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1

INLEIDING

In opdracht van gemeente Boekel heeft Arcadis Nederland B.V. een verkennend milieukundig
bodemonderzoek verricht op de locatie/het terrein van de Zuidwand te Boekel. Het plangebied is gesitueerd
in het centrum van Boekel en wordt begrensd door de Buskensstraat, het St. Agathaplein/de Kennedystraat
en de Kerkstraat. Aan de zuidzijde van het plangebied bevinden zich de achtererven van de woningen aan
de Irenestraat.
De kadastrale aanduiding van de percelen zijn: gemeente Boekel, sectie I, nummers 165, 166, 168, 172,
823, 824, 1510, 1511, 1662, 1663, 1730, 1731, 2005, 2006, 2386 en 2800. Met deze kadastrale percelen is
de onderzoekslocatie voldoende afgebakend.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek, NEN, 2016).
2

Het onderzochte terrein (de onderzoekslocatie) heeft een oppervlakte van circa 9.174 m en is nagenoeg
volledig bebouwd en verhard. (zie tekening in Bijlage G).

1.1

Aanleiding

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met
•
•
•

het bouwrijp maken van het terrein;
de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw op onderzoekslocatie;
het krijgen van inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ten behoeve van een
grondtransactie.

Deze aanleidingen sluiten het beste aan bij aanleiding A uit de NEN 5725:2017; Opstellen hypothese over
de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek.
De regionale ligging van de onderzochte locatie is weergeven in het kleine kaartvak van Bijlage G.

1.2

Doel

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is met een relatief geringe onderzoeksinspanning aan te
tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of
in het freatisch grondwater in gehalten boven de achtergrondwaarde of streefwaarde, of te bevestigen dat
(bepaalde delen van) de locatie verontreinigd zijn met de verwachte stoffen (Bron: NEN 5740+A1).
Het bodemonderzoek is niet gericht op het vaststellen van de mogelijkheden voor hergebruik van
(eventueel) in een later stadium af te voeren grond. Op hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit
van toepassing. Voor bodemonderzoek dat in het kader van grondverzet wordt uitgevoerd gelden andere
onderzoeksprotocollen.
Wel zijn de onderzoeksresultaten indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Het doel daarvan is om
een indicatie te krijgen over de mogelijkheden om eventueel vrijkomende grond te hergebruiken.

1.3

Aanpak

Het verkennend milieukundig bodemonderzoek wordt vooraf gegaan door een vooronderzoek volgens NEN
5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NEN, 2017).
Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek wordt een onderzoekshypothese geformuleerd. Afhankelijk
van eventuele aanwijzingen over de aanwezigheid van een bodemverontreiniging wordt een locatie
geclassificeerd als ‘verdacht’ of ‘onverdacht’. Op basis van deze classificatie wordt een hypothese
geformuleerd, welke vervolgens aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt getoetst. Bij een
onderzoek op een ‘onverdachte’ locatie wordt de hypothese getoetst dat er geen verontreiniging aanwezig
is, bij een onderzoek van een verdachte locatie wordt de hypothese getoetst dat wel een (specifieke)
verontreiniging aanwezig is.
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1.4

Werkzaamheden

In het kader van het verkennend bodemonderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:
•
•
•
•
•
•

vooronderzoek conform NEN 5725:2017;
veldonderzoek;
laboratoriumonderzoek;
toetsing en interpretatie van de analyseresultaten;
toetsing van de onderzoekshypothese;
rapportage inclusief formuleren van conclusies en eventuele aanbevelingen.

Disclaimer
Hoewel het bodemonderzoek op zorgvuldige wijze is voorbereid en uitgevoerd, kan niet worden uitgesloten
dat er in werkelijkheid afwijkingen optreden ten opzichte van de in dit rapport gepresenteerde resultaten.
Immers, elk bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een aantal steekproeven, welke
representatief worden geacht voor het onderzochte gebied, maar waarbij (lokale) afwijkingen niet volledig
kunnen worden uitgesloten.

1.5

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en
laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in
hoofdstuk 4. Tenslotte volgen in hoofdstuk 5 een samenvatting, de conclusies en eventuele aanbevelingen.
In de bijlagen zijn onder meer boorprofielen, analysecertificaten en kaartmateriaal opgenomen.
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2

VOORONDERZOEK

Voor de bepaling van de onderzoeksstrategie is een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op het
onderzoeksprotocol NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader
onderzoek). Hierbij zijn o.a. de in het verleden op de locatie uitgevoerde activiteiten en de resultaten van in
het verleden (in de omgeving) uitgevoerde bodemonderzoeken geïnventariseerd.
De complete rapportage van het vooronderzoek is weergegeven in dit hoofdstuk.
Geraadpleegde bronnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terreininspectie, voorafgaand of in combinatie met het veldwerk;
de opdrachtgever;
de website www.bodemloket.nl;
de website www.topotijdreis.nl;
de website https://report.dotkadata.com/#!search;
de website http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken
de website https://globespotter.cyclomedia.com/
de website http://pdokviewer.pdok.nl/
Algemeen Hoogtebestand Nederland (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/)
informatie van de gemeente, provincie en/of de omgevingsdienst (archieven bodem, milieuvergunningen
etc.).
Asbestkansenkaart (indien beschikbaar)
Bodematlas van de Provincie Noord-Brabant http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/bodematlas

Voor informatie over de bodemopbouw en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van:
•
•
•

de gegevens uit het DINO loket (www.dinoloket.nl);
de website https://www.grondwatertools.nl;
boorstaten en sonderingen verkregen bij het vooronderzoek.

2.1

Huidige en toekomstige situatie

Op de onderzoekslocatie bevinden zich winkels met daarboven appartementen. Een deel is in gebruik als
parkeerplaats. De parkeerplaats is verhard met klinkers. Het totale oppervlak van de onderzoekslocatie is
2
circa 9.174 m², waarvan circa 2.236 m² is ingericht als parkeerplaats en 4.800 m bebouwd is.
Op de onderzoekslocatie is geen sprake van actuele bodembedreigende activiteiten.
In combinatie met het veldwerk is een visuele terreininspectie uitgevoerd. Verder zijn daarbij geen
bijzonderheden met het oog op mogelijke bodemverontreiniging waargenomen.

2.2

Voormalig bodemgebruik

Uit de resultaten van het vooronderzoek blijkt dat op de locatie in het verleden geen milieubedreigende
activiteiten bekend zijn. Nabij de locatie, onder het St. Agathaplein, heeft een ondergrondse brandstoftank
van een tankstation gelegen die destijds voor een grond- en grondwaterverontreiniging heeft gezorgd. Het
betreft een verontreiniging met minerale olie en aromaten (BTEXN).
In Tabel 1 historisch kaartmateriaal is te zien hoe de onderzoekslocatie veranderd is. Sinds 1899 is het
westen van het plangebied in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Het oostelijk deel was toen
waarschijnlijk bebouwd met woningen (aangezien de locatie ook onderdeel was van de dorpskern van
Boekel). De beek Kerkenloop lag op de noordelijke grens van het huidige plangebied. In 1956 is te zien dat
de situatie nog ongewijzigd is, maar op de historische kaart van 1967 is de hoeveelheid gebouwen op het
oostelijke deel afgenomen. Daarnaast is ook de beek gedempt (mogelijk met het sloopafval van de
gebouwen). De exacte ligging van de gedempte beek is niet duidelijk zichtbaar. Op de historische kaart van
1978 zijn de huidige panden voor het eerst zichtbaar. Dit komt overeen met de gegevens uit de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Na 1988 is het Sint Agathaplein heringericht naar de huidige
situatie (omstreeks 2006).
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Tabel 1 Historisch kaartmateriaal (bron: www.topotijdreis.nl)

1978

1967

1956

1899

Bodeminformatie
2.2.1 Uitgevoerde bodemonderzoeken
Op de locatie is in het verleden reeds bodemonderzoek uitgevoerd.
1. Verkennend bodemonderzoek, St. Agathaplein 41 Boekel, Agrist Mlieu-advies, 2017.246, 25-06-2017:
In verband met een voorgenomen transactie is een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740
uitgevoerd. Op het achterrein is een ondergrondse HBO-tank (3000 liter) aanwezig. Deze is in 1992
inwendig gereinigd en niet meer in gebruik. Er is een KIWA tanksaneringscertificaat afgegeven en er is
geen verontreiniging aangetoond bij de sanering. De tank is niet toegankelijk vanwege de bebouwing en
verharding. Er zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen die op verontreinigingen kunnen wijzen. In
de boven- en ondergrond is een lichte verhoogde concentratie met cadmium aangetoond. Het grondwater
bevond zich op 2,54 m-mv. In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetoond.
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2. Verkennend bodemonderzoek, Centrumplan Boekel, Brouwers adviesbureau, DIV-481-02, 28-11-2003:
In het kader van de herinrrichting van het centrum van Boekel is een verkennend bodemonderzoek op
een deel van het onderhavige onderzoeksgebied uitgevoerd. De sterke verontreiniging met minerale olie
en aromaten als gevolg van een lekkende benzinetank ter plaatse van St. Agathaplein 1 wordt ook
genoemd. In 1996 is bij verkennend onderzoek m.u.v. een zeer lichte chroomverontreiniging geen
verontreiniging in het grondwater aangetroffen. De boringen 22 - 26 zijn uitgevoerd op de huidige
onderzoekslocatie. Hierin is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen. In de boven- en ondergrond zijn
analytisch geen verhoogde concentraties aangetoond. Er is geen grondwateranalyse uitgevoerd.
3. Verkennend bodemonderzoek, St. Agathaplein 59 Boekel, Öko-Care BV, 06-03-1996:
Het rapport is onvolledig. Er zijn vier boringen uitgevoerd ten behoeve van het uitbreiden van een pand
gelegen op het westelijk deel van het huidige plangebied. In de boven- en ondergrond zijn analytisch
geen verhoogde concentraties aangetoond. In het grondwater zijn een matige verhoging met zink en
lichte verhogingen met cadmium, chroom, lood, nikkel, tolueen en xylenen aangetoond. De verhoogde
concentraties worden verklaard door natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden of verstoring van het
grondwater door het plaatsen van de peilbuis.
4. Bodemonderzoek, St. Agathaplein 1 Boekel, Bijvelds, 09609, 09-03-1996:
Op het westelijke deel van het huidige plangebied is een bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is rekening
gehouden met een voormalige ondergrondse olietank van 3000 liter. Deze is in 1988 verwijderd. Er zijn
zintuiglijk geen afwijkende waarnemingen gedaan. In de bovengrond is een lichte verhoging met PAK
aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhogingen aangetoond. In het grondwater is een lichte
verhoging met chroom aangetoond. Er is sprake van een ‘onverdachte locatie’.
Nabij de onderzoekslocatie zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:
1. Bodemonderzoek, Sint Agathaplein 18 Boekel, Bijvelds, 0201058, 25-06-2001:
Aan de overzijde van de Buskensstraat (ten westen van het huidige plangebied) is een bodemonderzoek
uitgevoerd ten behoeve van de uitbreiding van het winkelpand. Van de relevante boringen (5 - 8) is alleen
de bovengrond geanalyseerd. Hierin zijn geen verhogingen aangetoond. In het grondwater zijn een
sterke verhoging met zink en een lichte verhoging met chroom aangetoond. Over de verhoogde
concentratie zink wordt vermeld dat het vermoedelijk sprake is van een diffuus achtergrondniveau en dat
nader onderzoek weinig zinvol is.
2. Verkennend bodemonderzoek, Buskensstraat 1 Boekel, Bijvelds, 0208076, 18-09-2008:
Ten zuidwesten van het huidige plangebied, op het perceel van Buskensstraat 1, is een bodemonderzoek
uitgevoerd. In het voorgaand onderzoek is er een sterke verontreiniging met cadmium in de bovengrond
aangetoond op het perceel. De sterke verontreiniging met cadmium is echter niet opnieuw aangetoond.
Cadmium is licht verhoogd aangetoond in de bovengrond. In de ondergrond en in het grondwater zijn
geen verhogingen aangetoond.
3. In de locatiecontour waar de brandstoftank op het St. Agathaplein onderdeel van is, zijn ook twee
onderzoeken bekend; een orienterend onderzoek van 09-11-1990 en een nader onderzoek van 29-081991, beide door Milon. Daarnaast is er een verontreinigingscontour voor minerale olie en BTEXN (som)
in het grondwater tussen 1,5 en 3,5 m-mv en in de grond met BTEXN (som) tussen 2 en 3 m-mv. De
exacte ligging van deze verontreiniging is niet bekend. Gezien de gedateerdheid van de onderzoeken is
niet duidelijk of deze verontreiniging nog aanwezig is, gesaneerd is of onder invloed van natuurlijke
afbraak verdwenen is.

2.2.2 Gebiedsspecifiek bodembeleid
De gemeente Boekel beschikt niet over een bodemkwaliteitskaart of bodembeheerbeleid. Ook is er geen
asbestkansenkaart beschikbaar waarmee een algemene verwachting qua asbest in de bodem gemaakt kan
worden.

2.2.3 Bodemopbouw en geohydrologie
De globale bodemopbouw, samengesteld op basis van de bovengenoemde gegevens, is weergegeven in
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Tabel 2.
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Tabel 2 Schematisering bodemopbouw

Geohydrologische
betekenis

Diepte (t.o.v. mv)

Samenstelling

0 - 30

Grindhoudende zanden met
ste
1 watervoerende pakket
plaatselijk kleilenzen

Formaties van Veghel en
Sterksel

30 - 40

Fijn tot matige grove,
slibrijke zanden

Formatie van Breda

Slecht doorlatende laag

Geologische formaties

Het grondwater op de locatie bevindt zich naar verwachting op ca. 1 - 1,5 m –mv.
De regionale grondwaterstromingsrichting is westelijk gericht. De stroming van het oppervlakkige grondwater
wordt beïnvloed door de aanwezigheid van sloten en drainage. Deze worden echter niet in de buurt van het
plangebied waargenomen.
De locatie ligt niet in een grondwater- of bodembeschermingsgebied.

2.3

Conclusies vooronderzoek

Uit de resultaten van het vooronderzoek blijkt dat op de locatie geen bodembedreigende activiteiten hebben
plaatsgevonden. Ten noorden van het plangebied heeft een benzinetank van een voormalig tankstation
gelegen, welke gelekt heeft. In 1996 is hier een sterke verontreiniging met minerale olie en aromaten in de
grond en het grondwater aangetoond. In later uitgevoerd onderzoek (2001 en 2003) is deze verontreiniging
niet opnieuw aangetroffen, maar er is geen duidelijkheid over de verspreiding van de verontreiniging. Voor
het huidige plangebied is onvoldoende recent onderzoek uitgevoerd naar de actuele bodemkwaliteit.
Daarnaast is onduidelijk of de verontreiniging met minerale olie en aromaten zich heeft verspreid tot onder
het plangebied en of deze nog aanwezig is. Het uitvoeren van een milieu-hygiënisch bodemonderzoek
conform NEN 5740 is noodzakelijk.
De resultaten van het vooronderzoek geven geen aanleiding om de locatie als ‘verdacht’ met betrekking tot
het voorkomen van verontreinigingen aan te worden gemerkt. Wel dient bij het opstellen van het boorplan
voor de “onverdachte” locatie rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van de
verontreiniging met minerale olie en/of vluchtige aromaten ten noorden van het plangebied.
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3

OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

3.1

Hypothese en onderzoeksopzet

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek samengevat. Op basis van deze resultaten is de
onderzoekshypothese en de bijbehorende onderzoeksstrategie geformuleerd. In de NEN 5740+A1 zijn,
afhankelijk van de onderzoeksstrategie, richtlijnen gegeven voor de aantallen te verrichten boringen en te
analyseren grond‐ en grondwatermonsters als functie van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie.
In Tabel 3 is de onderzoeksopzet samengevat.
Tabel 3 Samenvatting onderzoeksopzet

Deellocatie

Strategie

Oppervlak (m )

Aantal
boringen

Aantal
peilbuizen

Aantal
analyses*

Onverdacht
terreindeel

ONV-NL

9.174

14 x 0,5 m
4x2m

2

5 x STP GR
2 x STP GW

2

*: Toelichting zie §3.3

In combinatie met het veldwerk (§ 3.2) is een terreininspectie uitgevoerd. De resultaten van de
terreininspectie gaven geen aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksopzet.

3.2

Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 10 tot 20 augustus 2018.
In het veld is de vrijgekomen grond beoordeeld op de bodemkundige samenstelling. Hierbij zijn eveneens de
percentages lutum en organische stof geschat. Daarnaast is gelet op het voorkomen van puin, slakken,
kolengruis en dergelijke en op afwijkingen van geur en kleur, die kunnen duiden op de aanwezigheid van
bodemverontreiniging. De grond uit de boringen is met behulp van de oliedetectiepan beoordeeld op de
aanwezigheid van olieachtige en oppervlakte-actieve stoffen.
De uitgeboorde grond van elke boring is per bodemlaag van maximaal 0,5 m bemonsterd. Afhankelijk van de
bodemopbouw en de veldwaarnemingen is eventueel een kleiner monstertraject gekozen.
Na een wachttijd van minimaal een week zijn grondwatermonsters van de geplaatste peilbuizen genomen. In
deze periode heeft het evenwicht tussen de grond en het grondwater zich kunnen herstellen. Om een indruk
te krijgen van de grondwaterkwaliteit zijn in het veld de zuurgraad (pH), het elektrische geleidingsvermogen
(EC) en de troebelheid (NTU) bepaald.
De resultaten van het veldwerk zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De resultaten van het veldwerk gaven geen
aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksopzet (§ 3.1).

3.3

Uitvoering laboratoriumonderzoek

Voor de analyses van de vaste bodem zijn van zowel de bovengrond als de ondergrond in het laboratorium
representatieve mengmonsters samengesteld. De samenstelling van de mengmonsters heeft plaats
gevonden op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de locaties van de boringen en/of het bodemtype.
De monsters zijn geanalyseerd op de parameters van het standaard pakket. Het standaardpakket omvat:
Landbodem en grond (STP GR):
• Droge stofgehalte.
• Bodemkenmerken: organisch stof en lutum.
• Metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink.
• Organische parameters: som-PCB's (polychloorbifenylen; 7), som-PAK's (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen; 10) en minerale olie.
Grondwater (STP GW):
•
•

Metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink.
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p),
styreen, naftaleen.
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•

•

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform,
1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en
bromoform.
Minerale olie.

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4. De resultaten van het
laboratoriumonderzoek gaven geen aanleiding tot aanpassing van de onderzoeksopzet (§ 3.1).

3.4

Kwaliteitsborging

De genoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving die bekend is onder
de naam KWALIBO (dat staat voor kwaliteitsborging bij bodemintermediairs). Arcadis Nederland B.V., met
hoofdvestiging in Arnhem en diverse kantoren verspreid in Nederland, en al dan niet ingezette
onderaannemers zijn volgens het procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek gecertificeerd voor de uitvoering van het genoemde milieukundig veldwerk zoals
genoemd in de BRL SIKB 2000 en onderliggende protocollen 2001 en 2002. Het milieukundig veldwerk
zoals beschreven in deze rapportage is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd door een of
meerdere erkende medewerker(s) (zie verklaring in bijlage E). Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door
een conform AS SIKB 3000 geaccrediteerd laboratorium. Een eventuele afwijking op een richtlijn of norm is
benoemd in deze rapportage waarbij is beschreven wat hiervan de consequentie is voor de kwaliteit. Dit
rapport draagt daarom het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB’.
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4

RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek besproken.

4.1

Bodemopbouw en grondwater

De lokale bodemopbouw is afgeleid uit de uitgevoerde boringen en is in Tabel 4 geschematiseerd
weergegeven. In Bijlage A zijn de boorstaten opgenomen van de bij het onderzoek uitgevoerde boringen en
geplaatste peilbuizen. De ligging van alle boringen en peilbuizen is weergegeven op tekening 1 (Bijlage G).
Tabel 4 Lokale bodemopbouw

Diepte (m –mv.)

omschrijving

0 ,0 - 4,5

Zeer tot matig fijn zand, zwak tot matig siltig, plaatselijk zwak humeus

Het grondwater is tijdens het onderzoek aangetroffen tussen de 2,89 en 3,08 m –mv.

4.2

Veldwaarnemingen

4.2.1 Grond
De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld onderzocht op (zintuiglijk) waarneembare kenmerken. In
de boorstaten (Bijlage A) zijn deze waarnemingen per boring weergegeven.
In Tabel 5 zijn de waarnemingen die kunnen wijzen op bodemverontreiniging samengevat.
Uit de beschrijvingen blijkt dat bij de verrichte grondboringen B07, B08, B09, B10, B12, B13 en B15
waarnemingen zijn gedaan die duiden op de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging, namelijk
sporen of laagjes baksteen.
In de boringen B02, B07 en B08 zijn matig tot sterke bijmengingen met puin en een funderingslaag met puin
onder het wegdek aangetroffen.
Tabel 5 Zintuiglijke waarnemingen

Boring

Diepte (m-mv)

Bijmengingen

Olie/water reactie

B02

0,08 - 0,50

puin, uiterst

geen

B07

0,10 - 0,40

puin, uiterst

geen

B07

0,40 - 0,50

puin, matig

geen

B07

0,50 - 0,70

baksteen, sterk

geen

B07

0,70 - 1,00

puin, matig

geen

B08

0,08 - 0,50

puin, sterk
baksteen, laagjes

geen

B09

0,30 - 0,50

baksteen, sporen

geen

B10

0,05 - 0,80

baksteen, sporen
grind, sporen

geen

B12

0,35 - 0,50

baksteen, sporen

geen

B13

0,30 - 0,50

baksteen, sporen

geen

B15

0,20 - 0,50

baksteen, sporen

geen

Asbest
Onderzoek naar asbest in de bodem maakt geen onderdeel uit van dit bodemonderzoek. In diverse boringen
zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek zwakke tot uiterste bijmengingen met puin aangetroffen. Visueel
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is hierin geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Op basis van de veldwaarnemingen in combinatie met
de uit het vooronderzoek verzamelde informatie kan met voldoende zekerheid worden gesteld dat het
aangetroffen puin(granulaat) niet verdacht is op het voorkomen van asbest, aangezien:
•
•
•

De aangetroffen puinlaag maakt onderdeel uit van de funderingslaag onder de bestrating van de
parkeerplaats. Deze parkeerplaats en de funderingslaag zijn in 2009 aangelegd;
van het aangetroffen puin(granulaat) een productcertificaat bij gemeente Boekel beschikbaar is, waaruit
blijkt dat in het materiaal geen asbest aanwezig is.
De matige puinbijmenging in de ondergrond van boring B07 kan als het sporadisch voorkomen van puin
beschouwd worden. Het sporadisch aantreffen van een puinbijmenging wordt niet beschouwd als
aanleiding voor asbestonderzoek.

Verkennend dan wel nader asbestonderzoek conform NEN 5707 (Bodem – inspectie en monsterneming van
asbest in grond en partijen grond) en/of NEN 5897 (Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en
sloopafval en recyclinggranulaat) wordt voor de locatie niet noodzakelijk geacht.

4.2.2 Grondwater
In Tabel 5 zijn de resultaten van de veldmetingen weergegeven.
Tabel 5 Veldmetingen grondwater

Peilbuis

Filterstelling
(m-mv)

Datum
monstername

grondwaterstand
(m-mv)

pH (-)

EC
(µS/cm)

Troebelheid
(NTU)

B07

3,3-4,3

20-8-2018

2,89

6,81

468

68,4

B19

3,5-4,5

20-8-2018

3,08

5,28

110

128

Het grondwater was troebel (een watermonster met een waarde >10 NTU wordt als troebel beschouwd).
Een verhoogde troebelheid kan invloed hebben op de analyseresultaten. Op de invloed wordt verder
ingegaan in paragraaf 4.4.2.
De zuurgraad en het geleidingsvermogen van het grondwater zijn normaal te noemen voor dit type bodem.
Afwijkende waarden kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De gemeten waarden geven geen
aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie.

4.3

Laboratoriumonderzoek en toetsing analyseresultaten

De chemische analyses van de monsters geven informatie over de aanwezigheid en de gehalten van de
onderzochte stoffen. De analysecertificaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn
opgenomen in Bijlage B. Toetsing van de analyseresultaten van grond- en grondwater heeft plaatsgevonden
aan het toetsingskader zoals gedefinieerd in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling
bodemkwaliteit van 13 december 2007.
De gemeten gehalten voor grond zijn gecorrigeerd naar een standaardbodem (25% lutum en 10%
organische stof). De resultaten van toetsing van de analyses zijn, inclusief correctie naar een standaard
bodem, opgenomen in Bijlage C.
Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven wordt in de voorliggende rapportage de volgende
terminologie gebruikt:
•
•
•

Niet verontreinigd: Index ≤ 0,0 (gehalte ≤ AW (achtergrondwaarde) / S (streefwaarde)).
Licht verontreinigd: Index > 0,0 ≤ 1,0 (AW / S < gehalte ≤ I (interventiewaarde)).
Sterk verontreinigd: Index > 1,0 (gehalte > I).

Daarnaast is een toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007 uitgevoerd. Deze toetsing
geeft een indicatieve indruk over de toepassingsmogelijkheden van eventueel vrijkomende grond. De
resultaten zijn getoetst aan het generieke beleid, zoals vastgesteld in de Regeling bodemkwaliteit.
Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader is weergegeven in Bijlage D.

4.3.1

Grond

De resultaten van toetsing van de grondmonsters zijn samengevat in Tabel 6.

15

VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK
ZUIDWAND TE BOEKEL

Tabel 6 Samenvatting toetsingsresultaten grond

Analyse code

Deelmonsters

Diepte (m-mv)

> AW (index)

> I (index)

Klasse Bbk
(indicatief)

MM01

B01-1, B03-2,
B04-1, B05-1,
B06-2, B16-1,
B17-1, B18-1,
B19-1, B20-2

0,08 - 0,50

-

-

AW

MM02

B09-2, B10-1,
B12-2, B13-3,
B15-2

0,05 - 0,50

Min.olie (0,05),
Pb (0,02),
Zn (0,00)

PAK VROM (1,52) NT

MM03

B07-3, B07-5,
B08-1

0,08 - 1,00

Co (0,02),
Cu (0,19)

-

MM04

B05-2, B10-2,
B10-3, B16-3,
B19-2

0,50 - 1,20

-

-

MM05

B02-2, B02-3,
B07-6, B07-7

0,50 - 1,80

-

-

B09-2

B09-2

0,30 - 0,50

-

-

AW

B10-1

B10-1

0,05 - 0,50

-

-

AW

B12-2

B12-2

0,35 - 0,50

-

-

AW

B13-3

B13-3

0,30 - 0,50

-

PAK VROM (8,92) NT

B15-2

B15-2

0,20 - 0,50

-

-

IND
AW

AW

AW

Circulaire bodemsanering

Regeling bodemkwaliteit

-

Geen van de geanalyseerde stoffen > AW

AW

Achtergrondwaarden (Altijd toepasbaar)

> AW

Gehalte groter dan achtergrondwaarde

WO

Bodemkwaliteitsklasse Wonen

>I

Gehalte groter dan interventiewaarde

IND

Bodemkwaliteitsklasse Industrie

NT

Niet Toepasbaar

4.3.2

Grondwater

De resultaten van toetsing van de grondwatermonsters zijn samengevat in
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Tabel 7.
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Tabel 7 Samenvatting toetsingsresultaten grondwater

Peilbuis

Filterstelling
(m-mv)

Datum
monstername

> S (index)

> I (index)

Ethylbenzeen (4,01),
Xylenen (som) (25,07),
VC (2,80)

-

B07

3,30 - 4,30

20-8-2018

Min.olie (0,65),
Benzeen (0,46),
Tolueen (0,01),
Naftaleen (0,73),
12DCE (som) (0,70),
11DCE (0,70),
Dichloormethaan (0,01),
Trichloormethaan (Chloroform) (0,02),
Tetra (0,70),
11DCA (0,01),
12DCA (0,02),
111TCA (0,02),
112TCA (0,05),
Per (0,17),
Styreen (0,03)

B19

3,50 - 4,50

20-8-2018

-

-

Geen van de geanalyseerde stoffen > S

>S

Concentratie groter dan de streefwaarde

>I

Concentratie groter dan de Interventiewaarde

4.4

Interpretatie

4.4.1

Grond

In het mengmonster van de bovengrond met sporen baksteen (MM02) is de concentratie PAK sterk
verhoogd. Daarnaast zijn lichte verhogingen met lood, zink en minerale olie aangetoond. Er is besloten dit
mengmonster uit te splitsen op de parameter PAK 10 VROM. Met de individuele analyses is een sterke
verhoging met PAK aangetoond in de bovengrond van boring B13. Deze verhoging wordt als oorzaak
beschouwd van de sterke verhoging met PAK in het mengmonster.
In de puinhoudende boven- en ondergrond (MM03) zijn lichte verhogingen met kobalt en koper aangetoond.
Deze verhogingen worden in verband gebracht met de puinbijmenging.
In de boven- en ondergrond zonder bijmengingen zijn analytisch geen verhoogde parameters aangetoond.

4.4.2

Grondwater

De troebelheid van de genomen grondwatermonsters is conform de NEN5744+C1 met behulp van een
veldmeting bepaald. Omdat de troebelheid groter dan 10 NTU is kan worden gesteld dat de bemonstering
van het grondwater van invloed is geweest op de helderheid en derhalve dat de troebelheid van invloed is op
de analyseresultaten. In een watermonster met verhoogde troebelheid worden de concentraties van met
name PAK en minerale olie mogelijk overschat. De analyseresultaten moeten formeel gezien als indicatief
worden beschouwd. Er zijn echter veel parameters die matig of sterk verhoogd zijn. De overschrijdingen
kunnen niet veroorzaakt zijn door de verhoogde troebelheid van het watermonster.
De sterke verontreinigingen die aangetoond zijn in peilbuis B07 zijn mogelijk veroorzaakt door de
aanwezigheid van een voormalig tankstation. In het historisch vooronderzoek waren er te weinig
aanwijzingen voor om een specifieke verdenking uit te spreken, maar de analyseresultaten wijzen wel op
verontreinigingen die mogelijk door een voormalig tankstation ontstaan zijn. De verhoogde waarden aan
VOCl kunnen echter niet verklaard worden door de aanwezigheid van een voormalig tankstation.
In het grondwater van peilbuis B19 zijn analytisch geen verhoogde parameters aangetoond. Er is geen
invloed van de verhoogde troebelheid zichtbaar in de analyseresultaten.
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4.5

Toetsing hypothese

De vooraf opgestelde hypothese onverdacht moet op basis van de analyseresultaten worden verworpen. De
analyse van het grondwater van peilbuis B07 laat zien dat er sterke verontreinigingen in het grondwater
aanwezig zijn. Daarnaast is er in de bovengrond van één boring een sterke verhoging met PAK aangetoond.
In de bovengrond met bijmenging van baksteen zijn lichte verhogingen met lood, zink en minerale olie
aangetoond en in de puinhoudende boven- en ondergrond zijn lichte verhogingen met kobalt en koper
aangetoond.
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5

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1

Aanleiding en doel

In opdracht van gemeente Boekel heeft Arcadis Nederland B.V. in de periode van 10 tot 20 augustus 2018
een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op de onderzoeklocatie aan het St. Agathaplein te
Boekel.
De onderzoeklocatie heeft een oppervlakte van circa 9.174 m². Hiervan is circa 7.036 m² bebouwd of
verhard. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met
•
•
•

het bouwrijp maken van het terrein;
de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw op de onderzoeklocatie;
het krijgen van inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is met een relatief geringe onderzoeksinspanning aan te
tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of
in het freatisch grondwater in gehalten boven de achtergrondwaarde of streefwaarde, c.q. te bevestigen dat
(bepaalde delen van) de locatie verontreinigd zijn met de verwachte stoffen.

5.2

Conclusies

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:
•
•

•
•
•

De bovengrond ter plaatse van boring B13 is sterk (> interventiewaarde) verontreinigd met PAK.
In de baksteenhoudende bovengrond zijn lichte verhogingen met lood, zink en minerale olie aangetoond
(> achtergrondwaarde). In de puinhoudende boven- en ondergrond zijn de concentraties kobalt en koper
licht verhoogd.
In de boven- en ondergrond zonder relevante bijmengingen zijn geen verontreinigingen aangetroffen.
In het grondwater van peilbuis B07 zijn sterke verhogingen met ethylbenzeen, xylenen en vinylchloride
aangetoond. Daarnaast zijn er meerdere parameters licht tot matig verhoogd. In het grondwater van
peilbuis B19 zijn geen verhogingen aangetoond.
Een aantal gemeten gehaltes overschrijden de achtergrond/streefwaarde in grond en grondwater. Op
basis van de gemeten gehaltes in grond en grondwater dient de hypothese ‘onverdacht’ te worden
verworpen.

De gevonden gehalten in de bodem vormen in milieuhygiënische zin belemmeringen voor het bouwrijp
maken van het terrein. Met het huidige gebruik zijn de verontreinigingen voldoende geïsoleerd door de
bestrating en bebouwing. Bij het herinrichten van de locatie kan het contact met sterk verontreinigde grond
en grondwater niet worden vermeden.
Op basis van de indicatieve toetsing is de grond van de locatie plaatselijk niet toepasbaar, vanwege de
sterke verontreiniging met PAK. De baksteenhoudende grond voldoet indicatief aan kwaliteitsklasse Wonen
en de puinhoudende grond voldoet indicatief aan de kwaliteitsklasse Industrie. De boven- en ondergrond
waarin geen relevante bijmengingen zijn aangetroffen voldoet indicatief aan de kwaliteitsklasse
Achtergrondwaarde (Altijd toepasbaar). Echter, afhankelijk van het bodembeleid van de gemeente waarin de
grond wordt toegepast en de beoogde plaats van toepassing, dient mogelijk nog een partijkeuring uitgevoerd
te worden om dit definitief vast te stellen.

5.3

Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om de mate en omvang van de verontreiniging met PAK in de vaste bodem ter plaatse
van boring B13 nader te onderzoeken.
Aanbevolen wordt om de mate en omvang van de verontreiniging met aromaten en VOCl in het grondwater
ter plaatse van peilbuis B07 nader te onderzoeken.
Daarnaast geldt dat bij alle grondwerkzaamheden rekening gehouden moet worden met het vrijkomen van
verontreinigde grond waarmee conform de geldende wet‐ en regelgeving (Besluit Bodemkwaliteit) op
milieuhygiënisch verantwoorde wijze mee moet worden omgegaan.
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BIJLAGE A BOORPROFIELEN
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