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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft Grontmij Nederland B.V. 

een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Nieuwstraat te 

Veen. Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, Bodem – Landbodem 

– Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieu-

hygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Insti-

tuut (NNI) januari 2009. 

 

Het verkennend asbestonderzoek is gebaseerd op de NEN 5707, Bodem – Inspectie, monster-

neming en analyse van asbest in bodem, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut 

(NNI) mei 2003. 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de 

locatie is weergegeven in bijlage 2. 

 
1.2 Aanleiding en doelstelling 

 
1.2.1 Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herin-

richting van de locatie en uitgifte met de bestemming wonen. In verband hiermee is inzicht in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) noodzakelijk. 

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodem-

kwaliteit van de onderzoekslocatie. Op basis van de onderzoeksresultaten moet worden vast-

gesteld of de gewenste vorm van bodemgebruik wonen vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, 

mogelijk is en zo niet, welke vervolgacties noodzakelijk zijn. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is een steekproef en is niet bedoeld om de exacte aard en 

omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

 
1.2.2 Verkennend asbestonderzoek 

Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend asbestonderzoek is het aantreffen van asbest 

verdacht materiaal op het maaiveld tijdens de uitvoering van een terreininspectie (behorende bij 

het verkennend bodemonderzoek).  

 

Doel van het onderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de 

verdenking van bodemverontreiniging met asbest terecht is. Dit zal gebeuren door middel van 

het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek. 

 
1.3 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 

en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij 

uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen wordt gewaarborgd, is vermeld in bijlage 9. 

 

Grontmij Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van 

uitmaakt, en haar onderaannemers geen belang hebben bij de uitkomsten van het onderzoek.  
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Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit onafhankelijk uitge-

voerd. In de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de 

beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen. 

 
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 uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3); 

• de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4); 

• de resultaten van het laboratoriumonderzoek en de interpretatie (hoofdstuk 5); 

• een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese 

en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 

 

De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 

hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie. 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 met uitzondering van de financi-

eel/juridische aspecten. De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen 

weergegeven. 

 

Informatie omtrent de onderzoekslocatie is ontleend aan:  

• de beschikbaar gestelde gegevens door de gemeente Aalburg (dhr. C. Braam); 

• verkennend bodemonderzoek Groeneweg 1 – Veen uitgevoerd door Bakker Milieuadviezen 

Waalwijk (rapportnummer: BM/724-01/OB/R01, d.d. maart 2001); 

• inventariserend bodemonderzoek autoschadeherstel Cornet-Veen Groeneweg 3A uitge-

voerd door Econsultancy bv (rapportnummer: NBR.BSB.INV/02072570.14 d.d. 23 oktober 

2002)  

 

Tevens is op 16 maart 2010 een terreininspectie uitgevoerd. 

 
2.2 Locatiegegevens 

In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. 

 

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Nieuwstraat (ong) te Veen 

Kadastrale gegevens locatie Gemeente Aalburg sectie E, nummers 1362 en 2968  

Eigenaar locatie E 1362: mevr. J. Timmermans-Mouthaan 

E 2968: dhr. M.H.A. Smits 

Coördinaten X: 135.571 

Y: 420.576 

Oppervlakte locatie (in m²) 4 ha (± 40.000 m²) 

    waarvan bebouwd (in m²) - 

Huidig gebruik Agrarische functie  

Verhardingen - 

 
2.3 Historie, actuele en toekomstige terreinsituatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Nieuwstraat in de gemeente Aalburg ten zuiden van de 

kern van Veen. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 4 hectare. De locatie wordt 

aan de noordzijde begrensd door de Nieuwstraat en aan de oostzijde door de Rivelstraat. Ver-

der wordt de zuidzijde van het plangebied begrensd door een perceel met agrarisch activiteit en 

aan de westzijde door de achterkant van een autoschadeherstelbedrijf en supermarkt (Golff) 

met bijbehorend parkeerterrein aan de Groeneweg. Op circa 500 m ten noordoosten van de 

onderzoekslocatie loopt de Maas. 

 

Ten tijde van de uitvoering van het onderzoek heeft de onderzoekslocatie een agrarische be-

stemming. Perceel E 1362 is in gebruik als grasland. Op het perceel E 2968 zijn buxus aanwe-

zig. 

 

De locatie wordt herontwikkeld en geschikt gemaakt voor wonen.  
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2.4 Archeologische verwachting 

Het Advies Archeologische Monumentenzorg (d.d. 14-04-2010) gegeven door archeologen van 

het regiobureau Breda luidt om geen archeologisch onderzoek in het plangebied uit te laten 

voeren. Indien men tijdens de werkzaamheden op een archeologisch monument stuit, dan is dit 

een toevalsvondst.  

 
2.5 Niet gesprongen explosieven 

Bij gemeente zijn geen gegevens bekend over de aanwezigheid van niet gesprongen explosie-

ven. 

 
2.6 Resultaten dossieronderzoek 

Op 12 maart 2010 heeft een dossieronderzoek plaatsgevonden bij de gemeente Aalburg. Van 

de onderzoekslocatie is geen informatie beschikbaar waaruit blijkt dat er in het verleden bo-

dembedreigende activiteiten zijn uitgevoerd. Er is wel informatie beschikbaar van diverse loca-

ties in de nabijheid van de onderzoekslocatie. In onderstaande tekst worden de beschikbare 

gegevens per locatie besproken. 

 

Nieuwstraat 6 – Veen 

In 17 januari 1995 is een WM-vergunning afgegeven aan J.P. Vos voor het oprichten van een 

opslag voor groente en fruit. 

 

Nieuwstraat 8 – Veen 

Op 24 oktober 1995 is een WM-vergunning afgegeven aan P.M. Verbeek voor het oprichten 

van een groothandel in aardappelen, groente en fruit. Op de locatie vindt op- en overslag plaats 

en worden groente gewassen. Op de locatie is een bovengrondse dieseltank van 1.750 liter 

aanwezig. Nieuwstraat 8 is circa 20 m ten noorden van de onderzoekslocatie gelegen. 

 

Nieuwstraat 20 – Veen 

Op 18 juni 2002 is een melding opslag transport gedaan door Dirk van Loon planten VOF. Op 

de locatie worden planten opgeslagen en getransporteerd. 

 

Nieuwstraat 32 – Veen 

Op de locatie vindt opslag plaatst van o.a. kaas en zuivelproducten. Voor de locatie zijn geen 

vergunningen afgegeven. Er zijn wel diverse klachten bekend met betrekking tot geluidsover-

last. 

 

Rivelstraat 62 – Veen 

Op 24 maart 1995 is voor de locatie een Wm-vergunning aangevraagd. Op 25 september 2001 

is een melding opslag transport gedaan door P. Vos. Op de locatie bevindt zich een kwekerij / 

tuinplantenhandel. Er worden geen bodembedreigende activiteiten uitgevoerd. 

 

Rivelstraat 64 – Veen 

Op 7 juli 1993 is, in opdracht van J.W. Duijster, de aanwezig ondergrondse HBO-tank van 3.000 

l gesaneerd (KIWA nr. A12933). De tank is gereinigd en gevuld met zand. Tijdens de sanering 

is geen verontreiniging aangetroffen. Op 13 september 1994 is een WM-vergunning afgegeven 

aan J.W. Duijster voor het oprichten van een groothandel in tuinplanten. Op de locatie vindt op-

slag en handel van tuinplanten plaats. Rivelstraat 64 is circa 20 m ten oosten van de onder-

zoekslocatie gelegen. 

 

Groeneweg 1 – Veen 

Op de locatie Groeneweg 1 is begin jaren ’60 een tankstation en een woonhuis gebouwd. In 

1991 is het tankstation verwijderd en is een winkel gerealiseerd. Voorafgaande aan de verwijde-

ring van het tankstation is door Fugro een bodemonderzoek verricht (zie paragraaf 2.9).  

Op 9 november 1995 en 22 mei 2003 is een melding detailhandel gedaan door Koopcentrum 

Duijzer. Op de locatie is een supermarkt gevestigd. Op de locatie is tevens sinds 4 juli 2008 de 
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snackbar Leclerque gevestigd. Op 21 augustus 2008 is een melding i.k.v het activiteiten besluit 

gedaan door dhr G.J. Klerk. 

 

Groeneweg 3A – Veen 

Sinds 1978 is de locatie in gebruik als autoschadeherstelbedrijf. Voor de komst van het auto-

schadeherstelbedrijf was een groente- en fruithandel op de locatie gevestigd. Dit bedrijf had een 

vrachtwagen in gebruik. Verder was er een loods aanwezig met een laadkuil. Bij de gemeente 

Aalburg zijn geen gegevens over dit bedrijf bekend. De laadkuil is aangevuld met puin en grond. 

Deze laadkuil is gelegen onder de aanwezige loods en is afgewerkt met een vloeistofdichte be-

tonvloer. Op 4 augustus 1980 is een Hinderwet vergunning afgegeven voor het oprichten van 

een auto-herstelinrichting en een spuitinrichting. Er wordt melding gemaakt van een 5.000 l olie-

tank. De activiteiten van schadeherstelbedrijf Cornet-Veen bestaan uit autoherstelwerkzaamhe-

den, het spuiten van auto’s en vrachtauto’s en plaatwerkzaamheden. Deze werkzaamheden 

vinden plaats in een bedrijfshal welke sinds de oprichting van het bedrijf voorzien is van een 

vloeistofdichte betonvloer. 

 

Op 22 februari 1994 is een revisievergunning Wet Milieubeheer afgegeven. Op de locatie is een 

autoherstelbedrijf, spuitcabine, wasplaats en HBO-tank aanwezig. Tevens is een verfkluis aan-

wezig waar lakken, olieproducten, verdunmiddelen en verharders werden opgeslagen.  

 

Op 10 oktober 1996 is de ondergrondse huisbrandolie (HBO)-tank gereinigd en afgevuld met 

zand. Deze tank had een inhoud van 8.000 liter en was gesitueerd aan de achterzijde van de 

bedrijfshal. Uit het bijbehorende saneringscertificaat van KIWA (kenmerk: ar/1133). Blijkt dat 

hierbij zintuiglijk geen verontreiniging is aangetroffen. 

 

Op 7 maart 2000 is een veranderingsvergunning afgegeven i.v.m. de uitbreiding van het achter-

rein. Op 30 juni 2004 is een melding AMvB motorvoertuigen ingediend. 

 

Tijdens de terrein inspectie op de Groeneweg 3a heeft de eigenaar (de heer M. Cornet) aange-

geven dat het bedrijf in het verleden verwoest is geweest door een brand. De na de brand aan-

wezige muren en mogelijk asbest houdend dak zijn onder het voorterrein in de bodem gestort.  

 

Ter plaatse van de locatie Groeneweg 3A zijn een aantal verdachte deellocaties te onderschei-

den. Deze locaties zijn in oktober 2002 in beeld gebracht en onderzocht middels een inventari-

serend bodemonderzoek. Voor een overzicht van de verdachte deellocaties en een beschreven 

van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt verwezen naar paragraaf 2.9 

 
2.7 Resultaten terreininspectie 

De terreininspectie is uitgevoerd door Grontmij Nederland BV op 16 maart 2010. Tijdens de ter-

rein inspectie zijn op het maaiveld een tweetal stukjes asbest verdacht materiaal aangetroffen. 

Verder zijn er geen waarnemingen gedaan die wijzen op mogelijke bodemverontreinigingen. 

 
2.8 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
2.8.1 Bodemkaart van Nederland 

Volgens de Bodemkaart van Nederland (BvN, blad 44 Oost) bestaat de bodem van het plange-

bied uit een kalkloze poldervaaggrond die ontwikkeld is in zavel en lichte klei (RN67C). Deze 

grond komt veelal voor op de overgang van stroomruggronden naar de komgronden en heeft 

als voornaamste kenmerk een tussenlaag of bovengrond van kalkloze zware klei. 

 
2.8.2 Dinoloket 

Uit boringen (B44F0160, B44F1006, B44F1007, B44F1901 en B44F0054) blijkt dat de bodem-

opbouw in de directe omgeving van het plangebied zeer divers is (Data en Informatie Neder-

landse Ondergrond (DINO-loket), 2010). Het plangebied ligt in het stroomgebied van de Maas. 

Sinds het Midden-Pleistoceen (circa 500.000 jaar geleden) stromen de Rijn en Maas door Ne-

derland. Sinds die tijd hebben de stroombedden zich vele malen verlegd, waardoor het gebied 

veel verschillende afzettingsmilieus heeft gekend. De afzettingen in het plangebied variëren van 

zware klei tot grind. Ook heeft zich in het gebied veen gevormd.  
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2.8.3 Grondwaterstanden 

Uit de Wateratlas Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant, 2007) valt af te lezen dat in het 

plangebied de grondwatertrap VII is, wat inhoudt dat de GHG tussen de 0,8 en 1,4 m –mv ligt 

en de GLG dieper dan 1,2 m –mv ligt.  Volgens de Wateratlas Noord-Brabant ligt de gemiddeld 

hoogste grondwaterstand (GHG) tussen de 0,8 en 1,0 m –mv. De gemiddeld laagste grondwa-

terstand (GLG) van het plangebied ligt overwegend tussen de 1,4 en 1,6 m –mv. In het centrum 

van het plangebied tegen de zuidgrens bedraagt de GLG 1,6 tot 1,8 m –mv.  

 
2.8.4 Grondwaterstroming 

De grondwaterstroming in het eerste en tweede watervoerendpakket is noordoostelijk richting 

de Maas. In dit gedeelte heeft de Maas een drainerende werking op de omgeving. Ook de 

stromingsrichting van het freatisch grondwater zal overwegend richting de Maas zijn, maar lo-

kaal kan de stromingsrichting afwijken door het voorkomen van sloten. 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een waterwingebied of boringsvrije zone (bron: provin-

cie Noord-Brabant). 

 
2.9 Resultaten voorgaande bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie zijn in het verleden, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uit-

gevoerd. 

In het gemeentelijk archief zijn een tweetal bodemonderzoeken aangetroffen die in de directe 

omgeving van de onderzoekslocatie zijn uitgevoerd. In tabel 2.2 worden de eerder uitgevoerde 

bodemonderzoeken weergegeven. 

 

Tabel 2.2: overzicht eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

 Soort onderzoek Uitvoerder Kenmerk Datum 

1 VBO Groeneweg 1 - Veen Bakker Milieuadviezen Waalwijk BM/724-01/OB/R01 maart 2001 

2 Inv. Onderzoek Groeneweg 3A Econsultancy BV NBR.BSB.INV/0207

2570.14 

23 oktober 2002 

 

Verkennend bodemonderzoek Groeneweg 1 – Veen: 

In opdracht van Koopcentrum Duijzer heeft Bakker Milieuadviezen Waalwijk een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Groeneweg 1 te Veen (kenmerk: BM/724-

01/OB/R01; d.d. maart 2001). De locatie Groeneweg 1 is gelegen ten westen van de huidige 

onderzoekslocatie. Aanleiding voor het onderzoek was het uitbreiden van de aanwezige winkel 

en de nieuwbouw van een koffieshop ter plaatse van de te slopen woning. Op de locatie Groe-

neweg 1 is begin jaren ’60 een tankstation en een woonhuis gebouwd. In 1991 is het tankstati-

on verwijderd en is een winkel gerealiseerd. Voorafgaande aan de verwijdering van het tanksta-

tion is door Fugro een bodemonderzoek verricht (niet bekend bij de gemeente). Alleen ter plaat-

se van de wasplaats was sprake van een verontreiniging met CFK’s. Ter plaatse van de onder-

grondse brandstoftanks en het pompstation is geen bodemverontreiniging met olie of benzine 

aangetroffen. Op basis van bovenstaande is de locatie Groeneweg 1, door Bakker Milieuadvie-

zen Waalwijk, als onverdachte locatie beschouwd. Uit de analyseresultaten blijkt dat de gehal-

ten van alle geanalyseerde parameters zowel in de boven- als ondergrond beneden de streef-

waarde liggen. In het grondwater is chroom in een gehalte boven de streefwaarde aangetroffen.  

 

Inventariserend bodemonderzoek Groeneweg 3A – Veen 

In opdracht van Autoschadeherstel Cornet-Veen heeft Econsultancy BV een inventariserend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Groeneweg 3A te Veen (kenmerk: 

NBR.BSB.INV/02072570.14; d.d. 23 oktober 2002). De locatie Groeneweg 3A is gelegen ten 

westen van de huidige onderzoekslocatie. Het inventariserend bodemonderzoek is uitgevoerd 

in het kader van de BSB-operatie, cluster bodem Aalburg. In het inventariserend bodemonder-

zoek zijn een achttal (verdachte) deellocaties onderzocht. 

• deellocatie A: Spuitruimte: organoleptisch zijn in de bovengrond resten puin en sporen ko-

lengruis aangetroffen. In de ondergrond en in het grondwater zijn geen verontreinigingen 

geconstateerd. 
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• deellocatie B: wasplaats; in de bovengrond zijn verschillende gradaties puin en sporen ko-

lengruis aangetroffen. Analytisch zijn lichte verontreinigingen met zink en minerale olie ge-

constateerd. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen en chroom. 

• deellocatie C: owas/bezinkput: in het opgeboorde materiaal zijn organoleptisch geen veront-

reinigingen aangetroffen. Analytisch zijn in de ondergrond lichte verontreinigingen met ar-

seen, nikkel en minerale olie geconstateerd. Het grondwater ter plaatse is licht verontreinigd 

met arseen. 

• deellocatie D: opslag- en mengruimte; in het opgeboorde materiaal zijn organoleptisch geen 

verontreinigingen aangetroffen. De grond en het grondwater zijn gecombineerd met deello-

catie A onderzocht. In de ondergrond en in het grondwater zijn geen verontreinigingen ge-

constateerd. 

• deellocatie E: vml ondergrondse opslag HBO 8.000 m³ (gereinigd in 1996, geen zintuiglijk 

verontreinigingen aangetroffen); zowel organoleptisch als analytisch zijn in het opgeboorde 

materiaal geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater ter plaatse is licht verontrei-

nigd met minerale olie. 

• deellocatie F: vml bovengrondse opslag HBO: in het opgeboorde materiaal zijn organolep-

tisch geen verontreinigingen aangetroffen. De grond en het grondwater zijn gecombineerd 

met deellocatie C onderzocht. De ondergrond is licht verontreinigd. 

• deellocatie G: nieuwbouwlocatie: in het opgeboorde materiaal zijn organoleptisch geen ver-

ontreinigingen aangetroffen. De bovengrond is niet verontreinigd. De ondergrond en grond-

water is gecombineerd met deellocatie C en E onderzocht. 

• deellocatie H: vml. HBO-tank buurperceel: In de bodem en het grondwater zijn zowel orga-

noleptisch als analytisch geen verontreinigingen aangetroffen. 

Middels het  inventariserend bodemonderzoek is de nulsituatie vastgelegd. Een nader onder-

zoek werd niet noodzakelijk geacht. 

 

Voor specifieke informatie wordt verwezen naar de betreffende bodemonderzoeken. 

 

2.10 Opstelling onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie 

 
2.10.1 Verkennend bodemonderzoek 

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 zonodig 

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 onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie weergegeven.  

 

Tabel 2.3: Onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie 

Locatie Oppervlakte 

(in m
2
) 

Verdacht/ 

Onverdacht 

Aard verwachte 

stoffen 

Plaats van voor-

komen  

Onderzoeks- 

strategie
1
 

Nieuwstraat - Veen  40.000 Onverdacht - - ONV-GR 

 
1 
ONV-GR Onverdacht grootschalige locatie 

 
2.10.2 Verkennend asbestonderzoek 

Conform de aanpak van de NEN 5707 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 

laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-

steld. Het betreft een aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging 

met asbest op de te onderzoeken locatie. 
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Op basis van het aantreffen van asbest verdacht materiaal op het maaiveld ter plaatse van per-

ceel E 2968 is de onderzoekslocatie als een asbestverdachte locatie beschouwd. Verwacht 

wordt dat ter plaatse van de locatie asbesthoudende materiaalresten in de grond aanwezig zijn. 

Als hypothese wordt gesteld dat de asbestverontreiniging heterogeen verdeeld is (op schaal 

van monsterneming). Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de volgende onder-

zoeksstrategie uit de NEN 5707 uitgevoerd “verdachte locatie, met een diffuse bodembelasting, 

heterogeen verdeeld”. 

 

In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, peilbuizen, graven van gaten en analyses) 

uitgewerkt in de vorm van een onderzoeksinspanning (veldwerk en laboratorium). 
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3 Veld en laboratoriumwerkzaamheden 

3.1 Verkennend bodemonderzoek 

 
3.1.1 Veldonderzoek 

Het veldonderzoek is verricht door de groep Terreinonderzoek van Grontmij Nederland B.V. 

Deze groep is erkend voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL SIKB 2000, “Veldwerk 

bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek”. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 16, 17 en 25 

maart 2010, volgens voornoemde BRL SIKB 2000 en de bijbehorende VKB protocollen 2001 en 

2002. Het veldwerk is uitgevoerd door de heren J. van den Hurk en H. de Peijper op 16 en 17 

maart 2010 en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

• het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand hiervan is de plaats van 

de boringen bepaald; 

• het uitvoeren van in totaal 30 handboringen waarvan: 

• 21 boringen tot circa 1,00 m -mv (meter - maaiveld). Tot in de ongeroerde laag ivm het 

archeologisch onderzoek; 

• 4 boringen tot circa 2,0 m -mv; 

• 5 boringen tot circa 2,50 m -mv.  

• het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodem-

kundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief 

eventuele asbestverdachte materialen; 

• 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 een peilbuis met een filterlengte van 1,0 m in vijf van de diepere boorgaten; 

• het doorpompen van de peilbuizen direct na plaatsing hiervan. 

 

Onderstaande werkzaamheden zijn door de heer H. de Peijper op 25 maart 2010 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. 

 

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde boringen en peilbuizen met boordieptes weergegeven. Bijlage 2 

geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en de geplaatste peilbuis. 

 
3.1.2 Laboratoriumonderzoek 

De geselecteerde grond(meng)- en grondwatermonsters zijn in het door RvA geaccrediteerde 

laboratorium van ALcontrol Laboratories geanalyseerd. Menging van de grondmonsters heeft 

plaatsgevonden in het laboratorium. De analyses zijn uitgevoerd conform de protocollen die 

vallen onder het accreditatieschema van de AS 3000 richtlijn.  

 

Een overzicht van het aantal en van de verrichte laboratoriumanalyses is weergegeven in tabel 

3.1. 
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Tabel 3.1 Overzicht veld- en laboratoriumonderzoek 

Deellocatie Onderzoeks- 

strategie 

Aantal boringen  en peilbuizen  Aantal en soort analyses
1
 

  1,0 m –mv 2,0 m –mv  2,5 m –mv 

met peilbuis 

Grond Grondwater 

Nieuwstraat - 

Veen 

ONV-GR 21 4  5 6x 

4x 

STAP g 

lutos 

5x  STAP w 

 

1 STAPg droge stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM), polychloorbifenylen (PCB 7 van VROM) en 

minerale olie (GC),  conform AS 3000 

 STAPw pH, Ec, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromaten 

(benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), gehalogeneerde koolwaterstof-

fen (17 verbindingen) en minerale olie (GC), conform AS 3000 

 lutos Lutum en organische stof 

 

Voor de toegepaste methoden bij het laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar bijlage 5. 

 
3.2 Verkennend asbestonderzoek 

 
3.2.1 Veldonderzoek 

Het veldonderzoek is verricht door de groep Terreinonderzoek van Grontmij Nederland B.V. 

Deze groep is erkend voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 

Milieuhygienisch bodemonderzoek”. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 26 maart, 20 en 21 

mei 2010, volgens voornoemde BRL SIKB 2000 en het bijbehorende VKB protocol 2018. Het 

veldwerk is uitgevoerd door de heer H. de Peijper. 

 
3.2.1.1 Visuele inspectie maaiveld 

Ter plaatse van perceel E 2968 is een visuele inspectie van het maaiveld uitgevoerd. Op het 

perceel E 1362 kon in verband met de aanwezigheid van hoog gras geen visuele inspectie van 

het maaiveld worden uitgevoerd. Voor de visuele inspectie van het maaiveld (van perceel E 

2968) is de locatie strooksgewijs (in stroken van 1,5 meter breed en haaks op elkaar) afgezocht 

naar stukjes asbestverdacht materiaal en afval- en puinrestanten. De bevindingen zijn vastge-

legd op kaart.  

 
3.2.1.2 Onderzoek verdachte grondlaag  

Gezien het feit dat ter plaatse van perceel E 1362 het niet mogelijk was om een maaiveld in-

spectie uit te voeren is besloten om in eerste instantie het onderzoek van de boven en onder-

grond alleen uit te voeren op het perceel E 2968. Afhankelijk van de resultaten van het onder-

zoek zal worden nagegaan of het noodzakelijk is om perceel E 1362 op een later tijdstip te on-

derzoeken. Het onderzoek bestaat uit het met een schop graven van proefgaten en het doorzet-

ten van een aantal gaten met een boor tot de onderzijde van de verdachte laag. In tabel 3.2 zijn 

de uitgevoerde proefgaten weergegeven. 

 

Tabel 3.2. Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Deellocatie Oppervlakte (m
2
) Aantal gaten van 30x30 cm tot 

0,5 m -mv 

Aantal boringen doorgezet tot 2,0 m -mv (min. 

tot 0,5 m -ophooglaag 

1 Perceel E 2968 28.500 36 8 

 

Voor het onderzoek van de boven en ondergrond ter plaatse van perceel E 2968 zijn de vol-

gende werkzaamheden uitgevoerd: 

• het handmatig graven van in totaal 36 proefgaten van 30 x 30 cm tot 0,5 m-mv; 

• het uitspreiden van de opgegraven grond tot een laagdikte van 2 cm en het inspecteren van 

de uitgespreide grond op asbestverdacht materiaal (> 2 cm); 

• het plaatsen van 8 boringen tot 2,0 m-mv met behulp van een grondboor van 10 cm; 
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Tijdens het onderzoeken van de verdachte grondlaag zijn geen asbestverdachte materialen 

aangetroffen, derhalve zijn er geen monsters van de bodem samengesteld. 

 

Voor de veldwerkzaamheden is in het kader van het waarborgen van de veiligheid van de kar-

teerder een veiligheidsplan opgesteld. Het veiligheidsplan is opgenomen in bijlage 4. 

 
3.2.2 Laboratoriumonderzoek  

Een tweetal materiaalmonsters, die zijn aangetroffen bij de maaiveldinspectie, zijn onderzocht 

in het milieulaboratorium van Alcontrol Laboratories. Dit laboratorium heeft een accreditatie van 

de Raad van Accreditatie. De accreditatie omvat het kwaliteitssysteem alsmede de in dit onder-

zoek uitgevoerde analyses.  

Gezien het feit dat er zintuiglijk geen asbest verdachte materialen in de bodem zijn aangetroffen 

zijn er geen grondmonsters onderzocht.
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4 Resultaten veldonderzoek 

4.1 Verkennend bodemonderzoek 

 
4.1.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens 

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 3 in de vorm 

van boorprofielen weergegeven. Op basis van deze boringen kan de bodemopbouw als volgt 

geschematiseerd worden: 

 

Tabel 4.1 Schematische bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Beschrijving 

0 tot 0,5  Matig siltig tot sterk siltig klei, zwak tot matig humeus 

0,5 tot 1,7 à 2,1 Zwak siltig tot matig siltig klei, matig roesthoudend 

1,7 à 2,1 tot 2,5  Veen 

 

In één boring is tussen een diepte van 1,6 tot 1,85 m –mv een veenlaag aangetroffen. 

 

Het grondwater varieerde op 25 maart 2010 tussen 0,29 en 1,08 m -mv. In onderstaande tabel 

zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven 

 

Tabel 4.2  Resultaten veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filterstelling (m -mv) Grondwaterstand 

(m -mv) 

pH (-) Ec (uS/cm) 

04 1,2 - 2,2 0,37 6.95 1000 

10 1,2 - 2,2 0,29 6.24 930 

14 1,2 - 2,2 1,08 6.39 1040 

22 1,5 - 2,5 0,67 6.26 830 

26 1,2 - 2,2 1,05 6.74 920 

 

Een eventueel afwijkende zuurgraad (pH) en geleidingsvermogen (EC) in het grondwater kan 

een indicator zijn voor de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De in de tabel 4.2 weer-

gegeven waarden voor de zuurgraad en het het elektrisch geleidingsvermogen worden niet als 

afwijkend beschouwd.  

 
4.1.2 Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk kenmerken waargenomen die kunnen duiden op 

de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Deze waarnemingen zijn weergegeven in on-

derstaande tabel. Bij de boringen die niet in de tabel zijn vermeld, zijn zintuiglijk geen verontrei-

nigingskenmerken waargenomen. 

 

Opgemerkt wordt dat in het opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdacht materiaal is 

waargenomen. 

 

Tabel 4.3  Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 

Boringnummer Maximale boordiepte 

(m -mv) 

Diepte (m -mv) Grondsoort Zintuiglijke waarneming 

01 2,0 0,0 - 0,4 Klei Zwak puin 

02 1,0 0,0 - 0,5 Klei Zwak puin 

03 1,0 0,0 - 0,4 Klei Zwak puin, resten koolas 
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Boringnummer Maximale boordiepte 

(m -mv) 

Diepte (m -mv) Grondsoort Zintuiglijke waarneming 

04 2,2 0,0 - 0,5 Klei Zwak puin 

  1,4 - 1,9 Klei Resten veen, resten planten 

05 1,0 0,0 - 0,4 Klei Zwak puin 

06 2,0 0,0 - 0,4 Klei Zwak puin, resten koolas 

07 1,0 0,0 - 0,5 Klei Resten puin 

08 1,0 0,0 - 0,5 Klei Zwak puin 

14 2,2 0,0 - 0,3 Klei Zwak puin 

  0,3 - 0,6 Klei Resten koolas 

15 1,0 0,0 - 0,4 Klei Zwak puin 

17 1,0 0,0 - 0,3 Klei Sporen baksteen 

18 1,0 0,0 - 0,7 Klei Sporen baksteen,  resten kolengruis 

21 1,0 0,0 - 0,5 Klei Resten puin 

23 1,0 0,0 - 0,7 Klei Sporen baksteen 

24 2,0 0,0 - 0,5 Klei Sporen baksteen, sporen kolengruis 

26 2,2 0,0 - 0,3 Klei Sporen baksteen 

27 1,0 0,0 - 0,5 Klei Resten kolengruis, sporen baksteen 

 
4.1.3 Monsterselectie 

De selectie van de te analyseren grond- en grondwatermonsters, zoals genoemd in § 3.2, heeft 

plaatsgevonden op basis van de in de voorgaande paragrafen genoemde resultaten van het 

veldonderzoek. De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, 

een zo representatief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van 

boven- en ondergrond. 

 

De samenstelling van de geselecteerde (meng)monsters is weergegeven in onderstaande tabel 

en meer gedetailleerd weergegeven in bijlage 5. 

 

Tabel 4.4: Monsterselectie 

Monstercode Monstertraject 

(m -mv) 

Boringnummers  Analysepakket Motivatie 

 

Grond: 

    

MM01 0,0 - 0,5 10, 12, 13, 19, 20, 22, 28, 29 STAPg Milieuhygiënische kwaliteit bovengrond 

MM02  0,0 - 0,5 01, 02, 04, 05, 08, 14, 15 STAPg Zintuiglijke bijmengingen 

MM03  0,0 - 0,5 03, 06, 18, 24, 27 STAPg Zintuiglijke bijmengingen 

MM04 0,5 - 1,4 01, 04, 10, 24 STAPg Milieuhygiënische kwaliteit ondergrond 

MM05  0,6 - 2,1 12, 14, 22, 26 STAPg Milieuhygiënische kwaliteit ondergrond 

MM06 1,3 - 1,9 04, 10, 12 STAPg Milieuhygiënische kwaliteit ondergrond 

 

Grondwater: 

    

04 1,2 - 2,2 04 STAPw Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

10 1,2 - 2,2 10 STAPw Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

14 1,2 - 2,2 14 STAPw Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

22 1,5 - 2,5 22 STAPw Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

26 1,2 - 2,2 26 STAPw Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

 
4.2 Verkennend asbestonderzoek 

 
4.2.1 Weersconditie 

De visuele inspectie maaiveld heeft plaatsgevonden op 26 maart 2010. Het graven van de 

proefgaten is verricht op 20 en 21 mei 2010. Tijdens het graven van de proefgaten was het 

droog, onbewolkt tot licht bewolkt en de wind was op beide dagen zwak. De temperatuur was 

op beide dagen circa 15 ºC. 

Uitgaande van verspreidingsrisico’s, waren de weercondities ideaal voor de werkzaamheden 

met asbest verdachte grond. Veiligheidshalve is zoveel mogelijk bovenwinds gewerkt. 
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4.2.2 Bodemopbouw en grondwaterstand 

Voor een beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.1. 

 
4.2.3 Visuele inspectie maaiveld 

Bij de visuele inspectie van het maaiveld (perceel E 2968) zijn diverse asbestverdachte materia-

len aangetroffen. De globale ligging van de asbestverdachte materialen zijn op tekening weer-

gegeven in bijlage 2. 

 

In onderstaande tabel zijn de op het maaiveld aangetroffen asbestverdachte materialen opge-

nomen. 

 

Tabel 4.5  Aangetroffen asbestverdachte materialen 

Monsterkenmerk gewicht 

(gram) 

Ab 1: wit stukje asbest 15  

Ab 2: golfplaat 9 

Ab 3: golfplaat 17 

Ab 4  golfplaat grijs 12 

Ab 5: 2 x stuk asbest verdacht materiaal grijs 73 

Ab 6: 2 x stuk asbest verdacht materiaal golfplaat wit 37 

Ab 7: grijze plaat 28 

Ab 8: golfplaat wit  15 

Ab 9: golfplaat wit 14 

Ab 10: golfplaat wit 19 

Ab 11: 2 x stuk asbest verdacht rioolbuis 60 

totaal: 299 

 
4.2.4 Visuele inspectie verdachte grondlaag 

Voor het visuele onderzoek van de grond is de ontgraven grond visueel geïnspecteerd op de 

aanwezigheid van asbestverdachte materialen groter dan 2 cm. In bijlage 3 zijn de boorstaten 

opgenomen van de ontgraven proefgaten. Uit de boorstaten blijkt dat in geen van de gegraven 

proefgaten asbest verdacht materiaal is aangetroffen. 

 
4.2.5 Monsterselectie 

Op vast te stellen dat de voor asbestverdachte materiaalmonsters asbest bevatten zijn een 

tweetal analyses verricht. Het betreft de materiaalmonsters Ab 1 en Ab 2. Aangezien er geen 

asbest verdachte materialen in de verdachte grondlaag zijn aangetroffen zijn geen grondmon-

sters geanalyseerd op asbest. 

 

De laboratoriumresultaten worden besproken in hoofdstuk 5.
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek 

5.1 Verkennend bodemonderzoek 

 
5.1.1 Analysecertificaten 

De analysecertificaten van ALcontrol Laboratories met de resultaten van het laboratoriumon-

derzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 5.  

In bijlage 5 zijn de analysecertificaten vermeld. Het is mogelijk om de originaliteit van deze certi-

ficaten te controleren door via de website van ALcontrol Laboratories  (www.alcontrol.nl) het 

rapportnummer te raadplegen en daarbij de unieke code, vermeld op de certificaten, in te vul-

len. 

 
5.1.2 Toetsingskader 

Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009. 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden in deze circulaire. Het toetsingsre-

sultaat is in bijlage 6 weergegeven. Een toelichting op dit toetsingskader is opgenomen in bijla-

ge 7 bij dit rapport en daarbij zijn tevens de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgenomen. 

 

De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden voor grond: 

• AW: Achtergrondwaarde, het gehalte in onbelaste natuurgebieden en landbouwgronden; 

• T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde, cri-

terium voor nader onderzoek; 

• I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de functio-

nele eigenschappen van de bodem. 

 

Voor grondwater gelden de volgende toetsingswaarden: 

• S: Streefwaarde, ijkpunt voor een milieukwaliteit van het grondwater op de lange termijn op 

basis van het verwaarloosbaar risiconiveau voor het ecosysteem; 

• T: Tussenwaarde, het gemiddelde van de Streefwaarde en de Interventiewaarde, criterium 

voor nader onderzoek; 

• I: Interventiewaarde, het gehalte waarboven ernstige vermindering optreedt van de functio-

nele eigenschappen van de bodem. 

 
5.1.3 Overschrijdingen 

Uit de toetsing van de gemeten waarden in bijlage 6 blijkt dat in een aantal van de onderzochte 

monsters gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetroffen. De toetsingsresultaten van de 

grond zijn weergegeven in tabel 5.1 (grond). 

 

Tabel 5.1 Toetsingsresultaten grondmonsters  

Monster
 

Monstertraject  Boringnummers Mate van verontreiniging 

 (m -mv)  > AW >T > I 

MM01 0,0 - 0,5 10, 12, 13, 19, 20, 22, 28, 29 cadmium - - 

MM02  0,0 - 0,5 01, 02, 04, 05, 08, 14, 15 - - - 

MM03  0,0 - 0,5 03, 06, 18, 24, 27 - - - 

MM04 0,5 - 1,4 01, 04, 10, 24 - - - 

MM05  0,6 - 2,1 12, 14, 22, 26 - - - 

MM06 1,3 - 1,9 04, 10, 12 - - - 
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> AW : overschrijding van de Achtergrondwaarde 

> T : overschrijding van de Tussenwaarde 

> I : overschrijding van de Interventiewaarde 

- : geen overschrijding 

 

In tabel 5.2 zijn de toetsingsresultaten van de grondwatermonsters opgenomen. 

 

Tabel 5.2  Toetsingsresultaten grondwatermonsters (Circulaire bodemsanering) 

Peilbuis Filterstelling (m -mv) Mate van verontreiniging 

  > S > T > I 

04 1,2 - 2,2 barium - - 

10 1,2 - 2,2 barium - - 

14 1,2 - 2,2 barium - - 

22 1,5 - 2,5 barium - - 

26 1,2 - 2,2 barium - - 

> S : overschrijding van de streefwaarde 

> T : overschrijding van de tussenwaarde 

> I : overschrijding van de interventiewaarde 

- : geen overschrijding 

 

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6. 

 
5.2 Verkennend asbest onderzoek 

 
5.2.1 Analysecertificaten 

De analysecertificaten van ALcontrol Laboratories met de resultaten van het laboratoriumon-

derzoek en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 5.  

In bijlage 5 zijn de analysecertificaten vermeld. Het is mogelijk om de originaliteit van deze certi-

ficaten te controleren door via de website van ALcontrol Laboratories  (www.alcontrol.nl) het 

rapportnummer te raadplegen en daarbij de unieke code, vermeld op de certificaten, in te vul-

len. 

 
5.2.2 Toetsingskader 

Uitgaande van de analysegegevens en de bevindingen uit het veldonderzoek is het gehalte aan 

asbest in de grond berekend. Deze berekende concentratie asbest is het gewogen gehalte as-

best. Dit is gedefinieerd als de concentratie serpentijn asbest vermeerdert met tien keer de con-

centratie amfibool asbest. De berekeningen zijn met behulp van de onderstaande formule uit-

gevoerd. 

 

 

 

 

 

De onderzoeksresultaten zijn getoetst aan de vigerende interventiewaarde c.q. restconcentra-

tienorm voor asbest in grond en puingranulaat. De interventiewaarde c.q. restconcentratienorm 

voor hergebruik van grond en puin (verontreinigd met hechtgebonden en niet-hechtgebonden 

asbest) is vastgesteld op 100 mg/kg. Dit gewogen gehalte wordt berekend door de serpen-

tijnasbestconcentratie te vermeerderen met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie. Indien in 

grond en puingranulaat een concentratie aan asbest boven de interventiewaarde wordt aange-

troffen, wordt deze als verontreinigd met asbest beschouwd. Puin of grond met een concentra-

tie aan asbest lager dan de interventiewaarde wordt als niet verontreinigd aangemerkt. Het 

toetsingskader wordt verder toegelicht in bijlage 7. 

 
5.2.3 Analyseresultaten 

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de analyseresultaten van de geselecteerde materiaalmon-

sters.  

Concentratie asbest = 
Gewicht materiaal x asbestgehalte van materiaal 

Volume bodemlaag x droge stofgehalte van de bodem  
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Tabel 5.1 Analyseresultaten materiaalmonsters 

Monsterkenmerk Resultaat 

Ab 1: wit stukje asbest 12,5 % chrysotiel 

Ab 2: golfplaat 12,5 % chrysotiel, 3,5 % crocidoliet 

 

In de boven- en ondergrond zijn geen asbest verdachte materialen aangetroffen, derhalve zijn 

geen grondmonsters geanalyseerd. De aangetroffen asbest verdachte materialen bevinden zich 

alleen op het maaiveld en niet in de grond. 

 

Op basis van een inschatting van het asbestgehalte is voor het maaiveld van perceel E 2968 

het gehalte aan asbest berekend. Hierbij zijn alle aangetroffen asbestverdachte materialen 

meegenomen (totaal 299 gram). De berekening gaat uit van de aanname dat het plaatmateriaal 

in 2 cm grond aanwezig is. 

 

In bijlage 8 is de berekening van de concentratie aan asbest (met behulp van spreadsheat) 

weergegeven. Bij de berekening is het hoogst aangetroffen gehalte aan asbest in plaatmateriaal 

(monster Ab 2) aangehouden. De totale gewogen concentratie aan asbest op het maaiveld be-

draagt ter plaatse van perceel E 2968. 0,34 mg/kg. De aangetroffen concentratie aan asbest ligt 

ruim beneden de interventiewaarde (100 mg/kg). Onafhankelijk van de concentratie van de niet 

onderzochte stukken plaatmateriaal, zal het gehalte de interventiewaarde niet overschrijden. 

 

Een evaluatie van de onderzoeksresultaten en de conclusies en aanbevelingen worden bespro-

ken in hoofdstuk 6. 
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6 Evaluatie 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het verkennend bodem- en as-

bestonderzoek. In paragraaf 6.2 worden de resultaten van het verkennend bodemonderzoek 

besproken. Paragraaf 6.3 beschrijft de resultaten van het verkennend asbestonderzoek. De 

conclusies en aanbevelingen worden weergegeven in paragraaf 6.4. 

 
6.2 Verkennend bodemonderzoek 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn visueel in de bovengrond lichte bijmengingen met puin, 

baksteen en kolen aangetroffen 

 
6.2.1 Bovengrond  

In het bovengrond mengmonster MM01 wordt een licht verhoogd gehalte aan cadmium aange-

troffen. De overige geanalyseerde parameters worden niet verhoogd ten opzichte van de toet-

singswaarde aangetroffen.  

 

In de bovengrond mengmonsters MM02 en MM03 worden geen verhoogde gehalten ten op-

zichte van de toetsingswaarde aangetroffen. De aangetroffen lichte bijmengingen hebben geen 

negatieve invloed op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 

 
6.2.2 Ondergrond 

In de ondergrond mengmonsters MM04 t/m MM06 worden geen verhoogde gehalten ten op-

zichte van de toetsingswaarde aangetroffen. 

 
6.2.3 Grondwater 

In de grondwater van de peilbuizen 4, 10, 14, 22 en 26 is een licht verhoogd gehalte aan barium 

aangetroffen. De overige geanalyseerde parameters zijn niet verhoogd ten opzichte van de 

toetsingswaarde. 

 
6.3 Verkennend asbestonderzoek 

Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is voldoende inzicht verkregen in de milieu-

hygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van perceel E 2968 ten aanzien van asbest.  

 

Ter plaatse van perceel E2968 is in totaal 299 gram asbestverdacht materiaal aangetroffen op 

het maaiveld. In de boven- en ondergrond zijn geen asbest verdachte materialen aangetroffen, 

derhalve zijn geen grondmonsters geanalyseerd. De totale gewogen (indicatieve) concentratie 

aan asbest op het maaiveld bedraagt ter plaatse van perceel E 2968. 0,34 mg/kg.  

 
6.4 Conclusies en aanbevelingen 

Door middel van het uitgevoerde bodem- en asbestonderzoek is inzicht verkregen in de kwali-

teit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

 
6.4.1 Conclusies 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, welke zijn aangetroffen in de grond en het grondwater, en de toekomstige bestem-

ming van de locatie is echter geen aanleiding tot het verrichten van een vervolgonderzoek met 

een aangepaste hypothese. 
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Op basis van de uitkomsten van het onderzoek behoeven vanuit milieuhygiënisch oogpunt ge-

zien geen beperkingen te worden gesteld aan het toekomstig gebruik van de locatie als “wonen 

met tuin”. 

 
6.4.2 Conclusies verkennend asbestonderzoek 

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 

opgestelde hypothese “verdachte locatie heterogeen verdeeld”, strikt genomen juist is. De totale 

(indicatieve) concentratie aan asbest op het maaiveld bedraagt ter plaatse van perceel E 2968. 

0,34 mg/kg. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de gemeten con-

centratie aan asbest (t.p.v. perceel E2968) zich ruim beneden de interventiewaarde bevindt en 

bijgevolg geen humaan risico vormt. 

 

Ter plaatse van perceel E 1362 was het door de aanwezigheid van hoog gras niet mogelijk om 

een maaiveld inspectie uit te voeren. Er is besloten om het onderzoek van de boven en onder-

grond alleen uit te voeren op het perceel E 2968.  

 
6.4.3 Aanbevelingen 

De concentratie aan asbest ter plaatse van perceel E 2968 vormt geen humaan risico. Op het 

maaiveld zijn diverse asbesthoudende materialen aangetroffen. Er wordt aanbevolen om voor-

afgaande aan het bouwrijp maken van het terrein middels handpicking de nog aanwezige as-

besthoudende materialen van het maaiveld te verwijderen. 

 

Voor perceel E1362 wordt aanbevolen om na het verwijderen van de graslaag een maaiveld 

inspectie op asbest uit te voeren. Indien er asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen wordt 

aanbevolen middels enkele proefgaten vast te stellen of de asbesthoudende materialen zich 

ook in de boven- en/of ondergrond bevinden. Gezien de resultaten van perceel E 2968 wordt 

vooralsnog aangenomen dat er voor perceel E 1362 geen humaan risico bestaat ten aanzien 

van asbest.  

 

Indien grond van de locatie vrijkomt en wordt toegepast gelden de regels van het Besluit bo-

demkwaliteit. Hierdoor wordt mogelijk een generiek of gebiedsspecifiek beleidskader van kracht 

voor het toepassen van grond. Voor nadere informatie over de afzetmogelijkheden van grond 

adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen u hierbij ook nader advise-

ren. 
























































































































































