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Verkennend en nader bodemonderzoek Harselaar Centraal (middengedeelte) te Barneveld [M06-103.1J

1

INLEIDING

Door de gemeente Barneveld, afdeling Milieu & Reiniging, is op 6 maart 2006 aan Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v. opdracht verleend tot het insteilen van een verkennend en nader bodemonderzoek
op Harselaar Centraal (middengedeelte) te Barneveld. De onderzoekslocatie betreft de percelen Baron
van Nagellstraat 164 - 170 (even) en Industrieweg 9 - 13 (oneven). De percelen zijn kadastraal bekend
als gemeente Voorthuizen, sectie H, nummers 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1616, 1952, 1953,
2070, 2071 en 2295. De locatiecoördinaten zijn X

= 169,440 en Y = 463,990 (Bron: KLlC-Atias

Provincie Gelderland, schaal 1:25.000). Voor de topografische ligging van de locatie wordt verwezen
naar bijlage E.
Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de bestemmingsplanwijziging. Aanleiding voor het
nader bodemonderzoek vormen de resultaten van het verkennend bodemonderzoek waarbij een
verontreiniging met PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) is aangetroffen.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is na te gaan of de bodem verontreinigende stoffen
beval. Dit in zodanige concentraties, dat er belemmeringen kunnen ontstaan bij het gebruik van de
bodem of dat er een potentiële bedreiging is voor de volksgezondheid en/of het milieu. Het doel van het
nader bodemonderzoek is het bepalen van de ernst en omvang van de bodemverontreiniging met PAK
op de onderzoekslocatie.
De NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, oktober 1999) dient als basis
voor het uit te voeren verkennend bodemonderzoek. De richtlijn voor nader onderzoek deel 1; voor
specifieke categorieën van gevallen van verontreiniging (Sdu Uitgeverij Den Haag, 1995) dient als basis
voor het uit te voeren nader bodemonderzoek. Uitvoering van vooronderzoek conform de NVN 5725
(Bodem - Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader
onderzoek, oktober 1999) maakt onderdeel uit van het onderzoek.
In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte
werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.
Dit verkennend en nader bodemonderzoek is niet gericht op de kwalIteitsbepalIng van eventueel af te
voeren grond en vormt geen erkend bewijsmiddel in het kader van het Bouwstoffenbesluil.
Vink MilIeutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001 :2000.
Dil onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden en is tevens een momentopname. Beïnvloeding van de bodem kwaliteit zal ook plaats
kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van
grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater.
Toekomstige activiteiten mogen geen negatieve invloed uitoefenen op de bodemkwalileil.
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VOORONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek. Hierbij wordt aan de hand van een inventarisatie
van actuele en historische locatiegegevens, het toekomstig locatiegebruik en de geohydrologische
situatie een hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie opgesteld.
Bij het vooronderzoek is de NVN 5725 (Bodem - Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, oktober 1999) als richtlijn gebruikt.
Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen binnen een
straal van circa 50 meter. Dit vooronderzoek is uitgevoerd op 'Basisniveau'. De gebruikte
informatiebronnen betreffen: relevante bouwvergunningen, beschikbare milieuvergunningen,
gemeentelijk tankbestand, gemeentelijk bodem informatiesysteem, visuele terreininspectie, kadaster,
historische atlas provincie Gelderland, luchtfoto's en informatie van de opdrachtgever. Het
archiefonderzoek bij de gemeente Barneveld heeft plaatsgevonden op 15 maart 2006.
2.1

Actuele situatie

De onderzoekslocatie vormt onderdeel van het te ontwikkelen bedrijventerrein Harselaar Centraal en
ligt tussen de Baron van Nagellstraat en de Industrieweg op industrieterrein de Harselaar te Barneveld.
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 11.592 m 2 en bestaat uit diverse kadastrale percelen
met verschillende gebruikers en gebruiksvormen.
Geen van de kadastrale percelen heeft een aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming. Dit
betekent dat geen van de percelen deel uitmaakt van een geval van ernstige bodemverontreiniging
waarop door gedeputeerde staten is beschikt. [Bron: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
te Arnhem].
Baron van Nagellstraat 164
De bebouwing op deze percelen bestaat uit een woonhuis met een achterliggende garage en een
schuur. Daarachter zijn een moestuin en grasland gelegen.
Baron van Nagellstraat 166-168
De bebouwing op deze percelen bestaat uit een bedrijfspand voor de overdekte opslag van caravans.
Op de locatie is de Gelderse Caravancentrale gevestigd. Het onbebouwde deel is voorzien van een
klinkerverharding. Achter het bedrijfspand bevindt zich een met puin verhard terrein waarop
bedrijfsauto's worden gestald door de Barneveldse Autoveiling.
Baron van Nagellstraat 170
De bebouwing op dit perceel bestaat uit een bedrijfspand waarin Ruiter Lichte Bedrijfswagens
gevestigd is. Aan de voorzijde van het pand bevindt zich een olieafscheider. Aan de achterzijde van het
pand bevinden zich een buitenopslag voor lege emballage, waaronder motorolie in
handelsverpakkingen en een container. Het onbebouwde deel is voorzien van een klinkerverharding.
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Industrieweg 9
De bebouwing op deze percelen bestaat uit een woonhuis met aangebouwd kantoor, een werkplaats en
een houtopslag. Achter de werkplaats bevinden zich een grind- en zand opsiag op een betonpiaat. Het
onbebouwde deel van de onderzoekslocatie is deels verhard met klinkers en deels in gebruik als tuin of
gazon.
Industrieweg 13
De bebouwing op deze percelen bestaat uit 2 aan elkaar gebouwde magazijnhallen. Aan de voorzijde
van de magazijnhallen ligt een gazon. Naast en achter de magazijnhallen is een buitenopslag ingericht
die is voorzien van stelconplaten. De buitenopslag is in gebruik voor het stallen van bedrijfsauto's door
de Barneveldse Autoveiling. Op het achterterrein staat een plofhok (MAVO-box). Het is niet bekend
voor welke opslag het plofhok wordt gebruikt. Vermoedelijk is het piofhok niet meer in gebruik.
Op 9 maart 2006 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de visuele terreininspectie
is opgemerkt dat tegen de schuur op het perceel Baron van Nagellstraat 164 enkele stukken
asbestverdachte golfplaat staan. Er zijn geen losse stukjes golfplaat op of in de bodem waargenomen.
Tijdens de visuele terrein inspectie zijn op de percelen Industrieweg 9 en 13 in totaal 3 ongekenmerkte
peilbuizen voor bodemonderzoek aangetroffen. In het Bodem Informatie Systeem van de gemeente
Barneveld is geen bodemonderzoek voor deze locatie opgenomen. De rapportage van het onderzoek
waartoe de peilbuis behoort is niet bekend. Tijdens de inspectie zijn geen overige mogelijk
bodembelastende omstandigheden of activiteiten waargenomen op de onderzoekslocatie.
Het terrein is niet opgehoogd, uitgezonderd gebruik van klapzand onder verhardingen en plaatselijke
toepassing van menggranulaat. De exacte locatie van kabels en leidingen is niet bekend.
De onderzoekslocatie bevindt zich in een omgeving met voornamelijk bedrijven. Ten zuiden van de
onderzoekslocatie is de Barneveldse Autoveilig gevestigd. Ten noorden van de onderzoekslocatie
bevinden zich een loods met buiten opslag en het bedrijfsterrein van Transportbedrijf Kamphuis.
Op en rondom de onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen activiteiten plaats die de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk sterk bel'nvloeden.
2.2

Historie

In het verleden betrof de onderzoekslocatie agrarisch gebied en waren langs de Baron van Nagellstraat
voornamelijk boerderijen met kippenschuren en stallen gevestigd. Vanaf de jaren '60 zijn langs de
Baron van Nagellstraat diverse bedrijfsactiviteiten tot ontwikkeling gekomen.
Baron van Nagellstraat 164

In 1964 is een bouwvergunning verleend voor een uitbreiding van het woonhuis, gevolgd in 1969 door
een bouwvergunning voor de uitbreiding van de garage. Er zijn geen milieudossiers voor deze
percelen. Voor zover bekend is op deze percelen nooit bodemonderzoek uitgevoerd.
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Baron van Nagellstraat 166-168
In 1960, 1964, 1965, 1967 en 1977 zijn bouwvergunningen verleend voor de verbouwing van de
bebouwing ten behoeve van Kaashandel Jac. van Beek. In 1965 is hiervoor een kippenhok gesloopt.
In 1989 is een bouwvergunning verleend voor de uitbreiding van een werkplaats/magazijn van de
Gelderse Caravan Centrale. In 1989 is een Hinderwetvergunning verleend voor de Geiderse Caravan
Centrale. Op de tekening bij de vergunningaanvraag zijn een magazijn, werkplaats, showroom en
opslag van caravans aangegeven.
In het gemeentelijk tankenbestand is een ondergrondse 5.000 liter huisbrandolietank opgenomen. Uit
Interne archiefgegevens blijkt dat sprake is geweest van een 6.000 liter dieselolietank die voor 1999
voorzien was van een afleverzuil. De ondergrondse opslagtank is op 3 mei 1999 gesaneerd volgens de
KIWA richtlijnen (certificaatnummer AA742). Voorafgaand aan de tanksanering is een bodemonderzoek

Î

uitgevoerd (Bodemonderzoek rondom de ondergrondse opslagtank aan de Baron van Nagellstraat 166168 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v., kenmerk M9064, Barneveld, 1 april 1999). In
de vaste bodem en in het grondwater zijn geen aantoonbare gehalten aan minerale olie en vluchtige
aromaten aangetroffen.
Baron van Nagellstraat 170
In 1990 Is een kennisgeving herstelinrichting motorvoertuigen gedaan door garage Brandsen. De
kennisgeving betreft een autogarage met oiieafscheider, werkplaats, twee hefbruggen, een
lasapparaat, een bandenbalanceerinrichting en demontage.
In 1990 is een bouwvergunning afgegeven voor de nieuwbouw van het garagebedrijf. Tijdens de bouw
in is 1991 grondverbetering toegepast. Hierbij is circa 0,5 meter van het maaiveld ontgraven en
aangevuld met schoon zand. Het terrein is verhard met klinkers.
In 1998 is het destijds op het voorterrein aanwezige woonhuis gesloopt, waarna het voorterrein in
gebruik is genomen als parkeerterrein voor garage Brandsen.
In 1996 is door IMd Micon een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het destijds op
deze locatie gevestigde Autobedrijf Brandsen b.V. (Verkennend bodemonderzoek Locatie: Baron van
Nagellstraat 170 te Barneveld, IMd Micon, projectnummer 71541, Barneveld, 31 januari 1996). In de
boven- en onderlaag van de grond zijn geen overschrijdingen van de streefwaarde (hertoetst aan
Circulaire van 24 februari 2000) aangetroffen. In het grondwater zijn overschrijdingen van de
streefwaarde aan cadmium, chroom, zink en fenolen aangetroffen.
In 2000 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter
plaatse van Automobielbedrijf H. Brandsen b.V. (Verkennend bodemonderzoek aan de Baron van
Nagellstraat 170 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v., projectnummer MOO-215,
Barneveld, 21 december 2000). In de boven- en onderlaag van de grond zijn geen overschrijdingen van
de streefwaarde aangetroffen. In het grondwater zijn overschrijdingen van de streefwaarde aan xylenen
en 1,1,1-trichloorethaan aangetroffen.
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Industrieweg 9
In 1962 is een Hinderwegvergunning verleend aan timmerwerkplaats T. Franken. Op de tekening zijn
onder andere een zaag- en schaafbank en een magazijn weergegeven. In 1977 is een
Hinderwetvergunning verleend. Op de tekening zijn onder andere een werkplaats, werktuigenioods en
houtopslag weergegeven.
In 1962 is een bouwvergunning verleend voor een opslagplaats. Voor zover bekend is deze
opslagplaats niet meer aanwezig. In 1965 is een bouwvergunning verleend voor een houtopslag met
asbestgolfplaten dak. Deze opslagplaats wordt nog altijd gebruikt als houtopslag. In 1969 is een
bouwvergunning verleend voor een schaftlokaal. In 1978 is een bouwvergunning verleend voor de
achtergelegen werkplaats (destijds loods). In 1977 en 1999 zijn bouwvergunningen verleend voor de
uitbreiding van het vooraan gelegen woonhuis.
Industrieweg 13
In 1981 is een bouwvergunning verleend voor het aan elkaar bouwen van twee hallen op deze locatie
voor Hafkon b.v. die de hallen in gebruik had voor de opslag van bouwmaterialen.
Omgeving onderzoekslocatie
Relevante locaties ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit betreffen het tankstation aan
de Baron van Nagellstraat 125, de voormalige bedrijfslocatie van transportbedrijf Kamphuis b.v. aan de
Baron van Nagellstraat 150-160 en de voormalige aërosolfabriek aan de Baron van Nagellstraat 172.
Van de overige locaties zijn geen gegevens bekend of gaat gezien de (voormalige) bedrijfsactiviteiten
geen mogelijk bodembelastende werking uit.
Aan de Baron van Nagellstraat 125 is een tankstation gevestigd. In het verleden zijn op dit perceel een
aantal bodemverontreinigingen aangetroffen. Deze verontreinigingen zijn gesaneerd. Tijdens
bodemonderzoek is gebleken dat de destijds aanwezige minerale olie verontreiniging zich niet onder de
Baron van Nagellstraat heeft verspreid. De verontreinigingen zijn in 1996 en in 1997 gesaneerd
(Evaluatierapport bodemsanering ter plaatse van het voormalig brandstofverkooppunt aan de Baron
van Nagellstraat 125 te Barneveld, IGN, ME96.1924, Ede, 5 november 1996 en Evaluatierapport van
tank- en bodemsanering aan de Baron van Nagellstraat 125 te Barneveld, Vink Milieutechnisch
Adviesburo BV, M97-083E, Barneveld, 19 augustus 1997). Van het tankstation gaat geen
noemenswaardige invloed uit op de milieuhygiënische bodemkwalileit van onderhavige
onderzoekslocatie.
Aan de Baron van Nagellstraat 150-160 is vanaf omstreeks 1950 transportbedrijf Kamphuis b.v.
gevestigd geweest. In het verleden zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij
bodemverontreiniging is aangetroffen. Uit recent actualisatie-onderzoek (Actualisatie-onderzoek aan de
Baron van Nagellstraat 150-160 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v., projectnummer
M04-204, Barneveld, 10 december 2004) blijkt dat sprake is van verontreinigingen met onder andere
dieselolie en zink. Geen van de verontreinigingen oefent noemenswaardige invloed uit op de
milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderhavige onderzoekslocatie.
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Aan de Baron van Nagellstraat 172 is van 1961 tot 1969 een aërosolfabriek (Aërosol Company Holiand)
gevestigd geweest. In 1969 heeft een brand en explosie plaatsgevonden waarbij de fabriek is
afgebrand. Op de locatie zijn onder andere de insecticiden lindaan en DDT verwerkt. In ondergrondse
tanks in een tankcluster zijn onder andere kerosine, isopropylalcohol, ethanol en methyleenchloride
opgeslagen geweest. Bovengronds is freon opgeslagen geweest. Vanaf 1993 zijn hier diverse
bodemonderzoeken. Uit de meest recente onderzoeksgegevens van Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v. (onderzoek in afrondend stadium) en Royal Haskoning (Milieu kundig
bodemonderzoek Baron van Nagelistraat 172 te Barneveld, Royal Haskoning, rapportnummer
9R1124.01, Nijmegen, 27 januari 2005) blijkt dat op de perceelgrens met de Baron van Nagelistraat
16B en 170 slechts marginaal gehalten aan DDT/DDE/DDD (22llg/kgds in boringA10, < 2 Ilg/kgds in
boringen AB en A9, zie tekening) worden teruggevonden. Geconcludeerd wordt dat de
streefwaardecontour van DDT/DDE/DDD nagenoeg binnen de perceelsgrenzen van de Baron van
)

Nagelistraat 172 blijft. De overige verontreinigingen ter plaatse van de voormalige aërosolfabriek
bevinden zich op enige afstand van de onderzoekslocatie en oefenen geen noemenswaardige invloed
uit op de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderhavige onderzoekslocatie.
2.3

Toekomstig gebruik

Het voornemen bestaat om met een bestemmingsplanwijziging de bestemming van de
onderzoekslocatie te veranderen. De onderzoekslocatie vormt onderdeel van Harselaar Centraal, een
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein ten noorden van het treinstation Barneveld Noord.

2.4

Geohydrologische situatie

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal van
1.000 meter bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot de
grondwaterkwaliteit. Het geohydrologisch profiel ter plaatse is geïnventariseerd [TNO Grondwaterkaart
Amersfoort-oost, 3200st, kaartblad 32G] en in het navolgende samengevat:
De onderzoekslocatie ligt globaal op 12 meter +NAP. Het eerste watervoerend pakket reikt overal tot
aan het maaiveld en is opgebouwd uit matig fijne zanden van eolische oorsprong behorend tot de
Formatie van Twente. De dikte van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 15 meter. De
transmissiviteit van het eerste watervoerend pakket bedraagt minder dan 100 m 2/dag. Het freatisch
grondwater bevindt zich op circa 9,5 meter +NAP.
De eerste scheidende laag is opgebouwd uit kleiige afzettingen van mariene oorsprong behorende tot
de Eemformatie. De eerste scheldende laag heeft een dikte van circa 10 meter. De verticale
hydraulische weerstand van de eerste scheidende laag bedraagt circa 2.000 dagen.
Het tweede watervoerend pakket is opgebouwd uit matig grofzandige afzettingen van deels mariene en
deels fiuvioglaciale oorsprong behorend tot respectievelijk de Eemformatie en de Formatie van
Drenthe.
Het tweede watervoerend pakket heeft een dikte van circa 20 meter. De transmissiviteit van het tweede
watervoerend pakket bedraagt circa 100 m2/dag.
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De tweede scheidende laag is opgebouwd uit klei en/of slibhoudende zanden van fluvioglaciale
oorsprong behorende tot de Formatie van Drenthe. De dikte van de tweede scheidende laag bedraagt
circa 15 meter. De verticale hydraulische weerstand van de tweede scheidende laag bedraagt enige
duizenden dagen.
In het algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggestuwde gebieden van de
Veluwe naar de as van de Gelderse Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dit traject
voeding door infiltratie plaatsvindt. De regionale grondwaterstroming is van oost naar west.
2.5

Hypothese

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie in deellocatIes onderverdeeld. De hypothese
is in het navolgende per deellocatIe omschreven.
DEELLOCATIE A: GARAGEBEDRIJF

DeellocatIe A betreft de bodem ter plaatse van het voormalige Automobielbedrijf H. Brandsen
b.v.lhuidige Ruiter Lichte Bedrijfswagens. Op basis van het vooronderzoek kan worden aangenomen,
dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van deellocatIe A mogelijk aangetast is met minerale
olie en/of vluchtige aromaten als gevolg van het gebruik als automobiel bedrijf, de aanwezige
olieafscheider en de buitenopslag van lege emballage. De hypothese voor deellocatIe A luidt dan ook
'verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern'.
DEELLOCATIE

B: OVERIG TERREIN
2

Deellocatie B omvat het overig terrein. De oppervlakte van deellocatIe B bedraagt 11.592 m . Op basis
van het vooronderzoek kan worden aangenomen, dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van
het overig terrein niet of slechts in lichte mate aangetast is. De hypothese voor deellocatie B luidt dan
ook 'onverdachte locatie'.
Het onderzoek op de verschillende deellocaties wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen die gelden bij de
hypothese.
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3

OPZET EN UITVOERING VAN HET VERKENNEND EN NADER ONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het
laboratoriumonderzoek.
3.1

Onderzoeksstrategie

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie voor het verkennend bodemonderzoek is de NEN 5740
(Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek) als richtlijn gehanteerd.
Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie In deellocaties onderverdeeld. De
onderzoeksstrategie is in het navolgende per deellocatie omschreven.
Î
DEELLOCATIE A: GARAGEBEDRIJF
De hypothese voor deellocatie A luidt 'verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een
duidelijke verontreinigingskern'. Het onderzoek is uitgevoerd volgens onderzoeksstrategie VEP uit
bijlage B.3 van de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern). Gezien de in het verleden reeds verrichte
onderzoeksinspanningen is gekozen voor actualisatie van het beeld van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit door middel van herbemonstering van de twee strategisch ten opzichte van de mogelijk
bodembelastende activiteiten geplaatste peilbuizen. Het chemisch onderzoek heeft zich gericht op het
voorkomen van minerale olie en vluchtige aromaten in het grondwater.
DEELLOCATIE B: OVERIG TERREIN
De hypothese voor deellocatie B luidt 'onverdachte locatie'. Deellocatie B heeft een oppervlakte van
11.592 m

2

•

Het onderzoek is uitgevoerd volgens onderzoeksstrategie ONV uit bijlage B.1 van de NEN

5740 (Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie).
Er heeft systematische monstername plaatsgevonden. Het chemisch onderzoek heeft zich gericht op
de aanwezigheid van een groep 'kansrijke' verontreinigende stoffen.
NADER ONDERZOEK PAK INDUSTRIEWEG 9-13
Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie voor het nader onderzoek is de richtlijn voor nader
onderzoek deel 1; voor specifieke categorieën van gevallen van verontreiniging (Sdu Uitgeverij Den
Haag, 1995) dient als basis voor het uit te voeren nader bodemonderzoek.
Het nader onderzoek is gefaseerd uitgevoerd. In eerste instantie zijn de deelmonsters van het sterk met
PAK verontreinigde mengmonster van de onderlaag individueel geanalyseerd op het voorkomen van
PAK voor het vaststellen van de mate van verontreiniging en de verticale afperking.
Vervolgens is de horizontale afperking uitgevoerd door boringen te plaatsen waarbij op basis van de
onderlinge afstand tussen de twee verontreinigde boringen B2 en B5 (20 meter) een onderlinge afstand
van 20 meter tussen de boringen is aangehouden.
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Ten slotte Is de horizontale afperking verfijnd door verdichting van het raster door horizontaal
afperkende boringen met een onderlinge afstand van 5 tot 10 meter rondom de verontreinigingskern.
Het chemisch onderzoek van het nader bodemonderzoek heeft zich gericht op PAK (som 10 VROM) In
de vaste bodem.
3.2

Veldwerkprogramma

De boringen en bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 5741, De NEN
5104, de NEN 5742 tlm 5745, de NEN 5766, de NEN 5861 en de NEN-EN-ISO 5667-3. Het veldwerk Is
uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. op 9 maart 2006, 24 maart 2006 en 7 april
2006 en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:
DEELLOCATIE A: GARAGEBEDRIJF
De twee bestaande peilbuizen (Pb100 en Pb1 01) zijn na controle op geschiktheid voor bemonstering
grondig afgepompt en vervolgens bemonsterd.
DEELLOCATIE B: OVERIG TERREIN
Systematisch verdeeld over het overig zijn In totaal 22 boringen verricht tot een diepte van 0,5 m-mv.
Van de grond, die uit deze boringen vrijgekomen Is, zijn 22 monsters gemaakt.
Van de boringen in de bovenlaag zijn 5 boringen doorgezet tot een diepte van 2,0 m-mv. Van de grond
die uit deze boringen vrijgekomen is, zijn 15 monsters gemaakt.
Een bestaande peilbuis (Pb200) Is na controle op geschiktheid voor bemonstering grondig afgepompt
en vervolgens bemonsterd. Er Is 1 peilbuis (Pb201) geplaatst voor de bemonstering van het ondiepe
grondwater. De peilbuis Is bemonsterd na een voor zandige gronden te hanteren minimale rusttijd van
één week.
NADER ONDERZOEK PAK INDUSTRIEWEG 9-13
De eerste horizontaal afperkende onderzoeksfase heeft bestaan uit het verrichten van 12 boringen
(B23 tlm B34) tot een diepte van 2,0 m-mv met een onderlinge afstand van circa 20 meter.
De tweede horizontaal afperkende onderzoeksfase heeft bestaan uit het verrichten van 5 boringen (B35

tlm B39) tot een diepte van 2,0 m-mv met een onderlinge afstand van circa 5 of 10 meter.
De bemonstering van de vaste bodem tijdens het nader onderzoek heeft zich gericht op de verdachte
bodem laag van circa 0,5 tot 1,0 m-mv.
Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen,
verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of
asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld In profielbeschrijvingen vastgelegd.
In het veld zijn geen mengmonsters samengesteld. Alle grond- en grondwatermonsters zijn Individueel
verpakt In geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd.
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3.3

Laboratoriumonderzoek

De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA
geaccrediteerde miiieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Hoogvliet. in tabei 1 wordt een overzicht
gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.
Tabel 1: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses
Nr. 1

Matrix

Borlng(en)/peilbuis Diepte (m-mv)

31
32

DEELLOCATIE A: GARAGEBEDRIJF
peilbuis
peilbuis

grondwater
grondwater

Pb100
Pb101

1,5 - 2,5
1,5 - 2,5

minerale olie, vluchtige aromaten4
minerale olie, vluchtige aromaten

DEEllOCATIE B: OVERIG TERREIN
1
mengmonster bovenlaag
mengmonster bovenlaag
2

grond
grond

0,0 - 0,5
0,0 - 0,5

NEN-pakket grond

3

mengmonster bovenlaag

grond

0,0 - 0,5

NEN-pakket grond

4
5
33
34

mengmonster onderlaag
mengmonster onderlaag
peilbuis
peilbuis

grond
grond
grondwater
grondwater

81 tlm 89
810 & 813 Urn
816
811,812 & 817
tlm 822
82&85
814,816 & 822
Pb200
Pb201

0,5 - 2,0
0,5 - 2,0
2,5 - 3,5
1,2 - 2,2

NEN-pakket grond, organische stof, lutum
NEN-pakket grond
NEN-pakket grondwater'
NEN-pakket grondwater

82
82
82
82
85
85
85
85
B23
824
825
B26
827
828
829
830
831
832
833
B34
835
836
837
838
839

0,5 - 0,7
0,7 -1,2
1,2-1,5
1,5 - 2,0
0,5 - 0,8
0,8 -1,0
1,0-1,4
1,5 - 2,0

PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som
PAK (som

Omschrijving

NADER ONDERZOEK PAK INDUSTRIEWEG 9-13
deelmonster
6
grond
deelmonster
7
grond
deelmonster
grond
8
g
deelmonster
grond
deelmonster
grond
10
11
deelmonster
grond
12
deelmonster
grond
13
deelmonster
grond
deelmonster hor. afperking grond
14
deelmonster hor. afperking grond
15
deelmonster hor. afperking grond
16
17
deeJmonster hor. afperking grond
18
deeJmonster hor. afperking grond
deelmonster hor. afperking grond
19
20
deelrnonster hor. afperking grond
21
deelmonster hor. afperking grond
deelmonster hor. afperking grond
22
23
deelmonster hor. afperking grond
24
deelmonster hor. afperking grond
deelmonster hor. afperking grond
25
deeJmonster hor. afperking grond
26
deelmonster hor. afperking grond
27
28
deelmonster hor. afperking grond
deelmonster hor. afperking grond
29
30
deelmonster hor. afperking grond

1,0-1,3
1,0-1,2
0,7-1,1
1,3-1,8
0,6-1,1
0,5-1,1
0,5 - 0,8
0,7 - 0,9
0,8 -1,2
0,7-1,0
0,7-1,1
1,0-1,2
0,5 -1,0
0,4 - 0,9
0,5 -1,0
0,5 -1,0
1,2-1,4

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.

2

NEN-pakket grond:

Analyse(s)

NEN-pakket grond 2 , organische stof, lutum

10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)
10 VROM)

(Zware) metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, Jood, nikkel en zink)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's, de 10 genoemd in de leidraad bodembeschenning)
Extraheerbare Organohalogeenverbindingen (EOX)
Minerale olie
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3

NEN-pakket grondwater:
Zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (E.C.)

Zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink)
Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen)
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen (1,2~dichloorethaan, cis 1,2~dlchlooretheen, trichloonnethaan (chloroform),
1,1,1-lrlchloorelhaan (melhylchlorofonn), trichloorelheen (Irt), lelrachloormelhaan (tetra), lelrachloorelheen
(per), 1,2-dichloorpropaan)

Chloorbenzenen (monochloorbenzeen, dlchloorbenzeen)
Minerale olie
4

Vluchtige aromaten:
benzeen, tolueen, ethyl benzeen, xylenen en naftaleen
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IM06~103.1J

INTERPRETATIE EN TOETSING ONDERZOEKSRESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de veldwaarnemingen en de resultaten van de laboratoriumanalyses
behandeld. De analyseresultaten en -certificaten staan vermeld in bijlage B. Een toelichting op het
toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) wordt gegeven in bijlage A.
Het toetsingskader van de Wet bodembescherming gaat uit van streef- en interventiewaarden voor de
bodem. Bij een overschrijding van de streefwaarde is in beginsel sprake van aantoonbare
verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in beginsel sprake van dreigende
vermindering of ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens,
plant of dier. De streef- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het
lutumgehalte en het organische stofgehalte.
Voor de berekening van de toetsingswaarden van de grond zijn van representatieve mengmonsters het
organische stof- en lutumgehalte in het laboratorium bepaald. Voor de bovenlaag van de grond zijn een
organische stofgehalte van 1,7 % en een lutumgehalte van 2,4 gehanteerd. Voor de onderlaag van de
grond zijn een gehalte organische stof van 2,4 % en een lutumgehalte van 1,5 % gehanteerd. Bij een
organische stofgehalte van minder dan 2,0 % wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van
de organische verbindingen een organische stofgehalte van 2,0 % gehanteerd.
4.1

Bodemopbouw

De bodemprofielen van de verrichte boringen staan vermeld in bijlage 0 'profielbeschrijving'. In tabel 2
is een schematische weergave van de bodemopbouw van de onderzoekslocatie opgenomen.
Tabel 2: Schematische weergave van de bodemopbouw

Bodemtraject (m-mv)

HoofdmengseJ

Bijmengsel(s)

Kleur

0,0 - 0,8
0,8 -1,3
1,3-1,6
1,6-2,2

matig fijn
matig fijn
matig fijn
matig fijn

matig siltig, soms humeus
matig siltig, matig humeus
matig tot sterk silitig
matig siJtig

geel tot donkerbruin
donkerbruin
geel tot grijs
grijs

zand
zand
tot zeer fijn zand
zand

De gemeten grondwaterstand(en) staan vermeld bij de analyseresultaten van het grondwater.

4.2

Zintuiglijke waarnemingen

De zintuiglijke waarnemingen staan vermeld In bijlage 0 'profielbeschrijving' .
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn bij diverse boringen roestsporen waargenomen, zowel boven als
onder de waargenomen grondwaterspiegel.
In de toplaag van boring B7 (0,0 - 0,1 m-mv) zijn sporen puin waargenomen. In de bovenlaag (0,0 - 0,5
m-mv van boring B24 en B25 zijn zwakke puinsporen waargenomen. In de onderlaag (0,4 - 0,8 m-mv)
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van boring 831 zijn zwakke sporen van puin waargenomen. In de bovenlaag (0,0 - 0,5 m-mv) van
boring 816 zijn zwakke sporen van kooi delen waargenomen. In de bovenlaag (0,0 - 0,5 m-mv) van
boringen 818 en 819 is geroerde grond waargenomen. Deze zintuiglijke waarnemingen hebben niet
geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie.

In de bovenlaag van boring 84 is een laag puin met daaronder worteldoek waargenomen. Deze
puinlaag Is gezien als verhardingslaag en niet meegenomen bij de bemonstering van de vaste bodem.
In het bodemtraject van 0 tot 1,0 m-mv van boring 85 zijn sporen van kooldelen waargenomen, in
toenemende mate naar de diepte toe tot matige sporen van kooldelen in het bodemtraject van 0,8 tot
1,0 m-mv. Omdat niet verwacht werd dat de kooldelen aanzienlijke invloed zouden hebben op de
bodemkwalileit heeft deze zintuiglijke waarneming in eerste instantie niet geleid tot aanpassing van de
onderzoeksstrategie.
Naar aanleiding van de analyseresultaten van boringen 82 en 85 is de humeuze bodemlaag van circa
0,5 tot 1,0 m-mv voor het nader onderzoek aangeduid als verdachte bodemlaag voor het voorkomen
van verontreiniging met PAK. Op basis van de profielbeschrijvingen betreft deze bodemlaag het
oorspronkelijke maaiveld. Vermoedelijk is het maaiveld opgehoogd om in gebruik genomen te worden
als bedrijfsterrein. In de ophooggrond worden geen kooldelen waargenomen.

In het voor PAK verdachte maaiveld zijn bij diverse boringen kooldelen waargenomen:
boring 85: 0,8 - 1,0 m-mv (matige sporen)
boring 827: 0,6 - 1,1 (lichte sporen)
boring 829: 0,5 - 0,8 (lichte sporen)
boring 834: 1,0 - 1,2 (lichte sporen)
boring 836: 0,4 - 1,4 (lichte sporen)
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die duiden op een
mogelijke verontreiniging.
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4.3

Analyseresultaten en toetsing deellocatie A: Garagebedrijf

De analyseresullaten en toetsing van de grondwatermonsters van deellocatie A zijn opgenomen In
tabel 3.
Tabel 3: Analyseresultaten grondwatermonsters deellocatie A: Garagebedrijf (~g/l)
Monsternr. 1
Peilbuis
Filterstelling (m-mv)

grondwaterstand (m·mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleldbrhd.

(~S/cm)

31
Pb100
1,5 - 2,5

1,9
6,15
340

32
Pb101
1,5 - 2,5

1,9
5,74
285

Vluchtige aromaten

benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
Minerale olie
totaal olie C10-C40
i

Deze nummers corresponderen met de monsterspeclficatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde enlof de detectielimiet
: lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
: matige verhoging, overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de Intelventiewaarde
: sterke verhoging, overschrijding van de interventiewaarde

Uit de analyseresultaten van de grondwatermonsters blijkt dat geen aantoonbare verhogingen aan
minerale olie en vluchtige aromaten in beide grondwatermonsters zijn aangetroffen. Er is geen
aanleiding tot nader bodemonderzoek.

14

Verkennend en nader bodemonderzoek Harselaar Centraal (middengedeelte) te Barneveld [Mû6-1û3.1]

4.4

Analyseresultaten en toetsing deellocatie B: Overig terrein

De analyseresultaten en toetsing van de grondmonsters van deellocatie B zijn opgenomen in tabel 4.
Tabel 4: Analyseresultaten grondmonsters deellocatie B: Overig terrein (mg/kgds)
Monsternr. 1
Boringen

1
81 Um 89

bodemtraject (m-mv)

0,0 - 0,5
bovenlaag

80demtype

2
810 & 813
Um816
0,0 - 0,5
bovenlaag

3
811,812 &
817 Um 822
0,0 - 0,5
bovenlaag

4
82 & 85
0,5 - 2,0
onderlaag

5
814.816 &
822
0,5 - 2,0
onderlaag

Zware metalen

arseen
cadmium
chroom
koper

23

kwik

lood
nikkel

zink

66

76

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)
PAK (10 VROM)
1,9'

150

49

H*

EOX
Minerale olie
tolaal olie C10·C40

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde enlof de detectielimiet
: lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
: matige verhoging, overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
,
: sterke verhoging, overschrijding van de interventiewaarde
1

..

Uit de analyseresultaten van de grond blijkt dat in het mengmonster van de bovenlaag van boringen B1

tlm B9 geen aantoonbare verhogingen zijn aangetroffen. Dit betreft de bovenlaag van de percelen
Industrieweg 9-13. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen betreft dit opgebracht grond. Op basis
van het vooronderzoek is deze grond waarschijnlijk voor of rond 1962 (oprichting timmerwerkplaats op
perceelindustrieweg 9) opgebracht als grondverbetering voor de bouw van het woonhuis en de
bedrijfspanden.
In het mengmonster van de bovenlaag van boringen B10 tlm B13 en B16 zijn marginale
overschrijdingen van de streefwaarde aan koper, zink en PAK aangetroffen. In het mengmonster van
de bovenlaag van boringen B11, B12 en B17 tlm B22 is een marginale overschrijding van de
streefwaarde aan koper aangetroffen. De aangetroffen lichte verhogingen overschrijden de
streefwaarde in geringe mate (gehalte minder dan tweemaal de streefwaarde) en geven geen
aanleiding tot nader onderzoek.
In het mengmonster van de onderlaag van boringen B2 en B5 op de percelen Industrieweg 9-13 zijn
een overschrijding van de streefwaarde aan zink en een overschrijding van de interventiewaarde aan
PAK aangetroffen. De overschrijding van de interventiewaarde aan PAK heeft aanleiding gegeven tot
nader onderzoek (zie paragraaf 4.5).
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In het mengmonstervan de onderlaag van boringen B14, B16 en B22 zijn geen aantoonbare
verhogingen aangetroffen.
De analyseresultaten van de grondwatermonsters van deeiiocatie B zijn opgenomen in tabel 5.
Tabei 5: Analyseresultaten grondwatermonsters deeiiocatie B: Overig terrein
Monsternr. 1
Peilbuis
Filierslelling (m-mv)
grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elee. geleldbrhd. (~S/em)

33
Pb200
2,5 - 3,5

34
Pb201
1,2 - 2,2

1,2
5,88
360

0,8
5,69
270

(~g/l)

Zware metalen

arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

1,4
0,10 •

92

Vluchtige aromaten

benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen

)

1,2-dichloorethaan
els 1,2~dichlooretheen
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
Chloorbenzenen

monochloorbenzeen
dichloorbenzenen
Minerale olie
tolaal oile C10-C40

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet
•
: lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
: matige verhoging, overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
•••
: sterke verhoging, overschrijding van de interventiewaarde
I

In beide grondwatermonsters zijn marginaie overschrijdingen van de streefwaarde aan chroom
aangetroffen. In het grondwatermonster uit peilbuis Pb201 zijn daarnaast marginale overschrijdingen
van de streefwaarde aan kwik en zink aangetroffen. De aangetroffen lichte verhogingen overschrijden
de streefwaarde in geringe mate (gehalte minder dan tweemaal de streefwaarde) en geven geen
aanleiding tot nader onderzoek.

16

!

Verkennend en nader bodemonderzoek Harselaar Centraal (middengedeelte) te Barneveld {MD6-1D3.1]

4.5

Analyseresultaten en toetsing nader onderzoek PAK Industrieweg 9-13

De eerste fase van het nader onderzoek naar de verontreiniging met PAK in de onderlaag van de
bodem aan de Industrieweg 9-13 heeft bestaan uit het individueel analyseren van de deelmonsters die
deel uitmaakten van het mengmonster waarin de overschrijding van de interventiewaarde aan PAK is
aangetroffen. De analyseresultaten van de individuele analyses op PAK zijn opgenomen in tabel 6.
Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing individuele analyses PAK mengmonster 82 en 85 (mg/kgds)
Nr.

6
7
8

9
10
11
12
13
1

1

Monstercodering
82 (0,5 - 0,7 m-mv)
82 (0,7 -1,2 m-mv)
82 (1,2 - 1.5 m-mv)
82 (1,5 - 2,0 m-mv)
85 (0,5 - 0,8 m-mv)
85 (0,8 - 1,0 m-mv)
85 (1,0 - 1,4 m-mv)
85 (1,5 - 2,0 m-mv)

PAK (som 10 VROM)

13
33
17
2.100
450
11

..

•

...

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefw'aarde en/of de detectielimiet
: overschrijding van de streefiNaarde. maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
: overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de intelVentiewaarde
: overschrijdIng van de interventiewaarcte

..

Uit de analyseresultaten van de individuele analyses blijkt dat het bodemtraject van 0,8 tot 1,4 m-mv
van boring 85 gehalten aan PAK bevat die de interventiewaarde overschrijden. Het bodemtraject van
1,2 tot 1,5 m-mv van boring 82 bevat gehalten aan PAK die het criterium voor nader onderzoek
overschrijden.
In het bodemtraject van 0,7 tot 1,2 m-mv van boring 82 en 0,5 tot 0,8 m-mv van boring 85 worden
overschrijdingen van de streefwaarde aan PAK aangetroffen. Vanaf circa 1,5 m-mv worden nog
overschrijdingen van de streefwaarde aan PAK aangetroffen.

)

Op basis van deze resultaten bevindt de kern van de verontreiniging zich in het bodemtraject van 0,8
tot 1,4 m-mv ter plaatse van boring 85. De verontreiniging bevindt zich niet in het bodemtraject van 0,0
tot 0,5 m-mv en is verticaal afgeperkt op een diepte van circa 1,5 m-mv.
Naar aanleiding van de resultaten van de individuele analyses op PAK zijn is een horizontale afperking
in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase van de horizontale afperking betrof een globale afperking. De
tweede fase van de horizontale afperking betrof een nadere afperking rondom de kern.
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De analyseresultaten en toetsing van beide fasen van de horizontale afperking van de verontreiniging
met PAK is opgenomen in tabel 6.
Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing horizontale afperking PAK (mg/kgds)
Nr. 1 Monstercodering
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
I

B23 (1.0 -1,3 m-mv)
B24(1,0-1,2m-mv)
B25 (0,7 -1,1 m-mv)
B26(1,3-1,8m-mv)
B27(0,6-1,1m-mv)
B28 (0,5 -1,1 m-mv)
B29 (0,5 - 0,8 m-mv)
B30 (0,7 - 0,9 m-mv)
B31 (0,8 -1,2 m-mv)
B32 (0,7 -1,0 m-mv)
B33 (0,7 -1,1 m-mv)
B34 (1,0 - 1,2 m-mv)
B35 (0,5 - 1,0 m-mv)
B36 (0,4 - 0,9 m-mv)
B37 (0,5 - 1,0 m-mv)
B38 (0,5 -1,0 m-mv)
B39 (1,2 -1,4 m-mv)

PAK (som 10 VROM)

4,0*
7,8*

1,2*

1,5*
1,4*

98 ***
1,2*

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers In bijlage B.
: geen overschrijding van de streemaarde en/of de detectielimiet
: overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
: overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
: overschrijding van de interventiewaarde

Uit de analyseresultaten van de horizontale afperking blijkt dat in het gebied rondom boringen 85 en
836 sprake is van gehaiten aan PAK in de vaste bodem die de interventiewaarden overschrijden.
In de grondmonsters uit boringen 825 en 827 zijn gehalten aan PAK aangetroffen die de streefwaarde
overschrijden.
In de grondmonsters uit boringen 830, 832, 835 en 836 zijn gehalten aan PAK aangetroffen die de
streefwaarde marginaal overschrijden (minder dan tweemaal de streefwaarde).
In de grondmonsters uit boringen 823, 824, 826, 828, 829, 833, 834, 838 en 839 zijn geen gehaiten
aan PAK aangetroffen die de streefwaarde overschrijden.
4,6

Omvangsbepaling en gevaJsdefinilie

Op basis van de onderzoeksresultaten van het nader onderzoek naar PAK zijn op tekening 1 de
geschatte streef- en intervenliewaardecontouren van de verontreiniging met PAK in de vaste bodem
weergegeven.
2

De interventiewaardecontour van PAK beslaat een oppervlakte van maximaal 150 m • De dikte van het
ernstig met PAK verontreinigde bodemtraject bedraagt maximaal 1 meter. Op basis van deze schatting
is maximaal 150 m" vaste bodem tot boven de intervenliewaarde verontreinigd met PAK.
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De streefwaardecontour van PAK beslaat een oppervlakte van circa 1.800 m

2

•

De dikte van het licht

met PAK verontreinigd bodemtraject beslaat circa 1 meter. Op basis van deze schatting is circa 1.800
m3 vaste bodem tot boven de streefwaarde verontreinigd met PAK.
Uit de zintuiglijke waarnemingen blijkt dat de verontreiniging met PAK is aangetroffen in een bodemlaag
die waarschijnlijk het oorspronkelijke maaiveld betreft. Het verontreinigingspatroon duidt op een
brandplaats van historische oorsprong dan wel een voormalige kolenhandel. Archiefgegevens
ontbreken die rechtstreeks naar een dergelijke historische activiteit verwijzen. Omstreeks 1962 is op de
huidige maaiveldhoogte diverse bebouwing gerealiseerd. Aangenomen mag worden dat de
verontreiniging voor 1962 is ontstaan.
3

Geconcludeerd wordt dat sprake is van een geval van ernstige verontreiniging (meer dan 25 m vaste
bodem verontreinigd tot boven de interventiewaarde) van voor 1987. De provincie Gelderland vormt het
bevoegd gezag in het kader van de Wet bodemverontreiniging.
4.7

Bepaling spoedeisendheid van sanering

De Wet bodembescherming (Wbb) kent een milieuhygiënisch saneringscriterium waarmee wordt
vastgesteld of een spoedige sanering noodzakelijk is. In de 'circulaire bodemsanering 2006' is de
uitwerking van het saneringscriterium opgenomen.
Bij het bepalen van de spoedeisendheid van sanering worden eventuele onaanvaardbare risico's voor
de mens, ecosystemen en verspreiding van de bodemverontreiniging in beschouwing genomen. De
uiteindelijke beslissing omtrent de spoedeisendheid van sanering wordt genomen door het bevoegd
gezag.
Voor het bepalen van de spoedeisendheid van sanering is gebruik gemaakt van het
computerprogramma Sanscrit, versie 1.0, mei 2006.
Ten behoeve van de bepaling van spoedeisendheid is uitgegaan van een bodemverontreiniging met
PAK in de vaste bodem van de onderzoekslocatie. Als vorm van bodemgebruik is de huidige
bodemgebruiksvorm (werken/industrie/maatschappelijk cultureel) gekozen.
Onaanvaardbare risico's voor de mens zijn afwezig bij de afieiding van risico's voor landbodem voor
braakliggend terrein. Er is geen sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van
hinder.
Op grond van het afwezig zijn van de verontreiniging in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte
bodem is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie.
Op grond van de standaardbeoordeling verspreidingsrisico's is er geen sprake van onaanvaardbare
risico's voor verspreiding.
Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.
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5

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk zijn de conclusie en aanbevelingen van het verkennend bodemonderzoek aan de
Transferium Barneveld Noord te Barneveld opgenomen. Op basis van het vooronderzoek is de
onderzoekslocatie in deellocaties onderverdeeld. In dit hoofdstuk worden de conclusies per deellocatie
behandeld, gevolgd door een algemene conclusie en aanbevelingen

5.1

Conclusie deellocatie A: Garagebedrijf

Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem ter piaatse van het garagebedrijf
mogelijk verontreinigd is met minerale olie en derhalve de hypothese 'verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern' geidt.
Er zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van
bodemverontreiniging met motorbrandstoffen. In het grondwater zijn geen aantoonbare verhogingen
aan minerale olie en vluchtige aromaten aangetroffen.
Geconcludeerd wordt dat de aanwezigheid van het garagebedrijf niet heeft geleid tot aantoonbare
bodemverontreiniging. Omdat het garagebedrijf nog actief is, blijft de hypothese 'verdachte locatie met
een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern' vooraisnog gehandhaafd.

5.2

Conclusie deellocatie B: Overig terrein

Op basis van het vooronderzoek is aangenomen dat de bodem van het overig terrein niet of slechts
licht verontreinigd is en derhalve de hypothese 'onverdachte iocatie' geldt.
Plaatselijk zijn in de opgeboorde grond kooldelen waargenomen. Deze zintuiglijke waarnemingen
hangen samen met een verontreiniging van de vaste bodem met PAK (zie paragraaf 5.3) op de
percelen Industrieweg 9-13.
Bulten de verontreinigingsgrenzen van de bodemverontreiniging met PAK zijn in de bovenlaag van de
grond overschrijdingen van de streefwaarde aan koper, zink en PAK aangetroffen. In de onderlaag is
een overschrijding van de streefwaarde aan zink aangetroffen. In het grondwater zijn overschrijdingen
van de streefwaarde aan chroom, kwik en zink aangetroffen. Geen van de overige geanalyseerde
parameters in de grond en in het grondwater overschrijdt de streefwaarde en/of de detectielimiet.
De aangetroffen verhogingen zijn niet te herieiden uit de gegevens van het vooronderzoek. De
aangetroffen lichte verhogingen zijn niet verontrustend en geven geen aanleiding tot nader
bodemonderzoek. Gezien de slechts lichte mate van de aangetroffen verhogingen blijft de hypothese
'onverdachte locatie' vooralsnog gehandhaafd voor het overig terrein, met uitzondering van de
verontreiniging met PAK aan de Industrieweg 9-13.
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5.3

Conclusie nader onderzoek PAK Industrieweg 9·13

De tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetroffen bodemverontreiniging met PAK is in kaart
gebracht door middel van nader bodemonderzoek. De verontreiniging is aangetroffen in een
oorspronkelijk maaiveid op circa 0,8 meter diepte. Vermoedelijk is de verontreiniging afkomstig van een
brandplaats of een voormalige kolenhandeL De verontreiniging is voor 1987 ontstaan. Circa 150 m 3
3

vaste bodem is tot boven de interventiewaarde verontreinigd met PAK. Circa 1.800 m vaste bodem is
tot boven de streefwaarde verontreinigd met PAK. Er is sprake van een geval van ernstige
verontreiniging met PAK in de onderiaag van de bodem op een gedeelte van de percelen Industrieweg
9-13. Er is geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens, ecosystemen of verspreiding. De
sanering van het geval van verontreiniging is niet spoedeisend.
5.4

Algemene conclusie en aanbevelingen

Met uitzondering van de bodem ter plaatse van het gevai van verontreiniging met PAK aan de
Industrieweg 9-13, benadert de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie de kwaliteit
die wordt toegekend aan een multifunctionele bodem en vormt de bodemkwaliteit geen belemmering
voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.
Aanbevolen wordt om na de definitieve beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van het garagebedrijf aan
de Baron van Nagellstraat 170 een eindsituatie bodemonderzoek te laten uitvoeren om een actueel
referentiekader te verkrijgen van de milieuhygiënische eindkwaliteit van de bodem op dit perceeL
Het geval van ernstige verontreiniging met PAK dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag Wet
bodembescherming, de provincie Gelderland. De provincie Gelderland zal vervolgens in een
beschikking de verontreinigingssituatie en de daarbij behorende gebruiksbeperkingen vastleggen.
Sanering van het geval van ernstige verontreiniging is niet spoedeisend en kan derhalve worden
uitgesteld totdat duidelijk is hoe een sanering in te passen is in de toekomstige ontwikkelingen.
In afwachting van een beschikking van de provincie Gelderland wordt aanbevolen de volgende
gebruiksbeperkingen te hanteren voor het met PAK verontreinigde terreindeel:
de aanwezigheid van bodemverontreiniging moet worden gemeld bij het bevoegd gezag;
contact met en verspreiding van de bodemverontreiniging dient vermeden te worden;
grondwerk ter plaatse van de bodemverontreiniging is te beschouwen als een bodemsanering en
mag niet worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van het bevoegd gezag;
aivorens met een eventuele bodemsanering gestart wordt dient een saneringsplan, waarin de
doelstelling en werkwijze van de bodemsanering worden uitgewerkt, door de provincie Gelderland te
worden goedgekeurd;
ter plaatse van de verontreiniging met PAK is de bodem ongeschikt voor bodemgebruik als
openbaar groen met dieper dan 0,5 meter wortelende bodem of struiken.

21

Nr. onbekend

Nr. onbekend

Onderwerp:

Harselaar Centraal (middengedeelte)
Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v.
Valkseweg 62
Postbus 99
3770 AB Barneveld
: 0342 - 406 453
Tel
: 0342 - 406 459
Fax
E-mail : milieu@vink.nl
Internet : www.vink.nl

Opdrachtgever:

Project:

Industrieweg 9-13 &
Baron van Nagellstraat 164-170
Barneveld Noord
Getekend : P.H.
Gecontr. :
Akkoord. :
Tekeningnaam:

:
:
:

18-04-2006 Status
M6.069
Rap. nr.
A2
Schaal
Teknr.:

01

:
:
:

Definitief
M06-103.1
1:500
Versie.:

00

©

M06-103.1_700

Datum
Werknr.
Formaat

Gemeente Barneveld
Afdeling Milieu & Reiniging
Postbus 63 3770 AB Barneveld

DEZE TEKENING MAG ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN VINK NIET GEKOPIEERD NOCH AAN DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN.

