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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

In opdracht van de gemeente Hardenberg heeft Grontmij Nederland bv een verkennend bodem- 

en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van toekomstig bedrijventerrein Broeklanden-Zuid te 

Hardenberg. Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, Bodem – Onder-

zoeksstrategie bij verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 

bodem en grond, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) oktober 1999. 

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

neming en analyse van asbest in bodem, eveneens uitgegeven door NNI in april 2003. 

 

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

weergegeven in bijlage 2. 

 
1.2 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding tot het laten uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek is de toekomstige ont-

wikkeling van een industrieterrein op de locatie. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygi-

enische kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Aanleiding tot het laten uitvoeren van een ver-

kennend asbestonderzoek is de tijdens de locatie-inspectie plaatselijk aangetroffen asbestver-

dachte materiaal en een door een eigenaar aangeven locatie waar mogelijk puin (= asbestver-

dacht) in de bodem aanwezig zou kunnen zijn. 

 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit op de on-

derzoekslocatie. Op basis van de onderzoeksresultaten moet worden vastgesteld of de gewenste 

vorm van bodemgebruik, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, mogelijk is en zo niet, welke 

vervolgacties noodzakelijk zijn. 

 

Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging 

aan te geven. 

 
1.3 Kwaliteitsborging 

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

en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwa-

liteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is 

er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te 

organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten 

en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden.  

 

De NV waar Grontmij Nederland bv deel van uitmaakt is geen eigenaar van het terrein beschre-

ven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.  

De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven advie-

zen worden gewaarborgd, is vermeld in bijlage 7. 

 
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 onderzoeksstrategie (hoofdstuk 3). 
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• De resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4). 

• De resultaten van het laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 5). 

• Een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese en 

conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd 

op de NVN 5725 uitgezonderd de financieel/juridische aspecten. De resultaten van het vooron-

derzoek zijn in paragraaf 2.2 weergegeven. 

 

Informatie omtrent de onderzoekslocatie is ontleend aan de door de opdrachtgever verstrekte 

gegevens en een op 27 maart 2007 uitgevoerde terreininspectie, waarbij ook een interview is 

gehouden met de eigenaren van de locatie aan de Kanaalweg-Oost 86A en de Kuilenweg 2. 

 
2.2 Historie, actuele en toekomstige terreinsituatie 

De onderzoekslocatie betreft het toekomstig bedrijventerrein Broeklanden Zuid en is gelegen 

ten zuidoosten van de kern van Hardenberg. Het onderzoeksgebied wordt aan de noordzijde be-

grensd door de Duitslandweg, aan de westzijde door de Kanaalweg-Oost en het Overijssels Ka-

naal en aan de zuidzijde door de Broekdijk en aan de oostzijde door de Kuilenweg. De locatie 

heeft een totale oppervlakte van circa 54,7 ha. De locatie is in hoofdzaak in gebruik als agra-

risch gebied, met grasland en akkerland. Tevens zijn binnen het gebied watergangen aanwezig. 

Het is niet bekend of deze watergangen gedempt gaan worden. Tevens loopt een gedeelte van de 

Kuilenweg door het gebied. Deze weg is verhard met asfalt. In onderhavig onderzoek is geen 

onderzoek gedaan naar eventuele teerhoudendheid van het asfalt of een hieronder aanwezige 

funderingslaag. 

 

Binnen het gebied zijn een tweetal agrarische bedrijven aanwezig en een woonhuis met opstal-

len. De agrarische bedrijven betreft de Kanaalweg-Oost 86A en Kuilenweg 2. Het woonhuis 

met opstallen betreft Kuilenweg 1. Tevens is in het recente verleden een agrarisch bedrijf ge-

sloopt welke gelegen wat aan de Broeklandenweg 2. Dit is gelegen in de noordwesthoek van de 

locatie.  

 

Hieronder wordt per bebouwde locatie uiteen gezet welke gegevens aanwezig waren bij de ge-

meente betreffende milieuvergunningen en bouwvergunningen en de uitgevoerde terreininspec-

tie. 

 

Kanaalweg-Oost 86A 

• Op 28 september 1983 is een hinderwetvergunning verleend voor een jongveestal met ma-

chineberging;  

• Op 28 februari 1990 is een vergunning verleend voor de bouw van een woning annex be-

drijfsruimte’; 

• Op 12 september 1997 is door de gemeente een locatiebezoek uitgevoerd waarbij is geble-

ken dat een bovengrondse dieseltank aanwezig is in een lekbak. Deze tank is in ieder geval 

sinds 1990 aanwezig; 

• Uit de terreininspectie blijkt dat de eerste ligboxenstal in 1978/1979 op de locatie is gereali-

seerd; 

• Uit de terreininspectie blijkt dat op de locatie een bovengrondse dieseltank aanwezig is. 

Volgens eigenaar heeft deze tank eerst op een andere locatie gestaan. 

 

Kuilenweg 1 
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• Op 8 mei 1962 is vergunning verleend voor de bouw van een kippenhok; 

• Op 29 juli 1968 is een vergunning verleend voor de verbouw van een woning. 

 

 

Kuilenweg 2 

• Op 5 mei 1958 is vergunning verleend voor bouw van een schuur; 

• Op 3 september is vergunning verleend voor bouw van een varkensschuur; 

• Op 14 november 1962 is vergunning verleend voor uitbreiding van een varkenschuur; 

• Op 9 september 1963 is vergunning verleend voor bouw van een wagenschuur; 

• Op 21 april 1971 is een vergunning verleend voor uitbreiding van de boerderij; 

• Op 2 april 1974 is vergunning verleend voor bouw van een garage met berging; 

• Op 28 oktober 1976 is vergunning verleend voor de bouw van een landbouwschuur; 

• Op 9 december 1976 is vergunning verleend voor uitbreiding van een veestalling; 

• Op 9 maart 1982 is vergunning verleend voor de verbouw van een woning; 

• Op 24 december 1999 is vergunning verleend voor bouw van een ligboxenstal; 

• Op 24 mei is nieuwe milieuvergunning verleend; 

• Uit controlebezoek door gemeente blijkt dat op de locatie een bovengrondse dieseltank aan-

wezig is. Deze zou aanwezig zijn sinds 1997; 

• Uit terreininspectie blijkt dat op de locatie inpandig een tweetal bovengrondse dieseltanks in 

lekbak aanwezig zijn; 

• Volgens de eigenaar is op de locatie een ondergrondse dieseltank aanwezig geweest met 

pomp. Deze is volgens de eigenaar gesaneerd; 

• Volgens de eigenaar is al sinds circa 1850 bebouwing op de locatie aanwezig; 

• Volgens de eigenaar is bij graafwerkzaamheden op het perceel wel eens wat puin naar boven 

gekomen. Het kan zijn dat in het verleden mogelijk een schuurtje deels onder de grond is 

gewerkt. 

 

Door de eigenaar van Kuilenweg 2 is aangegeven dat direct ten oosten van het perceel Kuilen-

weg 2 een gedempte sloot aanwezig is, welke mogelijk gedempt is met bodemvreemd materiaal. 

Het zou gaan om een traject van circa 160 m.  

 

Uit de terreininspectie is tevens gebleken dat in de noordwesthoek van de locatie, nabij de voor-

malige bebouwing van de Broeklandenweg 2, asbestverdacht materiaal aanwezig is aan het 

maaiveld. Deze locatie wordt verder in het rapport vermeld als Broeklandenweg. 

 

Ter plaatse van de Broeklandenweg 2 is dus in het verleden bebouwing aanwezig geweest. 

Voorafgaand aan de sloop is op de locatie een bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 

uitgevoerd in november 2002 door Kruse Groep (project 02029310). Hierbij is over een opper-

vlakte van circa 5.000 m2 bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van het onderzoek 

blijkt dat zowel in de boven- en ondergrond als in het grondwater geen verontreinigingen zijn 

aangetoond. Omdat deze locatie al onderzocht is, wordt hier verder geen bodemonderzoek meer 

uitgevoerd. 

 

Aan de oostzijde van de locatie is in verband met de aanleg van een fietspad tussen de Kuilen-

weg en de Duitslandweg een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitge-

voerd in januari 2007 door Consulmij B.V. (rapportnummer HP.06.00111). In dit onderzoek is 

alleen de grond onderzocht. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat geen verontreinigin-

gen zijn aangetroffen. 

 

Van het gebied zijn ook een tweetal historisch luchtfoto’s en een luchtfoto van de huidige situa-

tie bekeken. Van de historische luchtfoto’s is een foto van 1928 en 1972 bekeken. Uit de lucht-

foto’s is gebleken dat in het verleden een groot aantal sloten aanwezig geweest zijn, die thans 

niet meer aanwezig zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat op een luchtfoto niet altijd goed 

is te onderscheiden of een sloot ook daadwerkelijk een sloot is geweest of dat dit een perceels-
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grens geweest is. Voor onderhavig onderzoek is ervan uitgegaan dat het gedempte sloten zijn. In 

totaal zijn er circa 53 gedempte sloten aanwezig. De totale lengte van de gedempte sloten is cir-

ca. 11,5 km. 

 
2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

De regionale geohydrologische situatie rond de locatie is als volgt: 

• Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 10 meter boven NAP. 

• De locatie ligt in een gebied, waar geen scheidende laag aanwezig is. De dikte van het eerste 

watervoerend pakket bedraagt 80 tot 90 meter; de ondoorlatende basis bevindt zicht derhalve 

op 75 meter min NAP. 

• De afzetting in het eerste watervoerende pakket bestaan uit fijne en grove, som slibhoudende 

zanden. 

• De transmissiviteit (kD-waarde) van het eerste watervoerende pakket bedraagt circa 2000 

m2/dag. 

• Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 1,5 meter min maaiveld en stroomt in weste-

lijk richting met een verhang van circa 0,7 m/km. 

• Het Overijssels Kanaal stroomt aan de westzijde van de onderzoekslocatie. Verwacht wordt 

dat aan deze zijde van het gebied de grondwaterstromingsrichting door dit kanaal wordt be-

ïnvloed. 

 
2.4 Onderzoekshypothese 

Conform de aanpak van de NEN 5740 en de NEN 5707 dient, op basis van de resultaten van het 

vooronderzoek een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onderzoekslo-

catie zonodig onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoekshypothese 

worden opgesteld, op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hypothese geeft 

het volgende 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. 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat op het overgrote deel van de agrarische 

percelen voor zover bekend geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Voor 

dit gebied wordt uitgegaan van de hypothese ‘onverdachte locatie’ de strategie is ‘onverdacht 

grootschalig’ (ONV-GR). Voor de Kanaalweg-Oost 86A wordt voor de voormalige en huidige 

bovengrondse dieseltank uitgegaan van de hypothese verdachte locatie en de strategie is ‘ver-

dacht plaatselijk’ (VEP). Voor het overig terreindeel van de Kanaalweg-Oost 86A wordt uitge-

gaan van de hypothese ‘onverdachte locatie’ en de strategie is ‘onverdacht’ (ONV). Voor de 

Kuilenweg 1 wordt uitgegaan de hypothese ‘onverdachte locactie’ en de strategie is ‘onver-

dacht’ (ONV). Ter plaatse van de Kuilenweg 2 wordt voor de twee bovengrondse dieseltanks, 

de voormalige ondergrondse dieseltank en de locatie met mogelijk puin in de grond uitgegaan 

van de hypothese ‘verdachte locatie’ en de strategie is ‘verdacht plaatselijk’ (VEP). Ter plaatse 

van de gedempte sloot, waar door de eigenaar van Kuilenweg 2 is aangegeven dat hier mogelijk 

bodemvreemd materiaal aanwezig is, wordt uitgegaan van de hypothese ‘verdachte locatie’ de 

strategie is ‘verdacht heterogeen’ (VED-HE). Ter plaatse van de Broeklandenweg, waar aan het 

maaiveld plaatselijk asbestverdacht materiaal is aangetroffen, wordt voor asbest uitgegaan van 

de hypothese ‘verdachte locatie’ en de strategie is ‘verdacht heterogeen’ (VED-HE). Voor de 

chemische parameters wordt voor deze locatie uitgegaan van de hypothese ‘onverdachte locatie’ 

uitgegaan en de strategie is ‘onverdacht’ (ONV). Voor de overige gedempte sloten wordt uitge-

gaan van de hypothese ‘verdachte locatie’ en de strategie is ‘verdacht heterogeen’ (VED-HE). 

 

In onderstaande tabel is de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoekshypothese en 

onderzoeksstrategie weergegeven. 
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Tabel 2.2 Te onderscheiden deellocaties met onderzoeksstrategie 

Deellocatie Opper-

vlakte  

(in m
2
) 

Verdacht/ 

Onverdacht 

Aard verwachte 

stoffen 

Plaats van 

voorkomen  

Onder-

zoeks-

strategie
1
 

Agrarische percelen 51,2 ha Onverdacht - - ONV-GR 

Kanaalweg-Oost 86A     
 

Vml. en huidige bo-

vengrondse dieseltank 

10 Verdacht Minerale olie  Grond en 

grondwater 

VEP 

Overig terrein 6.750 Onverdacht - - ONV 

Kuilenweg 1 2.550 Onverdacht - - ONV 

Kuilenweg 2     
 

Twee bovengrondse 

dieseltanks 

10 Verdacht Minerale olie Grond en 

grondwater 

VEP 

Vml. ondergrondse 

dieseltank met pomp 

10 Verdacht Minerale olie Grond en 

grondwater 

VEP 

Locatie met puin in 

grond 

100 Verdacht Asbest, metalen, 

PAK 

Grond VEP 

Overig terrein 12.650 Onverdacht - - ONV 

Gedempte sloot nabij 

Kuilenweg 2 

160 Verdacht - - VED-HE 

Overige gedempte 

sloten 

11,5 km Verdacht - - VED-HE 

     
 

1 ONV Onverdacht 

 ONV-GR Grootschalig onverdacht 

 VEP Verdacht, plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern 

 VED-HE Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging op schaal van monsterne-

ming 

 

In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, proefgaten en peilbuizen en analyses) uit-

gewerkt. 
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3 Onderzoeksstrategie 

3.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde onderzoeksprogramma beschreven. In paragraaf 3.2 

wordt ingegaan op het veldonderzoek en in paragraaf 3.3 komt het laboratoriumonderzoek aan 

de orde. Het veld- en laboratoriumonderzoek voor het verkennend onderzoek is uitgevoerd con-

form de in de NEN 5740 van toepassing verklaarde normen, ontwerp-normen en praktijkricht-

lijnen. 

 
3.2 Veldonderzoek 

Het veldonderzoek is verricht door de groep Terreinonderzoek van Grontmij Nederland bv. De-

ze groep is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL SIKB 2000, ‘Veld-

werk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek’. Het veldonderzoek is, volgens voornoemde BRL, 

uitgevoerd in de periode april en mei 2007  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 ter plaatse van de agrarische percelen uitvoeren van in totaal 263 handboringen, waar-

van: 

° 183 tot circa 0,5 m beneden maaiveld (= m -mv); 

° 30 tot 1,5 à 2,0 m -mv; 

° 50 tot 2,5 à 4,5 m -mv; 

• Het ter plaatse van de Kanaalweg-Oost 86A uitvoeren van in totaal 17 handboringen, waar-

van: 

° 12 tot circa 0,5 m beneden maaiveld (= m -mv); 

° 3 tot circa 2,0 m -mv; 

° 2 tot 3,1 à 3,5 m -mv; 

• Het ter plaatse van de Kuilenweg 1 uitvoeren van in totaal 12 handboringen, waarvan: 

° 9 tot circa 0,5 m beneden maaiveld (= m -mv); 

° 2 tot circa 2,0 m -mv; 

° 1 tot 2,9 m -mv; 

• Het ter plaatse van de Kuilenweg 2 uitvoeren van in totaal 25 handboringen en 3 proefgaten, 

waarvan: 

° 16 tot circa 0,5 m beneden maaiveld (= m -mv); 

° 7 tot circa 2,0 m -mv; 

° 2 tot circa 2,5 m -mv; 

° 3 proefgaten tot 0,5 m -mv; 

• Het ter plaatse van de Broeklandenweg uitvoeren van in totaal 19 handboringen gedeeltelijk 

gecombineerd met proefgaten, waarvan: 

° 13 tot circa 0,5 m beneden maaiveld (= m -mv) (waarvan 11 gecombineerd met proefga-

ten, 0,3 x 0,3 x 0,5 m); 

° 4 tot circa 2,0 m -mv (waarvan 2 gecombineerd met proefgaten); 

° 1 tot circa 2,9 m -mv; 

• Het ter plaatse van de gedempte sloot nabij de Kuilenweg 2 uitvoeren van in totaal 10 hand-

boringen tot 1,5 m -mv; 

• Het ter plaatse van de overige gedempte sloten uitvoeren van in totaal 245 handboringen tot 

1,0 m -mv; 
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• Het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen en proefgaten vrijkomende bodemmateri-

aal op bodemkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken. 

• Het nemen van monsters van het bij de boringen en proefgaten vrijkomende bodemmateri-

aal. De monstertrajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijla-

ge 3. 

• Het op de verschillende deellocatie plaatsen van een peilbuis met een filterlengte van 1,0 of 

2,0 m in 57 van de diepere boorgaten. 

• Het doorpompen de peilbuizen direct na plaatsing hiervan. 

 

Op 3 en 4 mei 2007 zijn de volgende werkzaamheden 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. 

 

Bijlage 2 geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen en de geplaatste peil-

buizen. 

 
3.3 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. 

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

3.1. 

 

Tabel 3.1 Overzicht veld- en laboratoriumonderzoek 

Deellocatie  Aantal boringen, proefgaten en peilbuizen  Aantal en soort analyses
1
 

  0,5 m –

mv 

1,0 m -

mv 

1,5 à 2,0 

m –mv 

Boring met 

peilbuis 

Grond Grondwater 

Agrarische percelen 183  30 50 54 x 

6 x 

NENg 

Metalen 

49 x 

6 x 

NENw 

Metalen 

Kanaalweg-Oost 86A         

Vml. en huidige boven-

grondse dieseltank 

   2 2 x MO 2 x NENw 

Overig terrein 12  3 - 4 x NENg - - 

Kuilenweg 1 9  2 1 3 x NENg 1 x NENw 

Kuilenweg 2         

Twee bovengrondse diesel-

tanks 

  1 1 2 x MO 1 x NENw 

Vml. ondergrondse diesel-

tank met pomp 

1 -  1 2 x MO 1 x NENw 

Locatie met puin in grond 3 (proef-

gaten) 

-  - 2 x 

1 x 

1 x 

Asbest 

Materiaal 

NENg 

- - 

Overig terrein 15 - 6 - 4 x NENg - - 

Gedempte sloot nabij Kui-

lenweg 2 

- - 10 - 3 x NENg - - 

Overige gedempte sloten 245 (1,0 

m -mv) 

245 - - - - - - 
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1 NENg droge stof, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, totaalgehalte extraheerbare organoha-

logeenverbindingen (EOX), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM) en minerale 

olie (GC) 

 

 NENw pH, Ec, arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, vluchtige chloorkoolwaterstoffen (9 stuks), 

chloorbenzenen, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie (GC) 

 MO Minerale olie 

 Metalen arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, 

 Materiaal Bepaling percentage in asbestverdacht materiaal 

 

Voor de exacte diepte van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 

 

Voor de toegepaste methoden bij het laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar bijlage 4. 
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4 Resultaten veldonderzoek 

4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De bodemopbouw en 

grondwaterstand zijn vermeld in paragraaf 4.2. Paragraaf 4.3 beschrijft de zintuiglijk waarge-

nomen verontreinigingskenmerken en paragraaf 4.4 beschrijft de monsterselectie. 

 
4.2 Bodemopbouw en grondwaterstand 

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen en proefgaten zijn in bijlage 3 

in de vorm van boorprofielen weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemop-

bouw als volgt worden beschreven. Vanaf maaiveld tot circa 4,5 m -mv bestaat de hoofdzakelijk 

uit zand. Plaatselijk is, voornamelijk in de ondergrond, een klei- of veenlaag aangetroffen.  

 

De grondwaterstand in de peilbuizen is opgenomen op 3 en 4 mei 2007. Op 15 mei 2007 zijn 

een zestal peilbuizen herbemonsterd. In tabel 4.1 is de grondwaterstand per peilbuis opgeno-

men.  

 

Tabel 4.1 Grondwaterstand 

Peilbuisnummer Filtertraject (m -mv) Grondwaterstand ( m -mv) 

2 2,0-3,0 1,27 (1,12 herbemonstering) 

7 1,5-2,5 0,91  

9 1,4-2,4 0,90 

14 2,0-3,0 1,23 

21 2,0-3,0 1,50 

29 1,5-2,5 1,26 

39 1,4-2,4 1,07 (0,82 herbemonstering) 

44 1,5-2,5 1,07 

50 2,0-3,0 1,23 

54 1,5-2,5 1,38 

58 1,4-2,4 0,85 

60 1,5-2,5 1,14 

67 1,6-2,6 0,94 

75 1,5-2,5 0,94 

83 1,5-2,5 Was niet meer aanwezig tijdens bemonstering 

86 2,0-3,0 1,49 

92 1,5-2,5 1,12 

95 1,0-2,0 0,64 

102 1,5-2,5 0,93 

104 1,3-2,3 1,6 

107 1,5-2,5 0,93 

114 1,3-2,3 0,95 

125 1,05-2,05 0,56 (0,35 herbemonstering) 

128 1,5-2,5 0,85 

134 1,5-2,5 0,94 

139 1,4-2,4 0,91 

142 1,4-2,4 1,14 

149 1,0-2,0 0,70 

152 1,3-2,3 0,82 

158 1,5-2,5 0,77 



Resultaten veldonderzoek 

 

11/99017557, revisie D1

Pagina 15 van 26

 

Vervolg tabel 4.1 Grondwaterstand 

Peilbuisnummer Filtertraject (m -mv) Grondwaterstand ( m -mv) 

162 1,5-2,5 0,90 

172 1,5-2,5 1,11 

179 1,0-2,0 0,68 (0,30 herbemonstering) 

182 1,5-2,5 0,78 

187 1,3-2,3 0,93 

192 1,35-2,35 1,17 (0,35 herbemonstering) 

195 1,2-2,2 1,08 

197 1,3-2,3 0,82 

201 1,5-2,5 0,82 

204 1,4-2,4 0,82 

210 1,4-2,4 0,72 (0,20 herbemonstering) 

217 2,0-3,0 1,07 

223 1,3-2,3 1,02 

226 1,6-2,6 0,81 

228 1,4-2,4 0,31 

245 1,5-2,5 0,68 

247 1,4-2,4 0,87 

252 1,6-2,6 1,02 

255 1,5-2,5 0,64 

257 1,6-2,6 0,91 

A02 1,5-2,5 1,13 

A14 1,7-2,7 1,32 

B10 0,8-2,8 2,07 

B11 1,1-3,1 1,84 

C07 1,9-2,9 1,46 

D06 0,5-2,5 1,83 

D13 0,5-2,5 1,46 

 
4.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk enkele kenmerken waargenomen die kunnen 

duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. De waargenomen kenmerken zijn 

weergegeven in tabel 4.2. Bij de boringen die niet in de tabel zijn vermeld, zijn zintuiglijk geen 

verontreinigingskenmerken waargenomen. 

 

Tabel 4.2 Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 

Boringnummer Maximale boordiepte 
(m -mv) 

Bodemlaag (m -mv) Zintuiglijk waargenomen 

verontreinigingskenmerken 

Broeklandenweg    

A01(AS) 0,5 0-0,5 Zwak puinhoudend, 1 stukje 

asbestverdacht materiaal aan 

het maaiveld 

A05(AS) 0,5 0-0,5 Resten puin 

A08 0,5 0-0,5 Resten puin 

A10 2,0 0-1,2 Enkel grof stuk beton 

A13 - - Asbestverdacht materiaal aan 

maaiveld 

A21 - - Asbestverdacht materiaal aan 

maaiveld 

Kanaalweg-Oost 86A    

B13 0,5 0-0,5 Zwak puinhoudend 

B16 2,0 0-0,4 Zwak puinhoudend 

B17 0,5 0-0,5 Zwak puinhoudend 

Kuilenweg 2    

D15 0,5 0-0,5 Resten puin 
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Vervolg tabel 4.2 Zintuiglijk waargenomen verontreinigingskenmerken 

Boringnummer Maximale boordiepte 
(m -mv) 

Bodemlaag (m -mv) Zintuiglijk waargenomen 

verontreinigingskenmerken 

D17 0,75 0,1-0,5 Sterk puin- en steenhoudend en 

80 gram asbestverdacht materi-

aal 

D18 0,5 0,15-0,3 Matig puinhoudend 

D19 0,5 0,1-0,3 Matig puinhoudend, zwak glas- 

en plastichoudend 

Gedempte sloot nabij 

Kuilenweg 2 

   

G08 1,5 0,4-0,6 Resten stenen 

  0,6-1,0 1 stukje asbestverdacht materi-

aal 

G09 1,5 0,5-0,6 Matig puinhoudend, sterk hout-

houdend, zwak houtskoolhou-

dend 

  0,6-1,5 Volledig puinhoudend, op 1,5 m 

boring gestaakt i.v.m. grof puin 

G10 1,5 0,4-0,5 Onbekend materiaal 

  0,5-0,9 Zwak houthoudend 

  0,9-1,0 Volledig houthoudend 

  1,0-1,1 Lichtblauwe/grijze brokken 

 
4.4 Monsterselectie 

Voor analyse in het laboratorium zijn grond(meng)monsters geselecteerd. De samenstelling van 

de geselecteerde (meng)monsters is weergegeven in tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Monsterselectie 

Monsternummer Boringnummers Monstertraject (m -mv) Motivatie 

Agrarische percelen    

MM1 1 t/m 10 0-0,3 à 0,5 Bovengrond 

MM2 11 t/m 20 0-0,3 à 0,6 Bovengrond 

MM3 21 t/m 24, 33 t/m 38 0-0,25 à 0,5 Bovengrond 

MM4 25 t/m 32 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM5 39 t/m 48 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM6 49 t/m 58 0-0,3 à 0,5 Bovengrond 

MM7 59 t/m 65, 67, 68, 80 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM8 2, 5, 7 0,4-1,0 Ondergrond 

MM9 9, 11, 21 0,4 à 0,5-1,0 à 1,5 Ondergrond 

MM10 14. 17, 39 0,4 à 0,6-1,2 à 1,5 Ondergrond 

MM11 29, 32 0,2 à 0,3-0,85 à 1,2 Ondergrond 

MM12 44, 46, 58 0,4 à 0,5-1,2 à 1,5 Ondergrond 

MM13 50, 52, 54 0,3 à 0,75-1,3 à 1,7 Ondergrond 

MM14 60, 61, 67, 80 0,3 à 0,45-1,0 à 1,2 Ondergrond 

MM15 69 t/m 78 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM16 66, 79, 81 t/m 88 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM17 89 t/m 93, 95 t/m 97 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM18 99 t/m 105, 117, 118 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM19 107 t/m 116 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM20 137 t/m 146 0-0,3 à 0,5 Bovengrond 

MM21 147 t/m 156 0-0,25 à 0,5 Bovengrond 

MM22 157 t/m 161, 163 t/m 

167 

0-0,25 à 0,5 Bovengrond 

MM23 69, 75, 77 0,25 à 0,5-1,3 à 1,5 Ondergrond 

MM24 83, 86, 92 0,25 à 0,4-1,2 à 1,5 Ondergrond 

MM25 97, 102, 104 0,4 à 0,75-1,5  Ondergrond 
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Vervolg tabel 4.3 Monsterselectie 

Monsternummer Boringnummers Monstertraject (m -mv) Motivatie 

MM26 106, 107, 114 0,4 à 1,1-1,4 à 1,5 Ondergrond 

MM27 137, 139, 142 0,3 à 0,5-1,3 à 1,5 Ondergrond 

MM28 144, 146, 149 0,25 à 0,4-1,5 Ondergrond 

MM29 152, 155, 158 0,3 à 0,5-1,3 à 1,5 Ondergrond 

MM30 168 t/m 177 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM31 178 t/m 187 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM32 188 t/m 197 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM33 198 t/m 200, 202 t/m 

207 

0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM34 208 t/m 217 0-0,3 à 0,5 Bovengrond 

MM35 218 t/m 227 0-0,25 à 0,5 Bovengrond 

MM36 238 t/m 244, 246 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM37 162, 169, 172 0,3 à 0,5-1,4 Ondergrond 

MM38 176, 179, 182 0,4 à 0,6-1,2 à 1,3 Ondergrond 

M38A 176 0,6-0,8 Uitsplitsing MM38 

M38B 176 0,8-1,3 Uitsplitsing MM38 

M38C 179 0,4-0,9 Uitsplitsing MM38 

M38D 179 0,9-1,2 Uitsplitsing MM38 

M38E 182 0,4-0,9 Uitsplitsing MM38 

M38F 182 0,9-1,2 Uitsplitsing MM38 

MM39 187, 189, 192 0,3 à 0,5-1,2 à 1,6 Ondergrond 

MM40 228 t/m 236 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM41 247 t/m 254, 256, 257 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM42 258 t/m 260 0-0,1 à 0,25 Bovengrond 

MM44 121 t/m 128 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MM45 129 t/m 136 0-0,25 à 0,6 Bovengrond 

MM46 122, 125, 128 0,4 à 0,5-1,2 à 1,5 Ondergrond 

MM47 130, 134 0,25 à 0,6-1,2 Ondergrond 

MM48 195, 197, 201 0,2 à 0,6-1,2 à 1,6 Ondergrond 

MM49 204, 206, 210 0,4 à 0,7-1,4 à 1,5 Ondergrond 

MM50 212, 215, 217 0,4 à 0,5-1,4 à 1,5 Ondergrond 

MM51 223, 226, 228 0,25 à 0,5- 1,2 à 1,7 Ondergrond 

MM52 239, 243, 245 0,3 à 0,5-1,3 à 1,5 Ondergrond 

MM53 247, 252, 255 0,25 à 0,7-1,0 à 1,65 Ondergrond 

MM54 257, 259 0,5 à 0,6-1,2 à 1,5 Ondergrond 

Broeklandenweg    

MMA1 A1 t/m A6, A20 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MMA2 A07 t/m A13 0-0,5 Bovengrond 

MMA3 A14 t/m A19, A21 0-0,3 à 0,5 Bovengrond 

MMA4 A02, A04, A06 0,6 à 1,1-1,25 à 1,6 Ondergrond 

MMA5 A10, A14, A16 0,5 à 1,2-1,6 à 2,0 Ondergrond 

A13+A21 A13, A21 0-0,5 Monster voor asbest 

A01 A01 0-0,5 Monster voor asbest 

MAT1 A13 Maaiveld Asbestverdacht mate-

riaal aan maaiveld, 

bepaling percentage 

asbest 

MAT2-1 A21 Maaiveld Asbestverdacht mate-

riaal aan maaiveld, 

bepaling percentage 

asbest 

MAT2-2 A21 Maaiveld Asbestverdacht mate-

riaal aan maaiveld, 

bepaling percentage 

asbest 
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Vervolg tabel 4.3 Monsterselectie 

Monsternummer Boringnummers Monstertraject (m -mv) Motivatie 

MAT3 A01 Maaiveld Asbestverdacht mate-

riaal aan maaiveld, 

bepaling percentage 

asbest 

Kanaalweg-Oost 86A    

MB1 B10 0,08-0,3 Bovengrond vml. bo-

vengrondse dieseltank 

MB2 B11 0,08-0,5 Bovengrond huidige 

bovengrondse diesel-

tank 

MMB3 B1 t/m B9, B12 0-0,25 à 0,5 Bovengrond 

MMB4 B13 t/m B17 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MMB5 B3, B10 0,3 à 0,8-1,4 à 1,5 Ondergrond 

MMB6 B14, B16 0,2 à 0,4-1,4 Ondergrond 

Kuilenweg 1    

MMC1 C01 t/m C06 0-0,2 à 0,5 Bovengrond 

MMC2 C07 t/m C012 0 à 0,15-0,3 à 0,5 Bovengrond 

MMC3 C03, C07, C09 0,3 à 0,5-1,3 à 1,8 Ondergrond 

Kuilenweg 2    

MD1 D06 1,2-1,6 Ondergrond vml. on-

dergrondse dieseltank 

MD2 D07 1,2-1,5 Bovengrondse diesel-

tank (monster rond 

grondwaterniveau) 

MD3 D13 0,6-1,1 Bovengrondse diesel-

tank (monster rond 

grondwaterniveau 

MD4 D12 0-0,5 Bovengrond van vml. 

pomp van ondergrond-

se dieseltank 

MMD5 D17 t/m D19 0,1-0,3 à 0,5 Puinhoudende laag 

MMD6 D1 t/m D5, D8 t/m D10 0 à 0,25-0,3 à 0,5 Bovengrond 

MMD7 D11, D14 t/m D16, D20 

t/m D22, D28 

0-0,25 à 0,5 Bovengrond 

MMD8 D23 t/m D27 0-0,5 Bovengrond 

MMD9 D1, D4 0,6-1,6 à 1,9 Ondergrond 

D17 (asbestverdacht 

materiaal) 

D17 0,1-0,5 Bepaling percentage 

Asbest 

D17 (Asbest) D17 0,1-0,5 Monster voor asbest 

D18+D19 D18, D19 0,1-0,3 Mengmonster voor 

asbest 

Gedempte sloot nabij 

Kuilenweg 2 

   

MG1 G09 0,5-0,6 Puinhoudende laag 

MG2 G10 0,4-0,5 Laag met onbekend 

materiaal 

MG3 G10 1,0-1,1 Lichtblauw/grijze laag 

G08 (asbestverdacht 

materiaal) 

G08 0,6-1,0 Bepaling  percentage 

asbest 
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5 Resultaten laboratoriumonderzoek 

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek beschreven. 

De analysecertificaten met een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn opgenomen in 

bijlage 4. 

 
5.2 Analyseresultaten 

De analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in bijlage 

5. De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire ‘Streef-

waarden en interventiewaarden bodemsanering’ (Staatscourant nummer 39, van 24 februari 

2000) van het Ministerie van VROM. In de tabellen is tevens het toetsingsresultaat weergege-

ven. Voor een toelichting op het toetsingskader wordt verwezen naar bijlage 6. Tevens zijn in 

deze bijlage de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgenomen. 

 

De resultaten van de asbestanalyses zijn getoetst aan de interventiewaarde voor asbest. Deze is 

in de beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (Ministerie van VROM, brief ken-

merk BWL/2004000321, 3 maart 2004), vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (gewogen is de 

concentratie serpentijnasbest vermeerderd met 10 maal de concentratie amfiboolasbest). Voor 

asbest in de bodem is geen streefwaarde vastgesteld omdat de interventiewaarde reeds op het 

niveau van verwaarloosbaar risico ligt. 

 
5.3 Overschrijdingen 

Uit de toetsing blijkt dat in een aantal van de onderzochte monsters gehalten boven de toet-

singswaarden zijn aangetroffen. Deze overschrijdingen zijn weergegeven in de tabellen 5.1 

(grond) en 5.2 (grondwater). In Tabel 5.3 zijn de overschrijdingen van de herbemonstering van 

het grondwater weergegeven. In tabel 5.4 zijn de resultaten van de asbestanalyses opgenomen. 

 

Tabel 5.1 Overschrijdingen van de toetsingwaarden grondmonsters 

Monster Boringnummers Monstertraject (m -mv) Parameter en overschreden toetsingwaarde 

MM3 21 t/m 24, 33 

t/m 38 

0-0,25 à 0,5 EOX >S 

MM6 49 t/m 58 0-0,3 à 0,5 Zink >S 

MM15 69 t/m 78 0-0,2 à 0,5 Minerale olie >S 

MM38 176, 179, 182 0,4 à 0,6-1,2 à 1,3 Nikkel >I 

MMA1 A1 t/m A6, A20 0-0,2 à 0,5 Minerale olie >S 

MMC1 C01 t/m C06 0-0,2 à 0,5 PAK en minerale olie >S 

MMC2 C07 t/m C012 0 à 0,15-0,3 à 0,5 PAK, EOX en minerale olie >S 

MD4 D12 0-0,5 Minerale olie >S 

MMD5 D17 t/m D19 0,1-0,3 à 0,5 Minerale olie >S 

MMD9 D1, D4 0,6-1,6 à 1,9 Minerale olie >S 

MG1 G09 0,5-0,6 Zink en minerale olie >S 

MG2 G10 0,4-0,5 Minerale olie >S 

MG3 G10 1,0-1,1 Minerale olie >S 

S: streefwaarde, T: tussenwaarde, I: interventiewaarde 
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Tabel 5.2 Overschrijdingen van de toetsingwaarden grondwatermonsters 

Peilbuisnummer Filtertraject (m -mv) Parameter en overschreden toetsingwaarde 

02 2,0-3,0 Nikkel >T, chroom >S 

07 1,5-2,5 Chroom >S 

09 1,4-2,4 Chroom en koper >S 

21 2,0-3,0 Cadmium, chroom en nikkel >S 

29 1,5-2,5 Chroom, koper en lood >S 

39 1,4-2,4 Nikkel >T, chroom >S 

44 1,5-2,5 Chroom >S 

50 2,0-3,0 Chroom >S 

54 1,5-2,5 Chroom >S 

60 1,5-2,5 Chroom en nikkel >S 

67 1,6-2,6 Cadmium >S 

75 1,5-2,5 Chroom >S 

86 2,0-3,0 Arseen, chroom en koper >S 

92 1,5-2,5 Koper >S 

104 1,3-2,3 Arseen en chroom >S 

114 1,3-2,3 Arseen >S 

125 1,05-2,05 Nikkel >T, arseen en chroom >S 

128 1,5-2,5 Chroom en koper >S 

134 1,5-2,5 Chroom >S 

139 1,4-2,4 Chroom >S 

142 1,4-2,4 Arseen >S 

158 1,5-2,5 Chroom >S 

179 1,0-2,0 Nikkel >I, arseen >T, chroom >S 

182 1,5-2,5 Cadmium >S 

187 1,3-2,3 Arseen, chroom en nikkel >S 

192 1,35-2,35 Koper en nikkel >T, cadmium, chroom en lood 

>S 

195 1,2-2,2 Koper >S 

197 1,3-2,3 Chroom >S 

201 1,5-2,5 Arseen >S 

204 1,4-2,4 Chroom >S 

210 1,4-2,4 Nikkel >T, chroom en koper >S 

217 2,0-3,0 Arseen en chroom >S 

223 1,3-2,3 Arseen en chroom >S 

245 1,5-2,5 Chroom >S 

247 1,4-2,4 Arseen en chroom >S 

252 1,6-2,6 Chroom >S 

257 1,6-2,6 Chroom en nikkel >S 

A02 1,5-2,5 Arseen, chroom en nikkel >S 

A14 1,7-2,7 Chroom >S 

B10 0,8-2,8 Chroom, koper en nikkel >S 

C07 1,9-2,9 Arseen, chroom, koper en nikkel >S 

D06 0,5-2,5 Chroom >S 

S: streefwaarde, T: tussenwaarde, I: interventiewaarde 

 

Tabel 5.3 Overschrijdingen van de toetsingwaarden grondwatermonsters herbemonstering 

Parameter en overschreden toetsingwaarde Peilbuisnummer 

Eerste monstername Herbemonstering 

02 Nikkel >T, chroom >S Nikkel >T, cadmium, chroom en koper > S 

39 Nikkel >T, chroom >S Nikkel >I, chroom >S 

125 Nikkel >S, arseen en chroom >S Arseen en nikkel >T, chroom > S 

179 Nikkel >I, arseen >T, chroom >S Nikkel >I, arseen >T, chroom > S 

192 Koper en nikkel >T, cadmium, 

chroom en lood >S 

Koper en nikkel >T, cadmium, chroom en lood 

> S 

210 Nikkel >T, chroom en koper >S Cadmium, chroom, koper, nikkel > S 
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Tabel 5.4 Analyseresultaten asbest 

Monster Proefgatnummer Monstertraject (m -mv) Aangetroffen gehalte asbest mg/kg d.s. 

A13+A21 A13+A21 0-0,5 < 1,0 (< I) 

A01 A01 0-0,5 <1,0 (< I) 

D17 D17 0,1-0,5 1.037,7 (> I) 

D18+D19 D18, D19 0,1-0,3 < 1,0 (< I) 

MAT1 A13 Maaiveld Asbestverdacht materiaal bevat 10-15% 

Chrysotiel en 2-5% Crocidoliet 

MAT2-1 A21 Maaiveld Asbestverdacht materiaal bevat 5-10% 

Chrysotiel 

MAT2-2 A21 Maaiveld Asbestverdacht materiaal bevat 10-15% 

Chrysotiel 

MAT3 A01 Maaiveld Asbestverdacht materiaal bevat 10-15% 

Chrysotiel 

G08 G08 0,6-1,0 Asbestverdacht materiaal bevat 5-10-% 

Chrysotiel 

I: interventiewaarde 

 

De in het veld gemeten waarden voor de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen van 

het grondwater (weergegeven in bijlage 5) worden als normaal beschouwd. 

 

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

kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en laboratoriumonder-

zoek. Op basis hiervan is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) 

beschreven. Hierbij zijn van de geanalyseerde verbindingen de gemeten gehalten getoetst aan de 

streef- en interventiewaarden. 

Bij de interpretatie van de resultaten (zie tabellen bijlage 5) zijn de gehalten ingedeeld in klas-

sen. 

Hierbij zijn de volgende criteria gehanteerd: 

• beneden of gelijk aan de streefwaarde: niet verontreinigd; 

• boven de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van streef- en interven-

tiewaarde: licht verontreinigd (aanduiding: *); 

• boven het gemiddelde van streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inter-

ventiewaarde: matig verontreinigd (aanduiding: **); 

• boven de interventiewaarde: sterk verontreinigd (aanduiding: ***). 

 
6.2 Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

Hieronder wordt per deellocatie de milieuhygiënische bodemkwaliteit uiteengezet. 

 

Agrarische percelen 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen kenmerken waargeno-

men die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de meeste onderzochte mengmonsters van de boven- en 

ondergrond geen verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen zijn aangetroffen. Alleen in het 

mengmonster van de bovengrond van boring 21 t/m 24, en  33 t/m 38 (0-0,25 à 0,5 m -mv) is 

een licht verhoogd gehalte aan EOX aangetroffen. In het mengmonster van de bovengrond van 

boring 49 t/m 58 (0-0,3 à 0,5 m -mv) is een licht verhoogd gehalte aan zink aangetroffen en in 

het mengmonster van de bovengrond van boring 69 t/m 78 (0-0,2 à 0,5 m -mv) is een licht ver-

hoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen. 

In een mengmonster van de ondergrond van boring 176, 179 en 182 (0,4 à 0,6-1,2 à 1,3 m -mv) 

is een sterk verhoogd gehalte aan nikkel aangetroffen. Tevens hadden de meeste overige zware 

metalen allemaal een heel hoge detectiegrens, in verband met noodzakelijke verdunning door 

een storende monstermatrix. Naar aanleiding hiervan zijn de zes deelmonsters uit dit mengmon-

ster geanalyseerd op zware metalen. Uit de resultaten blijkt dat in geen van de deelmonsters 

verhoogde gehalten aan zware metalen zijn aangetroffen. Het is niet bekend waarom in eerste 

instantie de metalen wel verhoogd waren.  

 

In het grondwater van een groot aantal peilbuizen zijn licht verhoogde gehalten aan zware meta-

len aangetroffen. Tevens zijn in een zestal peilbuizen matig tot sterk verhoogd gehalten aan nik-

kel aangetroffen. In peilbuis 2, 125, 192, 210 en 39 is een matig verhoogd gehalte aan nikkel 

aangetroffen en in peilbuis 179 een sterk verhoogd gehalte. In deze peilbuis is tevens een matig 

verhoogd gehalte aan arseen aangetroffen. In peilbuis 192 is ook nog een matig verhoogd gehal-

te aan koper aangetroffen.  

Bij navraag bij de gemeente blijkt dat wel vaker verhoogde gehalten aan zware metalen voor-

komt zonder dat hiervoor een aanwijsbare bron is. De gemeente heeft echter wel aangegeven dat 

het beleid is dat wel eerst de peilbuizen herbemonsterd worden en dat daarna bepaald wordt wat 
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de vervolg stappen zijn. Dus op basis hiervan zijn bovengenoemde peilbuizen herbemonsterd. 

Uit de herbemonstering blijkt dat de concentratie aan nikkel in peilbuis 2, 179 en 192 onveran-

derd is, terwijl in peilbuis 39 en 125 de concentratie van nikkel verhoogd is naar respectievelijk 

sterk en matig verhoogde concentraties. In peilbuis 210 is het gehalte van matig naar licht ge-

daald. De concentratie aan arseen in peilbuis 125 is van licht naar matig gestegen en in peilbuis 

179 is wederom een matig verhoogde gehalte aan arseen aangetroffen.   

 

Broeklandenweg 

Deze locatie ligt aan de noordwestzijde van het gebied. Uit de terreininspectie is reeds gebleken 

dat hier plaatselijk asbestverdacht materiaal aan het maaiveld aanwezig is. Op een drietal plaat-

sen is dit materiaal aangetroffen. Ter plaatse waar het materiaal is aangetroffen zijn een drietal 

proefgaten (proefgat A01, A13 en A21) gegraven. Tevens zijn verder verspreid over de locatie 

een aantal proefgaten en boringen uitgevoerd. Zintuiglijk is verder in de proefgaten geen asbest-

verdacht materiaal aangetroffen. Ook zijn verder geen anders noemenswaardige kenmerken 

waargenomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van chemische verontreinigingen. Voor 

analyse op chemische verontreinigingen zijn een drietal mengmonsters van de bovengrond en 

twee mengmonster van de ondergrond geanalyseerd. Uit de analyseresultaten blijkt dat in het 

mengmonster van de bovengrond van boring A1 t/m A6 en A20 (0-0,2 à 0,5 m -mv) een licht 

verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetoond. In de overige onderzochte mengmonsters zijn 

geen verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen aangetroffen. 

Voor analyse op asbest is van proefgat A13 en A21 (0-0,5 m -mv) een mengmonster geanaly-

seerd op asbest en van proefgat A01 (0-0,5 m -mv) is een monster geanalyseerd. In beide mon-

sters is geen verhoogd gehalte aan asbest aangetroffen. Van het aangetroffen asbestverdachte 

materiaal op het maaiveld zijn een aantal stukjes bemonsterd om het percentage asbest te bepa-

len. Uit de analyses blijkt dat ter plaatse van proefgat A13 het materiaal 10-15% Chrysotiel en 

2-5% Crocidoliet bevat. Het materiaal ter plaatse van proefgat A01 bevat 10-15% Chrysotiel. 

Ter plaatse van proefgat A21 zijn twee soorten asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het ene 

bevat 5-10% Chrysotiel en het ander bevat 10-15% Chrysotiel.  

 

In het grondwater van peilbuis A02 is een licht verhoogd gehalte aan arseen, chroom en nikkel 

aangetoond en in het grondwater van peilbuis A14 is een licht verhoogd gehalte aan chroom 

aangetoond. 

 

Kanaalweg-Oost 86A 

Zintuiglijk is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden in de bovengrond van een drietal 

boringen (boring B13, B16 en B17) lichte bijmengingen met puin aangetroffen. Ter plaatse van 

de voormalige en huidige bovengrondse dieseltank is zintuiglijk geen olie aangetroffen. Uit de 

analyseresultaten blijkt dat in geen van de onderzochte (meng)monsters verhoogde gehalten aan 

de onderzochte stoffen zijn aangetroffen. 

  

In het grondwater van B10 is een licht verhoogd gehalte aan chroom, koper en nikkel aangetrof-

fen. In het grondwater van peilbuis B11 zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte stof-

fen aangetroffen. 

 

Kuilenweg 1 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen kenmerken waargeno-

men die kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Uit de analyseresul-

taten blijkt dat in het mengmonster van de bovengrond van boring C01 t/m C06 (0-0,2 à 0,5 m -

mv) een licht verhoogd gehalte aan PAK en minerale olie is aangetroffen. In het mengmonster 

van de bovengrond van boring C07 t/m C012 (0 à 0,15-0,3 à 0,5 m -mv) is een licht verhoogd 

gehalte aan PAK, EOX en minerale olie aangetroond. In het mengmonster van de ondergrond 

zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen aangetroffen. 

 

In het grondwater van peilbuis C07 is een licht verhoogd gehalte arseen, chroom, koper en nik-

kel aanwezig. 
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Kuilenweg 2 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is ter plaatse van de locatie waar de eigenaar heeft 

aangeven dat mogelijk puin in de grond aanwezig is, in proefgat D17 van 0,1-0,5 m -mv een 

sterk puin- en steenhoudende laag aangetroffen. Tevens is in dit proefgat 80 gram asbestver-

dacht materiaal aangetroffen. In proefgat D18 is van 0,15-0,3 m -mv een matig puinhoudende 

laag aangetroffen. In proefgat D19 is van 0,1-0,3 m -mv een matig puinhoudende laag en zwak 

glas- en plastichoudende laag aangetoond. Ter plaatse van de voormalige ondergrondse diesel-

tank en pomp en de huidige bovengrondse dieseltank zijn zintuiglijk geen kenmerken waarge-

nomen die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Uit de analyseresultaten blijkt dat ter 

plaatse van de voormalige pomp van de ondergrondse dieseltank (boring D12, 0-0,5 m -mv) een 

licht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetoond. In het mengmonster van de ondergrond 

van het overige terrein van boring D1 en D4 (0,6-1,6 à 1,9 m -mv) is een licht verhoogd gehalte 

aan minerale olie aangetroond. In het mengmonster van de puinhoudende lagen uit proefgat D17 

t/m D19 (0,1-0,3 à 0,5 m -mv) is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen. In 

de overige onderzochte mengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aan de chemische parame-

ters aangetroffen. 

Het asbestverdachte materiaal (> 16 mm) uit proefgat D17 is geanalyseerd om het percentage 

asbest te bepalen. Uit deze analyse blijkt dat in het materiaal 10-15% Chrysotiel en 2-5% Croci-

doliet aanwezig is. Het puinhoudende materiaal uit dit proefgat is ook bemonsterd en geanaly-

seerd op asbest (asbest < 16 mm) Uit de analyseresultaten blijkt dat hierin geen asbestmateriaal 

kleiner dan 16 mm aanwezig is. Voor het totale gehalte aan asbest in het proefgat is het aange-

troffen materiaal >16 mm teruggerekend naar de inhoud van het proefgat. Uit de berekening 

blijkt dat een gehalte van 1.037,7 mg/kg d.s. aan asbest aanwezig is. Dit gehalte overschrijdt de 

interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. Ook is het puinhoudende materiaal uit proefgat D18 en 

D19 geanalyseerd op asbest. Hierin is geen verhoogd gehalte aan asbest aangetroffen. 

 

In het grondwater van peilbuis D06 is een licht verhoogd gehalte aan chroom aangetroffen. In 

het grondwater van peilbuis D13 zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen aan-

getroffen. 

 

Gedempte sloot nabij Kuilenweg 2 

Over een traject van 160 m is volgens de eigenaar van Kuilenweg 2 mogelijk een sloot gedempt 

met bodemvreemd materiaal. Ter plaatse zijn in eerste instantie een achttal boringen uitgevoerd. 

Uit de zintuiglijke waarnemingen blijkt dat in boring G08 van 0,4-0,6 m -mv resten stenen aan-

wezig zijn en van 0,6-1,0 m -mv is een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen. Naar aan-

leiding hiervan zijn nog een tweetal aanvullende boringen (G09 en G10) uitgevoerd aan beide 

kanten van boring G08 op een afstand van circa 3 m. Zintuiglijk is in boring G09 van 0,5-0,6 m 

-mv een matig puinhoudende, sterk houthoudende en zwak houtskoolhoudende laag aangetrof-

fen. Van 0,6-1,5 m -mv is een volledig puinhoudende laag aangetroffen en was het niet moge-

lijk om dieper te boren. In boring G10 is van 0,4-0,5 m -mv onbekend materiaal aangetoond, 

van 0,5-0,9 m -mv een zwak houthoudende laag aangetroffen en van 0,9-1,0 m -mv een volledig 

houthoudende laag. Van 1,0-1,1 m -mv is een lichtblauw/grijze laag aanwezig. Uit de analysere-

sultaten blijkt dat in de matig puinhoudende laag van boring G09 (0,5-0,6 m -mv) een licht ver-

hoogd gehalte aan zink en minerale olie is aangetroffen. In de laag met het onbekend materiaal 

van boring G10 (0,4-0,5 m -mv) is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. In 

de lichtblauw/grijze laag van boring G10 (1,0-1,1 m -mv) is ook een licht verhoogd gehalte aan 

minerale olie aangetoond. Het asbestverdachte materiaal uit boring G08 is geanalyseerd op het 

percentage asbest. Uit de analyse blijkt in het materiaal 5-10% Chrysotiel aanwezig is. 

 

Overige gedempte sloten 

Ter plaatse van de overige gedempte sloten, met een totale lengte van circa 11,5 km, zijn in to-

taal 245 boringen uitgevoerd tot 1,0 m -mv. De ligging van de gedempte sloten zijn opgespoord 

met de wichelroede. Een groot aantal sloten zijn op deze wijze goed teruggevonden. Een aantal 

sloten zijn niet teruggevonden. Mogelijk dat dit geen gedempte sloten geweest zijn maar per-
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ceelsgrenzen. Wel zijn hier boringen uitgevoerd, om na te gaan of mogelijk toch een gedempte 

sloot aanwezig is. Voor het onderzoek naar de gedempte sloten is om de 50 meter een boring 

uitgevoerd. Indien een gedempte sloot kleiner is dan 50 meter zijn 2 boringen per sloot uitge-

voerd. Indien zintuiglijk geen verontreiniging is aangetroffen is geen beschrijving gemaakt van 

de boring en zijn geen monsters genomen. Uit de zintuiglijke waarnemingen blijkt dat in geen 

van de gedempte sloten zintuiglijk verontreiniging aanwezig is. Derhalve zijn geen analyses 

uitgevoerd. Aangenomen mag worden dat de sloten gedempt zijn met (schone)grond. 

 
6.3 Conclusies en aanbevelingen 

Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt per deellocatie geconcludeerd dat: 

• De voor de agrarische percelen opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ moet verworpen 

worden, omdat in het grondwater (ook na herbemonstering) matig tot sterk verhoogde con-

centraties aan nikkel, arseen en koper zijn aangetoond. Waarschijnlijk hebben de verhoogde 

gehalten een natuurlijke oorzaak. Vanuit historisch oogpunt is er geen aanleiding om dit te 

verwachten. Het gebied heeft altijd een agrarisch functie gehad. Ook is in de grond geen 

verontreiniging met metalen aangetroffen die uitgeloogd zouden kunnen zijn naar het 

grondwater. De gemeente heeft ook aangegeven dat in de gemeente wel vaker verhoogde 

gehalten aan zware metalen worden aangetroffen zonder dat hier een aanwijsbare bron voor 

is. Organische complexen met metalen in de bodem komen onder invloed van humuszuren 

vrij en via het regenwater in het grondwater terecht (natuurlijke bodemvorming). Van ar-

seen is ook bekend dat in roesthoudende grond verhoogde gehalten aan arseen worden aan-

getroffen. Hier is ook plaatselijk roest in de grond aangetroffen. Omdat de zware metalen 

dus naar alle waarschijnlijkheid van nature voorkomen, wordt het niet noodzakelijk geacht 

om aanvullende onderzoek uit te voeren met een aangepaste hypothese. In een mengmonster 

van de ondergrond van boring 176, 179 en 182 (0,4 à 0,6-1,2 à 1,3 m -mv) is een sterk ver-

hoogd gehalte aan nikkel aangetroffen, na uitsplitsing van het betreffende monster is in geen 

van de deelmonsters een verhoogd gehalte aan zware metalen gemeten. Het is niet bekend 

waarom in eerste instantie de metalen wel verhoogd waren.  

• De voor de deellocatie Broeklandenweg opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ met be-

trekking tot asbest, strikt genomen verworpen moet worden, omdat alleen aan het maaiveld 

asbestverdacht materiaal is aangetroffen en niet in de bodem. Wel wordt aanbevolen om het 

asbestverdachte materiaal aan het maaiveld middels handpicking te verwijderen. Wat betreft 

de hypothese ‘onverdachte locatie’ voor de chemische parameters, deze strikt genomen 

verworpen moet worden, omdat plaatselijk in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan 

minerale olie aanwezig is en in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan arseen, 

chroom en nikkel. Gezien de aangetroffen relatief lage gehalten is er echter geen aanleiding 

tot het laten uitvoeren van een aanvullend onderzoek met een aangepaste hypothese;  

• De voor de deellocatie Kanaalweg-Oost 86A opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ ter 

plaatse van de voormalige en huidige bovengrondse dieseltank verworpen moet worden, 

omdat geen verhoogde gehalten aan minerale olie zijn aangetroffen. De voor het overige 

terrein opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ ook strikt genomen verworpen moet 

worden, omdat in het grondwater licht verhoogd gehalten aan chroom, koper en nikkel zijn 

aangetroffen. Gezien de aangetroffen relatief lage gehalten is er echter geen aanleiding tot 

het laten uitvoeren van een aanvullend onderzoek met een aangepaste hypothese; 

• De voor de deellocatie Kuilenweg 1 opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ strikt ge-

nomen verworpen moet worden, omdat in de grond plaatselijk licht verhoogde gehalten aan 

PAK, EOX en minerale olie is aangetroffen en in het grondwater licht verhoogde gehalten 

aan arseen, chroom, koper en nikkel. Gezien de aangetroffen relatief lage gehalten is er ech-

ter geen aanleiding tot het laten uitvoeren van een aanvullend onderzoek met een aangepaste 

hypothese; 

• De voor de deellocatie Kuilenweg 2 opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ met betrek-

king tot asbest aangenomen moet worden, omdat in proefgat D17 een sterk verhoogd gehal-

te aan asbest is aangetroffen. Aanbevolen wordt om aanvullend asbestonderzoek uit te voe-
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ren, om de omvang van de verontreiniging te bepalen. De opgestelde hypothese ‘verdachte 

locatie’ ter plaatse van de voormalige ondergrondse dieseltank met pomp strikt genomen 

aanvaard moet worden, omdat ter plaatse van de pomp in de grond een licht verhoogd ge-

halte aan minerale olie is aangetroffen. Omdat echter slechts een licht verhoogd gehalte is 

aangetroffen, wordt het niet noodzakelijk geacht om aanvullend onderzoek uit te laten voe-

ren met een aangepaste hypothese. De voor de huidige bovengrondse dieseltanks opgestelde 

hypothese ‘verdachte locatie’ verworpen moet worden, omdat in de grond en het grondwa-

ter geen verhoogde gehalten aan minerale olie zijn aangetoond. De voor het overig terrein 

opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ strikt genomen verworpen moet worden, omdat 

plaatselijk in de grond een licht verhoogd gehalte aan minerale olie is aangetroffen en in het 

grondwater een licht verhoogd gehalte aan chroom. Gezien de aangetroffen relatief lage ge-

halten is er echter geen aanleiding tot het laten uitvoeren van een aanvullend onderzoek met 

een aangepaste hypothese; 

• De voor de gedempte sloot nabij de Kuilenweg 2 opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’  

aanvaard moet worden, omdat plaatselijk in de sloot bodemvreemd materiaal en asbest is 

aangetroffen. Chemische verontreinigingen zijn slechts licht verhoogd aangetroffen. Omdat 

in de gedempte sloot in onderhavig onderzoek slechts indicatief een aantal boringen zijn 

uitgevoerd en hierin dus plaatselijk bodemvreemd materiaal en asbest is aangetroffen, wordt 

aanbevolen om aanvullend onderzoek uit te voeren, doormiddel van het graven van een aan-

tal proefsleuven met de hydraulische graafmachine. Op deze wijze kan een goed beeld ver-

kregen worden over de aanwezigheid van bodemvreemde materialen en asbest;  

• De voor de overige gedempte sloten opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ moet verwor-

pen worden, omdat tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden in de gedempte sloten 

geen bodemvreemd materiaal is aangetroffen. Aanvullend onderzoek met een aangepaste 

hypothese wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.  

 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hoeven er, met uitzondering van de asbestveront-

reiniging aan het maaiveld ter plaatse van de deellocatie Broeklandenweg, de asbestverontreini-

ging ter plaatse van de Kuilenweg 2 en de gedempte sloot nabij de Kuilenweg 2, vanuit milieu-

hygiënisch oogpunt gezien geen beperkingen te worden gesteld aan het toekomstige gebruik van 

de locatie als industrieterrein. Indien grond vrijkomt en wordt toegepast in een ander werk, is 

een partijkeuring conform de eisen van het Bouwstoffenbesluit noodzakelijk. Indien een bo-

demkwaliteitskaart beschikbaar is, mag de grond als bodem worden toegepast, mits de kwaliteit 

van de grond vergelijkbaar is met of beter is dan de kwaliteit van de ontvangende bodem. 
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Bijlage 1  

 
Topografische ligging onderzoekslocatie 




































































































































































































































































































































































































































































































































