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HOOFDSTU

1 Inleiding 
Het plangebied Spelderholt-Noord en -Zuid en paardenmanege Riant, gelegen in de 

gemeente Beekbergen, zal in opdracht van Tergouw Holding worden herontwikkeld als 

locatie voor wonen en werkgelegenheid. Het onderzoeksgebied bedraagt circa 9,5 hectare. 

 

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding voor het uitgevoerde aanvullend en nader onderzoek zijn niet eerder 

onderzochte verdachte deellocaties en aangetoonde verontreinigingen ter plaatse van het 

Spelderholt-Noord en -Zuid en manege Riant te Beekbergen. Door ARCADIS is ter plaatse 

reeds een verkennend asbest- en bodemonderzoek uitgevoerd (d.d. 19 september 2006, 

gerapporteerd onder kenmerk 110302/OF6/1X2/001407/LB). 

 

Doelstelling is een indicatie te verkrijgen van: 

� de mate van PAK- en teerhoudendheid van het aanwezige asfalt op de onderzoeks-

locatie; 

� de milieuhygiënische bodemkwaliteit, inclusief aanwezigheid van asbest, van de 

onderliggende steunlaag; 

� de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de verdachte deellocaties. 

 

1.2 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet aan de hand van het boor- en analyseplan 

toegelicht. De analyseresultaten worden in hoofdstuk 3 beschreven en geïnterpreteerd. 

Hoofdstuk 4 tenslotte bevat de conclusies en aanbevelingen.  

 

In de bijlagen zijn een overzichtstekening van de boringen, de analysecertificaten en 

getoetste analyseresultaten opgenomen. 
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2 Onderzoeksopzet 
Het veldwerk is uitgevoerd op 29 september en 2 oktober 2006, op basis van de SIKB-BRL 

20001. ARCADIS is gecertificeerd volgens het procescertificaat ‘veldwerk voor milieu-

hygiënisch bodemonderzoek’. Het boor- en analyseplan voor het uitgevoerde onderzoek is 

in tabel 1 opgenomen en hieronder toegelicht. Een overzichtstekening met locaties van 

verrichte boringen is opgenomen in bijlage 1. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

2.1 VERHARDINGS- EN ASBESTONDERZOEK 

1. Conform de NEN 5897 “Monsterneming en analyse asbest in bouw en sloopafval en in 

puingranulaat” zijn in de aanwezige asfaltverhardingen op Spelderholt-Noord en -Zuid 

in totaal 18 kernboringen geplaatst. 

2. Alle vrijkomende asfaltkernen zijn in het veld middels een PAK-markertest indicatief op 

teerhoudendheid gecontroleerd. In het laboratorium zijn vijf kernen analytisch middels 

een PAK-markertest geanalyseerd. Plaatselijk is een tussenlaag aangetroffen (nieuwe 

asfaltlaag over oude heen); van deze kern is een boorbeschrijving (per mm) in het 

laboratorium opgesteld. Op basis van de verkregen resultaten zijn vervolgens twee PAK-

analyses uitgevoerd op het asfaltmateriaal. De analysecertificaten van het verhardings-

onderzoek zijn opgenomen in bijlage 3. 

3. De steunlaag onder het asfalt is zintuiglijk (voorbewerking in het veld) en analytisch 

onderzocht op aanwezigheid van asbest. Ook is de steunlaag onderzocht op de 

parameters uit het standaard NEN-pakket voor grond conform de NEN 5740.  

 

2.2 NADER BODEMONDERZOEK 

1. De in het verkennend bodemonderzoek (d.d. 19 september 2006) aangetoonde 

verontreiniging met kwik in de bovengrond van de noordelijke punt ter plaatse van Riant 

is nader onderzocht op ernst en omvang. 

2. De milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de smeerput in gebouw B5, 

Spelderholt-Zuid is bepaald. Deze locatie was eerder vanwege de aanwezige verharding 

niet toegankelijk. Direct naast de smeerput zijn twee boringen geplaatst tot 2,5 m-mv. 

Omdat het freatisch grondwater zich dieper dan 5,0 m-mv bevindt, is geen peilbuis 

geplaatst.  

                                                                 

1 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, welke representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) 

afwijkingen niet volledig kunnen worden uitgesloten. 
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3. Het gehalte minerale olie in de bovengrond (0,0 – 0,5 m-mv) ter plaatse van de verharde 

parkeerplaats nabij gebouw P5/P6 (Spelderholt-Zuid) is bepaald. In eerder onderzoek 

(Grontmij, 1994) is een lichte verontreiniging met minerale olie aangetoond. Ter plaatse 

zijn vier boringen tot 1,0 m-mv geplaatst. Omdat het freatisch grondwater zich dieper 

dan 5,0 m-mv bevindt, is geen peilbuis geplaatst. 

 

In onderstaande tabel 2.1 zijn de verrichte veldwerkzaamheden en uitgevoerde analyses per 

deellocatie samengevat. Omdat op de locatie van manege Riant geen asfaltverharding 

aanwezig is, is deze niet onderzocht in het kader van het verhardingsonderzoek. 

 

 Chemische analyses 

 Grond 

 

Deellocatie / opp. 
Aantal boringen 

tot 1,0 m-mv 
Bovengrond Ondergrond 

Asfalt / verharding 

Nader onderzoek 

manege Riant 

Noordelijke punt Ca. 500 

m2 

4 

(305, 312, 

313, 314) 

4 x kwik - - 

Noord,  

ca. 2.500 m2 

5 

(V3 tm V7) 

1 x asbest 

2 x NEN 
- 

Verhardings-onderzoek 

Spelderholt Zuid,  

ca. 7.500 m2 

13  

(V8 tm V20) 

2 x asbest 

3 x NEN 
1 x NEN 

18 x PAKmarker (veld) 

4 x PAKmarker (lab) 

2 x PAKanalyse (lab) 

Parkeerplaats (geb. 

P5/P6) 

Ca. 250 m2 

4* 

(301 tm 304) 
3 x minerale olie - - 

Nader onderzoek 

Spelderholt 
Smeerput (geb. B5) Ca. 

40 m2 

2** 

(B5-01, B5-02) 
1 x minerale olie 1 x minerale olie** - 

* waarvan 3 door verhardingslaag. 

** tot 1,0 m- onderkant smeerput (= 2,5 m-mv). 

 

Tabel 2.1 

Uitgevoerde veld- en 

laboratoriumwerkzaamheden 
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3 Resultaten 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de verschillende uitgevoerde onderzoeken 

beschreven. De analysecertificaten van het verhardings- en bodemonderzoek zijn 

opgenomen in respectievelijk bijlage 3 en 4. De getoetste analyseresultaten van het 

bodemonderzoek zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

3.1 SPELDERHOLT-NOORD 

Verharding 

Uit de indicatieve PAK-markertest is gebleken dat de toplaag van kern 7 teerhoudend is (zie 

bijlage 1). Bij kern 3 is een indicatief teerhoudende tussenlaag (slijtlaag) aangetroffen. 

Waarschijnlijk is het asfalt ter plaatse in het verleden gerepareerd en is een nieuwe boven-

laag aangebracht. 

 

De verharding in het midden van Spelderholt-Noord bestaat uit beton en klinkers en is niet 

op teerhoudend onderzocht. 

Bodem  

Asbest 

Van de steunlaag onder de asfaltverharding is een mengmonster samengesteld. Dit is door 

RPS Analyse op aanwezigheid van asbest onderzocht. Uit de asbestkwantificatie blijkt dat 

de (gewogen) concentratie asbest in de steunlaag onder de bepalingsgrens ligt. 

Kwaliteit steunlaag 

Er zijn twee mengmonsters samengesteld. Uit de analyseresultaten blijkt dat de steunlaag 

plaatselijk licht verontreinigd is tot boven de streefwaarde met PAK. Verder zijn geen van 

de onderzochte parameters in tot boven de streefwaarde verhoogde gehalten aangetoond. 

 

3.2 SPELDERHOLT-ZUID 

Verharding 

Op basis van de indicatieve en/of analytische PAK-markertest is aangetoond dat het asfalt 

ter plaatse van boring 8, 14, 15, 16 en 17 teerhoudend is (zie bijlage 1). Van de onderzochte 

asfaltkernen bleek de (bovenste) slijtlaag de teerhoudende laag. In het laboratorium is 

middels nadere analyse aangetoond dat de concentratie teer zodanig verhoogd is, dat 

aangenomen kan worden dat de slijtlaag van de asfaltverharding ter plaatse niet voor 

hergebruik geschikt is. 
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Het asfalt ter plaatse van de overige boringen is op basis van indicatieve en/of analytische 

PAK-markertests en uitgevoerde PAK-analyse, niet of nauwelijks teerhoudend (minder dan 

75 mg PAK/kg ds, de maximaal toegestane concentratie in toepasbaar asfalt). 

Bodem  

Asbest 

Van de steunlaag onder de asfaltverharding zijn twee mengmonsters samengesteld. Deze 

zijn door RPS Analyse op aanwezigheid van asbest onderzocht. Middels het onderzoek is 

aangetoond dat de (gewogen) concentratie asbest in de steunlaag onder de bepalingsgrens 

ligt.  

Kwaliteit steunlaag 

Van de niet-puinhoudende steunlaag onder de asfaltverharding ter plaatse van de eventuele 

toekomstige rondweg is een apart mengmonster ingezet (boring V9, 10, 15 en 16). Van de 

overige gedeelten van de steunlaag zijn twee mengmonsters samengesteld, waarvan één 

puinhoudend. Boring V11 en 12 vallen binnen het tracé van de eventuele toekomstige rond-

weg en zijn in dit puinhoudende mengmonster opgenomen. Daarnaast is één mengmonster 

ingezet van de grondlaag onder de steunlaag. 

 

In de steunlaag ter plaatse van de eventuele toekomstige toegangsweg zijn geen gehalten 

boven de streefwaarde aangetroffen. De overige niet-puinhoudende steunlaag is licht 

verontreinigd (boven streefwaarde) met koper en EOX. De puinhoudende steunlaag is licht 

verontreinigd (boven streefwaarde) met PAK. Verder zijn geen van de onderzochte para-

meters in gehalten boven de streefwaarde aangetoond. 

 

In de grondlaag onder de steunlaag zijn alle geanalyseerde parameters in gehalten beneden 

de streefwaarde aangetoond. 

Gebouw B5 

Ter plaatse van de smeerput zijn twee mengmonsters samengesteld, van zowel de boven- 

als ondergrond. In beide mengmonsters is een gehalte minerale olie beneden de streef-

waarde aangetoond. 

Parkeerplaats nabij gebouw P5/P6 

Van de bovengrond (0,0 – 0,5 m-mv) zijn drie individuele grondmonsters ter analyse op 

minerale olie aan het laboratorium aangeboden. Enkel in boring 303, juist naast de 

verharding aan de zuidkant van de parkeerplaats, is een tot boven de streefwaarde 

verhoogd gehalte olie aangetoond. Dit komt overeen met de analyseresultaten uit het 

onderzoek van Grontmij (1994). Verder zijn geen verhoogde gehalten minerale olie 

aangetoond. 

 

3.3 MANEGE RIANT 

Bodem 

In de noordoosthoek is in de bovengrond (0,0 – 0,8 m-mv) in het verkennend bodem-

onderzoek (d.d. 19 september 2006) een gehalte kwik boven de interventiewaarde 

aangetoond (25 mg/kg ds). Het betrof een mengmonster van in totaal acht deelmonsters.  
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Als onderdeel van het nader onderzoek is dit mengmonster uitgesplitst en apart op kwik 

onderzocht. In elk van de acht deelmonsters is een gehalte kwik boven de streefwaarde 

aangetoond (maximaal 2,8 mg/kg ds).  

 

Gelet op de inmiddels verstreken conserveringstermijn van de grondmonsters, is na overleg 

met de opdrachtgever besloten vier aanvullende boringen te plaatsen. Deze zijn geplaatst op 

de locatie van de vier monsters met de hoogste concentratie kwik uit het verkennend 

bodemonderzoek (boring 05, 12, 13 en 14). 

 

De monsters van de bovengrond (0,0 – 0,5 m-mv) van deze vier aanvullende boringen zijn 

individueel op kwik geanalyseerd. Daarbij is in geen van de monsters een gehalte kwik 

boven de streefwaarde aangetoond. 

 

Uit nader overleg met het laboratorium is gebleken, dat de aangetoonde concentratie kwik 

in het verkennend bodemonderzoek is veroorzaakt door een contaminatie in het 

laboratorium (zie bijlage 6 voor de schriftelijke reactie van Analytico).  

 

Op basis van de aanvullende analyses en nader overleg met het laboratorium is aangetoond 

dat de bovengrond ter plaatse van de noordoosthoek van de manege niet verontreinigd is 

met kwik.  
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4 Conclusies en 
aanbevelingen 

4.1 CONCLUSIES 

4.1.1 SPELDERHOLT-NOORD 

Verharding 

� De toplaag rond boring 7 is indicatief teerhoudend.  

� Bij kern 3 is een indicatief teerhoudende tussenlaag (slijtlaag) aangetroffen. Waarschijnlijk 

is het asfalt ter plaatse in het verleden gerepareerd en is een nieuwe bovenlaag 

aangebracht. 

� Het overige onderzochte asfalt is indicatief niet teerhoudend. 

� Ten behoeve van de afvoer van het asfalt is het analysecertificaat opgenomen in bijlage 3. 

Asbest 

� In de steunlaag zijn zowel zintuiglijk als analytisch geen verhoogde gehalten asbest 

aangetroffen. 

Bodem 

� De steunlaag onder de aanwezige asfaltverharding is plaatselijk licht verontreinigd 

(boven streefwaarde) met PAK. 

 

4.1.2 SPELDERHOLT-ZUID 

Verharding 

� Plaatselijk is de (bovenste) slijtlaag teerhoudend (circa 7 tot 9 mm dik). Zie bijlage 1 voor 

de situering van het tracé.  

� Het overige onderzochte asfalt is niet of nauwelijks teerhoudend en geschikt voor 

hergebruik. 

� Ten behoeve van de afvoer van het asfalt is het analysecertificaat opgenomen in bijlage 3. 

Asbest 

� In de steunlaag zijn zowel zintuiglijk als analytisch geen verhoogde gehalten asbest 

aangetroffen. 

Bodem 

� De steunlaag onder de aanwezige asfaltverharding is plaatselijk tot boven de streef-

waarde verontreinigd. Er vindt geen uitloging plaats naar de ondergrond. 
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� De boven- en ondergrond ter plaatse van de smeerput in gebouw B5 is niet verontreinigd 

met olie. 

� De bovengrond ter plaatse van de parkeerplaats nabij gebouw P5/P6 is plaatselijk licht 

verontreinigd (boven streefwaarde) met minerale olie. 

Tracé eventuele toekomstige rondweg 

� Het asfalt ter plaatse is indicatief niet teerhoudend en geschikt voor hergebruik. 

� De onderliggende steunlaag is plaatselijk puinhoudend en licht verontreinigd boven de 

streefwaarde. 

� In de steunlaag zijn zowel zintuiglijk als analytisch geen verhoogde gehalten asbest 

aangetroffen. 

 

4.1.3 MANEGE RIANT 

Bodem 

� De bovengrond in de noordoosthoek van manege Riant is niet verontreinigd met kwik. 

 

4.2 AANBEVELINGEN 

� De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek. 

� De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locaties Spelderholt-Zuid en 

manege Riant vormt geen belemmering ten aanzien van de voorgenomen herontwik-

keling. 

� De aangetoonde milieuhygiënische kwaliteit van de steunlaag op de locaties Spelderholt-

Noord vormt geen belemmering ten aanzien van de voorgenomen herontwikkeling. 

� Bij grondwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het feit dat de boven-

grond plaatselijk licht verontreinigd is en mogelijk niet toepasbaar als schone grond in 

het kader van het Bouwstoffenbesluit. 

 

 



 NADER, ASBEST- EN VERHARDINGSBODEMONDERZOEK 

110302/OF6/2C4/001407/LB ARCADIS 11 

 

BIJLAG 1 Overzichtstekening locaties boringen en tracé 
teerhoudend asfalt 
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BIJLAG 2 Boorprofielen 
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BIJLAG 3 Analysecertificaten verhardingsonderzoek 



 NADER, ASBEST- EN VERHARDINGSBODEMONDERZOEK 

110302/OF6/2C4/001407/LB ARCADIS 14 

 

BIJLAG 4 Analysecertificaten bodemonderzoek 
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BIJLAG 5 Getoetste analyseresultaten bodemonderzoek 
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BIJLAGBIJLAG 6 Schriftelijke reactie Analytico 

 




















































































































































