
Een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese en 
conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd geba-
seerd op de NVN 5725 uitgezonderd de financieel/juridische aspecten. De resultaten van het 
vooronderzoek zijn in paragraaf 2.2 weergegeven. 
 
Informatie omtrent de onderzoekslocatie is ontleend aan de archieven van de gemeenten Apel-
doorn en Voorst, en een op 28 maart 2008 uitgevoerde terreininspectie. 
 
2.2 Historie, actuele en toekomstige terreinsituatie 
De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden en zuiden van de Klarenbeekseweg/Hoofdweg te 
Klarenbeek en heeft een oppervlakte van circa 11,4 hectare.  
 
Zuidelijke terreindeel 
Op het zuidelijke gedeelte van de onderzoekslocatie zijn sportvelden (tennisbanen, basketbal-
veld en voetbalvelden) aanwezig met bijbehorende kantines. Voor zover bekend bij de gemeen-
te Voorst heeft dit terrein geen andere functie gehad. Op de locatie wordt op beperkte schaal 
grondwater onttrokken voor besproeiing van de sportvelden. 
 
Noordelijke terreindeel 
Het zuidelijke gedeelte van het terrein heeft tot op heden altijd een agrarische bestemming ge-
had. In dit gebied is een agrarisch bedrijf aanwezig met diverse bedrijfsgebouwen en een 
woonhuis. Bij de afdeling wegen en riolering van de gemeente Apeldoorn zijn geen gegevens 
bekend over ophogingen of dempingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Op een perceel dat is gelegen tussen het noordelijke en zuidelijke terreindeel is in 1997 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (De Klinker, kenmerk: 961212DK.510, d.d. 29 januari 
1997). Op deze locatie is nadien een woonwijk gerealiseerd. 
In zowel de boven als de ondergrond zijn geen verontreinigingen met de onderzochte stoffen 
(NVN-pakket)1 aangetroffen. In het grondwater zijn sterke verontreinigingen met nikkel en zink 
en lichte verontreinigingen met cadmium, chroom, koper, tolueen en fenol aangetroffen. Het 
grondwater bleek niet verontreinigd met de overige onderzochte stoffen2. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is een nader bodem-
onderzoek (Klinker, kenmerk: 970221DK.310, d.d.20 maart 1997) uitgevoerd. Rondom de ver-
ontreinigde peilbuizen zijn peilbuizen geplaatst ter inkadering van de aangetroffen verontreini-
gingen. Het grondwater ter plaatse van de nieuw geplaatste peilbuizen bleek licht verontreinigd 
met zink en niet verontreinigd met nikkel. De aangetroffen grondwaterverontreiniging op deze 
locatie betreft een niet ernstig geval.  
 
De resultaten van de in de directe omgeving uitgevoerde bodemonderzoeken geven geen aan-
leiding tot het verwachten van bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 

                                                                  
1 NVN-pakket grond: metalen (Pb, Zn, Cd, Cu, As, Hg, Cr, Ni, PAK (10 van VROM), EOX (Extraheerbare organische 
halogenen), minerale olie. 
2 NVN-pakket grondwater: metalen (Pb, Zn, Cd, Cu, As, Hg, Cr, Ni), EOX (Extraheerbare organische halogenen), vluch-
tige aromaten, incl. naftaleen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, fenolindex. 
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Op het perceel van de Elsbosweg 99 is in 2001 een verkennend bodemonderzoek (De Klinker, 
kenmerk: 010112EK.510, 14 juni 2001) uitgevoerd. 
Hierbij is een lichte verontreiniging met PAK aangetroffen in de bovengrond. De ondergrond 
bleek niet verontreinigd met de onderzochte stoffen (NEN pakket). Het grondwater bleek licht 
verontreinigd met chroom. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding tot het ver-
richten van aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. De gegevens uit deze tabel 
zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland (TNO/DGV; 1975; kaartblad 33 west). De 
maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie komt globaal overeen met NAP + 8,5 a 9,5m. 
 
Tabel 2.1 Regionale bodemopbouw 
Globale diepte 
 (m -mv) 

Geohydrologische 
schematisatie 

Lithostratigrafie Samenstelling 

0 -4 1ste watervoerend pakket 
formatie van Twente 
en/of Kreftenheye matig tot fijn zand 

4-18 scheidende laag formatie van Eem kleiige afzettingen 

18- 60 2de watervoerend pakket formatie van Drente matig fijn zand 

 
Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in noordoostelijke richting. 
 
2.4 Onderzoekshypothese 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, op basis van de resultaten van het vooronderzoek 
een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onderzoekslocatie zo nodig 
onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoekshypothese worden opge-
steld, op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hypothese geeft het volgen-
de aan: 
• of de bodem naar verwachting wel of niet verontreinigd is; 
• de aard van de verontreinigende stoffen; 
• de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen; 
• of de stoffen worden verwacht in grond en/of grondwater. 
 
In onderstaande tabel is de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoekshypothese 
en onderzoeksstrategie weergegeven. 
 
Tabel 2.2 Te onderscheiden deellocaties met onderzoeksstrategie 
Deellocatie Opper-

vlakte  
(in m2) 

Verdacht/ 
Onverdacht 

Onderzoeksstrategie 
bodem1 

Onderzoeksstrategie 
asbest 2 

A Noordelijk terrein 
deel 

56.700  onverdacht ONV-GR 
 

ONV-GR 
 

B Bebouwd terrein 1.000 onverdacht ONV ONV 
C Zuidelijk terrein-

deel 
56.000 onverdacht ONV-GR ONV-GR 

1 ONV Onverdacht (NEN 5740) 
 ONV-GR Onverdacht grootschalig (NEN 5740) 
   
2 ONV kleinschalig onverdacht (NEN 5707) 
 ONV-GR grootschalig onverdacht (NEN 5707) 
 
In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, peilbuis en analyses) uitgewerkt. 
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3 Onderzoeksstrategie 

3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde onderzoeksprogramma beschreven. In paragraaf 3.2 
wordt ingegaan op het veldonderzoek en in paragraaf 3.3 komt het laboratoriumonderzoek aan 
de orde. Het veld- en laboratoriumonderzoek voor het verkennend onderzoek is uitgevoerd con-
form de in de NEN 5740 en NEN 5707 van toepassing verklaarde normen, ontwerp-normen en 
praktijkrichtlijnen. 
 
3.2 Veldonderzoek 
Het veldonderzoek ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is verricht door de groep 
Terreinonderzoek van Grontmij Nederland bv (de heer R. Prakken) en MTI (de heer B. Groe-
nen). Het veldwerk ten behoeve van het asbestonderzoek is uitgevoerd door de heer B. Groe-
nen van MTI. Deze partijen zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL 
SIKB 2000, ‘Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek’. MTI is tevens gecertificeerd voor 
het uitvoeren van veldwerk conform de BRL SIKB 2018, ‘Locatie-inspectie en monsterneming 
asbest in bodem’.  
 
Het veldonderzoek is, volgens voornoemde BRL’s, uitgevoerd op 9, 10 en 11 april 2008 en 
heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: 
• het uitvoeren van een visuele terrein- en maaiveldinspectie. Mede aan de hand hiervan is de 

plaats van de boringen bepaald; 
• het uitvoeren van in totaal 91 handboringen, waarvan: 

° 51 tot circa 0,5 m beneden maaiveld (= m-mv); 
° 7 tot circa 2,0 m-mv; 
° 14 tot circa 2,5 m-mv.  

• het graven van in totaal 64 asbest gaten van 30x30 cm en 50 cm diep; 
• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodem-

kundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken; 
• het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De monster-

trajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3; 
• het plaatsen van 14 peilbuizen met een filterlengte van 1,0 m in de diepere boorgaten; 
• het doorpompen van de peilbuizen direct na plaatsing hiervan; 
• het maken van een veldwerkschets; 
• het maken van een fotorapportage. 
 
Op 21 april 2008 zijn de volgende aanvullende werkzaamheden uitgevoerd: 
• het uitvoeren van in totaal 5 handboringen, waarvan  

° tot circa 0,5 m beneden maaiveld (= m-mv); 
° tot circa 2,5 m-mv.  

• het graven van in totaal 5 asbest gaten van 30x30 cm en 50 cm diep; 
• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodem-

kundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken; 
• het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De monster-

trajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3; 
• het plaatsen van één peilbuis (pb 93) met een filterlengte van 1,0 m in een dieper boorgat; 
• het doorpompen van de peilbuis direct na plaatsing hiervan. 
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Op 21 en 22 april 2008 zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
• het opnemen van de grondwaterstand in de peilbuizen; 
• het bepalen van de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het 

grondwater; 
• het nemen van grondwatermonsters uit de peilbuizen. 
 
Bijlage 2 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en de geplaatste peil-
buizen. 
 
3.3 Laboratoriumonderzoek 
De geselecteerde grond(meng)- en grondwatermonsters zijn in het door RvA geaccrediteerde 
laboratorium van ALcontrol Laboratories geanalyseerd. De monsters ten behoeve van het 
asbestonderzoek zijn door RPS te Ulvenhout geanalyseerd. Menging van de grondmonsters 
heeft plaatsgevonden in het laboratorium. Een overzicht van het aantal en van de verrichte 
laboratoriumanalyses is weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Overzicht veld- en laboratoriumonderzoek 
Deellocatie Onder-

zoeks- 
Strategie 

Aantal boringen 2 en peilbuizen  Aantal en soort analyses1 

  0,5 m –
mv  

2,0 m -
mv 

2,5 m –mv 
met peilbuis 

Grond Grondwater 

A Noordelijk 
terrein deel 
5,7 ha 

ONV-GR 23 4 7 5 
10 

asbest in grond 
NENg 

7 NENw 

B Bebouwd 
terrein 
0,1 ha 

ONV 7 1 1 1 
4 

asbest in grond 
NENg 

1 NENw 

C Zuidelijk 
terreindeel 
5,6 ha 

ONV-GR 23 4 7 5 
10 

asbest in grond  
NENg 

7 NENw 

 
1 NENg droge stof, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, totaalgehalte extraheerbare 

organohalogeenverbindingen (EOX), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van 
VROM) en minerale olie (GC) 

 NENw pH, Ec, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, vluchtige chloorkoolwaterstoffen 
(9 stuks), chloorbenzenen, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie 
(GC) 

2 Ter plaatse van alle boringen zijn asbestgaten gegraven. 
 
Voor de exacte diepte van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 
 
Voor de toegepaste methoden bij het laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar bijlage 4.
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4 Resultaten veldonderzoek 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De bodemopbouw en 
grondwaterstand zijn vermeld in paragraaf 4.2. Paragraaf 4.3 beschrijft de zintuiglijk waargeno-
men verontreinigingkenmerken en paragraaf 4.4 beschrijft de monsterselectie. 
 
4.2 Bodemopbouw en grondwaterstand 
De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 3 in de vorm 
van boorprofielen weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw als 
volgt worden beschreven. Vanaf maaiveld tot circa 2,5 m -mv (maximale boordiepte) bestaat de 
bodem uit matig fijn zand. 
 
De grondwaterstand in de peilbuizen is opgenomen op 21 en 22 april 2008 In tabel 4.1 is de 
grondwaterstand per peilbuis opgenomen.  
 
Tabel 4.1 Grondwater 
Peilbuisnummer Filtertraject (m -mv) Grondwaterstand ( m -mv) 
01 1,1-2,1 0,85 
05 1,3-2,3 1,08 
12 1,3-2,3 1,35 
18 1,3-2,3 0,99 
23 1,2-2,2 1,03 
27 1,5-2,5 1,00 
37 1,1-2,1 0,90 
58 1,1-2,1 0,60 
59 1,3-2,3 0,79 
64 1,1-2,1 0,99 
77 1,3-2,3 0,81 
80 1,0-2,0 0,92 
85 1,3-2,3 0,80 
89 1,0-,20 0,82 
93 0,9-1,9 0,74 
 
4.3 Zintuiglijke waarnemingen 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk enkele kenmerken waargenomen die kunnen 
duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De overige waargenomen kenmerken 
zijn weergegeven in tabel 4.2. Bij de boringen die niet in de tabel zijn vermeld, zijn zintuiglijk 
geen verontreinigingskenmerken waargenomen. 
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Tabel 4.2 Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 
Boringnummer Maximale boordiepte 

(m -mv) 
Bodemlaag 
(m -mv) 

Zintuiglijk waargenomen 
verontreinigingskenmerken 

06 0,5 0-0,3 uiterst puinhoudend, matig betonhoudend, 
zwak baksteenhoudend 

06 0,5 0,3-0,5 matig puinhoudend, zwak baksteenhoudend 
10 0,5 0-0,5 zwak baksteenhoudend 
12 2,3 0-0,9 resten baksteen 
25 0,5 0-0,4 resten baksteen 
38 0,5 0-0,3 uiterst puinhoudend,  

matig baksteenhoudend, zwak betonhou-
dend 

87 2,0 0-0,5 matig baksteenhoudend 
89 2,0 0,4 zwak baksteenhoudend 
90 0,5 0-0,15 Gravellaag 
91 0,5 0-0,5 volledig puin, sterk betonhoudend, matig 

baksteenhoudend 
 
4.4 Monsterselectie 
 
4.4.1 Verkennend bodemonderzoek 
Voor analyse in het laboratorium zijn diverse individuele grondmonsters en mengmonster van 
de boven- en de ondergrond geselecteerd. De samenstelling van de geselecteerde (meng)-
monsters is weergegeven in tabel 4.3.  
 
Tabel 4.3 Monsterselectie 
Monsternummer Boringnummers Monstertraject 

(m -mv) 
Motivatie 

Noordelijk terreindeel 
91-1 91 0-0,5 puinlaag 
mm1 (bg) 01 t/m 05, 07, 17, 19, 39  0-0,6 zintuiglijk schone bovengrond 
mm2 (bg) 18, 20 t/m 24, 26, 27 0-0,5 zintuiglijk schone bovengrond 
25-1 25 0-0,4 resten baksteen 
mm3 (bg) 28 t/m 37 0-0,5 zintuiglijk schone bovengrond 
mm4 (og) 01, 05, 18, 21, 39 0,4-1,6 zintuiglijk schone ondergrond 
mm5 (og) 23, 27, 30, 37 0,4-1,5  zintuiglijk schone ondergrond 
38-1 38 0-0,3 puinlaag 
mm20 (bg) 92, 93 0-0,5 zintuiglijk schone bovengrond 
mm21 (bg) 94, 95 0-0,4 zintuiglijk schone bovengrond 
Bebouwd terrein 
10-1 10 0-0,5 zwak baksteenhoudend 
mm6 (bg) 08, 09, 11, 13 t/m 16 0-0,5 zintuiglijk schone bovengrond 
mm7 (og) 12, 15 0,5-1,9 zintuiglijk schone ondergrond 
12-1 12 0-0,5 resten baksteen 
Zuidelijk terreindeel 
87-1 87 0-0,5 matig baksteenhoudend 
90-1 90 0-0,15 gravel 
90-2 90 0,15-0,5 verdachte laag onder gravel 
mm13 (bg) 59, 60, 64 t/m 68 0-0,5 zintuiglijk schone bovengrond 
mm14 (bg) 72, 73, 78 t/m 81, 85, 86 0-0,7 zintuiglijk schone bovengrond 
mm15 (bg) 58, 61 t/m 63, 69 t/m 71 0-0,5 zintuiglijk schone bovengrond 
mm16 (bg) 74 t/m 77, 82 t/m 84, 88, 89 0-0,5 zintuiglijk schone bovengrond 
mm17 (og) 59, 64, 72  0,4-1,5 zintuiglijk schone ondergrond 
mm18 (og) 58, 61, 75, 77 0,5-1,7 zintuiglijk schone ondergrond 
mm19 (og) 80, 85, 87, 89 0,3-1,5 zintuiglik schone ondergrond 
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4.4.2 Asbest onderzoek 
Voor analyse in het laboratorium zijn diverse mengmonster van de bovengrond geselecteerd. 
Tevens is één mengmonster van de bovengrond samengesteld van de boringen waar asbest-
stukjes zijn aangetroffen in de bovengrond. De samenstelling van de geselecteerde 
(meng)monsters is weergegeven in tabel 4.4.  
 
Tabel 4.4 Monsterselectie 
Monsternummer Boringnummers Monstertraject 

(m -mv) 
Motivatie 

mm1  02, 03, 04, 06, 92, 93, 
96 

0-0,5 schone bovengrond 

mm2 7, 17, 19 t/m 21 0-0,5 schone bovengrond 
mm3 22, 24 t/m 26, 28 0-0,5 schone bovengrond 
mm4 29 t/m 33 0-0,5 schone bovengrond 
mm5 35, 36, 94, 95 0-0,5 schone bovengrond 
mm6 9 t/m 11, 13, 14, 16 0-0,5 schone bovengrond 
mm10 60, 65 t/m 68 0-0,5 schone bovengrond 
mm11 61 t/m 63, 69, 70 0-0,5 schone bovengrond 
mm12 72, 73, 78, 79, 86 0-0,5 schone bovengrond 
mm13 71, 74 t/m 76, 80 0-0,5 schone bovengrond 
mm14 82 t/m 84, 87, 88, 90 0-0,5 schone bovengrond 
mm15 06, 07, 38 0-0,5 puinlaag 
mo91 91 0-0,5 puinlaag  
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek 

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek beschreven. 
De analysecertificaten met een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn opgenomen 
in bijlage 4. 
 
5.2 Analyseresultaten 
De analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in bijlage 
5. De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire ‘Streef-
waarden en interventiewaarden bodemsanering’ (Staatscourant nummer 39, van 24 februari 
2000) van het Ministerie van VROM. In de tabellen is tevens het toetsingsresultaat weergege-
ven. Voor een toelichting op het toetsingskader wordt verwezen naar bijlage 6. Tevens zijn in 
deze bijlage de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgenomen. 
 
De analyseresultaten van het asbestonderzoek zijn eveneens opgenomen in bijlage 5. Deze 
resultaten zijn getoetst aan de interventiewaarde voor asbest in grond (100 mg/kgds) zoals op-
genomen in de beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin (granulaat) (Ministerie van VROM, 
brief met kenmerk: BWL/2004000321, d.d. 3 maart 2004). De toetsingsresultaten zijn opgeno-
men in paragraaf 5.4.  
 
5.3 Overschrijdingen grond en grondwater  
Uit de toetsing blijkt dat in een aantal van de onderzochte monsters gehalten boven de toet-
singswaarden zijn aangetroffen. Deze overschrijdingen zijn weergegeven in de tabellen 5.1 
(grond) en 5.2 (grondwater). 
 
Tabel 5.1 Overschrijdingen van de toetsingwaarden grondmonsters 
Monster Boringnummers Monstertraject 

 (m -mv) 
Parameter en overschreden toetsingwaarde 

Noordelijk terreindeel 
91-1 90 0-0,5 minerale olie >S 
25-1 25 0-0,4 minerale olie >S 
mm21 94, 95 0-0,4 PAK >S 
38-1 38 0-0,3 kwik, lood, zink, PAK, minerale olie >S 
Bebouwd terrein 
10-1 10 0-0,5 zink, PAK >S 
mm6 (bg) 08, 09, 11, 13 t/m 16 0-0,5 PAK >S 
12-1 12 0-0,5 lood, PAK, minerale olie >S 
Zuidelijk terreindeel 
90-2 90 0,15-0,5 arseen, PAK >S 
S: streefwaarde, T: tussenwaarde, I: interventiewaarde 
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Tabel 5.2 Overschrijdingen van de toetsingwaarden grondwatermonsters 
Peilbuisnummer Filtertraject (m -mv) Parameter en overschreden toetsingwaarde 
01 1,1-2,1 chroom >S 
12 1,3-2,3 chroom, zink >S 
18 1,3-2,3 chroom >S 
23 1,2-2,2 chroom >S 
27 1,5-2,5 zink >S 
37 1,1-2,1 chroom, koper >S 
58 1,1-2,1 chroom, koper >S 
59 1,3-2,3 chroom >S 
64 1,1-2,1 chroom, koper >S 
77 1,3-2,3 chroom >S 
85 1,3-2,3 chroom >S 
89 1,0-2,0 chroom >S 
S: streefwaarde, T: tussenwaarde, I: interventiewaarde 
 
De in het veld gemeten waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen van 
het grondwater (weergegeven in bijlage 5) worden als normaal beschouwd. 
 
5.4 Overschrijdingen asbest  
In geen van de onderzocht (meng)monsters ten behoeve van het asbestonderzoek is een as-
bestgehalte boven de interventiewaarde aangetroffen. 
 
Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6.
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en laboratoriumonder-
zoek. Op basis hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) 
beschreven. Hierbij zijn van de geanalyseerde verbindingen de gemeten gehalten getoetst aan 
de streef- en interventiewaarden. 
Bij de interpretatie van de resultaten (zie tabellen bijlage 5) zijn de gehalten ingedeeld in klas-
sen. 
Hierbij zijn de volgende criteria gehanteerd: 
• beneden of gelijk aan de streefwaarde: niet verontreinigd; 
• boven de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interven-

tiewaarde: licht verontreinigd (aanduiding: *); 
• boven het gemiddelde van streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inter-

ventiewaarde: matig verontreinigd (aanduiding: **); 
• boven de interventiewaarde: sterk verontreinigd (aanduiding: ***). 
 
6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
 
Noordelijk terreindeel 
Op het noordelijke terreindeel is in de zintuiglijk met baksteen verontreinigde bovengrond ( een 
licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen. In één mengmonster (mm 21) van de 
zintuiglijk schone bovengrond is een licht verhoogd PAK gehalte aangetroffen. De bovengrond 
is niet verontreinigd met de overige onderzochte stoffen. In de ondergrond zijn geen verontrei-
nigingen aangetroffen.  
 
In de onderzochte monsters (38-1, 91-1) van de aanwezige puinlaag zijn lichte verontreinigin-
gen met minerale olie aangetroffen. Het puin ter plaatse van boring 38 bleek tevens lichte ver-
hoogde gehalten aan kwik, lood, zink en PAK te bevatten.  
 
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom, koper en zink aangetroffen. Het 
grondwater bleek niet verontreinigd met de overige onderzochte stoffen. 
 
In de grond en het puin en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
In de onderzochte mengmonsters van de grond zijn geen verhoogde asbestgehalten aangetrof-
fen. 
 
Bebouwd terrein (boring 8 t/m 16)  
In de zintuiglijk met baksteen verontreinigde bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zink, 
lood, PAK en minerale olie aangetroffen. In de zintuiglijk schone bovengrond is een licht ver-
hoogd gehalte aan PAK aangetroffen. De bovengrond bleek niet verontreinigd met de overige 
onderzochte stoffen. De ondergrond bleek niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.  
 
In het grondwater zijn licht verhoogde gahalten aan chroom en zink aangetroffen. Het grondwa-
ter bleek niet verontreinigd met de overige onderzochte stoffen. 
 
In de grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de on-
derzochte mengmonsters van de grond zijn geen verhoogde asbestgehalten aangetroffen. 
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Zuidelijk terreindeel 
In de verdachte laag onder de aanwezige gravelverharding zijn licht verhoogde gehalten aan 
arseen en PAK aangetroffen. Deze bodemlaag bleek niet verontreinigd met de overige onder-
zochte stoffen. In de boven- en ondergrond zijn verder geen verontreinigingen met de onder-
zochte stoffen aangetroffen.  
 
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom en koper aangetroffen. Het grond-
water bleek niet verontreinigd met de overige onderzochte stoffen. 
 
In de grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de on-
derzochte mengmonsters van de grond zijn geen verhoogde asbestgehalten aangetroffen. 
 
6.3 Conclusies en aanbevelingen 
Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
6.3.1 Verkennend bodemonderzoek 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’, strikt genomen niet juist is. Gezien de relatief lage 
gehalten en de toekomstige bestemming van de locatie is er echter geen aanleiding tot het ver-
richten van vervolgonderzoek met een aangepaste hypothese. 
 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek behoeven er vanuit milieuhygiënisch oogpunt 
gezien geen beperkingen te worden gesteld aan het toekomstige gebruik van de locatie als wo-
ningbouw en sportterrein. 
 
Indien grond van de locatie vrijkomt en wordt toegepast in een ander werk, is een partijkeuring 
conform de eisen van het Bouwstoffenbesluit noodzakelijk. Indien een bodemkwaliteitskaart 
beschikbaar is, mag de grond als bodem worden toegepast, mits de kwaliteit van de grond ver-
gelijkbaar is met of beter is dan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Voor nadere informatie 
over de afzetmogelijkheden van grond adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. 
 
6.3.2 Verkennend asbestonderzoek 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese voor het asbestonderzoek ‘Onverdacht’ juist is.  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is geen asbest aangetroffen en nader onderzoek naar 
asbest wordt niet noodzakelijk geacht. 
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Bijlage 1   
 

Topografische ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2   
 

Situatie met boringen en peilbuizen  







 

 
GM-0097989

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3   
 

Boorprofielen en verklaringsblad 
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Bijlage 4   
 

Analysecertificaten 
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Bijlage 5   
 

Toetsingsresultaten grond en grondwater 
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Bijlage 6   
 

Toetsingskader bodemkwaliteit 
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Bijlage 7   
 

Kwaliteitsborging 
 






