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INLEIDING

Door de heer H. Woudenberg is namens de gemeente Barneveld, afdeling Milieu & Reiniging, op 18
augustus 2004 aan Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. opdracht verleend tot het instellen van een
actualisatie-onderzoek op de Baron van Nagellstraat 150-160 te Barneveld. De locatie is kadastraal
bekend als gemeente Barneveld, sectie H, nummers 1973, 1974, 1976, 2021, 2022, 2023, 2024, 2072,
2204, 2261, 2262 en 2294. De locatiecoördinaten zijn X = 169,396 en Y = 464,095 [1] 1. Voor de ligging
van de locatie wordt verwezen naar bijlage E1.
Aanleiding voor het actualisatie-onderzoek is de voorgenomen aankoop van het terrein in het kader van
de aanleg van een transferium.
Het doel van het actualisatie-onderzoek is het verkrijgen van een representatief en actueel
referentiekader omtrent de milieuhygiënische bodemkwaliteit in relatie tot mogelijk bodembelastende
activiteiten die op de onderzoekslocatie plaatsvinden of plaats hebben gevonden en de resultaten van
reeds uitgevoerde bodemonderzoeken. Van aangetroffen verontreinigingen dient de mate, omvang,
ernst en urgentie bepaald te worden in het kader van de voorgenomen transactie.
De NEN 5740 (Bodem; Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek) [2] en de resultaten van
voorgaande bodemonderzoeken dienen als basis voor het uit te voeren actualisatie-onderzoek. Voor de
deellocaties waar nader onderzoek is uitgevoerd, is de Richtlijn Nader Onderzoek deel 1; voor
specifieke categorieën van gevallen van bodemverontreiniging [4], als richtlijn gehanteerd. De risicoevaluaties en voorlopige tijdstipbepalingen van sanering zijn uitgevoerd met de Sanerings Urgentie
Systematiek (S.U.S., versie 2.2 [5]).
In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte
werkzaamheden, de resultaten van het onderzoek en de urgentiebepaling. Ten slotte worden
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
Dit actualisatie-onderzoek is niet gericht op de kwaliteitsbepaling van eventueel af te voeren grond en
vormt geen erkend bewijsmiddel in het kader van het Bouwstoffenbesluit.
Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2000.
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en
methoden en is tevens een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit 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 bodemkwaliteit.
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2

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) [3] als
richtlijn gebruikt.
In het kader van het basisdocument uit 2000 [12] is reeds archiefonderzoek verricht in het kader van de
BSB-operatie. Voor het actualisatie-onderzoek is de informatie uit het basisdocument opgewaardeerd
naar 'Basisniveau'. Er is gebruik gemaakt van de gegevens uit voorgaand bodemonderzoek, gegevens
van de opdrachtgever, een visuele terreininspectie en archiefgegevens van de gemeente Barneveld.
Het aanvullend archiefonderzoek bij de gemeente Barneveld heeft plaatsgevonden op 10 november
2004.
2.1

Actuele situatie

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Baron van Nagellstraat 150-160 te Barneveld op
industrieterrein Harselaar. De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa 2,5 hectare. Een
overzicht van het terrein is weergegeven op tekening 4.
De kadastrale percelen hebben geen aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming. Dit
betekent dat de percelen geen deel uitmaken van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarop
door gedeputeerde staten is beschikt. [Bron: Dienst voor het kadaster en de openbare registers te
Arnhem].
Het terrein is bebouwd met een kantoor/autowerkplaats, een opslagruimte, een vrieshuis, een
vrachtwagenwerkplaats en een loods. Op het terrein is transportbedrijf Kamphuis b.v. gevestigd. Enkele
delen van het terrein worden verhuurd aan andere bedrijven. De activiteiten van Kamphuis b.v.
betreffen koeltransport. Daarnaast vindt reparatie en onderhoud van vrachtwagens plaats, is er een
tankplaats voor het aftanken van de eigen vrachtwagens en is er een wasplaats voor het reinigen van
vrachtwagens.
Het terrein is grotendeels verhard met klinkers. Ter plaatse van enkele in het verleden gesloopte
woonhuizen is een verharding van betonnen stelcon-platen aangebracht. Het terrein is deels
opgehoogd met een circa 0,1 tot 0,3 meter dikke laag geel zand als onderbaan voor de verharding. Het
straatwerk tussen de werkplaats en de loods is plaatselijk verzakt langs de loop van een goot voor de
afvoer van hemelwater.
Op 2 augustus 2004 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de inspectie zijn nog
niet eerder onderzochte mogelijk bodembelastende activiteiten waargenomen op de onderzoekslocatie
ten opzichte van het basisdocument van 2000. Dit betreffen 3 bovengrondse olietanks (respectievelijk
2.400, 2.400 en 1.500 liter), 2 milieuvatenpallets, een bovengrondse opslagplaats van emmers met olie
en een smeerkuil in de werkplaats. Ter plaatse van de ontluchting van de 2.400 liter bovengrondse
3
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olietank zijn uitpandig oliesporen op de gevel en het straatwerk geconstateerd. Vermoedelijk heeft hier
in het verleden een overvulling plaatsgevonden.
In het pand aan de Baron van Nagellstraat zijn Kamphuis b.v. en autobedrijf De Haar gevestigd. Het
grootste deel van dit pand is in gebruik als kantoor. Een deel van het pand is in gebruik als werkplaats
voor auto’s. Er zijn enkele hefbruggen aanwezig op een betonvloer. Er vindt inpandige opslag plaats
van motorolie en afgewerkte olie in twee bovengrondse 1.500 liter tanks aan de achterzijde van het
pand. Aan de achterzijde van het pand ligt een olie/benzine-afscheider.
Het pand aan de Harselaarseweg is in de huidige situatie in gebruik als opslag, kantoor en kantine. Er
worden geen mogelijk bodembelastende goederen opgeslagen.
In de werkplaats op het midden van het terrein vindt onderhoud en reparatie van vrachtwagens plaats.
In de tijdens de visuele terreininspectie opgemerkte bovengrondse tanks wordt afgewerkte olie,
smeerolie en motorolie opgeslagen. De vatenpallets dienen voor de opslag van jerrycans, vaten en
emmers van oliesoorten en overige vloeistoffen zoals koelvloeistof en ruitenwisservloeistof. Uit
vrachtwagens afgetapte afgewerkte olie wordt tijdelijk in emmers op een stukje tegelvloer bewaard
alvorens het in de bovengrondse opslagtank opgebulkt wordt. Naast de werkplaats bevindt zich een
borstelwasstraat voor vrachtwagens. Het afvalwater van de wasplaats wordt via een olieafscheider
geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel.
Tussen de werkplaats en de opslagruimte aan de Harselaarseweg bevindt zich een tankplaats. Voor de
opslag van dieselolie zijn hier een ondergrondse 30.000 liter tank en een bovengrondse 20.000 liter
tank geïnstalleerd. Er staan twee afleverzuilen op de hoeken van de bebouwing. De bovengrondse tank
is niet voorzien van een lekbak. De verharding ter plaatse van de bovengrondse tank en de
afleverzuilen is zintuiglijk verontreinigd met dieselolie. In het midden van de tankplaats is een straatkolk
aangebracht voor de afvoer van hemelwater.
Het vrieshuis is aan de noordzijde voorzien van laad- en losdokken. In het vrieshuis vindt geen opslag
plaats van mogelijk bodembelastende goederen.
De loods is gedeeltelijk verhuurd aan een busbedrijf en aan een autohandelaar. Ter plaatse van de
autohandel vindt uitsluitend opslag en in- en verkoop van tweedehands auto's plaats. De busremise is
niet ingericht als werkplaats. Er vindt enkel kleinschalig onderhoud aan de bussen plaats, waarvoor een
kleine hoeveelheid vloeistoffen wordt opgeslagen in handelsverpakkingen.
Het onbebouwde deel van het terrein is deels in gebruik als parkeer- en opstelterrein voor de
vrachtwagens van het koeltransportbedrijf, deels als parkeerterrein voor personenauto's van personeel
en deels als buitenopslag voor diverse goederen.
Het terrein bevindt zich op een industrieterrein in een omgeving met voornamelijk bedrijven. Ten oosten
van het terrein loopt de Baron van Nagellstraat. Ten noorden van het terrein loopt de Harselaarseweg.
Ten noorden van het vrieshuis bevindt zich een tankstation (Roordink). Ten zuidoosten van het terrein
bevindt zich een tweede tankstation (Tolboom). Uit voorgaand bodemonderzoek ter plaatse van beide
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tankstations (zie paragraaf 2.3) mag afgeleid worden dat deze geen invloed hebben op de
milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.
Rondom de onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen overige activiteiten plaats die de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk sterk beïnvloeden.
2.2

Historie

In het verleden betrof de onderzoekslocatie agrarisch gebied. Uit de historische atlas van de provincie
Gelderland (periode 1865 - 1925) blijkt dat destijds ter plaatse van de Baron van Nagellstraat en de
Harselaarseweg reeds wegen aanwezig waren. Op de onderzoekslocatie stonden aan de Baron van
Nagellstraat 3 boerderijen. De onderzoekslocatie was voor het overige deel in gebruik als grasland. In
noord-zuid richting over het midden van de onderzoekslocatie liep mogelijk een sloot. Langs de randen
van de onderzoekslocatie liepen vermoedelijk houtwallen.
In de periode 1925 tot en met 1955 zijn bouwvergunningen afgegeven voor het bouwen en verbouwen
van woonhuizen en diverse kippenschuren. De onderzoekslocatie had destijds een agrarisch gebruik.
Omstreeks 1950 is transportbedrijf Kamphuis b.v. op de onderzoekslocatie gevestigd. In 1957 is voor
Kamphuis een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een kantoor en schuur. Dit betreft de
huidige opslagruimte aan de Harselaarseweg. In 1961 is een bouwvergunning afgegeven voor de
verbouw van een koelruimte in deze opslagruimte. Het overige deel van de opslagruimte was in gebruik
als werkplaats/garage. In 1962 is een tweede bouwvergunning aangevraagd voor een verbouwing van
een deel van de garage tot koelruimte.
In 1966 is een bouwvergunning afgegeven voor een douaneruimte. Dit betreft de huidige werkplaats. In
1970 is een bouwvergunning afgegeven voor de verbouw/sloop van een woning tot kantoor. Dit betreft
het voorste deel van het huidige kantoor van Kamphuis. In 1991 is een bouwvergunning afgegeven
voor de aanbouw van het achterste deel van het huidige kantoor van Kamphuis.
In 1976 is een bouwvergunning afgegeven voor een loods. Dit betreft de huidige autohandel. In 1979 is
een bouwvergunning afgegeven voor een loods. Dit betreft de huidige busremise.
In 1986 is een bouwvergunning afgegeven voor het vrieshuis. In 1996 en 1998 zijn bouwvergunningen
afgegeven voor uitbreiding van het vrieshuis (laad- en losperrons).
In 1990 is een bouwvergunning afgegeven voor de sloop en herbouw van het woonhuis aan de Baron
van Nagellstraat 160.
In 1996 is een bouwvergunning afgegeven voor de verbouwing van een kantoor/werkplaats. Dit betreft
het gedeelte van het kantoor van Kamphuis dat door de Haar gehuurd wordt. Op de tekening staan
twee bovengrondse 1.500 liter tanks voor respectievelijk nieuwe olie en afgewerkte olie afgebeeld.
Op de bouwtekeningen worden geen mogelijk bodembelastende activiteiten of omstandigheden
weergegeven.
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In 1977 is een Hinderwetvergunning afgegeven voor Kamphuis. Op de tekening bij de
Hinderwetvergunning staan de volgende ondergrondse tanks afgebeeld: een ondergrondse 6.000 liter
dieseltank onder de huidige opslagruimte (destijds garage voor vorkheftrucks), een ondergrondse
10.000 liter dieseltank onder de tankplaats, een ondergrondse 10.000 liter dieseltank en 6.000 liter
afgewerkte olietank tussen de werkplaats en de wasplaats, een ondergrondse 6.000 liter
huisbrandolietank aan de andere kant van de werkplaats en een ondergrondse 3.000 liter
huisbrandolietank direct zuidelijk van het destijds nog aanwezige woonhuis aan de Harselaarseweg 1.
De douaneruimte is in gebruik als werkplaats met smeerkuil. De huidige opslagruimte is deels in
gebruik als koelruimte en als garage voor vorkheftrucks.
In 1986 is een gewijzigde Hinderwetvergunning afgegeven voor Kamphuis. De vergunning betreft het
vrieshuis. Op de tekening bij de Hinderwetvergunning staan oliekoelers afgebeeld.
In 1998 is een melding in het kader van de Wet milieubeheer gedaan door Touringcarbedrijf van Delen
voor de busremise. In de melding wordt de opslag van antivries in handelsverpakkingen aangegeven.
In 1987 is het bedrijf Alash kunststoffen aangeschreven op het adres Baron van Nagellstraat 152 in het
kader van de Hinderwet. Hiervan zijn geen verdere gegevens teruggevonden. In 1997 is een melding in
het kader van de Wet milieubeheer gedaan door de Haar voor een autowerkplaats op hetzelfde adres.
In 1995 is een melding in het kader van de Wet milieubeheer gedaan door Hofland Onderdelen Shop
voor verkoop van onderdelen voor motorfietsen aan de Baron van Nagellstraat 158. In 1996 is een
melding in het kader van de Wet milieubeheer gedaan door Tech-Line b.v. voor de opslag van
onderdelen voor motorfietsen aan de Baron van Nagellstraat 156-I. Beide bedrijven zaten in het pand
waarin nu de autohandel gevestigd is. Er vond opslag van motorolie plaats in handelsverpakkingen.
In 1993 zijn 4 ondergrondse tanks ter plaatse van de onderzoekslocatie gesaneerd. Het betrof de
ondergrondse 6.000 liter huisbrandolietank aan de westzijde van de werkplaats en het cluster van de
6.000 liter smeerolie, 6.000 liter afgewerkte olie en 10.000 liter dieselolietank ten oosten van de
werkplaats. De tanksaneringen zijn uitgevoerd door Vink Aannemingsmaatschappij b.v. Alle tanks zijn
inwendig gereinigd door Chemclean b.v. De 6.000 liter huisbrandolietank en de 6.000 liter
smeerolietank zijn ontgraven en afgevoerd ter verschroting naar Heuvelman Schroot en Sloopwerken
b.v. te Veenendaal. De 6.000 liter afgewerkte olietank en de 10.000 liter dieselolietank zijn afgevuld met
zand omdat deze te dicht naast de bebouwing lagen om verwijderd te kunnen worden. Uit
aantekeningen van de tanksaneerder blijkt dat bij alle vier de tanks een zeer beperkte hoeveelheid
verontreiniging is aangetroffen en vermoedelijk verwijderd rondom vul- en peilpunt.
Van de ondergrondse 6.000 liter dieseltank onder de huidige opslagruimte, de ondergrondse 10.000
liter dieseltank onder de werkplaats en de ondergrondse 3.000 liter huisbrandolietank naast het
voormalige woonhuis aan de Harselaarseweg 1 is niet bekend of deze tanks in het verleden ooit
gesaneerd zijn. Wellicht zijn deze tanks nog in de bodem aanwezig.
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In de nacht van 24 op 25 april 1997 heeft een calamiteit plaatsgevonden op het parkeerterrein voor
vrachtwagens tussen de werkplaats en het vrieshuis. Bij deze calamiteit is een onbekende hoeveelheid
dieselolie uit de tank van de koelmotor van een oplegger op de verharding gelekt. Op 29 april 1997 is
deze verontreiniging onder milieukundige begeleiding gesaneerd (zie paragraaf 2.3), waarbij alle
verontreiniging is weggenomen.
Eind 2000 heeft bij het afleveren van dieselolie een lekkage plaatsgevonden ter plaatse van de 20.000
liter bovengrondse dieseltank. Hierbij is dieselolie in de bodem gelekt. Op 9 maart 2001 is de
verontreiniging afgeperkt (zie paragraaf 2.3). De ontstane verontreiniging is voor zover bekend nog niet
gesaneerd, omdat deze bij voorkeur tezamen met de bodemverontreiniging onder de tankplaats kan
worden aangepakt.
Voor zover bekend hebben in het verleden geen overige calamiteiten plaatsgevonden op de
onderzoekslocatie.
Op en rondom het terrein hebben in het verleden diverse bodemonderzoeken plaatsgevonden. De
resultaten van deze bodemonderzoeken worden samengevat in paragraaf 2.3.
2.3

Voorgaand bodemonderzoek

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. De
resultaten daarvan worden in deze paragraaf kort samengevat. Eerst wordt ingegaan op voorgaand
onderzoek op de onderzoekslocatie zelf, gevolgd door het voorgaand onderzoek op omliggende
percelen. Bij de interpretatie van de resultaten van voorgaand onderzoek is getoetst aan de huidig
geldende streef- en interventiewaarden voor de bodem uit de Wet bodembescherming (Wbb). Voor een
toetsingstoelichting wordt verwezen naar bijlage A. De boringen van voorgaand bodemonderzoek die
relevant zijn voor de actuele bodemkwaliteit zijn weergegeven op tekening 4.
VOORGAAND BODEMONDERZOEK ONDERZOEKSLOCATIE
INDICATIEF BODEMONDERZOEK 1992
In 1992 is door VIBA milieutechnisch bureau een indicatief bodemonderzoek [7] uitgevoerd ter plaatse
van de ondergrondse 6.000 liter huisbrandolietank ten oosten van de werkplaats en een strook grond
tussen het gebouw waarin destijds Vulcano gevestigd was en de Harselaarseweg. In de grond ter
plaatse van het vulpunt van de ondergrondse 6.000 liter huisbrandolietank is een overschrijding van de
interventiewaarde aan minerale olie aangetroffen. In de grond tussen het pand van Vulcano en de
Harselaarseweg zijn geen aantoonbare verhogingen aan zware metalen, PAK, EOX en cyanide
aangetroffen. Opgemerkt wordt dat de verontreiniging met minerale olie tijdens de tanksanering van de
ondergrondse 6.000 liter huisbrandolietank eveneens is aangetroffen en vermoedelijk samen met het
leidingwerk is verwijderd. De verontreiniging was zeer beperkt van omvang.
VERKENNEND BODEMONDERZOEK 1996
In 1996 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een verkennend bodemonderzoek [8] uitgevoerd
ter plaatse van een uitbreiding van het vrieshuis en de borstelwasplaats. In de bovenlaag ter plaatse
van de borstelwasplaats is een overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie (80 mg/kgds)
7

Actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagellstraat 150-160 te Barneveld [M04-204]

aangetroffen. In de onderlaag van de grond en in het grondwater zijn geen aantoonbare verhogingen
aangetroffen.
In de bovenlaag ter plaatse van de uitbreiding van het vrieshuis zijn overschrijdingen van de
streefwaarde aan PAK en minerale olie en een overschrijding van de interventiewaarde aan zink
aangetroffen. In de onderlaag zijn een overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie en een
overschrijding van het criterium voor nader onderzoek aan zink aangetroffen. In het grondwater zijn
overschrijdingen van de streefwaarde aan chroom en zink (360 µg/l) aangetroffen. De deelmonsters
van de mengmonsters van boven- en onderlaag zijn separaat geanalyseerd op zink. De resultaten
hiervan zijn opgenomen in tabel 1.
Tabel 1: Analyseresultaten separate analyses zink verkennend bodemonderzoek 1996 [8] (mg/kgds)
Boring en bodemtraject (m-mv)

A1 (0,0 - 0,5 m-mv)
A2 (0,0 - 0,5 m-mv)
A3 (0,0 - 0,5 m-mv)
A4 (0,0 - 0,5 m-mv)
A1 (1,5 - 2,0 m-mv)
A2 (1,5 - 2,0 m-mv)
A5 (0,0 - 0,5 m-mv)
A6 (0,0 - 0,5 m-mv)
A7 (0,0 - 0,5 m-mv)
A8 (0,0 - 0,5 m-mv)
*
**
***

Zink

36
2.600
11
45
15
170
360
2.700
33
120

***
*
***
***
*

: geen overschrijding van de streefwaarde 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

In de bovenlaag van de grond uit boring A6 zijn zintuiglijk metaaldeeltjes waargenomen. Op basis van
de resultaten is destijds nader onderzoek aanbevolen. Omdat zink in de bodem een immobiel karakter
heeft mag aan de resultaten van het onderzoek uit 1996 nog enige actualiteitswaarde worden
toegekend.
BODEMONDERZOEK 1996
In 1996 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een verkennend bodemonderzoek [9] uitgevoerd
ter plaatse van het huidige kantoorpand, waar een gedeelte klinkerverharding werd vervangen door
betonverharding. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de bovenlaag van de grond, waarin
overschrijdingen van de streefwaarde aan PAK (2,5 mg/kgds) en minerale olie (40 mg/kgds) zijn
aangetroffen.
EVALUATIE BODEMSANERING CALAMITEIT 1997
Op 29 april 1997 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een bodemsanering van de bovenlaag
van de parkeerplaats milieukundig begeleid. In het evaluatierapport [10] staat vermeld dat ruim 25 ton
verontreinigde grond is afgegraven over een totaaloppervlak van circa 150 m2. Er is ontgraven tot een
einddiepte van 0,2 tot 0,4 meter beneden maaiveld. In het eindmonster van de bodem van de
ontgraving is geen verhoging aan minerale olie aangetroffen.
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NULSITUATIE-ONDERZOEK 1998
In 1998 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een nulsituatie-onderzoek [11] uitgevoerd ter
plaatse van de tankplaats, de olieafscheider van de wasplaats en de verontreiniging met zink ten
noorden van het vrieshuis. De analyseresultaten met betrekking tot zink zijn opgenomen in tabel 2.
Tabel 2: Analyseresultaten zink nulsituatie-onderzoek 1998 [11] (mg/kgds)
Boring en bodemtraject (m-mv)

Zink

A9 (0,0 - 0,5 m-mv)
A10 (0,0 - 0,5 m-mv)
A11 (0,0 - 0,5 m-mv)

210 **
140 *
<20 -

*
**
***

: geen overschrijding van de streefwaarde 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

Op basis van de onderzoeksresultaten is destijds nader onderzoek aanbevolen om de verontreiniging
met zink af te perken.
In peilbuis Pb100 ter plaatse van de olieafscheider van de wasplaats zijn overschrijdingen van de
streefwaarde aan benzeen (6,1 µg/l), naftaleen (0,2 µg/l) en minerale olie (220 µg/l) aangetroffen. In de
vaste bodem zijn geen aantoonbare verhogingen aangetroffen.
Rondom de tankplaats is bodemverontreiniging met minerale olie (dieselolie) aangetroffen. In boring C4
nabij de noordelijke afleverzuil is een overschrijding van de interventiewaarde aan minerale olie
aangetroffen. In het grondwater uit peilbuis Pb200 naast de bovengrondse 20.000 liter dieselolietank
zijn geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en vluchtige aromaten aangetroffen. Op basis
van de onderzoeksresultaten is nader onderzoek aanbevolen.
BASISDOCUMENT 2000
In 2000 is in het kader van de BSB-operatie een basisdocument [12] opgesteld door Verhoeve Miileu
b.v. De informatie uit het basisdocument is geïntegreerd in onderhavig vooronderzoek.
NULSITUATIE/BSB-ONDERZOEK 2001
In 2001 is in het kader van de BSB-operatie een nulsituatie/BSB-onderzoek [13] uitgevoerd door
Geofox. Hierbij is de bodem van een groot deel van het onverdachte terrein onderzocht en zijn enkele
verdachte deellocatie onderzocht. De boringen van het nulsituatie/BSB-onderzoek zijn weergegeven op
tekening 4.
Ter plaatse van de destijds veronderstelde ligging van de voormalige 3.000 liter huisbrandolietank van
het voormalige woonhuis Harselaarseweg 3 zijn 3 boringen en een peilbuis (1) geplaatst. In de vaste
bodem en het grondwater zijn geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en vluchtige aromaten
aangetroffen. Op basis van recente inmeting van de nog aanwezige peilbuis 1 en de ligging van de tank
op de tekening van de Hinderwetvergunning van 1977 is deze peilbuis op meer dan 7 meter afstand
van de voormalige tank geplaatst.
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In de bovenlaag van het onverdachte terreindeel zijn plaatselijk overschrijdingen van de streefwaarde
aan koper, nikkel zink, PAK, EOX en minerale olie aangetroffen. In de onderlaag van het onverdachte
terreindeel zijn geen noemenswaardige verhogingen aangetroffen. In het grondwater zijn plaatselijk
overschrijdingen van de streefwaarde aan chroom, kwik, nikkel en zink aangetroffen.
Uitzondering op het algemene beeld op het onverdachte terreindeel vormt een overschrijding van de
interventiewaarde aan minerale olie (1.300 mg/kgds) in het bodemtraject van 0,6 tot 1,2 m-mv van
boring 55. Deze boring bevindt zich ten zuiden van de werkplaats. Over de mogelijke bron van deze
verontreiniging wordt geen uitspraak gedaan. Het olie-GC chromatogram ontbreekt bij de
analyseresultaten. Er is sprake van een middelzware en zware oliefractie, dat mogelijk geïnterpreteerd
zou kunnen worden als een mengsel van dieselolie en afgewerkte, motor- of smeerolie.
Ter plaatse van de tankplaats is in het bodemtraject van 0,1 tot 0,5 m-mv van boring 21 aan de rand
van de tankplaats een overschrijding van de interventiewaarde aan minerale olie (16.000 mg/kgds)
aangetroffen. De aangetroffen oliesoort betreft dieselolie. In het grondwater uit twee peilbuizen aan de
rand van de tankplaats zijn overschrijdingen van de streefwaarde aan benzeen, xylenen en naftaleen
en overschrijdingen van de interventiewaarde aan minerale olie (Pb21: 2.300 µg/l, Pb200/Pb27: 670
µg/l) aangetroffen.
In de vaste bodem en het grondwater ter plaatse van de borstelwasplaats en werkplaats zijn geen
noemenswaardige verhogingen aangetroffen.
In de vaste bodem ter plaatse van de voormalige 6.000 ondergrondse huisbrandolietank aan de
oostzijde van de werkplaats is een overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie (100 mg/kgds)
aangetroffen. Op grond van de aangetroffen oliefracties (C20 - C40) mag de aanwezigheid van
dieselolie worden uitgesloten. In het grondwater zijn geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie
en vluchtige aromaten aangetroffen.
Op basis van de onderzoeksresultaten werd destijds nader onderzoek ter plaatse van de tankplaats
aanbevolen.
AFPERKEND BODEMONDERZOEK 2001
In 2001 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een afperkend bodemonderzoek [14] uitgevoerd
ter plaatse van het vulpunt van de bovengrondse 20.000 liter dieseltank. Aanleiding vormde de
calamiteit eind 2000 waarbij dieselolie gelekt is. In de kern van de verontreiniging is een overschrijding
van het criterium voor nader onderzoek aan minerale olie (880 mg/kgds) aangetroffen. De
verontreiniging is horizontaal en verticaal afgeperkt en heeft een omvang van circa 5 m3 bodemvolume.
De geschatte streefwaardecontour is weergegeven op tekening 1.
NADER BODEMONDERZOEK 2002
In 2002 is door Geofox een nader bodemonderzoek [15] uitgevoerd ter plaatse van de tankplaats en
boring 5 zuidelijk van de werkplaats. De boringen en peilbuizen zijn weergegeven op tekeningen 1 en 2.
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Ter plaatse van de tankplaats zijn twee deels in elkaar overgelopen verontreinigingskernen met
dieselolie aangetroffen. Naar schatting is circa 160 m3 vaste bodem verontreinigd met minerale olie tot
boven de interventiewaarde. De omvang van de grondwaterverontreiniging tot boven de
interventiewaarde wordt geschat op 125 m3 bodemvolume. Er is sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming (Wbb). Uit de urgentiebepaling blijkt dat
er geen sprake is van actuele risico’s voor de mens, ecosystemen of verspreiding. De sanering van het
geval van ernstige bodemverontreiniging is niet urgent.
Rondom boring 55 zijn geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie meer aangetroffen. De
verontreinigingskern wordt gezien als een geval van niet-ernstige verontreiniging waarvoor geen
saneringsnoodzaak geldt in de zin van de Wet bodembescherming.
VOORGAAND BODEMONDERZOEK OMGEVING ONDERZOEKSLOCATIE
INDICATIEF BODEMONDERZOEK HARSELAARSEWEG 16 1993
In 1993 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een indicatief grond- en grondwateronderzoek [16]
uitgevoerd op het terrein van garagebedrijf Roordink. Dit terrein bevindt zich direct noordelijk van de
onderzoekslocatie aan de overzijde van de Harselaarseweg. In de vaste bodem en in het grondwater
zijn geen noemenswaardige verhogingen aangetroffen.
VERKENNEND BODEMONDERZOEK BARON VAN NAGELLSTRAAT 106/107 1994
In 1994 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een verkennend bodemonderzoek [17] uitgevoerd
op de Harselaarseweg 106/107. Dit terrein bevindt zich direct oostelijk van de onderzoekslocatie aan
de overzijde van de Baron van Nagellstraat. In de bovenlaag van de grond zijn overschrijdingen van de
streefwaarde aan zink, PAK en minerale olie (humuszuren) aangetroffen. In de onderlaag van de grond
is een overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie (humuszuren) aangetroffen. In het
grondwater zijn overschrijdingen van de streefwaarde aan chroom, koper en zink aangetroffen.
VERKENNEND BODEMONDERZOEK HARSELAARSEWEG 2 1997
In 1997 is door Mourik Groot-Ammers b.v. een verkennend bodemonderzoek [18] uitgevoerd op de
Harselaarseweg 2. Dit terrein bevindt zich noordelijk van de noordpunt van de onderzoekslocatie, aan
de overzijde van de Harselaarseweg op de hoek met de Baron van Nagellstraat. In de bovenlaag van
de grond is een overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie aangetroffen. In de onderlaag van
de grond en in het grondwater zijn geen noemenswaardige verhogingen aangetroffen.
VERKENNEND BODEMONDERZOEK BARON VAN NAGELLSTRAAT 146 1998
In 1998 is door Kattenbroek Van de Streek een verkennend bodemonderzoek [19] uitgevoerd op de
Baron van Nagellstraat 146. Dit terrein bevindt zich direct noordelijk van de Harselaarseweg 2. In de
bovenlaag van de grond zijn lichte verhogingen aan EOX aangetroffen. In de onderlaag van de grond
zijn geen noemenswaardige verhogingen aangetroffen. In het grondwater zijn overschrijdingen van de
streefwaarde aan chroom en nikkel aangetroffen.
VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOEK ENERGIEWEG/BARON VAN NAGELLSTRAAT 1999
In 1999 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een verkennend bodemonderzoek [20] uitgevoerd
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op de hoek van de Energieweg en de Baron van Nagellstraat. Dit terrein bevindt zich oostelijk van de
noordpunt van de onderzoekslocatie aan de overzijde van de Baron van Nagellstraat. In de bovenlaag
van de grond is een overschrijding van de streefwaarde aan zink aangetroffen. In de onderlaag zijn
geen noemenswaardige verhogingen aangetroffen. In het grondwater zijn een overschrijding van de
streefwaarde aan chroom en een overschrijding van het criterium voor nader onderzoek aan nikkel
aangetroffen.
Uit de resultaten van het voorgaand bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er sprake is van
drie verontreinigingkernen met minerale olie (tankplaats, bovengrondse 20.000 liter dieseltank en
zuidelijk van werkplaats) en een verontreinigingskern met zink op de onderzoekslocatie.
Wat betreft de algemene bodemkwaliteit van het onverdachte terreindeel kunnen in de bovenlaag van
de grond overschrijdingen van de streefwaarde aan zink, PAK, EOX en minerale olie voorkomen. In de
onderlaag van de grond kunnen overschrijdingen van de streefwaarde aan minerale olie voorkomen. In
het grondwater kunnen overschrijdingen van de streefwaarde aan chroom, koper, nikkel en zink
voorkomen.
2.4

Toekomstig gebruik

De gemeente Barneveld heeft het voornemen om de onderzoekslocatie aan te kopen en te ontwikkelen
tot een transferium.
2.5

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 [6] en in het navolgende
samengevat:
De onderzoekslocatie ligt globaal op 11 m +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 16 meter. De transmissiviteit
van het eerste watervoerend pakket bedraagt minder dan 100 m2/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 scheidende laag heeft een dikte van circa 15 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 fluvioglaciale 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 700 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. De
stromingssnelheid van het freatisch grondwater kan op basis van de transmissiviteit en het verhang van
het eerste watervoerend pakket worden ingeschat op circa 6 m/jaar.
2.6

Hypothese

Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie opgedeeld in 11 deellocaties.
DEELLOCATIE A: VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
Voor deellocatie A is in 2002 reeds vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige
verontreiniging met minerale olie (dieselolie). De bodemkwaliteit zal hier worden geactualiseerd.
DEELLOCATIE B: VERONTREINIGINGSKERN OLIE ZUIDELIJK VAN WERKPLAATS
Voor deellocatie B is in 2002 reeds vastgesteld dat er sprake is van bodemverontreiniging met minerale
olie van beperkte omvang. De bodemkwaliteit zal hier worden geactualiseerd.
DEELLOCATIE C: VERONTREINIGINGSKERN ZINK NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
Voor deellocatie C is in 1998 reeds vastgesteld dat er sprake is van bodemverontreiniging met zink. De
omvang is nog niet vastgesteld tijdens nader onderzoek. De omvang, ernst en urgentie van deze
verontreiniging zal worden bepaald.
DEELLOCATIE D: BOVENGRONDSE 20.000 LITER DIESELOLIETANK
Voor deellocatie D is reeds vastgesteld dat er sprake is van bodemverontreiniging met minerale olie
(dieselolie) als gevolg van de calamiteit in eind 2000. De bodemkwaliteit zal hier worden
geactualiseerd.
DEELLOCATIE E: ONDERGRONDSE 30.000 LITER DIESELOLIETANK
Voor deellocatie E geldt vooralsnog de hypothese ‘verdachte locatie met één of meerdere
ondergrondse opslagtank(s)’.
DEELLOCATIE F: BORSTELWASPLAATS
Voor deellocatie F geldt de hypothese 'verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een
duidelijke verontreinigingskern'.
DEELLOCATIE G: OLIEAFSCHEIDER WASPLAATS
Voor deellocatie G geldt de hypothese 'verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een
duidelijke verontreinigingskern'.
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DEELLOCATIE H: VOORMALIGE WOONHUIZEN
Voor de voormalige woonhuizen aan de Harselaarseweg 7, de Baron van Nagellstraat 150 en 152 en
de Baron van Nagellstraat 156 geldt de hypothese 'onverdachte locatie'.
DEELLOCATIE I: VOORMALIG ONDERGRONDS TANKCLUSTER
Voor deellocatie I geldt de hypothese hypothese ‘verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse
opslagtank(s)’.
DEELLOCATIE J: BOVENGRONDSE OLIEOPSLAG WERKPLAATS
Voor deellocatie J geldt de hypothese 'verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een
duidelijke verontreinigingskern'.
DEELLOCATIE K: SMEERKUIL WERKPLAATS
Voor deellocatie K geldt de hypothese 'verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een
duidelijke verontreinigingskern'.
DEELLOCATIE L: AUTOWERKPLAATS
Voor deellocatie L geldt de hypothese ‘verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een
duidelijke verontreinigingskern’.
DEELLOCATIE M: VOORMALIGE ONDERGRONDSE 3.000 LITER HUISBRANDOLIETANK
Voor deellocatie M geldt de hypothese hypothese ‘verdachte locatie met één of meerdere
ondergrondse opslagtank(s)’.

14

Actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagellstraat 150-160 te Barneveld [M04-204]

3

OPZET EN UITVOERING VAN HET ACTUALISATIE-ONDERZOEK

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

Onderzoeksstrategie

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie zijn de NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek) [2], de resultaten van voorgaand bodemonderzoek en de Richtlijn voor nader
onderzoek deel 1 [4] als richtlijn gehanteerd. De onderzoeksstrategie wordt in het navolgende per
deellocatie toegelicht.
Het actualisatie onderzoek richt zich op nog niet onderzochte terreindelen, actualisatie van reeds
onderzochte verdachte locaties, actualisatie van reeds vastgestelde verontreinigingen en nader
onderzoek ter plaatse van nog niet afgeperkte verontreinigingen. Onderzoek ter plaatse van in 2001
reeds afdoende onderzocht onverdacht terrein is niet meegenomen omdat op basis van het
vooronderzoek niet verwacht wordt dat deze resultaten hun actualiteitswaarde hebben verloren.
DEELLOCATIE A: VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
Er is uitgegaan van een kleinschalig continu geval van verontreiniging met een oppervlakte van 100 tot
500 m2. De peilbuizen van het voorgaand onderzoek van Geofox zijn niet meer teruggevonden. Op
strategische plaatsen zijn boringen in, naast en buiten de tankplaats verricht en zijn horizontaal
afperkende peilbuizen herplaatst. De boorposities zijn gebaseerd op de resultaten van het voorgaand
bodemonderzoek. Het chemisch onderzoek heeft zich gericht op minerale olie in de vaste bodem en
minerale olie en vluchtige aromaten in het grondwater.
DEELLOCATIE B: VERONTREINIGINGSKERN OLIE ZUIDELIJK VAN WERKPLAATS
Er is uitgegaan van een kleinschalig continu geval van verontreiniging met een oppervlakte van 25 tot
100 m2. De peilbuis van het voorgaand onderzoek van Geofox is niet meer teruggevonden. De ligging
van de verontreinigingskern is op basis van het tekenmateriaal van Geofox ingemeten. Hieruit bleek dat
de verontreinigingskern die door Geofox is aangetroffen zich vermoedelijk ter plaatse van een verzakte
goot voor hemelwaterafvoer bevond. Op strategische plaatsen zijn boringen langs en buiten het
goottraject verricht en is een peilbuis geplaatst in de vermoedelijke verontreinigingskern. Het chemisch
onderzoek heeft zich gericht op minerale olie in de vaste bodem en minerale olie en vluchtige aromaten
in het grondwater.
DEELLOCATIE C: VERONTREINIGINGSKERNEN ZINK EN OLIE NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
Er is uitgegaan van een kleinschalig continu geval van verontreiniging met een oppervlakte van 100 tot
500 m2. Om de omvang en eventuele ernst van de verontreiniging met zink te bepalen zijn in een raster
van 7,5 bij 7,5 meter grondboringen verricht. Er heeft analyse op zink van individuele grondmonsters
plaatsgevonden. Voor de verticale afperking zijn mengmonsters van de ondergrond geanalyseerd. Er is
een peilbuis geplaatst in de vermoedelijke verontreinigingskern om eventuele uitloging naar het
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grondwater vast te kunnen stellen. Het onderzoek is in enkele fasen uitgevoerd. Het chemisch
onderzoek heeft zich gericht op het voorkomen van zink.
Tijdens de afperking van de zinkverontreiniging werden zintuiglijk bij enkele boringen oliesporen
waargenomen. Naar aanleiding van deze oliesporen heeft aanvullende analyse op minerale olie
plaatsgevonden, waaruit bleek dat er sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde. Om de
omvang en eventuele ernst van de verontreiniging met olie te bepalen zijn grondmonsters uit het raster
van 7,5 bij 7,5 meter van de afperkende boringen van de zinkverontreiniging aanvullend geanalyseerd
op minerale olie. Daarnaast zijn een snijdende peilbuis in de kern van de verontreiniging, een verticale
peilbuis en horizontaal afperkende peilbuizen geplaatst in een raster van circa 20 bij 20 meter.
DEELLOCATIE D: BOVENGRONDSE 20.000 LITER DIESELOLIETANK
Er is uitgegaan van een kleinschalig continu geval van verontreiniging met een oppervlakte van minder
dan 5 m2. Gezien de recentelijk in 2001 verrichte afperking is het onderzoek beperkt tot het
herbemonsteren van de bestaande peilbuis. Het chemisch onderzoek heeft zich gericht op minerale olie
en vluchtige aromaten in het grondwater.
DEELLOCATIE E: ONDERGRONDSE 30.000 LITER DIESELOLIETANK
Voor deellocatie E geldt vooralsnog de hypothese ‘verdachte locatie met één of meerdere
ondergrondse opslagtank(s)’. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksstrategie
VEP-BO (Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse
opslagtank(s)) uit bijlage B.4 van de NEN 5740. Omdat de kwaliteit van de vaste bodem reeds
onderzocht is, heeft het onderzoek zich beperkt tot het bijplaatsen van een stroomafwaartse peilbuis
met snijdende filterstelling. Het chemisch onderzoek heeft zich gericht op minerale olie en vluchtige
aromaten in het grondwater.
DEELLOCATIE F: BORSTELWASPLAATS
Voor deellocatie F geldt vooralsnog de hypothese ‘verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig
de onderzoeksstrategie VEP (Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern) uit bijlage B.3 van de NEN 5740. Omdat de
kwaliteit van de vaste bodem reeds onderzocht is, heeft het onderzoek zich beperkt tot het
herbemonsteren van de bestaande stroomafwaartse peilbuis. Het chemisch onderzoek heeft zich
gericht op minerale olie en vluchtige aromaten in het grondwater.
DEELLOCATIE G: OLIEAFSCHEIDER WASPLAATS
Voor deellocatie F geldt vooralsnog de hypothese ‘verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig
de onderzoeksstrategie VEP (Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern) uit bijlage B.3 van de NEN 5740. Omdat de
kwaliteit van de vaste bodem reeds onderzocht is, heeft het onderzoek zich beperkt tot het
herbemonsteren van de bestaande stroomafwaartse peilbuis. Het chemisch onderzoek heeft zich
gericht op minerale olie en vluchtige aromaten in het grondwater.
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DEELLOCATIE H: VOORMALIGE WOONHUIZEN
Voor deellocatie H geldt vooralsnog de hypothese ‘onverdachte locatie’. Deellocatie H is onderverdeeld
in drie deelpercelen: Harselaarseweg 7, Harselaarseweg 1 en Baron van Nagellstraat 150 en 152 en
Baron van Nagelstraat 156. Het onderzoek is op ieder van de drie deelpercelen uitgevoerd volgens de
onderzoeksstrategie ONV (Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie) uit bijlage B.1 van de
NEN 5740. Het chemisch onderzoek van de vaste bodem en het grondwater heeft zich gericht op het
voorkomen van een groep ‘kansrijke’ verontreinigingen.
DEELLOCATIE I: VOORMALIG ONDERGRONDS TANKCLUSTER
Voor deellocatie I geldt vooralsnog de hypothese ‘verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse
opslagtank(s)’. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksstrategie VEP-BO
(Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse opslagtank(s)) uit
bijlage B.4 van de NEN 5740. Het chemisch onderzoek heeft zich gericht op minerale olie in de vaste
bodem en minerale olie en vluchtige aromaten in het grondwater.
DEELLOCATIE J: BOVENGRONDSE OLIEOPSLAG WERKPLAATS
Voor deellocatie J geldt vooralsnog de hypothese ‘verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig
de onderzoeksstrategie VEP (Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern) uit bijlage B.3 van de NEN 5740. Het
chemisch onderzoek heeft zich gericht op minerale olie in de vaste bodem en minerale olie en vluchtige
aromaten in het grondwater.
DEELLOCATIE K: SMEERKUIL WERKPLAATS
Voor deellocatie K geldt vooralsnog de hypothese ‘verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig
de onderzoeksstrategie VEP (Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern) uit bijlage B.3 van de NEN 5740. Het
chemisch onderzoek heeft zich gericht op minerale olie in de vaste bodem en minerale olie en vluchtige
aromaten in het grondwater. Voor de bemonstering van het grondwater is gebruik gemaakt van de
aanwezige peilbuis ter plaatse van deellocatie J.
DEELLOCATIE L: AUTOWERKPLAATS
Voor deellocatie L geldt vooralsnog de hypothese ‘verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig
de onderzoeksstrategie VEP (Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern) uit bijlage B.3 van de NEN 5740. Het
chemisch onderzoek heeft zich gericht op minerale olie in de vaste bodem en minerale olie en vluchtige
aromaten in het grondwater. De peilbuis is direct stroomafwaarts van de olie/benzine-afscheider en de
twee bovengrondse opslagtanks geplaatst. De overige boringen zijn uitpandig, direct naast de gevel
geplaatst.
DEELLOCATIE M: VOORMALIGE ONDERGRONDSE 3.000 LITER HUISBRANDOLIETANK
Voor deellocatie M geldt vooralsnog de hypothese ‘verdachte locatie met één of meerdere
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ondergrondse opslagtank(s)’. Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksstrategie
VEP-BO (Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse
opslagtank(s)) uit bijlage B.4 van de NEN 5740. Het chemisch onderzoek heeft zich gericht op minerale
olie in de vaste bodem en minerale olie en vluchtige aromaten in het grondwater.
3.2

Veldwerkprogramma

De boringen en bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 5741, De NEN
5104, de NEN 5742 t/m 5745, de NEN 5766, de NEN 5861 en de NEN-EN-ISO 5667-3. Het veldwerk is
uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. op 8, 9, 20 en 27 september, 6, 13 en 21 oktober
en 24 november 2004 en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:
DEELLOCATIE A: VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
In totaal zijn in en rondom de tankplaats 10 boringen verricht tot 0,5 meter beneden de
grondwaterspiegel. Monstername van de vaste bodem heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke
waarnemingen. Van deze boringen zijn er 6 op strategische plaatsen verwerkt tot peilbuizen.
DEELLOCATIE B: VERONTREINIGINGSKERN OLIE ZUIDELIJK VAN WERKPLAATS
In de vermoedelijke verontreinigingskern is een boring met peilbuis geplaatst. Rondom de
vermoedelijke verontreinigingskern zijn op strategische plaatsen in totaal 4 boringen geplaatst.
Monstername van de vaste bodem heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen.
DEELLOCATIE C: VERONTREINIGINGSKERNEN ZINK EN OLIE NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
In enkele fasen zijn in totaal 34 boringen verricht tot een diepte van circa 2,0 m-mv, waarbij een raster
van circa 7,5 bij 7,5 meter is aangehouden. Monstername van de vaste bodem heeft plaatsgevonden
op basis van de zintuiglijk waargenomen bodemopbouw. Alle deelmonsters van de verdachte
bovenlaag zijn separaat op zink geanalyseerd, omdat er geen duidelijk verband bleek tussen de
zintuiglijke waarnemingen van bodemvreemde materialen en de gemeten gehalten in het laboratorium.
De verticale afperking heeft plaatsgevonden door analyse van 3 mengmonsters van de onderlaag van
de vaste bodem. In de vermoedelijke verontreinigingskern is een peilbuis geplaatst voor de bepaling
van eventuele uitloging van zink.
Naar aanleiding van het zintuiglijk waarnemen van olie in de grond uit één van de horizontaal
afperkende boringen hebben aanvullende analyses plaatsgevonden. Reeds genomen grondmonsters
voor de afperking van de verontreiniging met zink zijn aanvullend op minerale olie geanalyseerd om de
streefwaardecontour in kaart te brengen. Voor de afperking van het grondwater zijn een verticaal
afperkende peilbuis en horizontaal afperkende peilbuizen bijgeplaatst.
DEELLOCATIE D: BOVENGRONDSE 20.000 LITER DIESELOLIETANK
De bestaande peilbuis Pb200 is na grondig afpompen herbemonsterd.
DEELLOCATIE E: ONDERGRONDSE 30.000 LITER DIESELOLIETANK
Stroomafwaarts van de ondergrondse 30.000 liter dieselolietank is een peilbuis bijgeplaatst met een
snijdende filterstelling.
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DEELLOCATIE F: BORSTELWASPLAATS
De bestaande peilbuis Pb101 is na grondig afpompen herbemonsterd.
DEELLOCATIE G: OLIEAFSCHEIDER WASPLAATS
De bestaande peilbuis Pb100 is na grondig afpompen herbemonsterd.
DEELLOCATIE H: VOORMALIGE WOONHUIZEN
Systematisch verdeeld over het perceel van het voormalige woonhuis aan de Harselaarseweg 7 zijn 4
boringen verricht tot een diepte van 0,5 m-mv. Van deze boringen zijn er 2 doorgezet tot 2,0 m-mv. Er
is een boring op een strategische plaats verwerkt tot een peilbuis. Van de vrijgekomen grond zijn per
bodemtraject van 0,5 meter grondmonsters genomen.
Systematisch verdeeld over het perceel van de voormalige woonhuizen aan de Harselaarseweg 1 en
Baron van Nagellstraat 150 en 152 zijn 6 boringen verricht tot een diepte van 0,5 m-mv. Van deze
boringen zijn er 2 doorgezet tot 2,0 m-mv. Er is een boring op een strategische plaats verwerkt tot een
peilbuis. Van de vrijgekomen grond zijn per bodemtraject van 0,5 meter grondmonsters genomen.
Systematisch verdeeld over het perceel van het voormalige woonhuis aan de Baron van Nagellstraat
156 zijn 4 boringen verricht tot een diepte van 0,5 m-mv. Van deze boringen zijn er 2 doorgezet tot 2,0
m-mv. Er is een boring op een strategische plaats verwerkt tot een peilbuis. Van de vrijgekomen grond
zijn per bodemtraject van 0,5 meter grondmonsters genomen.
DEELLOCATIE I: VOORMALIG ONDERGRONDS TANKCLUSTER
In de tankbedden van het voormalig ondergronds tankcluster zijn 5 boringen verricht tot 0,5 meter
beneden de geschatte onderzijde van de voormalige tanks. Van deze boringen is een boring op een
strategische plaats verwerkt tot een peilbuis met een snijdende filterstelling. Monstername van de vaste
bodem heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen. Bij de afwezigheid van zintuiglijk
waarneembare verontreiniging is de bodemlaag van 0,5 meter onder de tankinstallatie als verdachte
laag aangemerkt.
DEELLOCATIE J: BOVENGRONDSE OLIEOPSLAG WERKPLAATS
Op strategische plaatsen zijn 3 boringen verricht tot een diepte van 2,0 m-mv. Voor de bemonstering
van het grondwater is de bestaande peilbuis Pb33 na grondig afpompen bemonsterd. Monstername
van de vaste bodem heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen. Bij de afwezigheid
van zintuiglijk waarneembare verontreiniging is de bodemlaag van 0,5 meter onder de betonvloer als
verdachte laag aangemerkt.
DEELLOCATIE K: SMEERKUIL WERKPLAATS
Op strategische plaatsen zijn 3 boringen verricht tot een diepte van 2,0 m-mv. Voor de bemonstering
van het grondwater is de bestaande peilbuis Pb33 na grondig afpompen bemonsterd. Monstername
van de vaste bodem heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen. Bij de afwezigheid
van zintuiglijk waarneembare verontreiniging is de bodemlaag van 0,5 meter onder de onderzijde van
de smeerkuil als verdachte laag aangemerkt.
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DEELLOCATIE L: AUTOWERKPLAATS
Uitpandig, direct naast de gevel, zijn 4 boringen verricht tot een diepte van 2,0 m-mv. Voor de
bemonstering van het grondwater is de boring direct stroomafwaarts van de olie/benzine-afscheider en
de twee bovengrondse olietanks afgewerkt tot een peilbuis met een snijdende filterstelling. Bij de
afwezigheid van zintuiglijk waarneembare verontreiniging is de bodemlaag van 1,0 tot 1,5 m-mv als
verdachte laag aangemerkt.
DEELLOCATIE M: VOORMALIGE ONDERGRONDSE 3.000 LITER HUISBRANDOLIETANK
Op basis de tekening van de Hinderwetvergunning van 1977 zijn 2 boringen verricht ter plaatse van de
voormalige ondergrondse 3.000 liter huisbrandolietank. Van deze boringen is er 1 verwerkt tot een
peilbuis met een snijdende filterstelling. Bij de afwezigheid van zintuiglijk waarneembare verontreiniging
is de bodemlaag van 1,0 tot 1,5 m-mv als verdachte laag aangemerkt.
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.
Nieuw geplaatste peilbuizen zijn na een voor zandige gronden geldende minimale rusttijd van een week
bemonsterd.
In het veld zijn geen mengmonsters samengesteld. Alle grond- en grondwatermonsters zijn individueel
verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de geldende richtlijnen geconserveerd.
3.3

Laboratoriumonderzoek

De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het STERLAB
geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Hoogvliet. In tabel 3 wordt een overzicht
gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses.
Tabel 3: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses
Nr.

1

Omschrijving

Matrix

Boring(en)/
peilbuis

Diepte (m-mv) Analyse(s)

DEELLOCATIE A: VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
1
deelmonster onderlaag
grond
A1
2
mengmonster onderlaag
grond
A2, A3 & A8
3
deelmonster onderlaag
grond
A4
4
mengmonster onderlaag
grond
A5, A9 & A10
5
deelmonster onderlaag
grond
A6
6
deelmonster onderlaag
grond
A7
96
peilbuis
grondwater Pb207
97
peilbuis
grondwater Pb208
98
peilbuis
grondwater Pb210
99
peilbuis
grondwater Pb211
100 peilbuis
grondwater Pb212
102 peilbuis
grondwater Pb213
vervolg tabel 3 op volgende pagina
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1,5 - 2,0
1,7 - 2,0
1,7 - 2,2
1,7 - 2,2
1,8 - 2,2
1,5 - 2,0
2,2 - 3,2
2,2 - 3,2
1,4 - 2,4
2,2 - 3,2
2,2 - 3,2
2,2 - 3,2

minerale olie, humus
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
2
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
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vervolg tabel 3
Nr.

1

Omschrijving

Matrix

Boring(en)/
peilbuis

Diepte (m-mv) Analyse(s)

DEELLOCATIE B: VERONTREINIGINGSKERN OLIE ZUIDELIJK VAN WERKPLAATS
7
mengmonster onderlaag
grond
B1 & B2
1,5 - 2,0
8
mengmonster onderlaag
grond
B3 & B4
1,5 - 2,0
102 peilbuis
grondwater Pb209
1,5 - 2,5
DEELLOCATIE C: VERONTREINIGINGSKERNEN ZINK EN OLIE NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
9
mengmonster bovenlaag grond
C1, C4, C6, C8 0,0 - 0,2/0,5
t/m C10 & C12
t/m C14
10
deelmonster bovenlaag
grond
C1
0,5 - 1,0
11
deelmonster bovenlaag
grond
C2
0,0 - 0,5
12
deelmonster bovenlaag
grond
C3
0,0 - 0,5
13
deelmonster bovenlaag
grond
C4
0,3 - 0,8
14
deelmonster bovenlaag
grond
C5
0,0 - 0,5
15
deelmonster bovenlaag
grond
C6
0,5 - 1,0
16
deelmonster bovenlaag
grond
C7
0,0 - 0,5
17
deelmonster bovenlaag
grond
C8
0,3 - 0,8
18
deelmonster bovenlaag
grond
C9
0,2 - 0,7
19
deelmonster bovenlaag
grond
C10
0,2 - 0,7
20
deelmonster bovenlaag
grond
C11
0,0 - 0,5
21
deelmonster bovenlaag
grond
C12
0,2 - 0,7
22
deelmonster bovenlaag
grond
C13
0,2 - 0,7
23
deelmonster bovenlaag
grond
C14
0,2 - 0,7
24
deelmonster bovenlaag
grond
C15
0,0 - 0,5
25
mengmonster onderlaag
grond
C1, C2, C7,
circa 0,5 - 1,5
C12 & C15
26
mengmonster onderlaag
grond
C3, C8, C9,
circa 0,5 - 1,3
C13 & C13
27
mengmonster onderlaag
grond
C4 t/m C6 &
circa 0,5 - 1,5
C10
28
deelmonster bovenlaag
grond
C1
0,0 - 0,5
29
deelmonster bovenlaag
grond
C4
0,0 - 0,3
30
deelmonster bovenlaag
grond
C6
0,0 - 0,5
31
deelmonster bovenlaag
grond
C8
0,0 - 0,3
32
deelmonster bovenlaag
grond
C9
0,0 - 0,2
33
deelmonster bovenlaag
grond
C10
0,0 - 0,2
34
deelmonster bovenlaag
grond
C12
0,0 - 0,2
35
deelmonster bovenlaag
grond
C13
0,0 - 0,2
36
deelmonster bovenlaag
grond
C14
0,0 - 0,2
37
deelmonster bovenlaag
grond
C16
0,0 - 0,7
38
deelmonster bovenlaag
grond
C17
0,0 - 0,6
39
deelmonster bovenlaag
grond
C18
0,0 - 0,5
40
deelmonster bovenlaag
grond
C19
0,0 - 0,5
41
deelmonster bovenlaag
grond
C20
0,0 - 0,5
42
deelmonster bovenlaag
grond
C21
0,0 - 0,6
43
deelmonster bovenlaag
grond
C22
0,0 - 0,5
44
deelmonster bovenlaag
grond
C23
0,0 - 0,6
45
deelmonster bovenlaag
grond
C24
0,0 - 0,5
46
deelmonster bovenlaag
grond
C25
0,0 - 0,5
47
deelmonster bovenlaag
grond
C26
0,5 - 0,9
48
deelmonster bovenlaag
grond
C27
0,0 - 0,5
49
deelmonster bovenlaag
grond
C28
0,2 - 0,6
50
deelmonster bovenlaag
grond
C29
0,0 - 0,5
51
deelmonster bovenlaag
grond
C30
0,0 - 0,5
52
deelmonster bovenlaag
grond
C31
0,0 - 0,5
53
deelmonster bovenlaag
grond
C32
0,0 - 0,5
54
deelmonster bovenlaag
grond
C33
0,0 - 0,5
55
deelmonster bovenlaag
grond
C20
0,3 - 0,5
vervolg tabel 3 op volgende pagina
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minerale olie
minerale olie
minerale olie, vluchtige aromaten

zink, humus, lutum

zink
zink
zink
zink
zink, humus, lutum
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink, humus, lutum
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
zink
minerale olie
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vervolg tabel 3
1

Omschrijving

Matrix

Boring(en)/
peilbuis

Diepte (m-mv) Analyse(s)

deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster onderlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster bovenlaag
deelmonster onderlaag
deelmonster onderlaag
peilbuis
peilbuis
peilbuis
peilbuis
peilbuis
peilbuis
peilbuis

grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grondwater
grondwater
grondwater
grondwater
grondwater
grondwater
grondwater

C14
C15
C19
C21
C20a
C30
C31
C20a
C32
C33
C9
C10
C11
C13
C18
C29
C4
C5
C6
C7
C8
C12
C17
C28
C20b
C20b
Pb201
Pb214
Pb201
Pb215
Pb216
Pb217
Pb218

0,2 - 0,7
0,0 - 0,5
0,2 - 0,5
0,2 - 0,6
0,3 - 0,5
0,0 - 0,5
0,0 - 0,5
2,0 - 2,5
0,2 - 0,7
0,15 - 0,5
0,2 - 0,7
0,2 - 0,7
0,0 - 0,5
0,2 - 0,7
0,15 - 0,5
0,0 - 0,5
0,3 - 0,8
0,0 - 0,5
0,5 - 1,0
0,0 - 0,5
0,3 - 0,8
0,2 - 0,7
0,4 - 0,6
0,2 - 0,6
2,5 - 3,0
2,3 - 2,5
2,0 - 3,0
1,0 - 2,0
2,0 - 3,0
2,0 - 3,0
2,0 - 3,0
2,0 - 3,0
3,0 - 4,0

minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie, humus
minerale olie, humus
zink
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten
minerale olie, vluchtige aromaten

DEELLOCATIE D: BOVENGRONDSE 20.000 LITER DIESELOLIETANK
110 peilbuis
grondwater Pb200

1,5 - 2,5

minerale olie, vluchtige aromaten

DEELLOCATIE E: ONDERGRONDSE 30.000 LITER DIESELOLIETANK
111 peilbuis
grondwater Pb202

0,8 - 2,8

minerale olie, vluchtige aromaten

DEELLOCATIE F: BORSTELWASPLAATS
112 peilbuis
grondwater

Pb101

1,0 - 3,0

minerale olie, vluchtige aromaten

DEELLOCATIE G: OLIEAFSCHEIDER WASPLAATS
113 peilbuis
grondwater

Pb100

1,5 - 2,5

minerale olie, vluchtige aromaten

H1 t/m H4
H1 & H2
H5 t/m H10
H7 & H8
H11 t/m H14
H12 & H14
Pb203
Pb204
Pb205
Pb205

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

NEN-pakket grond , humus, lutum
NEN-pakket grond, humus, lutum
NEN-pakket grond, humus, lutum
NEN-pakket grond, humus, lutum
NEN-pakket grond, humus, lutum
NEN-pakket grond, humus, lutum
4
NEN-pakket grondwater
NEN-pakket grondwater
NEN-pakket grondwater
arseen, redoxpotentiaal

Nr.

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
103
104
105
106
107
108
109

DEELLOCATIE H: VOORMALIGE WOONHUIZEN
82
mengmonster bovenlaag grond
83
mengmonster onderlaag
grond
84
mengmonster bovenlaag grond
85
mengmonster onderlaag
grond
86
mengmonster bovenlaag grond
87
mengmonster onderlaag
grond
114 peilbuis
grondwater
115 peilbuis
grondwater
116 peilbuis
grondwater
117 peilbuis
grondwater
vervolg tabel 3 op volgende pagina
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vervolg tabel 3
Nr.

1

Omschrijving

Matrix

Boring(en)/
peilbuis

Diepte (m-mv) Analyse(s)

DEELLOCATIE I: VOORMALIG ONDERGRONDS TANKCLUSTER
88
deelmonster onderlaag
grond
I3
89
mengmonster onderlaag
grond
I1 & I2
90
mengmonster onderlaag
grond
I3 t/m I5
118 peilbuis
grondwater Pb206

0,5 - 1,0
circa 2,0 - 2,8
circa 2,2 - 2,8
1,0 - 3,0

minerale olie
minerale olie
minerale olie
minerale olie, vluchtige aromaten

DEELLOCATIE J: BOVENGRONDSE OLIEOPSLAG WERKPLAATS
91
mengmonster bovenlaag grond
J1 & J2
92
deelmonster bovenlaag
grond
J3
119 peilbuis
grondwater Pb33

circa 0,2 - 0,5
0,1 - 0,5
1,6 - 2,6

minerale olie
minerale olie
minerale olie, vluchtige aromaten

DEELLOCATIE K: SMEERKUIL WERKPLAATS
93
mengmonster onderlaag
grond
119 peilbuis
grondwater

K1 t/m K3
Pb33

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

minerale olie
minerale olie, vluchtige aromaten

DEELLOCATIE L: AUTOWERKPLAATS
94
mengmonster onderlaag
grond
120 peilbuis
grondwater

L1 t/m L4
Pb219

1,0 - 1,5
0,8 - 2,8

minerale olie
minerale olie, vluchtige aromaten

DEELLOCATIE M: VOORMALIGE ONDERGRONDSE 3.000 LITER HUISBRANDOLIETANK
95
mengmonster onderlaag
grond
K1 t/m K3
1,0 - 1,5
121 peilbuis
grondwater Pb220
0,8 - 2,8
1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.

2

Vluchtige aromaten:
-

2

3

minerale olie
minerale olie, vluchtige aromaten

Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen

NEN-pakket grond:
- (Zware) metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink)
-

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's, de 10 genoemd in de leidraad bodembescherming)

-

Extraheerbare Organohalogeenverbindingen (EOX)

-

Minerale olie

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-dichlooretheen, trichloormethaan (chloroform),
1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform), trichlooretheen (tri), tetrachloormethaan (tetra), tetrachlooretheen

-

(per), 1,2-dichloorpropaan)
Chloorbenzenen (monochloorbenzeen, dichloorbenzenen)

-

Minerale olie
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4

INTERPRETATIE EN TOETSING

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. De gehanteerde organische stof- en
lutumgehalten zijn opgenomen in tabel 4.
Tabel 4: Gehanteerde organische stof- en lutumgehalten
Bodemtype

1

onderlaag
bovenlaag C 1
bovenlaag C 2
onderlaag C 1
onderlaag C 2
onderlaag C 3
bovenlaag H 1
onderlaag H 1
bovenlaag H 2
onderlaag H 2
bovenlaag H 3
onderlaag H 3
1
2

Bodemtraject
(m-mv)

Deellocatie(s)

0,5 - 2,8
0,0 - 0,5 (zand)
0,0 - 1,0 (humeus)
0,5 - 1,5
2,5 - 3,0
2,3 - 2,5
0,0 - 0,5
0,5 - 2,0
0,0 - 0,5
0,5 - 2,0
0,0 - 0,5
0,5 - 2,0

A, B, I, K
C
C
C, J
C
C
H (H1 t/m H4)
H (H1 t/m H4)
H (H5 t/m H10)
H (H5 t/m H10)
H (H11 t/m H14)
H (H11 t/m H14)

Organische stofgehalte
(% vdDS)

0,6
0,6
1,1
1,2
0,5
6,8
0,9
0,9
1,2
0,9
0,8
1,2

2

Lutumgehalte
(% vdDS)

2,4
1,0
1,0

1,2
1,7
1,0
4,8
1,4
3,1

de genoemde bodemtypes komen overeen met de bodemtypes in bijlage B
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.
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4.1

Bodemopbouw

De bodemprofielen van de verrichte boringen staan vermeld in bijlage D ‘profielbeschrijving’. In tabel 5
is een schematische weergave van de bodemopbouw van de onderzoekslocatie opgenomen.
Tabel 5: Schematische weergave van de bodemopbouw
Bodemtraject (m-mv)

Hoofdmengsel

Bijmengsel(s)

Kleur

0,00 - 0,10
0,10 - 0,30
0,30 - 1,00
1,00 - 1,50
1,50 - 4,00

klinkerverharding
matig fijn tot matig grof cunetzand
matig fijn zand
matig fijn zand
matig fijn zand

licht siltig
matig siltig, licht humeus
matig siltig, soms roestsporen
matig siltig, soms veenlaagje

donkergeel
donkerbruin
donkergeel tot roestbruin
grijs

4.2

Zintuiglijke waarnemingen

De zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage D ‘profielbeschrijving’. De relevante zintuiglijke
waarnemingen worden in deze paragraaf per deellocatie behandeld.
DEELLOCATIE A: VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
In het bodemtraject van 0,9 tot 1,6 m-mv van boring A1 zijn zwakke oliesporen waargenomen, die
toenamen tot matig in het bodemtraject van 1,6 tot 2,2 m-mv.
In het bodemtraject van 0,3 tot 2,2 m-mv van boring A4 en het bodemtraject van 0,6 tot 2,0 m-mv van
boring A7 zijn zwakke oliesporen waargenomen.
DEELLOCATIE B: VERONTREINIGINGSKERN OLIE ZUIDELIJK VAN WERKPLAATS
In de opgeboorde grond uit boringen B1 t/m B5 zijn zintuiglijk geen oliesporen waargenomen.
DEELLOCATIE C: VERONTREINIGINGSKERNEN ZINK EN OLIE NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
In de humeuze bodemlaag zijn bij vrijwel alle boringen puinsporen in de vorm van rode baksteen
waargenomen. Bovengemiddeld veel puinsporen zijn waargenomen in het bodemtraject van 0,1 tot 0,5
m-mv van boring C11, het bodemtraject van 0,2 tot 0,7 m-mv van boring C12, het bodemtraject van 0,1
tot 0,5 m-mv van boring C15, het bodemtraject van 0,15 tot 0,5 m-mv van boring C18, het bodemtraject
van 0,15 tot 0,5 m-mv van boring C21 en het bodemtraject van 0,5 tot 0,7 m-mv van boring C25.
In de opgeboorde grond ter plaatse van deellocatie C zijn geen metaaldeeltjes waargenomen, zoals
tijdens het voorgaand onderzoek in 1996 [8].
In het bodemtraject van 0,15 tot 0,5 m-mv van boring C18 is een spoortie olie waargenomen. In het
bodemtraject van 0,15 tot 1,1 m-mv van boring C19 zijn matige oliesporen waargenomen, die afnamen
tot zwak in het bodemtraject van 1,1 tot 2,0 m-mv. In het bodemtraject van boring C20/C20a/C20b zijn
matige tot sterke oliesporen waargenomen in het bodemtraject van 0,3 tot 1,7 m-mv, die afnamen tot
zwak in het bodemtraject van 1,7 tot 2,3 m-mv en tot niet waarneembaar vanaf 2,3 m-mv. In het
bodemtraject van 0,2 tot 0,7 m-mv van boring C32 zijn zwakke oliesporen waargenomen.
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In het bodemtraject van 0,4 tot 0,7 m-mv van boring C16 zijn sporen van kooldelen waargenomen.
In het bodemtraject van 2,2 tot 2,4 m-mv van boring C21a zijn wortels waargenomen.
DEELLOCATIE E: ONDERGRONDSE 30.000 LITER DIESELOLIETANK
In de opgeboorde grond zijn geen oliesporen of overige bodemvreemde kenmerken waargenomen.
DEELLOCATIE H: VOORMALIGE WOONHUIZEN
In het bodemtraject van 0,3 tot 0,7 m-mv van boring H1 zijn zwakke puinsporen waargenomen. In het
bodemtraject van 0,8 tot 1,0 m-mv van boring H7 zijn sporen van puin en glas waargenomen. In het
bodemtraject van 1,6 tot 2,0 m-mv van boring H7 zijn sporen van hout waargenomen. Boring H8a is
afgebroken vanwege ondoordringbaar beton. In het bodemtraject van 0,3 tot 0,5 m-mv van boring H9
zijn wortels waargenomen.
DEELLOCATIE I: VOORMALIG ONDERGRONDS TANKCLUSTER
Op een diepte van circa 0,7 m-mv bij boring I2 en circa 0,5 m-mv bij boring I3 is vermoedelijk op
leidingwerk van de voormalige ondergrondse tankinstallatie gestuit. In de opgeboorde grond uit het
bodemtraject van 0,5 tot 0,6 m-mv van boring I3 zijn resten bitumen waargenomen.
DEELLOCATIE J: BOVENGRONDSE OLIEOPSLAG WERKPLAATS
In de opgeboorde grond zijn geen oliesporen of overige bodemvreemde kenmerken waargenomen.
DEELLOCATIE K: SMEERKUIL WERKPLAATS
In de opgeboorde grond zijn geen oliesporen of overige bodemvreemde kenmerken waargenomen.
DEELLOCATIE L: AUTOWERKPLAATS
In de opgeboorde grond zijn geen oliesporen of overige bodemvreemde kenmerken waargenomen.
DEELLOCATIE M: VOORMALIGE ONDERGRONDSE 3.000 LITER HUISBRANDOLIETANK
In de opgeboorde grond zijn geen oliesporen of overige bodemvreemde kenmerken waargenomen.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die duiden op een
mogelijke verontreiniging.
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4.3

Analyseresultaten deellocatie A: Verontreinigingskern dieselolie tankplaats

De analyseresultaten en toetsing van de grondmonsters van deellocatie A zijn opgenomen in tabel 6.
Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grond deellocatie A (mg/kgds)
1

Monsternr.
Boring(en)
Bodemtraject (m-mv)

Minerale olie
totaal olie C10-C40

1
A1
1,5 - 2,0

2
A2, A3 & A8
1,7 - 2,0

3
A4
1,7 - 2,2

4
A5, A9 & A10
1,7 - 2,2

5
A6
1,8 - 2,2

6.100 ***

-

14.000 ***

-

-

6
A7
1,5 - 2,0

35 *

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grondmonsters blijkt dat in de zintuiglijk met olie verontreinigde
grondmonsters van de onderlaag van boringen A1 en A4 overschrijdingen van de interventiewaarde
aan minerale olie zijn aangetroffen. In het grondmonster van de onderlaag van boring A7 is een
marginale overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie aangetroffen. Op basis van de olie-GC
chromatogrammen wordt de aangetroffen olie aangeduid als dieselolie.
De analyseresultaten en toetsing van de grondwatermonsters van deellocatie A zijn opgenomen in
tabel 7. In deze tabel zijn tevens de resultaten van peilbuis Pb200 van deellocatie D (direct naast de
tankplaats) opgenomen.
Tabel 7: Analyseresultaten en toetsing grondwater deellocatie A (µg/l)
1

Monsternr.
Peilbuis
Filterstelling (m-mv)

94
Pb207
2,2 - 3,2

95
Pb208
2,2 - 3,2

96
Pb210
1,4 - 2,4

97
Pb211
2,2 - 3,2

98
Pb212
2,2 - 3,2

99
Pb213
2,2 - 3,2

108
Pb200
1,5 - 2,5

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

1,61
5,83
2.700

1,60
6,44
980

1,66
6,22
398

1,38
5,98
153

1,61
5,95
1.030

1,60
6,02
660

1,67
6,57
1.390

-

-

-

-

210 *

-

-

-

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen

-

1,6 *
3,2 *

Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

120 *

-

36.000 ***

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grondwatermonsters blijkt dat in peilbuis Pb200 aan de rand van de
tankplaats een overschrijding van de interventiewaarde aan minerale olie is aangetroffen. In peilbuizen
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Pb208 en Pb210 zijn overschrijdingen van de streefwaarde aan minerale olie aangetroffen. In peilbuis
Pb208 zijn daarnaast overschrijdingen van de streefwaarde aan xylenen en naftaleen aangetroffen. Op
basis van de olie-GC chromatogrammen wordt de aangetroffen olie aangeduid als dieselolie.
4.4

Analyseresultaten deellocatie B: Verontreinigingskern olie zuidelijk van werkplaats

De analyseresultaten en toetsing van de grond- en grondwatermonsters van deellocatie B zijn
opgenomen in tabel 8.
Tabel 8: Analyseresultaten en toetsing grond- en grondwatermonsters deellocatie B
1

Monsternr.
Boring/Peilbuis
Bodemtraject/
Filterstelling (m-mv)
Eenheid

7
B1 & B2
1,5 - 2,0

8
B3 & B4
2,7 - 3,2

100
Pb209
1,5 - 2,5

mg/kgds

mg/kgds

µg/l

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

1,43
7,13
369

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

-

-

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
blanco : niet geanalyseerd
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grond- en grondwatermonsters van deellocatie B blijkt dat er geen
aantoonbare verhogingen aan minerale olie of vluchtige aromaten zijn aangetroffen. De tijdens het
nulsituatie onderzoek van 2001 [13] aangetroffen verontreiniging met minerale olie is niet zintuiglijk
waargenomen of aangetroffen in het grondwatermonster uit peilbuis Pb209.
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4.5

Analyseresultaten deellocatie C: Verontreinigingskernen zink en olie noordelijk van
vrieshuis

De analyseresultaten en toetsing van de grondmonsters van deellocatie C met betrekking tot zink zijn
opgenomen in tabel 9.
Tabel 9: Analyseresultaten en toetsing grondmonsters zink deellocatie C (mg/kgds)
Monsternr.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1

Boring(en)

Bodemtraject
(m-mv)

Zink

C1, C4, C6, C8 t/m
C10 & C12 t/m C14
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C1, C2, C7, C12 & C15
C3, C8, C9, C13 & C13
C4 t/m C6 & C10
C1
C4
C6
C8
C9
C10
C12
C13
C14
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33

0,0 - 0,2/0,5

600 ***

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

300
390
390
61
95
220
110
160
180
190
88
91
2.100
170
90
170
63
61
560
680
-

1

***
***
***
*
*
**
*
*
**
**

*

*
***

**
*

**
*
*
***

***

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde 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
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Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grondmonsters van de bovenlaag van boringen C5, C6, C7,
C14, C29 en C32 overschrijdingen van de interventiewaarde aan zink zijn aangetroffen. In de
grondmonsters van de bovenlaag van boringen C10, C14, C15, C18 en C23 zijn overschrijdingen van
het criterium voor nader onderzoek aan zink aangetroffen. In de grondmonsters van de bovenlaag van
boringen C4, C8, C9, C11, C13, C20, C25 en C27 zijn overschrijdingen van de streefwaarde aan zink
aangetroffen.
De sterke en matige verontreinigingen aan zink zijn aangetroffen in zowel de zandige als de humeuze
bovenlaag in het bodemtraject van gemiddeld 0,0 tot 0,6 m-mv. De verticale afperking wordt gevormd
door de drie mengmonsters van de onderlaag (0,5 tot circa 1,0/1,3/1,5 m-mv) van boringen C1 t/m C15,
waarin geen overschrijdingen van de streefwaarde aan zink zijn aangetroffen.
De horizontale afperking wordt gevormd door de grondmonsters van boringen C1, C2, C3, C12, C16,
C17, C19, C21, C22, C24, C26, C28, C30, C31 en C33, waarin geen overschrijdingen van de
streefwaarde aan zink zijn aangetroffen.
De analyseresultaten van het grondwatermonster op zink uit peilbuis Pb201 zijn opgenomen in tabel
10.
Tabel 10: Analyseresultaten en toetsing grondwatermonster zink deellocatie C
1

Monsternr.
Boring/Peilbuis
Bodemtraject/
Filterstelling (m-mv)
Eenheid

101
Pb201
2,0 - 3,0

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

1,47
6,55
1.010

Zware metalen
zink

µg/l

95 *

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 het grondwatermonster uit peilbuis Pb201 blijkt dat er een marginale
overschrijding van de streefwaarde aan zink is aangetroffen. Opgemerkt wordt dat dergelijke
verhogingen aan zink niet uitzonderlijk zijn voor de bodem in de omgeving van Barneveld.
De analyseresultaten en toetsing van de grondmonsters van deellocatie C met betrekking tot minerale
olie en vluchtige aromaten zijn opgenomen in tabel 11.
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Tabel 11: Analyseresultaten en toetsing grondmonsters minerale olie en vluchtige aromaten deellocatie
C (mg/kgds)
Monsternr.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1

Boring Bodemtraject Minerale olie Benzeen
(m-mv)
(C10 - C40)

C20
C14
C15
C19
C21
C20a
C30
C31
C20a
C32
C33
C9
C10
C11
C13
C18
C29
C4
C5
C6
C7
C8
C12
C17
C28
C20b
C20b

0,3 - 0,5
0,2 - 0,7
0,0 - 0,5
0,2 - 0,5
0,2 - 0,6
0,3 - 0,5
0,0 - 0,5
0,0 - 0,5
2,0 - 2,5
0,2 - 0,7
0,15 - 0,5
0,2 - 0,7
0,2 - 0,7
0,0 - 0,5
0,2 - 0,7
0,15 - 0,5
0,0 - 0,5
0,3 - 0,8
0,0 - 0,5
0,5 - 1,0
0,0 - 0,5
0,3 - 0,8
0,2 - 0,7
0,4 - 0,6
0,2 - 0,6
2,5 - 3,0
2,3 - 2,5

21.000
190
100
2.100
85

***
*
*
***
*

60
28.000
190
40
160
520
140
1.400
110
95
180
100
60
40
200
340

*
***
*
*

-

Tolueen

-

Ethylbenzeen Xylenen

0,10*
0,47*

0,06*
0,21*
2,3 *

Naftaleen

0,23
3,8

*
**
*
***
*
*
*
*
*
*
*
*

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
blanco : niet geanalyseerd
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 blijkt dat in de grondmonsters van de humeuze bovenlaag van boringen C18,
C19 en C20 overschrijdingen van de interventiewaarde aan minerale olie zijn aangetroffen. In het
grondmonster van de humeuze bovenlaag van boring C11 is een overschrijding van het criterium voor
nader onderzoek aan minerale olie aangetroffen. Vluchtige aromaten zijn in de sterk verontreinigde
grondmonsters hooguit licht verhoogd aangetroffen. Uit de olie-GC chromatogrammen blijkt dat er
sprake is van een zware tot middelzware oliesoort, mogelijk smeer-, motor-, afgewerkte of boorolie. De
aangetroffen oliesoort heeft een duidelijke piek in het chromatogram die gebruikt kan worden om de
aan- of afwezigheid bij lagere gehalten in de grond te bevestigen.
De vermoedelijke verontreinigingskern bevindt zich ter plaatse van boring C20/C20a/C20b. In de grond
uit deze boringen worden tot op een diepte van 2,5 m-mv overschrijdingen van de interventiewaarde
aan minerale olie aangetroffen. In de veenhoudende bodemlaag van 2,3 tot 2,5 m-mv neemt het
gehalte aan minerale olie sterk af tot onder het criterium voor nader onderzoek. In het bodemtraject van
2,5 tot 3,0 m-mv wordt geen overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie meer aangetroffen.
De verontreiniging is verticaal afgeperkt op een diepte van 2,5 m-mv.
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Op basis van vergelijking van de olie-GC chromatogrammen zijn in de grondmonsters van de humeuze
bovenlaag van boringen C5, C6, C10, C13, C14 en C32 overschrijdingen van de streefwaarde aan
minerale olie aangetroffen die deels of geheel veroorzaakt worden door de aanwezigheid van de zware
tot middelzware oliesoort.
Overschrijdingen van de streefwaarde aan minerale olie die op grond van interpretatie van de olie-GC
chromatogrammen niet aan de zware tot middelzware oliesoort kunnen worden toegeschreven zijn
aangetroffen in de grondmonsters van de humeuze bovenlaag van boringen C7, C12, C15, C17, C21,
C28, C29, C30 en C33. De streefwaarde voor minerale olie wordt niet overschreden in de
grondmonsters van de humeuze bovenlaag van boringen C4, C8, C9 en C31. Deze boringen vormen
de horizontale afperking van de verontreiniging.
De analyseresultaten van de grondwatermonster op minerale olie en vluchtige aromaten van
deellocatie C zijn opgenomen in tabel 12.
Tabel 12: Analyseresultaten en toetsing grondwatermonsters minerale olie en vluchtige aromaten
deellocatie C
1

Monsternr.
Boring/Peilbuis
Bodemtraject/
Filterstelling (m-mv)
Eenheid

102
Pb214
1,0 - 2,0

103
Pb201
2,0 - 3,0

104
Pb215
2,0 - 3,0

105
Pb216
2,0 - 3,0

106
Pb217
2,0 - 3,0

107
Pb218
3,0 - 4,0

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

1,44
6,62
1.840

1,47
6,55
1.010

1,38
6,60
2.640

1,33
6,83
665

1,51
6,64
918

1,35
6,58
2.680

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
Minerale olie
totaal olie C10-C40

6,3 *
6,4 *
32 *
6,0 *

1.500 ***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grondwatermonsters blijkt dat in de snijdende peilbuis Pb214 in de
verontreinigingskern een overschrijding van de interventiewaarde aan minerale olie en overschrijdingen
van de streefwaarde aan benzeen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen zijn aangetroffen. De
aangetroffen oliesoort is dezelfde als in de vaste bodem. De aanwezigheid van vluchtige aromaten
duidt op de mogelijkheid dat de verontreiniging wordt veroorzaakt door afgewerkte olie, waarin sporen
aan dieselolie en/of benzine voor kunnen komen, die de verhogingen aan vluchtige aromaten zouden
verklaren.
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De verontreiniging in het grondwater wordt verticaal afgeperkt op een diepte van 3,0 m-mv door peilbuis
Pb218 waarin geen aantoonbare overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie wordt
aangetroffen.
De verontreiniging in het grondwater wordt horizontaal afgeperkt door de peilbuizen Pb201, Pb215,
Pb216 en Pb217, waarin geen aantoonbare overschrijdingen van de streefwaarde aan minerale olie
worden aangetroffen.
4.6

Analyseresultaten deellocatie D: Bovengrondse 20.000 liter dieselolietank

De analyseresultaten en toetsing van het grondwatermonster van deellocatie D zijn opgenomen in tabel
13. In deze tabel zijn tevens de resultaten van peilbuis Pb213 van deellocatie A (zuidzijde van de
bovengrondse dieselolietank) opgenomen.
Tabel 13: Analyseresultaten en toetsing grondwater deellocatie D (µg/l)
1

Monsternr.
Peilbuis
Filterstelling (m-mv)

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

99
Pb213
2,2 - 3,2

108
Pb200
1,5 - 2,5

1,60
6,02
660

1,67
6,57
1.390

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen

-

Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

-

36.000 ***

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grondwatermonsters blijkt dat in peilbuis Pb200 aan de noordkant van
de bovengrondse dieselolietank een overschrijding van de interventiewaarde aan minerale olie is
aangetroffen. Op basis van het olie-GC chromatogram wordt de aangetroffen olie aangeduid als
dieselolie. In peilbuis Pb213 aan de zuidkant van de bovengrondse dieselolietank is geen aantoonbare
verhoging aan minerale olie aangetroffen.
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4.7

Analyseresultaten deellocatie E: Ondergrondse 30.000 liter dieselolietank

De analyseresultaten en toetsing van het grondwatermonster van deellocatie E zijn opgenomen in tabel
14.
Tabel 14: Analyseresultaten en toetsing grondwater deellocatie E (µg/l)
1

Monsternr.
Peilbuis
Filterstelling (m-mv)

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

109
Pb202
0,8 - 2,8

1,75
6,77
463

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen

-

Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 het grondwatermonster blijkt dat in peilbuis Pb202, stroomafwaarts van de
ondergrondse 30.000 liter dieselolietank, geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en vluchtige
aromaten zijn aangetroffen.
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4.8

Analyseresultaten deellocatie F: Borstelwasplaats

De analyseresultaten en toetsing van het grondwatermonster van deellocatie F zijn opgenomen in tabel
15.
Tabel 15: Analyseresultaten en toetsing grondwater deellocatie F (µg/l)
1

Monsternr.
Peilbuis
Filterstelling (m-mv)

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

110
Pb101
1,0 - 3,0

1,64
6,23
571

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen

-

Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 het grondwatermonster blijkt dat in peilbuis Pb101, stroomafwaarts van de
borstelwasplaats, geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en vluchtige aromaten zijn
aangetroffen.
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4.9

Analyseresultaten deellocatie G: Olieafscheider wasplaats

De analyseresultaten en toetsing van het grondwatermonster van deellocatie G zijn opgenomen in tabel
16.
Tabel 16: Analyseresultaten en toetsing grondwater deellocatie G (µg/l)
1

Monsternr.
Peilbuis
Filterstelling (m-mv)

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

111
Pb100
1,5 - 2,5

1,66
6,34
636

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen

-

Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 het grondwatermonster blijkt dat in peilbuis Pb100, stroomafwaarts van de
olieafscheider van de borstelwasplaats, geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en vluchtige
aromaten zijn aangetroffen.
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4.10 Analyseresultaten deellocatie H: Voormalige woonhuizen
De analyseresultaten en toetsing van de grondmonsters van deellocatie H zijn opgenomen in tabel 17.
Tabel 17: Analyseresultaten en toetsing grond deellocatie H (mg/kgds)
1

Monsternr.
Boringen
Bodemtraject (m-mv)
Bodemtype

Zware metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

82
83
84
85
86
87
H1 t/m H4
H1 & H2
H5 t/m H10
H7 & H8
H11 t/m H14
H12 & H14
0,0 - 0,5
0,5 - 2,0
0,0 - 0,5
0,5 - 2,0
0,0 - 0,5
0,5 - 2,0
bovenlaag H 1 onderlaag H 1 bovenlaag H 2 onderlaag H 2 bovenlaag H 3 onderlaag H 3

-

-

-

-

-

-

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)
PAK (10 VROM)
-

-

-

-

-

EOX

-

-

-

-

-

-

Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

-

-

-

-

-

1

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

Uit de analyseresultaten van de mengmonsters van de grond van deellocatie H blijkt dat er geen
aantoonbare verhogingen in zowel de boven- als de onderlaag van de grond zijn aangetroffen.
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De analyseresultaten en toetsing van de grondwatermonsters van deellocatie H zijn opgenomen in
tabel 18.
Tabel 18: Analyseresultaten en toetsing grondwater (μg/l)
1

Monsternr.
Peilbuis
Filterstelling (m-mv)

112
Pb203
2,0 - 3,0

113
Pb204
1,5 - 2,5

114
Pb205
2,0 - 3,0

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)
temperatuur (°C)
redoxpotentiaal (corr. T en EH) (mV)

1,57
6,18
878

1,74
6,24
731

1,66
6,62
766

-

49
7,8
36
300

Zware metalen
arseen
cadmium
chroom
koper
kwik
lood
nikkel
zink

3,1 *
170
*

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen

-

-

-

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan
cis 1,2-dichlooretheen
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform

-

-

-

Chloorbenzenen
monochloorbenzeen
dichloorbenzenen

-

-

-

Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

-

-

**

Pb203
2,0 - 3,0

Pb204
1,5 - 2,5

115
Pb205
2,0 - 3,0

1,37
5,44
729
17,3
475

1,59
5,54
817
18,1
702

1,62
6,03
330
17,0
271

19

*

*

*
*

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
blanco : niet geanalyseerd
: 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

Uit de analyseresultaten van de grondwatermonsters blijkt dat in peilbuis Pb203 overschrijdingen van
de streefwaarde aan chroom en zink zijn aangetroffen. In peilbuis Pb205 zijn overschrijdingen van de
streefwaarde aan chroom, nikkel en zink en een overschrijding van het criterium voor nader onderzoek
aan arseen aangetroffen. Geen van de overige geanalyseerde parameters overschrijdt de streefwaarde
en/of de detectielimiet.
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Naar aanleiding van de aangetroffen matige verhoging aan arseen in peilbuis Pb205 is deze peilbuis
herbemonsterd op arseen en is de redoxpotentiaal van het grondwater in peilbuizen Pb203, Pb204 en
Pb205 gemeten. Uit de herbemonstering op arseen blijkt dat arseen in tweede instantie in een lager
gehalte wordt aangetroffen dat nog altijd de streefwaarde overschrijdt, maar niet meer het criterium
voor nader onderzoek. De matige verhoging aan arseen is niet reproduceerbaar.
Uit de gemeten redoxpotentialen blijkt dat het grondwater in peilbuizen Pb203 en Pb204, waar arseen
niet verhoogd is aangetroffen, geoxideerd is wat betreft ijzer, terwijl het grondwater in peilbuis Pb205
gereduceerd is wat betreft ijzer. Door het in oplossing gaan van ijzer door de reductie van ijzer(III) naar
ijzer (II) verdwijnen adsorptieplaatsen voor arseen, waardoor arseen verhoogd mobiel wordt. Dit
natuurlijke proces vormt een mogelijke verklaring voor de aangetroffen verhoging aan arseen.
4.11 Analyseresultaten deellocatie I: Voormalig ondergronds tankcluster
De analyseresultaten en toetsing van de grond- en grondwatermonsters van deellocatie I zijn
opgenomen in tabel 19.
Tabel 19: Analyseresultaten en toetsing grond- en grondwatermonsters deellocatie I
1

Monsternr.
Boring/Peilbuis
Bodemtraject/
Filterstelling (m-mv)
Eenheid

88
I3
0,5 - 1,0

89
I1 & I2
2,0 - 2,8

90
I3 t/m I5
2,2 - 2,8

116
Pb206
1,0 - 3,0

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

µg/l

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

1,69
6,64
1.280

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

55 *

-

-

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
blanco : niet geanalyseerd
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grond- en grondwatermonsters van het voormalig ondergronds
tankcluster blijkt dat in het grondmonster van 0,5 tot 1,0 m-mv van boring I3 een lichte verhoging aan
minerale olie is aangetroffen. In geen van de overige monsters van deellocatie I zijn overschrijdingen
van de streefwaarde en/of detectielimiet van de geanalyseerde parameters aangetroffen. Op basis van
het olie-GC chromatogram van het grondmonster van 0,5 tot 1,0 m-mv van boring I3 kan de
aanwezigheid van motorbrandstoffen worden uitgesloten. Mogelijk wordt de respons veroorzaakt door
de aanwezigheid van PAK en/of humuszuren in het monstermateriaal.
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4.12 Analyseresultaten deellocatie J: Bovengrondse olieopslag werkplaats
De analyseresultaten en toetsing van de grond- en grondwatermonsters van deellocatie J zijn
opgenomen in tabel 20.
Tabel 20: Analyseresultaten en toetsing grond- en grondwatermonsters deellocatie J
1

Monsternr.
Boring/Peilbuis
Bodemtraject/
Filterstelling (m-mv)
Eenheid

91
J1 & J2
0,2 - 0,5

92
J3
0,1 - 0,5

117
Pb33
1,6 - 2,6

mg/kgds

mg/kgds

µg/l

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

1,80
6,60
1.770

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

-

-

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
blanco : niet geanalyseerd
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grond- en grondwatermonsters van de bovengrondse olieopslag in de
werkplaats blijkt dat geen van de geanalyseerde parameters de streefwaarde en/of detectielimiet
overschrijdt.

40

Actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagellstraat 150-160 te Barneveld [M04-204]

4.13 Analyseresultaten deellocatie K: Smeerkuil werkplaats
De analyseresultaten en toetsing van de grond- en grondwatermonsters van deellocatie K zijn
opgenomen in tabel 21.
Tabel 21: Analyseresultaten en toetsing grond- en grondwatermonsters deellocatie K
1

Monsternr.
Boring/Peilbuis
Bodemtraject/
Filterstelling (m-mv)
Eenheid

93
K1 t/m K3
1,3 - 1,8

117
Pb33
1,6 - 2,6

mg/kgds

µg/l

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

1,80
6,60
1.770

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

-

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
blanco : niet geanalyseerd
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grond- en grondwatermonsters van de smeerkuil in de werkplaats blijkt
dat geen van de geanalyseerde parameters de streefwaarde en/of detectielimiet overschrijdt.
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4.14 Analyseresultaten deellocatie L: Autowerkplaats
De analyseresultaten en toetsing van de grond- en grondwatermonsters van deellocatie L zijn
opgenomen in tabel 22.
Tabel 22: Analyseresultaten en toetsing grond- en grondwatermonsters deellocatie L
1

Monsternr.
Boring/Peilbuis
Bodemtraject/
Filterstelling (m-mv)
Eenheid

94
L1 t/m L4
1,0 - 1,5

120
Pb219
0,8 - 2,8

mg/kgds

µg/l

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

1,31
6,38
691

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

-

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
blanco : niet geanalyseerd
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grond- en grondwatermonsters van de autowerkplaats blijkt dat geen
van de geanalyseerde parameters de streefwaarde en/of detectielimiet overschrijdt.

42

Actualisatie-onderzoek aan de Baron van Nagellstraat 150-160 te Barneveld [M04-204]

4.15 Analyseresultaten deellocatie M: Voormalige ondergrondse 3.000 liter huisbrandolietank
De analyseresultaten en toetsing van de grond- en grondwatermonsters van deellocatie M zijn
opgenomen in tabel 23.
Tabel 23: Analyseresultaten en toetsing grond- en grondwatermonsters deellocatie M
1

Monsternr.
Boring/Peilbuis
Bodemtraject/
Filterstelling (m-mv)
Eenheid

95
M1 & M2
1,0 - 1,5

121
Pb220
0,8 - 2,8

mg/kgds

µg/l

grondwaterstand (m-mv)
zuurgraad (pH)
elec. geleidbh. (µS/cm)

1,20
5,75
620

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen
Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

-

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
blanco : niet geanalyseerd
: geen overschrijding van de streefwaarde 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 grond- en grondwatermonsters van de voormalige ondergrondse 3.000
liter huisbrandolietank blijkt dat geen van de geanalyseerde parameters de streefwaarde en/of
detectielimiet overschrijdt.
4.16 Omvangsbepaling
In deze paragraaf wordt de omvangsbepaling van de aangetroffen verontreinigingskernen behandeld.
Voor de omvangsbepaling is uitgegaan van de onderzoeksresultaten uit dit bodemonderzoek in
samenhang met de nog actuele onderzoeksresultaten van voorgaand bodemonderzoek.
VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
De geschatte streef- en interventiewaardecontouren van minerale olie in de vaste bodem en in het
grondwater ter plaatse van de tankplaats zijn weergegeven op tekening 1. Aangenomen is dat de
verontreinigingsgrenzen voor de vaste bodem en het grondwater min of meer samenvallen.
De streefwaardecontour beslaat een totale oppervlakte van circa 600 m2. De interventiewaardecontour
beslaat een totale oppervlakte van circa 285 m2. De verontreiniging in het grondwater is in 2002
afgeperkt naar de streefwaarde op een diepte van 3,5 m-mv. Binnen de interventiewaardecontour wordt
de gemiddelde dikte van het verontreinigd bodemtraject geschat op 3 m, waarvan 1,5 m verontreinigd is
tot boven de interventiewaarde. Buiten de interventiewaardecontour wordt de gemiddelde dikte van het
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verontreinigd bodemtraject geschat op 2 m. Naar schatting is circa 1.500 m3 vaste bodem ter plaatse
van de tankplaats verontreinigd met minerale olie, waarvan circa 430 m3 verontreinigd is tot boven de
interventiewaarde. Het grondwater van een bodemvolume van circa 750 m3 is verontreinigd met
minerale olie, waarvan circa 300 m3 verontreinigd is tot boven de interventiewaarde.
VERONTREINIGINGSKERN MINERALE OLIE ZUIDELIJK VAN WERKPLAATS
De verontreinigingskern met minerale olie is in één boring (55) aangetoond in 2001. In 2002 en tijdens
dit onderzoek zijn in de directe omgeving van de vermoedelijke verontreinigingskern diverse boringen
bijgeplaatst, waarin geen aantoonbare verontreiniging met minerale olie meer is teruggevonden.
Tijdens de visuele terreininspectie is opgemerkt dat de vermoedelijke verontreinigingskern zich bevindt
op een deel van het terrein waar een duidelijke verzakking van het straatwerk van een goot heeft
opgetreden. Vermoedelijk is sprake van een lokale verontreinigingsbron met minerale olie ter plaatse
van een lekkage van de riolering. Vooralsnog wordt aangenomen dat de omvang van deze
verontreiniging minder dan 25 m3 bodemvolume bedraagt.
VERONTREINIGINGSKERN ZINK NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
De geschatte streef- en interventiewaardecontouren van zink in de vaste bodem noordelijk van het
vrieshuis zijn weergegeven op tekening 2. De verontreiniging is immobiel en bevindt zich in de
bovenlaag van de grond. Er is geen sprake van noemenswaardige grondwaterverontreiniging.
De streefwaardecontour beslaat een totale oppervlakte van circa 1.450 m2. De
interventiewaardecontour beslaat een totale oppervlakte van circa 350 m2. De verontreiniging is
verticaal afgeperkt naar de streefwaarde op een diepte van circa 0,7 m-mv. Naar schatting is circa
1.000 m3 vaste bodem verontreinigd met zink, waarvan circa 250 m3 verontreinigd is tot boven de
interventiewaarde.
VERONTREINIGINGSKERN MINERALE OLIE NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
De geschatte streef- en interventiewaardecontouren van minerale olie in de vaste bodem noordelijk van
het vrieshuis zijn weergegeven op tekening 3. Voor de streefwaardecontour van de
grondwaterverontreiniging wordt, gezien het middelzware tot zware karakter van de aangetroffen
oliesoort, vooralsnog aangenomen dat deze samenvalt met de interventiewaardecontour van de vaste
bodem.
De streefwaardecontour beslaat een totale oppervlakte van circa 925 m2. De interventiewaardecontour
beslaat een totale oppervlakte van circa 170 m2. De verontreiniging is in de verontreinigingskern
afgeperkt naar de streefwaarde op een diepte van 2,5 m-mv. Binnen de interventiewaardecontour wordt
de gemiddelde dikte van het verontreinigd bodemtraject geschat op 2,5 m, waarvan 2 m verontreinigd is
tot boven de interventiewaarde. Buiten de interventiewaardecontour wordt de gemiddelde dikte van het
verontreinigd bodemtraject geschat op 0,7 m. Naar schatting is circa 950 m3 vaste bodem noordelijk
van het vrieshuis verontreinigd met minerale olie, waarvan circa 350 m3 verontreinigd is tot boven de
interventiewaarde. Het grondwater van een bodemvolume van circa 170 m3 is licht tot sterk
verontreinigd met minerale olie.
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4.17 Gevalsdefinitie
De verontreinigingskern met minerale olie ter plaatse van de tankplaats is vermoedelijk veroorzaakt
door mors- en lekverlies op meerdere plaatsen als gevolg van het gebruik van de tankplaats,
afleverzuilen en opslagtanks voor motorbrandstoffen. Dit verklaart vermoedelijk het discontinue karakter
van de verontreiniging aan de noordoostzijde van de tankplaats. Een klein gedeelte (5 m3, minder dan
0,5 %) van de verontreiniging kan worden toegeschreven aan een calamiteit van eind 2000. Uit het
vooronderzoek blijkt dat de tankplaats tijdens afgifte van de Hinderwetvergunning in 1977 reeds in
gebruik was. Het is aannemelijk dat deze verontreiniging voor 1987 veroorzaakt is en grotendeels
veroorzaakt is door de bedrijfsactiviteiten van Kamphuis.
De bron van de verontreinigingskern met minerale olie noordelijk van het vrieshuis is niet zonder meer
uit de vooronderzoeksgegevens te achterhalen. De aangetroffen oliesoort betreft mogelijk motor-,
afgewerkte, boor- of snijolie. Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat deze verontreiniging vermoedelijk in
de bovenlaag van de grond is ontstaan. Op basis van de aangetroffen gehalten en de geschatte
verontreinigde volumes kan de vracht aan verontreiniging worden ingeschat op enkele honderden tot
duizenden kilogrammen olie. Dit sluit een kleinschalige calamiteit (bijvoorbeeld lekkage uit het
oliereservoir van een vrachtwagen) vooralsnog uit. Hoewel uit het vooronderzoek blijkt dat Kamphuis
motor- en afgewerkte olie in opslag had en nog heeft, kan de verontreiniging niet bewezen
toegeschreven worden aan de bedrijfsactiviteiten van Kamphuis. De veroorzaker c.q. oorzaak van de
verontreinigingskern met minerale olie noordelijk van het vrieshuis is vooralsnog onbekend.
De bron van de verontreinigingskern met zink noordelijk van het vrieshuis is niet zonder meer uit de
vooronderzoeksgegevens te achterhalen. De verontreiniging is niet aan het voorkomen van puin
gerelateerd, maar kan wel worden herleid naar waargenomen metaaldeeltjes in de bodem. De
veroorzaker c.q. oorzaak van de verontreinigingskern met zink noordelijk van het vrieshuis is
vooralsnog onbekend.
Voor beide verontreinigingskernen noordelijk van het vrieshuis geldt dat deze min of meer samenvallen.
Vermoedelijk is sprake geweest van een samenvallende bron, die door grondwerk over een groot
oppervlak van de bovenlaag verspreid is. Hoewel dit niet naar voren komt uit het vooronderzoek, is de
verontreiniging wellicht veroorzaakt door lekkage van snijolie die verontreinigd was met zinkhoudende
metaaldeeltjes. Deze aannamen vormen een plausibele verklaring voor het samenvallen van de
verontreinigingscontouren en de vorm van de aangetroffen verontreinigingscontouren. Het grondwerk
dat op dit terreindeel heeft plaatsgevonden is gebeurt voor de aanleg van de klinkerverharding. Omdat
de huidige klinkerverharding nog dateert uit de tijd van de bouw van het vrieshuis mag worden
aangenomen dat de verontreinigingskernen met zink en minerale olie noordelijk van het vrieshuis voor
1986 reeds aanwezig waren.
Voor de verontreinigingskernen met minerale olie ter plaatse van de tankplaats en noordelijk van het
vrieshuis en voor de verontreinigingskern met zink noordelijk van het vrieshuis geldt dat het volume tot
boven de interventiewaarde verontreinigde bodem groter is dan respectievelijk 25 m3 vaste bodem
en/of 100 m3 bodemvolume grondwater. De verontreinigingskernen zijn voor 1987 ontstaan.
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Voor de verontreinigingskernen met minerale olie en zink noordelijk van het vrieshuis geldt dat de
veroorzaker niet achterhaald kan worden uit het vooronderzoek. De aanzienlijke horizontale
verspreiding van de verontreiniging is waarschijnlijk gebeurd door hetzelfde proces: grondwerk. De
verontreinigingen vallen daardoor grotendeels samen en kunnen niet los van elkaar worden gezien.
Vanwege de ruimtelijke, technische en organisatorische samenhang worden deze
verontreinigingskernen tezamen beschouwd als een geval van ernstige verontreiniging in de zin van de
Wet bodembescherming.
De verontreinigingskern ter plaatse van de tankplaats is veroorzaakt door het gebruik van deze
tankplaats en de opslag van motorbrandstoffen. Deze verontreinigingskern staat ruimtelijk en
organisatorisch los van de verontreinigingskernen noordelijk van het vrieshuis, waarvan de veroorzaker
onbekend is. Deze verontreinigingskern vormt derhalve op zichzelf een geval van ernstige
verontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.
Er is sprake van twee gevallen van ernstige verontreiniging. Het bevoegd gezag in de zin van de Wet
bodembescherming wordt gevormd door de provincie Gelderland.
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5

URGENTIEBEPALING

De Wet bodembescherming (Wbb) kent een onderscheid tussen urgente en niet-urgente saneringen
van gevallen van bodemverontreiniging. In de circulaire ‘Bepaling saneringstijdstip voor gevallen van
ernstige bodemverontreiniging waarvoor de sanering urgent is’ van 18 februari 1997 worden de
volgende categorieën voor urgente saneringen onderscheiden:
categorie 1 start sanering binnen 4 jaar na afgeven beschikking
categorie 2 start sanering later dan 4 jaar, maar binnen 10 jaar na afgeven beschikking
categorie 3 start sanering later dan 10 jaar na afgeven beschikking, maar vóór 2015
Bij de afwezigheid van actuele humane-, ecologische- en verspreidingsrisico’s wordt geen categorie
bepaald en is vaststelling van het saneringstijdstip niet van toepassing. Er is dan sprake van een geval
van ernstige verontreiniging, waarvan de sanering niet-urgent is.
Op basis van de beschikbare gegevens is een urgentiebepaling uitgevoerd van de aangetroffen
grondwaterverontreiniging conform de Sanerings Urgentie Systematiek (S.U.S. versie 2.2 [5]). In bijlage E
wordt het rapport van de urgentiebepaling weergegeven.
Bij de urgentiebepaling worden actuele risico’s voor de mens, ecosystemen en verspreiding van de
bodemverontreiniging in beschouwing genomen. De uiteindelijke beslissing omtrent de categorie van
een geval van bodemverontreiniging vindt plaats voor het gehele geval. De definitieve urgentie en
bijbehorend saneringstijdstip worden vastgesteld door het bevoegd gezag.
5.1

Uitgangsgegevens urgentiebepaling

Ten behoeve van de urgentiebepaling is uitgegaan van twee gevallen van bodemverontreiniging: de
verontreiniging met dieselolie ter plaatse van de tankplaats en de verontreiniging met zink en motor- of
afgewerkte olie noordelijk van het vrieshuis.
5.2

Risico’s voor de mens

VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
Gezien het ontbreken van blootstellingrisico’s wordt op basis van de eenvoudige toetsing vastgesteld
dat er geen actuele risico’s te verwachten zijn. Er wordt voor het onderdeel humaan geen categorie
vastgesteld.
VERONTREINIGINGSKERNEN MINERALE OLIE EN ZINK NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
Voor de berekening van de gemiddelde blootstellingsgehaltes voor de bepaling van actuele risico’s voor
de mens zijn alle gemeten gehalten aan zink in de vaste bodem boven het criterium voor nader
bodemonderzoek gemiddeld. Hierbij zijn de gegevens van dit nader bodemonderzoek en relevant
voorgaand bodemonderzoek betrokken.
Actuele risico’s voor de mens zijn afwezig bij de afleiding van risico’s voor landbodem voor
werken/industrie/maatschappelijk/cultureel. Op grond van de afwezigheid van humane risico’s wordt
voor het onderdeel humaan geen categorie vastgesteld.
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5.3

Risico’s voor ecosystemen

VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
Voor de risico’s voor ecosystemen is minerale olie relevant. Alle gemeten gehalten aan minerale olie uit
de grondmonsters boven de interventiewaarde zijn gemiddeld. Actuele risico’s voor ecosystemen zijn
afwezig bij de afleiding van de risico’s voor een landbodem met een laag niveau ecologische
doelstelling. Op grond hiervan wordt voor het onderdeel ecologie geen categorie vastgesteld.
VERONTREINIGINGSKERNEN MINERALE OLIE EN ZINK NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
Voor de risico’s voor ecosystemen zijn zink en minerale olie relevant. Alle gemeten gehalten aan zink
en minerale olie uit de grondmonsters boven de interventiewaarde zijn gemiddeld. Actuele risico’s voor
ecosystemen zijn afwezig bij de afleiding van de risico’s voor een landbodem met een laag niveau
ecologische doelstelling. Op grond hiervan wordt voor het onderdeel ecologie geen categorie
vastgesteld.
5.4

Risico’s voor verspreiding

VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
Voor de verspreidingsrisico’s is minerale olie relevant. Als retardatiefactor voor minerale olie is de
retardatiefactor van xylenen bij een overeenkomstig organisch stofgehalte gehanteerd, omdat deze als
meest mobiele component van dieselolie beschouwd mag worden. Op basis van de afleiding van de
actuele verspreidingsrisico’s kan geconcludeerd worden dat er geen actuele risico’s zijn. Voor het
onderdeel verspreiding wordt geen categorie vastgesteld.
VERONTREINIGINGSKERNEN MINERALE OLIE EN ZINK NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
Voor de verspreidingsrisico’s is minerale olie relevant. Als retardatiefactor voor minerale olie is de
retardatiefactor van xylenen bij een overeenkomstig organisch stofgehalte gehanteerd, omdat deze als
meest mobiele component van motor- of afgewerkte olie beschouwd mag worden. Op basis van de
afleiding van de actuele verspreidingsrisico’s kan geconcludeerd worden dat er geen actuele risico’s
zijn. Voor het onderdeel verspreiding wordt geen categorie vastgesteld.
5.5

Conclusie urgentiebepaling en voorlopige tijdstipbepaling

VERONTREINIGINGSKERN DIESELOLIE TANKPLAATS
Op grond van de afwezigheid van actuele risico’s voor mens, ecosytemen en verspreiding wordt de
sanering van verontreinigingskern met dieselolie ter plaatse van de tankplaats voorlopig niet-urgent
gesteld. De provincie Gelderland legt in een beschikking de definitieve urgentie en tijdstipbepaling vast.
VERONTREINIGINGSKERNEN MINERALE OLIE EN ZINK NOORDELIJK VAN VRIESHUIS
Op grond van de afwezigheid van actuele risico’s voor mens, ecosytemen en verspreiding wordt de
sanering van verontreinigingskern met minerale olie en zink noordelijk van het vrieshuis voorlopig nieturgent gesteld. De provincie Gelderland legt in een beschikking de definitieve urgentie en
tijdstipbepaling vast.
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6

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk zijn de conclusie en aanbevelingen van het actualisatie-bodemonderzoek aan de Baron
van Nagellstraat 150-160 te Barneveld opgenomen. Dit actualisatie-bodemonderzoek heeft zich gericht
op het verkrijgen van een volledig beeld van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de
onderzoekslocatie in samenhang met reeds bekende onderzoeksresultaten uit voorgaand
bodemonderzoek. In het navolgende wordt de conclusie per deellocatie weergegeven, gevolgd door
een algemene conclusie.
6.1

Conclusie deellocatie A: Verontreinigingskern dieselolie tankplaats

Onder de tankplaats is een verontreiniging met dieselolie aanwezig. Op basis van het voorgaand nader
onderzoek van Geofox uit 2002 [15] werd een omvang van de verontreiniging boven de
interventiewaarde aangenomen van 160 m3 vaste bodem en 125 m3 bodemvolume grondwater.
Uit de onderzoeksresultaten van dit actualisatie-onderzoek blijkt dat de streef- en
interventiewaardecontouren op tekening redelijk overeenkomen. Op basis van de recente
onderzoeksresultaten wordt geschat dat circa 1.500 m3 vaste bodem verontreinigd is met minerale olie,
waarvan circa 430 m3 verontreinigd is tot boven de interventiewaarde. Het grondwater van circa 750 m3
bodemvolume is verontreinigd met minerale olie, waarvan circa 300 m3 verontreinigd tot boven de
interventiewaarde. Het verschil met de omvangsbepaling van Geofox is groot, maar de oorsprong ervan
is niet te achterhalen omdat de omvangsbepaling in het rapport van Geofox [15] niet onderbouwd is. Uit
de gegevens van het vooronderzoek blijkt dat de verontreiniging voor 1987 is ontstaan.
De verontreiniging met minerale olie onder de tankplaats vormt een geval van ernstige verontreiniging,
waarvan de sanering niet-urgent is. Het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming
wordt gevormd door de provincie Gelderland.
6.2

Conclusie deellocatie B: Verontreinigingskern olie zuidelijk van werkplaats

Zuidelijk van de werkplaats is in 2001 door Geofox [13] een verontreinigingskern met minerale olie
aangetoond in één boring. Tijdens afperkend onderzoek in 2002 door Geofox [15] en dit actualisatieonderzoek is deze verontreinigingskern niet meer aangetroffen. Vermoedelijk is sprake van een lokale
verontreinigingsbron met minerale olie door lekkage van de riolering ter plaatse van een verzakt
gedeelte van het straatwerk van een goot. Vooralsnog wordt aangenomen dat de omvang van deze
verontreiniging kleiner is dan 25 m3.
6.3

Conclusie deellocatie C: Verontreinigingskernen zink en olie noordelijk van vrieshuis

Noordelijk van het vrieshuis zijn twee grotendeels samenvallende verontreinigingskernen aangetroffen.
De verontreinigingskern met zink bevindt zich in de bovenlaag van de grond tot een diepte van circa 0,7
m-mv. Naar schatting is circa 1.000 m3 vaste bodem verontreinigd met zink, waarvan circa 250 m3
verontreinigd is tot boven de interventiewaarde.
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De verontreinigingskern met minerale olie bevindt zich deels in de bovenlaag van de grond en deels op
groter diepte tot circa 2,5 m-mv. Naar schatting is circa 950 m3 vaste bodem verontreinigd met minerale
olie, waarvan circa 350 m3 verontreinigd is tot boven de interventiewaarde. Het grondwater van een
bodemvolume van circa 170 m3 is licht tot sterk verontreinigd met minerale olie.
De aangetroffen oliesoort betreft een zware oliesoort. Hoewel dit niet als zodanig uit het vooronderzoek
blijkt, is mogelijk sprake van een verontreiniging met snijolie met zinkhoudende metaaldeeltjes. Uit de
vooronderzoeksgegevens en interpretatie van de onderzoeksresultaten kan worden afgeleid dat de
verontreiniging vermoedelijk voor 1987 is ontstaan en dat er sprake is van ruimtelijke, organisatorische
en technische samenhang. De verontreinigingen met zink en minerale olie noordelijk van het vrieshuis
vormen tezamen een geval van ernstige verontreiniging, waarvan de sanering niet-urgent is. Het
bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming wordt gevormd door de provincie
Gelderland.
6.4

Conclusie deellocatie D: Bovengrondse 20.000 liter dieselolietank

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat aan de noordelijke kant van de bovengrondse 20.000 liter
dieselolietank een sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater is aangetroffen. Aan de
zuidelijke kant van de dieselolietank zijn geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en vluchtige
aromaten aangetroffen.
Geconcludeerd wordt dat de beperkte verontreinigingskern (< 5 m3), die in de bovenlaag van de grond
ontstaan is als gevolg van een calamiteit eind 2000, zich nog niet naar het grondwater verspreid heeft.
Nader onderzoek op deze deellocatie wordt niet noodzakelijk geacht.
6.5

Conclusie deellocatie E: Ondergrondse 30.000 liter dieselolietank

Op basis van het vooronderzoek is voor deze deellocatie de hypothese ‘verdachte locatie met één of
meerdere ondergrondse opslagtank(s)’ gehanteerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de
stroomafwaarts bijgeplaatste peilbuis geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en vluchtige
aromaten zijn aangetroffen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de
ondergrondse 30.000 liter dieselolietank niet heeft geleid tot aantoonbare bodemverontreiniging. Uit de
onderzoeksresultaten van deellocatie A blijkt wel dat de oostelijke zijde van de tank waarschijnlijk
gedeeltelijk in verontreinigde grond ligt als gevolg van de verontreiniging onder de tankplaats.
De hypothese ‘verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse opslagtank(s)’ blijft gehandhaafd
aangezien de tank nog aanwezig en in gebruik is.
6.6

Conclusie deellocatie F: Borstelwasplaats

Op basis van het vooronderzoek is voor deze deellocatie de hypothese ‘verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ gehanteerd. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en
vluchtige aromaten zijn aangetroffen. Vooralsnog wordt geconcludeerd dat de borstelwasplaats niet
heeft geleid tot aantoonbare bodemverontreiniging. De hypothese ‘verdachte locatie met een
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plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ blijft gehandhaafd aangezien de
borstelwasplaats nog aanwezig en in gebruik is.
6.7

Conclusie deellocatie G: Olieafscheider wasplaats

Op basis van het vooronderzoek is voor deze deellocatie de hypothese ‘verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ gehanteerd. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat in het grondwater geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en
vluchtige aromaten zijn aangetroffen. Vooralsnog wordt geconcludeerd dat de olieafscheider van de
borstelwasplaats niet heeft geleid tot aantoonbare bodemverontreiniging. De hypothese ‘verdachte
locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ blijft gehandhaafd
aangezien de olieafscheider nog aanwezig en in gebruik is.
6.8

Conclusie deellocatie H: Voormalige woonhuizen

Op basis van het vooronderzoek is voor de drie deelpercelen de hypothese ‘onverdachte locatie’
gehanteerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de mengmonsters van de boven- en onderlaag
van alle drie deelpercelen geen aantoonbare verhogingen zijn aangetroffen.
In het grondwater uit de peilbuis op het perceel van het voormalige woonhuis Harselaarseweg 7 zijn
overschrijdingen van de streefwaarde aan chroom en zink aangetroffen. In het grondwater uit de
peilbuis op het perceel van de voormalige woonhuizen Harselaarseweg 1 en Baron van Nagellstraat
150 en 152 zijn geen aantoonbare verhogingen aangetroffen. In het grondwater uit de peilbuis op het
perceel van het voormalige woonhuis Baron van Nagellstraat 156 zijn lichte verhogingen aan chroom,
nikkel en zink en na herbemonstering een lichte verhoging aan arseen aangetroffen. De verhogingen
aan chroom, nikkel en zink in het grondwater zijn niet ongebruikelijk voor de bodem in de omgeving van
Industrieterrein de Harselaar en betreffen waarschijnlijk lokaal verhoogde achtergrondgehalten. De
verhoging aan arseen kan worden verklaard door de plaatselijke aanwezigheid van door natuurlijke
processen gereduceerd grondwater, waardoor arseen gemobiliseerd wordt.
De hypothese ‘onverdachte locatie’ blijft gehandhaafd.
6.9

Conclusie deellocatie I: Voormalig ondergronds tankcluster

Op basis van het vooronderzoek is voor deze deellocatie de hypothese ‘verdachte locatie met één of
meerdere ondergrondse opslagtank(s)’ gehanteerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de vaste
bodem en in het grondwater geen noemenswaardige verhogingen aan minerale olie en vluchtige
aromaten zijn aangetroffen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de
aanwezigheid van het ondergrondse tankcluster niet heeft geleid tot aantoonbare
bodemverontreiniging.
De hypothese ‘verdachte locatie met één of meerdere ondergrondse opslagtank(s)’ blijft gedeeltelijk
gehandhaafd aangezien de 10.000 liter dieselolietank en 6.000 liter afgewerkte olietank nog aanwezig
zijn (afgevuld met zand). De hypothese wordt herschreven tot ‘onverdachte locatie’ voor de verwijderde
ondergrondse 6.000 liter smeerolietank.
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6.10 Conclusie deellocatie J: Bovengrondse olieopslag werkplaats
Op basis van het vooronderzoek is voor deze deellocatie de hypothese ‘verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ gehanteerd. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat in de vaste bodem en in het grondwater geen aantoonbare verhogingen
aan minerale olie en vluchtige aromaten zijn aangetroffen. Vooralsnog wordt geconcludeerd dat de
bovengrondse olieopslag in de werkplaats niet heeft geleid tot aantoonbare bodemverontreiniging. De
hypothese ‘verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke
verontreinigingskern’ blijft gehandhaafd aangezien de olieopslag nog in gebruik is.
6.11 Conclusie deellocatie K: Smeerkuil werkplaats
Op basis van het vooronderzoek is voor deze deellocatie de hypothese ‘verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ gehanteerd. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat in de vaste bodem en in het grondwater geen aantoonbare verhogingen
aan minerale olie en vluchtige aromaten zijn aangetroffen. Vooralsnog wordt geconcludeerd dat de
smeerkuil in de werkplaats niet heeft geleid tot aantoonbare bodemverontreiniging. De hypothese
‘verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ blijft
gehandhaafd aangezien de smeerkuil nog in gebruik is.
6.12 Conclusie deellocatie L: Autowerkplaats
Op basis van het vooronderzoek is voor deze deellocatie de hypothese ‘verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ gehanteerd. Uit de
onderzoeksresultaten blijkt dat in de vaste bodem en in het grondwater geen aantoonbare verhogingen
aan minerale olie en vluchtige aromaten zijn aangetroffen. Vooralsnog wordt geconcludeerd dat de
autowerkplaats met twee 1.500 liter bovengrondse opslagtanks en de olie/benzine afscheider niet
hebben geleid tot aantoonbare bodemverontreiniging. De hypothese ‘verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern’ blijft gehandhaafd aangezien de
autowerkplaats nog in gebruik is.
6.13 Conclusie deellocatie M: Voormalige ondergrondse 3.000 liter huisbrandolietank
Op basis van het vooronderzoek is voor deze deellocatie de hypothese ‘verdachte locatie met één of
meerdere ondergrondse opslagtank(s)’ gehanteerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de vaste
bodem en in het grondwater geen noemenswaardige verhogingen aan minerale olie en vluchtige
aromaten zijn aangetroffen. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de
aanwezigheid van de voormalige ondergrondse 3.000 liter huisbrandolietank niet heeft geleid tot
aantoonbare bodemverontreiniging. De hypothese wordt herschreven tot ‘onverdachte locatie’.
6.14 Aanbevelingen
De aangetroffen bodemverontreiniging onder de tankplaats en ten noorden van het vrieshuis vormt
mogelijk een bezwaar bij de voorgenomen transactie van de onderzoekslocatie. Het betreft twee
gevallen van ernstige verontreiniging waarvan de sanering niet-urgent is. De saneringen kunnen
uitgevoerd worden op een ‘natuurlijk moment’, zoals bijvoorbeeld een eigendomsoverdracht of
nieuwbouwactiviteiten.
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In hoeverre de vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit een belemmering vormt voor de
voorgenomen transactie is afhankelijk van het (voorlopig) koopcontract. De informatiekwaliteit van dit
actualisatie-onderzoek geeft in dit stadium voldoende inzicht in de risico’s die de aangetoonde
bodemverontreiniging met zich mee brengt.
Voor de aangetroffen bodemverontreiniging is een meldingsplicht opgenomen in de Wet
bodembescherming. De bodemverontreiniging dient gemeld te worden bij de provincie Gelderland.
Alvorens bodemsanering kan plaatsvinden, dient een saneringsplan te worden opgesteld dat
beoordeeld en goedgekeurd moet worden door de provincie Gelderland.
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