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HOOFDSTU

1 Inleiding 
1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

In opdracht van Tergouw Holding heeft ARCADIS een milieukundig bodemonderzoek op 

de locatie van het voormalige pluimvee-instituut en nertsenfokkerij Spelderholt-Zuid, de 

nabijgelegen manege Riant en het tussengelegen verbindingsperceel (kadastraal bekend als 

M2708) uitgevoerd.  

 

Het plangebied Spelderholt, gelegen in de gemeente Beekbergen, is verlaten door 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) en zal, in opdracht van 

Tergouw Holding, worden herontwikkeld als locatie voor wonen en werkgelegenheid. De 

onderzoekslocatie omvat ook de nog in gebruik zijnde paardenmanege Riant. Het 

onderzoeksgebied bedraagt circa 9,5 hectare. De regionale ligging van de onderzoekslocatie 

is opgenomen in bijlage 1. 

 

Doelstelling van het bodemonderzoek is het conform de NEN 5740 bepalen van de milieu-

hygiënische kwaliteit van de vaste bodem en het grondwater binnen de onderzoekslocatie. 

Het onderzoek is zodanig uitgebreid dat ook een verkennend bodemonderzoek asbest op 

basis de NEN 5707 is uitgevoerd. Doelstelling van het asbestonderzoek is met een relatief 

geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking van (bodem)verontreiniging 

met asbest terecht is. 

 

1.2 LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft het vooronderzoek. In hoofdstuk 3 bevindt zich de onderzoeksopzet. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de resultaten hiervan. In 

hoofdstuk 5 zijn het uitgevoerde laboratoriumonderzoek en de resultaten hiervan 

beschreven. In hoofdstuk 6 bevinden zich de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie is gelegen in de gemeente Beekbergen en betreft drie deellocaties: 

Spelderholt-Zuid (8,3 ha., waarvan circa 6,3 ha. onbebouwd), het verbindingsperceel 

richting Engelanderweg (0,7 ha.) en manege Riant (0,5 ha. waarvan circa 0,3 ha. 

onbebouwd). De deellocatie Spelderholt betreft een voormalige nertsenfokkerij en 

pluimvee-instituut. De locatie Riant betreft een paardenmanege. Het verbindingsperceel is 

momenteel braakliggend. 

 

Naar aanleiding van de voorgenomen herontwikkeling van de locaties en ten behoeve van 

het bodemonderzoek, heeft ARCADIS op 19 juli 2006 een historisch onderzoek conform de 

NEN 5725 uitgevoerd. Daartoe is de gemeente Apeldoorn benaderd en zijn, zowel bij het 

gemeentehuis als het stedelijk archief CODA, de volgende documenten ingezien:  

� Archief Bouw- en Woningtoezicht; 

� Hinderwetarchief; 

� Archief Wet milieubeheer; 

� Archief (ondergrondse) tanks; 

� Bodemonderzoeken; 

� Bodeminformatiesysteem. 

 

De gevonden informatie heeft alleen betrekking op de deellocaties Spelderholt-Zuid en de 

manege. Van het verbindingsperceel is geen historische informatie aangetroffen en deze 

deellocatie zal hieronder ook niet verder behandeld worden.  

 

Voor de deellocatie Spelderholt-Noord is geen historisch onderzoek verricht ten behoeve 

van milieukundige bodemonderzoek. Van zowel de deellocaties Spelderholt-Noord en  

-Zuid, als de manege Riant, is onderzoek naar de toegepaste materialen in de gebouwen 

uitgevoerd (Bouwarchief) ten behoeve van de asbestinventarisatie. 

 

2.1 SPELDERHOLT-ZUID 

Opvallend aan de onderzoekslocatie Spelderholt is het feit dat alle correspondentie ten 

aanzien van het gehele instituut bij de gemeente Apeldoorn is opgeslagen onder het adres 

Spelderholt 9. Perceel nummer 9 ligt ten zuiden van de Noordweg, terwijl de onderzoeks-

locatie van onderhavig onderzoek volledig ten noorden van de Noordweg ligt, op en nabij 

percelen 5 en 7. Een overzichtstekening van de deellocaties Spelderholt-Noord en -Zuid is 

opgenomen in bijlage 2. De gedetailleerde tekening van Spelderholt-Zuid is opgenomen in 

bijlage 7. 
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Onderstaande beschrijving beperkt zich tot dat deel van de tijdens historisch onderzoek 

aangetroffen documenten die van toepassing zijn op de onderzoekslocatie Spelderholt-Zuid 

en het uit te voeren bodemonderzoek. De gegevens van materiaaltoepassing in de opstallen 

en bouwtekeningen zijn verwerkt in het separaat gerapporteerde onderzoek: 

� Asbestinventarisatie opstallen voormalige locatie proefstation ‘Het Spelderholt’ en 

manege Riant te Beekbergen, d.d. 07-09-2006 (opgesteld door Hamabest BV). 

 

2.1.1 VERGUNNINGEN  

Milieuvergunningen 

� 30 juni 1989: wijzigingsaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer ten behoeve van 

de uitbreiding van het instituut (Dossier 27377): 

- 27 december 1998: Stichting Geldersch Landschap maakt bezwaar tegen uitbreiding 

omdat de toename in zuur/ammoniakdepositie boven de norm zou uitkomen; 

- 21 december 1990: besluit Geduputeerde Staten (kenmerk G05.0298) om uitbreiding 

niet toe te staan vanwege overschrijden norm voor zuur/ammoniakdepositie. 

� 29 oktober 1992: nieuwe aanvraag Wet milieubeheer (MH92414, gehele inrichting) voor 

het in werking hebben van een pluimvee/pelsdieren/konijnenhouderij (Dossier 27431): 

- uit de eisen van de milieuvergunning blijkt dat verontreiniging van bodem en grond-

water dient te worden voorkomen, middels vloeistofdichte vloeren (inclusief drempels 

en randen) en opvang van vloeistoffen in daarvoor bestemde lekbakken.  

Bouwvergunningen 

� Er is een aanvraag voor een bouwvergunning voor gebouw A8 aangetroffen (zie bijlage 

2). Op de bijbehorende bouwtekening is de aantekening “afgebrand” gemaakt. Mogelijk 

is bij het afgebrande gebouw asbesthoudend materiaal toegepast.  

� Op een d.d. 9 augustus 1978 ingekomen aanvraag voor een bouwvergunning blijkt dat 

naast gebouw F2 (zie bijlage 2) een mestopvangkelder is aangebouwd. Voor constructie 

zijn gewapend beton en geïmpregneerde houten schotten toegepast. 

 

2.1.2 BODEMONDERZOEKEN 

Van de onderzoekslocatie is één eerder bodemonderzoek aangetroffen: 

� gecombineerd bodemonderzoek. Proefstation “Het Spelderholt”te Beekbergen, d.d. 

oktober 1994. Grontmij Gelderland, kenmerk 48310-25. 

 

Het betreft een gecombineerd onderzoek van een nulsituatie-onderzoek in het kader van de 

vergunning Wet milieubeheer en een inventariserend bodemonderzoek in het kader van de 

BSB-operatie. De huidige deellocatie Spelderholt-Zuid valt geheel binnen de onderzochte 

locatie van het gecombineerd bodemonderzoek (zie kaart bijlage 2). 

 

Van de locatie is een inventarisatie gemaakt van alle potentieel verdachte deellocaties, 

waarvan er drie binnen de huidige deellocatie Spelderholt-Zuid vallen.  

� Gebouw A8, de voormalige technische dienst. Tevens is vermeld dat het gebouw in 1970 

is afgebrand. Bij het plaatsen van de boringen is destijds geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. Ter plaatse is geen verontreiniging van grond of grondwater aangetroffen. 
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� Mestcontainers, zowel een voormalige nabij gebouw P5 en huidige nabij gebouw F2 (zie 

bijlage 2). In het grondmengmonster ter plaatse is in 1994 een lichte verontreiniging met 

minerale olie aangetroffen. Aanbevolen werd het mengmonster uit te splitsen om de 

plaats van verontreiniging te bepalen.  

 

2.1.3 (ONDERGRONDSE) TANKS 

In het gemeentelijk archief is geen informatie bekend over (ondergrondse) tanks binnen de 

deellocatie Spelderholt-Zuid. 

 

2.2 MANEGE RIANT 

Van de manege Riant is een overzichtstekening opgenomen in bijlage 2. 

2.2.1 VERGUNNINGEN  

Milieuvergunningen    

� 25 februari 1999: vergunning Wet milieubeheer ten behoeve van het oprichten en in 

werking hebben van een paardensportcentrum (dossier 77040): 

- bij de vergunning was geen kaartmateriaal beschikbaar. Wel is duidelijke geworden 

dat zich op de locatie een bovengrondse dieseltank met een inhoud van 2 m3 bevindt. 

Uit de vergunning valt op te maken dat het een enkelvoudige tank betreft;  

- tijdens milieucontroles (uitgevoerd 8 maart en 3 mei 2005) is gebleken dat de tank niet 

is geplaatst in een lekbak; 

- tijdens milieucontrole op 19 juli 2005 is gebleken dat de tank vervangen is door een 

dubbelwandige tank op stoeptegels.  

Bouwvergunningen 

� Er zijn in totaal vier (aanvragen voor) bouwvergunningen ter plaatse aangetroffen (zie 

bijlage 2). Daaruit blijkt dat:  

- bij constructie van de manege asbestcement golfplaten zijn toegepast als 

dakbedekking; 

- bij constructie van de paardenstalling asbestcement golfplaten zijn toegepast als 

dakbeschot; 

- bij constructie van de paardenstallen, ponystal en terras paardenstal eternit-dakplaten 

zijn toegepast als dakbeschieting; 

- in 1994 een nieuwe mestbunker is geplaatst. De aanwezige mestkuil dient te worden 

gedempt en ingeplant (zie voor situering van de locatie bijlage 2). 

 

2.2.2 BODEMONDERZOEKEN 

Op de huidige onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen eerdere bodemonderzoeken 

uitgevoerd. Wel zijn twee bodemonderzoeken uitgevoerd op aangrenzende percelen 

behorend bij de manege: 

� Verkennend bodemonderzoek. Bruggelerweg te Beekbergen, d.d. januari 2002. Van der 

Poel Consult b.v., kenmerk 1.201.025; 

� Verkennend bodemonderzoek. Het Herenhul te Beekbergen, d.d. januari 2002. Van der 

Poel Consult b.v., kenmerk 1.201.026. 
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Eerst genoemde onderzoekslocatie betreft het gedeelte ten noorden van de huidige onder-

zoekslocatie (bij de buitenbak). De tweede locatie betreft het perceel rondom de manegebak, 

aan de overkant van de straat Herenhul (zie voor situering van beide locaties bijlage 2). In 

beide onderzoeken wordt enkel plaatselijk de streefwaarde overschreden voor enkele zware 

metalen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

2.2.3 (ONDERGRONDSE) TANKS 

In het gemeentelijk archief is geen informatie bekend over (ondergrondse) tanks binnen de 

deellocatie manege Riant. Uit bestudering van de vergunning Wet milieubeheer is gebleken 

dat zich op het perceel een bovengrondse dieseltank met een inhoud van 2 m3 bevindt. Voor 

situering van de locatie zie bijlage 7. 

 

2.3 GEOHYDROLOGIE 

De bodemopbouw is als volgt (TNO, kaart 27 en 33 oost/west): 

� 0 – 15 m-mv: zand; 

� 15 – 19 m-mv: veen/klei; 

� 19 – 55 m-mv: zand; 

� 55 – 100 m-mv: klei. 

 

De regionale grondwaterstroming is overwegend oost tot noordoostelijke gericht. Op basis 

van literatuur is in eerste instantie aangenomen dat de grondwaterspiegel dieper dan 5,0 m-

mv ligt.  

 

Tijdens uitvoer van de veldwerkzaamheden is gebleken dat de freatische grondwaterspiegel 

ter plaatse van de manege Riant binnen 5 m-mv valt en elders (Spelderholt-Zuid en 

verbindingsperceel) dieper dan 5 m-mv. Een gedetailleerde beschrijving van de 

aangetroffen bodemprofielen in opgenomen in bijlage 3. 

 

2.4 TERREININSPECTIE 

Waarnemingen asbest 

Omdat het uitgevoerde historisch onderzoek uitwijst dat de onderzoekslocatie verdacht is 

ten aanzien van asbesthoudende materialen, is volgens de NEN 5707 een verkennend 

asbestonderzoek uitgevoerd bestaande uit een maaiveldinspectie en inspectie van de 

bovengrond.  

 

Ten behoeve van de maaiveldinspectie is elk van de drie deellocaties opgedeeld in stroken 

van maximaal 1,5 meter breed. Deze zijn vervolgens visueel geïnspecteerd op aanwezigheid 

van asbest op het maaiveld. Ter plaatse van (het mogelijk afgebrande) gebouw A8 is met 

extra aandacht het maaiveld geïnspecteerd. 

 

Tijdens uitvoering van de visuele inspectie is op geen van de drie deellocaties asbest-

verdacht materiaal op het maaiveld waargenomen.  
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2.5 CONCLUSIES HISTORISCH ONDERZOEK 

Op basis van het uitgevoerde historisch onderzoek zijn enkele verdachte deellocaties 

aangewezen. Het betreffen kleinschalige potentieel bodembedreigende activiteiten die in 

aanvulling op de gekozen strategie milieukundig onderzocht zullen worden. Deze zijn in de 

volgende paragraaf benoemd. 

 

Daarnaast is voor enkele gebouwen binnen de beide onderzoekslocaties aangetoond dat bij 

de constructie asbesthoudend materiaal is toegepast.  

 

2.5.1 VERDACHTE DEELLOCATIES SPELDERHOLT-ZUID 

� Gebouw A8 is in het verleden afgebrand en is verdacht ten aanzien van de aanwezigheid 

van asbestverdacht materiaal. 

� De mestopvang naast gebouw F2. 

� Ter plaatse van de mestopslag (nabij gebouw P5/P6) is de bovengrond door Grontmij 

onderzocht en is een lichte verontreiniging met minerale olie aangetroffen.  

 

2.5.2 VERDACHTE DEELLOCATIES MANEGE RIANT 

� Op het perceel bevindt zich een gedempte mestkuil. 

� Op het perceel bevindt zich een bovengrondse dieseltank. Tijdens uitvoering is de locatie 

hiervan achterhaald (zie bijlage 7).  
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3 Onderzoeksopzet 
3.1 VELDWERKZAAMHEDEN 

3.1.1 VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

Conform de NEN-norm wordt op basis van vermoedens ten aanzien van de aanwezigheid 

van bodemverontreiniging een onderzoekshypothese en –strategie geformuleerd. 

 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 is de locatie op basis 

van het historisch onderzoek opgesplitst in potentieel verdachte delen en het overige niet 

verdachte deel. Ondanks het feit dat het totale oppervlak enkele hectaren beslaat, is deze 

vanwege de aanwezige bebouwing niet als “grootschalig onverdacht” in te delen. De niet 

verdachte delen zijn zodoende onderzocht conform de strategie NEN 5740 onverdachte 

(ONV). De verdachte delen zijn onderzocht op basis van de NEN 5740 met plaatselijke 

bodembelasting (VEP).  

 

De locatie is aangemerkt als asbestverdacht. Het verkennend bodemonderzoek is daarom 

met een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 uitgebreid (zie paragraaf 3.1.2). 

 

In tabel 4.1 (zie volgend hoofdstuk) is het aantal uitgevoerde boringen en peilbuizen 

weergegeven. Voor situering van de boringen en peilbuizen op de onderzoekslocatie 

verwijzen wij naar tekening 2-2. 

 

3.1.2 VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 

Het verkennend asbestonderzoek bestaat uit een visuele inspectie van het maaiveld (zie 

paragraaf 2.3) en een visuele inspectie van de opgeboorde en opgegraven grond uit de 

actuele contactzone en ondergrond. In dit onderzoek zijn de verharde terreindelen niet 

onderzocht op aanwezigheid van asbest. 

 

Een overzicht van de geplaatste boringen is opgenomen in tabel 4.1. Ten behoeve van het 

asbestonderzoek zijn alle boringen tot 0,5 m-mv van het verkennend bodemonderzoek 

(conform NEN 5740), uitgevoerd als asbestinspectiegat (afmeting 0,3 x 0,3 x 0,5 m, lxbxd). 

Van de verschillende deellocaties zijn uit deze asbestinspectiegaten mengmonsters samen-

gesteld, na voorbewerking in het veld (waarbij stukjes materiaal groter dan 16 mm worden 

uitgezeefd en apart bemonsterd).  

 



 ONDERZOEKEN LOCATIES SPELDERHOLT EN RIANT 

110302/OF6/293/001407/AM ARCADIS 11 

Om ook de ondergrond voldoende te kunnen inspecteren op aanwezigheid van asbest-

verdacht materiaal, zijn de diepe boringen (tot 2,0 m-mv) alle doorgezet met een diameter 

van 120 mm, in plaats van 100 mm, en is de uitkomende grond visueel geïnspecteerd op 

asbest.  

 

Op basis van de NEN 5707 is de onderzoekslocatie opgedeeld in ruimtelijke eenheden. De 

manege en het verbindingsperceel vormen elk een aparte ruimtelijke eenheid, Spelderholt-

Zuid is opgedeeld in vijf ruimtelijke eenheden. 

 

3.2 ALGEMEEN 

Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet 

worden uitgesloten dat er in werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit 

rapport gepresenteerde gegevens. Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een aantal steekmonsters, die representatief worden geacht voor het onderzochte 

gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 
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4 Veldwerkzaamheden 
4.1 ALGEMEEN 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in week 32 en 33 van 2006 en is uitgevoerd 

volgens BRL-SIKB 2000. De situering van de boringen en peilbuizen is weergegeven in de 

bijgevoegde tekeningen (bijlage 7). In tabel 4.1 is het aantal uitgevoerde boringen en 

peilbuizen weergegeven. 

 

De vrijkomende grond bij de boringen is in het veld onderzocht op zintuiglijk waarneem-

bare verontreinigingskenmerken. Hierbij zijn afwijkende kleur en oliereactie per bodemlaag 

vastgesteld. De oliereactie wordt bepaald met behulp van een door ARCADIS ontwikkelde 

oliedetectiemethode en geeft een indicatie over olieachtige verbindingen in de bodem. Door 

het inbrengen van grond in schoon water kan een "oliereactie" worden waargenomen. 

 

4.2 VELDWAARNEMINGEN 

� Er is zowel op het maaiveld (tijdens de maaiveldinspectie) als bij het beoordelen van de 

vrijkomende grond geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

� Op de onderzoekslocatie is bij geen van de boringen een oliereactie waargenomen. 

� Op elk van de drie deellocaties zijn in de vrijkomende grond zintuiglijk kenmerken van 

verontreiniging (puin, baksteen e.d.) waargenomen. Het betreft plaatselijk aangetoonde 

bijmengingen, er is geen sprake van een duidelijke puinhoudende laag. 

� De beschrijvingen van het bodemprofiel zijn per boring weergegeven in bijlage 3. 

� Bij de manege Riant is opgemerkt dat zich ter plaatse van de voormalige mestkuil 

betonnen platen bevinden en zodoende handmatig niet bemonsterd kan worden. De 

boringen zijn zo dicht mogelijk tegen de locatie aangeplaatst. De dieseltank is 

aangetroffen, situering van de verdachte deellocaties is opgenomen in bijlage 7. 

� De verdachte deellocatie van voormalige mestopslag nabij gebouw P5/P6 op deellocatie 

Spelderholt-Zuid blijkt verhard met beton en kan dus handmatig niet bemonsterd 

worden. 

� Op het verbindingsperceel is een bovengrondse mestsilo aanwezig. 

� Tijdens uitvoering van de inspectie is door bewoners verteld dat in het verleden 

(onbekend hoe lang geleden) ter plaatse een sanering heeft plaatsgevonden, waarbij circa 

de bovenste meter grond is verwijderd en aangevuld. 

 

In onderstaande tabel 4.1 zijn de uitgevoerde boringen, boordiepten en peilbuizen per 

deellocatie weergegeven. 
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Locatie Deellocatie 

Boringen tot 0,5 m-mv 

/ asbest-

inspectiegaten 

Boringen tot 2,0 / 5,0 m-

mv (diameter 120 mm) 
Peilbuis 

Onverdacht 9 2 1 

Voormalige mestkuil - - 1 Manege Riant 

Bovengrondse dieseltank 1 - 1 

Verbindingsperceel Onverdacht 12 4 -1 

Onverdacht 50 19 -1 
Spelderholt-Zuid 

Mestopslag2 2 2 - 

1) Grondwater ter plaatse dieper dan 5,0 m-mv, middels boring vastgesteld. 

2) Mestopslag is verhard en zal later worden onderzocht. 

 

4.3 GRONDWATER 

De peilbuizen zijn een week na plaatsing bemonsterd (op 22 augustus 2006). In de volgende 

tabel 4.2 zijn de zuurgraad, het geleidingsvermogen van het grondwater en de 

grondwaterstand (GWS) weergegeven: 

 

Peilbuis filter PH EC (µS/cm) GWS (m-mv) 

Pb 01 4,0 – 5,0 6,32 516 3,41 

Pb 13 3,3 – 5,3 6,69 675 3,92 

Pb 15 4,0 – 5,0 6,69 312 3,75 

 

De aangetroffen waarden voor pH en EC zijn normaal voor de aangetroffen bodem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1  

Uitgevoerde veldwerkzaam-

heden NEN5740 en NEN5707 

Tabel 4.2 

Veldgegevens grondwater 
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5 Laboratorium-
onderzoek 

5.1 ALGEMEEN 

De chemische analyses van de grond(meng)monsters, en de grondwatermonsters geven 

informatie over de feitelijke aanwezigheid en de gehalten van onderzochte stoffen of 

groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerd 

laboratorium van Analytico te Barneveld volgens NPR 5741 en de geldende (voorlopige) 

NEN-normen. De asbestanalyses zijn uitgevoerd door het asbestgecertificeerde 

laboratorium RPS in Breda. 

 

5.2 GROND 

In de onderstaande tabel 5.1 is weergegeven welke grond(meng)monsters geanalyseerd zijn. 

Hierbij is rekening gehouden met afwijkende veldwaarnemingen, de samenstelling van de 

grond, ruimtelijke verdeling over de locatie en het vooronderzoek. Van alle grondmonsters 

is het lutum- (L) en humuspercentage (H) in het laboratorium vastgesteld. Op basis van 

deze percentages zijn de streef- en interventiewaarde voor de betreffende bodemtypes voor 

toetsing gecorrigeerd. 

 

(Meng)monsters Samenstelling 
Diepte  

(m-mv) 
Zintuiglijke bijmengingen 

Geanalyseerde 

parameters 

Manege Riant 

MMR bg1 02-1, 07-1, 08-1, 09-1, 10-1, 11-1 0,0 – 0,5 - NEN, L, H 

MMR bg2 04-1, 05-1, 05-3, 12-1, 12-2, 13-1, 

14-1, 15-1 

0,0 – 0,8 - NEN, L, H 

MMR bg3 01-1, 03-1, 06-3 0,0 – 0,5 Zwak tot matig puinhoudend, 

zwak ijzerhoudend, zwak 

baksteenhoudend, zwak 

slakhoudend, zwak glashoudend 

NEN, L, H 

MMR og1 01-3, 02-2, 02-3, 03-2, 03-6, 13-

3, 13-5, 15-3 

0,25 – 2,5 - NEN, L, H 

Verbindingsperceel M2708 

MMV bg1 101-1, 103-1, 104-1, 105-1, 106-2, 

115-1 

0,0 – 0,5 - NEN, L, H 

MMV bg2 102-1, 107-1, 108-1, 109-2, 111-1, 112-

1, 113-1, 116-1 

0,0 – 0,5 - NEN, L, H 

MMV bg3 106-1, 109-1, 110-1 0,0 – 0,5 Zwak ballasthoudend, zwak 

baksteenhoudend, zwak 

glashoudend, zwak puinhoudend 

NEN, L, H 

MMV og1 101-2, 102-4, 116-2 0,5 – 1,5 - NEN, L, H 

Tabel 5.1 

Samenstelling 

grondmengmonsters 
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(Meng)monsters Samenstelling 
Diepte  

(m-mv) 
Zintuiglijke bijmengingen 

Geanalyseerde 

parameters 

MMV og2 101-3, 102-5, 103-2, 1034-4, 116-3, 

116-4 

0,4 – 2,0 - NEN, L, H 

MMV og3 102-3 0,5 – 1,0 Zwak puinhoudend, kuilgras-

geur 

NEN, L, H 

Spelderholt-Zuid 

mmz1 202-1, 204-1, 205-1, 208-1, 210-1, 

223-1, 226-1, 227-1 

0,0 – 0,5 - NEN, L, H 

mmz2 211-1, 212-1, 214-1, 216-1, 218-1, 

219-1, 220-1, 222-1, 267-1 

0,0 – 0,5 - NEN, L, H 

mmz3 236-1, 237-1, 238-1, 239-1, 240-1, 

241-1, 249-1 

0,0 – 0,5 - NEN, L, H 

mmz4 244-1, 246-1, 247-1, 248-1, 253-1, 

255-1, 257-1 

0,0 – 0,5 - NEN, L, H 

mmz5 258-1, 259-1, 260-1, 261-1, 262-1 0,0 – 0,5 - NEN, L, H 

mmz6 270-1, 271-1, 272-1, 273-1 0,0 – 0,5 Zwak baksteen-houdend NEN, L, H 

mmz7 210-2, 224-2, 228-2 0,5 - 1,0 - NEN, L, H 

mmz8 213-2, 217-2, 221-2, 267-2 0,5 – 1,0 - NEN, L, H 

mmz9 234-2, 242-2, 251-3 0,5 – 1,0 - NEN, L, H 

mmz10 225-2, 245-2, 252-2, 254-2 0,5 – 1,0 - NEN, L, H 

mmz11 260-2, 261-2 0,5 – 1,0 - NEN, L, H 

mmzmest 264-1, 265-1, 266-1, 269-1 0,0 – 0,5 Zwak baksteen-houdend NEN, L, H 

mmz1zmest og 264-2, 264-3, 269-3, 269-4 0,5 – 1,55 - NEN, L, H 

  

Het standaard NEN-pakket voor grond bestaat uit de volgende parameters: 

� lutum- en organische stofgehalte; 

� zware metalen; 

� extraheerbare organochloorverbindingen (EOX); 

� minerale olie (GC); 

� polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). 
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5.3 GRONDWATER 

Het grondwater uit de drie peilbuizen ter plaatse van de manege Riant (peilbuizen 01, 13 en 

15, zie tabel 5.5) is onderzocht op het standaard NEN-pakket voor grondwater. Het NEN-

pakket water bestaat uit de volgende parameters: 

� zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink); 

� vluchtige aromatische (BTEXN) en gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl); 

� monochloorbenzenen en dichloorbenzenen; 

� minerale olie (GC). 

 

5.4 ASBESTONDERZOEK 

In tabel 5.2 is weergegeven welke grond(meng)monsters en materiaalmonsters geanalyseerd 

zijn op asbest.  

 

(Meng)monsters Samenstelling 
Diepte  

(m-mv) 
Waarneming 

Materiaal monster/ 

grondmonster 

Analyse 

Manege Riant 

MM R asb Hele deellocatie 0,0 – 0,5 Vezelmassa  

(in lab) 

Grondmonster Asbest 

Verbindingsperceel M2708 

MM V asb Hele deellocatie 0,0 – 0,5 - Grondmonster Asbest 

Spelderholt-Zuid 

Asbestz1 RE t.p.v. 201, 205, 

229, 230 

0,0 – 0,5 Plaatmateriaal  

(in lab) 

Grondmonster Asbest 

Asbestz2 RE t.p.v. 211, 219, 222, 

239 

0,0 – 0,5 - Grondmonster Asbest 

Asbestz3 RE t.p.v. 231, 237, 

247, 272  

0,0 – 0,5 - Grondmonster Asbest 

Asbestz4 RE t.p.v. 225, 245, 

240, 244, 271 

0,0 – 0,5 - Grondmonster Asbest 

Asbestz5 RE t.p.v. 233, 258, 

264, 266 

0,0 – 0,5 - Grondmonster Asbest 

 

5.5 ANALYSERESULTATEN 

5.5.1 ALGEMEEN 

De analysecertificaten en de toetsingstabellen van de grond(meng)monsters en de grond-

watermonsters zijn opgenomen in bijlagen 4 en 6. De analyseresultaten van de asbest-

analyses zijn opgenomen in bijlage 5.  

 

Toetsing van de analyseresultaten van de bodem in het kader van de Wet bodem-

bescherming (Wbb) heeft plaatsgevonden aan de hand van de streef- en interventiewaarden 

voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigende stoffen in de 

bodem (Leidraad Bodembescherming van 4 februari 2000 van het Ministerie van VROM).  

 

De toetsingswaarden worden gehanteerd om de mate en ernst van de verontreiniging in te 

schatten. 

 

Tabel 5.2 

Samenstelling asbest 

analysemonsters verkennend 

asbestonderzoek 



 ONDERZOEKEN LOCATIES SPELDERHOLT EN RIANT 

110302/OF6/293/001407/AM ARCADIS 17 

� Interventiewaarden (I) 

De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor 

verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of 

dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor mens, plant en dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is mogelijk sprake van 

(een geval van) ernstige verontreiniging en is er mogelijk een saneringsnoodzaak. De 

interventiewaarden zijn gebaseerd op humaan-toxicologische en ecotoxicologische 

uitgangspunten (RIVM studies). 

� Tussenwaarde (½ (S+I)) 

De tussenwaarde is vastgesteld om aan te geven dat er een nader onderzoek noodzakelijk 

is. Voor stoffen waarvoor geen streefwaarde is vastgesteld dient ½ (interventiewaarde) 

gehanteerd te worden. 

� Streefwaarden (S) 

De streefwaarden gelden als referentiewaarden en hebben betrekking op de in de natuur 

voorkomende achtergrondwaarden of op detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuur-

lijke niveaus voorkomen. 

 

De streef- en interventiewaarde voor grond zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling 

(organische stofgehalte en lutumgehalte).  

Asbest 

Conform de NEN 5707, geldt voor asbest alleen een (gewogen) interventiewaarde van 100 

mg asbest/kg ds. Wordt na verrekening van het onderzochte bodemvolume een 

concentratie op of boven deze waarde aangetroffen, dan dient de met asbest verontreinigde 

grond, met inachtneming van speciale voorzieningen, milieuhygiënisch verantwoord 

gesaneerd te worden. 

 

5.5.2 GROND 

In onderstaande tabel 5.3 zijn de overschrijdingen ten opzichte van de toetsingswaarden uit 

de Wbb voor de onderzochte chemische parameters en asbest weergegeven. 

 

(Meng)-

monsters 
Samenstelling 

Diepte 

(m-mv) 
Overschrijding streef- en interventiewaarden 

   > S > T > I 

Manege Riant 

MMR bg1 
02-1, 07-1, 08-1, 09-1, 10-1, 11-

1 
0,0 – 0,5 EOX, PAK - - 

MMR bg2 
04-1, 05-1, 05-3, 12-1, 12-2, 

13-1, 14-1, 15-1 
0,0 – 0,8 Minerale olie, PAK - Kwik 

MMR bg31 01-1, 03-1, 06-3 0,0 – 0,5 
Chroom, koper, lood, zink, 

minerale olie, PAK 
-  

MMR og1 
01-3, 02-2, 02-3, 03-2, 03-

6, 13-3, 13-5, 15-3 
0,25 – 2,5 - - - 

Verbindingsperceel M2708 

MMV bg1 
101-1, 103-1, 104-1, 105-1, 106-

2, 115-1 
0,0 – 0,5 EOX - - 

MMV bg2 
102-1, 107-1, 108-1, 109-2, 111-1, 

112-1, 113-1, 116-1 
0,0 – 0,5 - - - 

MMV bg31 106-1, 109-1, 110-1 0,0 – 0,5 - - - 

MMV og1 101-2, 102-4, 116-2 0,5 – 1,5 - - - 

Tabel 5.3  

Overschrijdingen in grond 
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(Meng)-

monsters 
Samenstelling 

Diepte 

(m-mv) 
Overschrijding streef- en interventiewaarden 

   > S > T > I 

MMV og2 
101-3, 102-5, 103-2, 1034-4, 

116-3, 116-4 
0,4 – 2,0 - - - 

MMV og3 102-3 0,5 – 1,0 EOX - - 

Spelderholt-Zuid 

mmz1 
202-1, 204-1, 205-1, 208-1, 

210-1, 223-1, 226-1, 227-1 
0,0 – 0,5 - - - 

mmz2 
211-1, 212-1, 214-1, 216-1, 218-1, 

219-1, 220-1, 222-1, 267-1 
0,0 – 0,5 - - - 

mmz3 
236-1, 237-1, 238-1, 239-1, 

240-1, 241-1, 249-1 
0,0 – 0,5 - - - 

mmz4 
244-1, 246-1, 247-1, 248-1, 

253-1, 255-1, 257-1 
0,0 – 0,5 Minerale olie - - 

mmz5 
258-1, 259-1, 260-1, 261-1, 

262-1 
0,0 – 0,5 - - - 

mmz61 270-1, 271-1, 272-1, 273-1 0,0 – 0,5 - - - 

mmz7 210-2, 224-2, 228-2 0,5 - 1,0 - - - 

mmz8 213-2, 217-2, 221-2, 267-2 0,5 – 1,0 - - - 

mmz9 234-2, 242-2, 251-3 0,5 – 1,0 - - - 

mmz10 225-2, 245-2, 252-2, 254-2 0,5 – 1,0 - - - 

mmz11 260-2, 261-2 0,5 – 1,0 - - - 

Mmzmest1 264-1, 265-1, 266-1, 269-1 0,0 – 0,5 Zink, PAK - - 

mmz1zmest og 264-2, 264-3, 269-3, 269-4 0,5 – 1,55 - - - 

1)  Zintuiglijk verontreinigd grond(meng)monster 

Manege Riant 

Uit de onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat de bovengrond licht verontreinigd 

is tot boven de streefwaarde met PAK. Aan de zuidwestelijke zijde (tegen de Bruggelerweg 

aan) is plaatselijk EOX boven de streefwaarde aangetoond. In het mengmonster van de 

bovengrond van het noordelijke deel van de locatie is plaatselijk minerale olie in een 

concentratie boven de streefwaarde aangetoond, en kwik tot boven de interventiewaarde. 

Conform de NEN 5740 dient het mengmonster te worden uitgesplitst.  

 

In het zintuiglijk verontreinigde mengmonster (puin-, baksteen-, ijzer-, glas- en slak-

houdend) zijn behalve minerale olie en PAK ook de zware metalen chroom, koper, lood en 

zink aangetoond in een concentratie boven de streefwaarde.  

 

In de ondergrond zijn geen van de geanalyseerde parameters in een concentratie boven de 

streefwaarde aangetroffen. 

Verbindingsperceel M2708 

In de bovengrond ter plaatse van het oostelijk deel van het verbindingsperceel is EOX boven 

de streefwaarde aangetroffen. In het zwak puinhoudende grondmonster, genomen op de 

plaats waar volgens de bewoners in het verleden een sanering heeft plaatsgevonden en 

waar tijdens de uitvoering een vreemde kuilgras-geur is waargenomen, is alleen EOX boven 

de streefwaarde aangetroffen. 

Spelderholt-Zuid 

Plaatselijk is in één mengmonster (globaal afkomstig van het gedeelte van de locatie tussen 

de gebouwen K1 en Spelderholt 5 /7) minerale olie boven de streefwaarde aangetroffen. In 
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het bovengrondmengmonster nabij de mestopslag (ten zuiden van de gebouwen F2, P7 en 

P6) is zink en PAK in verhoogde concentraties (boven streefwaarde) aangetroffen. 

 

In geen van de overige geanalyseerde monsters van de boven- of ondergrond zijn 

verhoogde concentraties aangetoond. 

  

5.5.3 ASBEST 

In onderstaande tabel 5.4 zijn de resultaten van de asbestanalyses weergegeven. 

 

(Meng-) 

monsters 
Samenstelling 

Diepte  

(m-mv) 
Waarneming 

Materiaal 

monster/ 

grondmonster 

Asbest (gew. 

concentratie, mg/ 

kg ds) 

Manege Riant 

MM R asb Hele deellocatie 0,0 – 0,5 Vezelmassa (in lab) Grondmonster 0,059 

Verbindingsperceel M2708 

MM V asb Hele deellocatie 0,0 – 0,5 - Grondmonster - 

Spelderholt-Zuid 

Asbestz1 RE t.p.v. 201, 205, 229, 230 0,0 – 0,5 Plaatmateriaal (in 

lab) 

Grondmonster 25,01 

Asbestz2 RE t.p.v. 211, 219, 222, 239 0,0 – 0,5 - Grondmonster - 

Asbestz3 RE t.p.v. 231, 237, 247, 272  0,0 – 0,5 - Grondmonster - 

Asbestz4 RE t.p.v. 225, 245, 240, 244, 

271 

0,0 – 0,5 - Grondmonster - 

Asbestz5 RE t.p.v. 233, 258, 264, 266 0,0 – 0,5 - Materiaalmonster - 

1) Er is één stukje plaat aangetroffen, afmeting tussen 8 en 16 mm. 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat geen van de drie 

deellocaties ernstig verontreinigd is met asbest (dit is het geval indien een gewogen 

concentratie asbest boven de 100 mg/kg ds wordt aangetroffen).  

Manege Riant 

In het grondmengmonster afkomstig van de manege is in het lab vezelmassa in het grond-

monsters waargenomen. De berekende (gewogen) concentratie asbest ligt ruim onder de 

interventiewaarde voor asbest. 

Verbindingsperceel 

Ter plaatse van het verbindingsperceel is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest 

waargenomen.  

Spelderholt-Zuid 

Op deze deellocatie is in één van de grondmengmonsters in het laboratorium één stukje 

plaatmateriaal aangetroffen. Het betreft het deel van de locatie rondom het gebouw P3 en de 

woning Spelderholt 5a (als vlak in te kaderen met de boringen 201, 205, 229 en 230, zie 

bijlage 7). De aangetroffen gewogen concentratie asbest (25 mg/kg ds) ligt ruim onder de 

interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg ds). 

 

In de overige geanalyseerde grondmengmonsters is zowel zintuiglijk als analytisch geen 

asbest waargenomen.  

 

Tabel 5.4  

Resultaten asbestanalyses in 

grond 
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5.5.4 GRONDWATER 

In onderstaande tabel 5.5 zijn de getoetste analyseresultaten van de grondwateranalyses 

weergegeven. 

 

Peilbuis Filter Overschrijding streef- en interventiewaarden 

  > S > T > I 

Pb 01 4,0 – 5,0 - - - 

Pb 13 3,3 – 5,3 - - - 

Pb 15 4,0 – 5,0 zink - - 

 

In het grondwatermonster uit de peilbuis nabij de voormalige mestkuil aan (15) is voor zink 

een overschrijding van de streefwaarde aangetroffen. In het grondwater ter plaatse van de 

bovengrondse tank (13) en ter plaatse van het overig terrein (01) zijn geen overschrijdingen 

van de onderzochte parameters aangetroffen. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.5  

Getoetste analyseresultaten 

grondwater 
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6 Conclusies en 
aanbevelingen 

In opdracht van Tergouw Holding heeft ARCADIS een milieukundig bodemonderzoek en 

asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie van het voormalige pluimvee-instituut en 

nertsenfokkerij Spelderholt-Zuid, de nabijgelegen manege Riant en het tussengelegen 

verbindingsperceel (kadastraal bekend als M2708).  

 

Het plangebied Spelderholt, gelegen in de gemeente Beekbergen, is verlaten door 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) en zal, in opdracht van 

Tergouw Holding, worden herontwikkeld als locatie voor woonfuncties en een manege. De 

onderzoekslocatie omvat ook de nog in gebruik zijnde paardenmanege Riant. Het totale 

onderzoeksgebied bedraagt circa 9,5 hectare.  

 

Doelstelling van het bodemonderzoek is het conform de NEN 5740 bepalen van de milieu-

hygiënische kwaliteit van de vaste bodem en het grondwater binnen de onderzoekslocatie. 

Doelstelling van het asbestonderzoek is met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te 

gaan of de verdenking van (bodem)verontreiniging met asbest terecht is. 

 

6.1 CONCLUSIES 

Op basis van de gegevens van het historisch onderzoek, de veldwerkzaamheden en het 

laboratoriumonderzoek wordt het volgende geconcludeerd. 

 

6.1.1 GROND, INCLUSIEF ASBEST 

Manege Riant 

� De bovengrond op de locatie is licht verontreinigd met PAK (boven streefwaarde). 

Plaatselijk is EOX boven de streefwaarde aangetoond. 

� Daar waar puin en andere bijmengingen zijn aangetoond, is de bovengrond tevens licht 

verontreinigd (boven streefwaarde) met de zware metalen chroom, koper, lood en zink. 

� De bovengrond van het noordelijke deel van de locatie is, naast een lichte verontreiniging 

(boven streefwaarde) van PAK en minerale olie, sterk verontreinigd met kwik (boven 

interventiewaarde). Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan nog geen uitspraak 

gedaan worden over mogelijke ernst en omvang van de verontreiniging. 

� In de ondergrond is geen verontreiniging aangetroffen. 

Asbest 

� Op het maaiveld van de niet verharde terreindelen is geen asbest aangetroffen. 
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� De bovengrond is niet verontreinigd met asbest. 

Verbindingsperceel M2708 

� Plaatselijk is in de boven- en ondergrond EOX boven de streefwaarde aangetroffen. 

Verder zijn geen verontreinigingen aangetoond. 

� De aangetroffen concentraties geven geen aanleiding tot nader onderzoek. 

Asbest 

� Zowel zintuiglijk als analytisch is geen asbest waargenomen. 

Spelderholt-Zuid 

� De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met minerale olie (boven de streef-

waarde).  

� De bovengrond bij de mestopslag (ten zuiden van de gebouwen F2, P6) is licht 

verontreinigd (boven streefwaarde) met zink en PAK.  

� Verder zijn in de boven- en ondergrond geen verontreinigingen aangetoond.  

� De aangetroffen concentraties geven geen aanleiding tot nader onderzoek. De grondlaag 

direct onder de verharding ter plaatse van de mestopslag (gebouw P5/P6) is nog niet 

onderzocht. 

Asbest 

� De niet verharde terreindelen zijn niet verontreinigd met asbest. 

 

6.1.2 GRONDWATER 

� Ter plaatse van de manege Riant is het grondwater binnen 5 m-mv aangetroffen.  

� Het grondwater nabij de voormalige mestkuil is licht verontreinigd met zink (boven de 

streefwaarde).  

� In het grondwater ter plaatse van de bovengrondse tank en ter plaatse van het overig 

terrein zijn geen overschrijdingen van de onderzochte parameters aangetroffen. 

 

6.2 AANBEVELINGEN 

� Aanbevolen wordt de separate monsters van het mengmonster ter plaatse van manege 

Riant, met een sterk verhoogde concentratie kwik, nader te onderzoeken.  

� De mestopslag ter plaatse van de gebouwen P5/P6 dient aanvullend verkennend onder-

zocht te worden. De grondlaag onder de aanwezige verharding dient bemonsterd en 

geanalyseerd te worden op aanwezigheid van minerale olie en eventueel vluchtige 

aromaten.  

� Ten behoeve van het achterhalen van de eventuele hergebruiksmogelijkheden van de 

aanwezige verharding binnen de gehele onderzoekslocatie (alle drie de deellocaties) 

dient een verhardingsonderzoek te worden uitgevoerd.  

� De grondlaag onder de aanwezige verharding dient onderzocht te worden op aanwezig-

heid van asbesthoudend materiaal. 
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BIJLAG 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Spelderholt-Zuid 

Verbindingsperceel 

M2708 

Manege Riant 
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BIJLAG 2 Documenten historisch onderzoek 

� Overzichtskaart eerder uitgevoerd bodemonderzoek Spelderholt 

� Bouwvergunningen gebouwen A8, F2 

� Overzichtskaarten eerder uitgevoerd bodemonderzoeken omgeving manege Riant 

� Bouwvergunningen manege Riant 
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BIJLAG 3 Boorprofielen 
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BIJLAG 4 Analysecertificaten NEN5740 
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BIJLAG 5 Analysecertificaten asbest 
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BIJLAG 6 Getoetste analysecertificaten 
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BIJLAG 7 Overzichtstekening locaties boringen en peilbuizen 

 












































































































































































































































