
TUKKERS
milieu onderzoek

Opdrachtgever
Gemeente Woudrichem

Rapportage
Verkennend
bodemonderzoek
Waardhuizen 12 en 18
te Waardhuizen

T.a.v. de heer M. Roza
Postbus 6

4285 ZG WOUDRICHEM

tel. : 0183-3081 00
fax: 0183-303380

Datum 17 oktober 2003

Kenmerk GOR/CD2003/2515/3050480

Auteur De heer ing. F.J.A. Stelten

Goedgekeurd: De heer ing. C.N. Leenstra

,/

Tukkers mileu onderzoek bv

Postbus 404
4200 AK Gorinchem
tel: 0183 625757
fax: 0183 621480



~~~'''.((~)
~noc,

Oktober 2003 Tukkers milieu onderzoek

5 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies worden
getrokken en aanbevelingen worden gedaan.

5. 1 Conclusies

1. Zintuiglijke waarnemingen
In de bovengrond is over de gehele locatie verdeeld in Iichte mate puin- en
baksteenhoudend materiaal waargenomen. Ter plaatse van de bovengrondse
tank is in de bovengrond van boring 31 asfalthoudend materiaal waargenomen.
In de bovengrond van boring 33 is een zwakke olie-water reactie waargenomen.
Aan het grondwater zijn geen kenmerken waargenomen die wijzen op een
eventuele verontreiniging.

2. Grond bovengrondse opslag dieselolie
In de bovengrond ter plaatse van boring 31 is PAK sterk verhoogd (::
interventiewaarde) aangetoond en is minerale olie verhoogd aangetoond ten
opzichte van de streefwaarde. In de bovengrond van boring 33 is minerale olie
licht verhoogd (:: streefwaarde) aangetoond. De sterk verhoogde waarde voor
PAK in boring 31 kan gerelateerd worden aan de zintuiglijke bijmenging met
asfalthoudend materiaal.

3. Grond stallng van bussen
In de bovengrond ter plaatse van boring 20 en 21 is minerale olie en PAK licht
verhoogd (:: streefwaarde) aangetoond.
In de overige boringen zijn geen verhogingen ten opzichte van de streefwaarde
aangetoond

4. Grond opslag smeermiddelen in de machineloods/stal
In de bovengrond ter plaatse van boring 35, 36 en 37 is EOX licht verhoogd
aangetoond.

5. Grond opslag chemicaliën en bestrijdingsmiddelen
In de bovengrond ter plaatse van boring 38 zijn geen verhogingen ten opzichte
van de streefwaarde aangetoond.

6. Grond onverdacht terrein
In de bovengrond ter plaatse van Waardhuizen 18 (MM1) zijn nikkel en zink licht
verhoogd (:: streefwaarde) aangetoond en de bovengrond ter plaatse van
Waardhuizen 18 (MM2) is EOX Iicht verhoogd aangetoond.
In de ondergrond van de boringen 01, 02, 06, 08 en 11 is nikkel verhoogd ten
opzichte van de streefwaarde vastgesteld.
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7. Grondwater
In het grondwater uit peilbuis 01 en 08 (onverdacht terrein) is de som aan
xylenen Iicht verhoogd 9;: streefwaarde) aangetoond. In peilbuis 08 is arseen
verhoogd ten opzichte van de streefwaarde aangetoond. Arseen is ook in het
grondwater uit peilbuis 36 (opslag van smeermiddelen) en peilbuis 38 (opslag
bestrijdingsmiddelen) verhoogd aangetoond ten opzichte van de streefwaarde.

8. Toetsing hypothese
Voor deellocatie 1 (bovengrondse opslag van dieselolie) is de gestelde
hypothese VEP (B3) juist aangezien er licht tot sterke verhogingen zijn
aangetoond.

Voor deellocatie 2 (stalling van bussen) is de gestelde hypothese VED-HE (B6)
juist aangezien er lichte verhogingen zijn aangetoond.

Voor deellocatie 3 (opslag van smeermiddelen in de machineloods/stal) is de
gestelde hypothese VEP (B3) juist aangezien er lichte verhogingen zijn
aangetoond.

Voor deellocatie 4 (opslag van chemicaliën en bestrijdingsmiddelen) is de
gestelde hypothese VEP (B3) voorde grond onjuist aangezien er geen
verhogingen zijn aangetoond. In het grondwater is een lichte verhoging
aangetoond en is de gestelde hypothese juist.

Voor het overige terrein is de gestelde hypothese onverdacht (ONV) onjuist
aangezien er lichte verhogingen zijn aangetoond.

Licht verontreinigde grond mag in principe op de locatie worden hergebruikt.
Voor hergebruik buiten de locatie gelden de regels van het Bouwstoffenbesluit
(Bsb ).

Verontreinigingen die dateren van vóór 1987 vallen onder de bepalingen van de
saneringsregeling van de Wet Bodembescherming (Wbb). Gevallen die vanaf
1987 zijn ontstaan vallen onder de zorgplicht (art. 13 Wbb) en moeten formeel
zo spoedig mogelijk gesaneerd worden, ongeacht de mate van verontreiniging.

5.2 Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van het onderhavige onderzoek kan er gesteld
worden dat er geen bezwaren zijn tot aankoop van de locatie ten behoeve van
de voorgenomen bouwactiviteiten. Ter plaatse van de bovengrondse tank is een
sterke verhoging aangetroffen met PAK's. Deze verhoging is te relateren aan de
zintuiglijke bijmenging van asfalthoudend materiaal. In de omliggende boringen
is deze bijmenging niet meer aangetroffen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er
hier sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de
Wet Bodembescherming, en daarmee van een saneringsnoodzaak. Wanneer
op deze deellocatie grondverzet gaat plaatsvinden, dient de verontreinigde
grond wel ontgraven en afgevoerd te worden.
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Aanbevolen wordt om dan een Plan van Aanpak voor het verwijderen van de
verontreinigde grond op te laten stellen, en de graafwerkzaamheden onder
milieukundige begeleiding uit te laten voeren.

Hoewel de streefwaarde voor EOX plaatselijk wordt overschreden, is deze
overschrijding dermate gering dat het ons inziens niet zinvol is aanvullende
onderzoek naar de gehaltes aan de individuele componenten te verrichten.

"Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat aile milieukundig
bodemonderzoek een steekproef betreft".

Gorinchem, 17 oktober 2003
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