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Geachte heer Braam,
Hierbij ontvangt u de resultaten van het aanvullende onderzoek naar de bodemvreemde
materialen ter plaatse van de locatie aan de Bagijnhof 60 te Veen. Aanleiding van het onderzoek zijn de in het verkennend bodemonderzoek aangetroffen bodemvreemde materialen. Deze materialen zijn mogelijk in de bodem terecht gekomen bij het ophogen van het
terrein in het verleden. Doel van het onderzoek is te bepalen in hoeverre bodemvreemde
materialen in de bodem terecht zijn gekomen bij het ophagen van het terrein in het verleden. Zonodig zal het bodemvreemde materiaal worden bemonsterd en geanalyseerd op
verdachte parameters
Resultaten onderzoek
Verspreid over de onderzoekslocatie zijn met behulp van een graafmachine zes sleuven gegraven van circa 1 meter diep. Deze sleuven zijn beoordeeld op het voorkomen van bodemvreemde stoffen. In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijke waarnemingen in de verschillende sleuven weergegeven.
sleuf
S01

Diepte in m-mv
0-0,5 m-mv

S02
S03

0-0,15 m-mv
0-0,15 m-mv
0,35 – 0,45 m-mv
0-0,15 m-mv
0,35 – 0,45 m-mv
0-0,6 m-mv

S04
S05
S06

0-0,2 m-mv
0,2 – 0,5 m-mv

Waargenomen bodemvreemd materiaal
Zwak wortel-, hout, puin- en plastichoudend
Stelconplaat
Stelconplaat
Sterk grind en asfalthoudend
Stelconplaat
Sterk grind en asfalthoudend
Zwak wortel-, hout, puin- en plastichoudend,
Zwak puin- en asbesthoudend
Zwak puinhoudend

De bodemopbouw, zoals ook weergegeven in de “boorstaten” in de bijlage, komt, afgezien
van het aangetroffen asbestverdachte materiaal, overeen met de opbouw in het verkennend bodemonderzoek van Bakker Milieuadviezen Waalwijk (kenmerk BM/1808-12 d.d. 31
januari 2012).
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Omdat de bodemopbouw in de sleuven overeenkomt met de opbouw uit het eerder uitgevoerde bodemonderzoek zijn geen aanvullende analyses uitgevoerd naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Wel is het asbestverdachte materiaal geanalyseerd. Dit betreft een indicatief asbest onderzoek. Daarnaast is de fijne fractie van de bodemlaag waarin
het asbestverdachte materiaal is aangetroffen en de bodemlaag eronder onderzocht op het
voorkomen van asbest.
Uit de analysecertificaten blijkt dat het asbestverdachte materiaal inderdaad asbest (chrysotiel) bevat. In de fijne fractie (<16 mm) van sleuf 6 is zowel in de meest verdachte laag
(0-0,2 m-mv) als de laag eronder (0,2-0,5 m-mv) geen asbest aangetoond.
Wanneer het gehalte aan asbest wordt berekend in de grond van sleuf 6 (traject 0,0-0,2 mmv) dan bedraagt het gehalte 37 mg/kg d.s. Dit gehalte ligt beneden de norm van
100 mg/kg d.s.
Conclusie
Op grond van het bodemonderzoek kan worden gesteld dat de bodemopbouw in de zes
sleuven overeenkomt met de resultaten uit het bodemonderzoek van Bakker Advies Waalwijk van 31 januari 2012. In één van de sleuven is echter asbest aangetroffen. De concentratie asbest bedraagt minder dan 100 mg/kg. Formeel is er daarom geen sprake van een
verontreiniging met asbest.
Ondanks dat de bodem op basis van het indicatieve onderzoek niet verontreinigd is met
asbest zal men bij het opnieuw inrichting van de locatie bedacht moeten zijn op het voorkomen van asbest.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer W.H. van Empel (0165-582038) van de RMD.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de directeur,
namens deze,
hoofd afdeling Adviezen en Projecten,

A.C.D. Tijman
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Sleuf 1

Sleuf 2
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Sleuf 3

Sleuf 4
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Sleuf 5

Aangetroffen asbestverdacht materiaal in sleuf 6 (geen foto sleuf genomen)

