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1 INLEIDING 

 

 

In opdracht van de familie R.A.A. Derksen en de familie J. Verbücheln  is door Kobessen 

Milieu B.V. in november 2009 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 

Pakopseweg 1 en 1a te Didam (gemeente Montferland). 

 

Onderzoeksopzet 

Het verkennend bodemonderzoek bestaat uit twee delen, namelijk het vooronderzoek en het 

verkennend veldonderzoek. Het vooronderzoek is gebaseerd op de NVN 5725 (Bodem; 

Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 

onderzoek; uitgegeven in januari 2009) en NEN 5707 (asbestvooronderzoek). Het 

verkennend onderzoek is gebaseerd op de NEN 5740 (Bodem- Landbodem: Strategie voor 

het uitvoeren van verkennend onderzoek; onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 

bodem en grond; uitgegeven in januari 2009). 

 

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderhavige onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw 

van 2 woongebouwen.  

 

Doelstelling 

Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van locatiespecifieke informatie ten 

behoeve van de adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek. De doelstelling is 

tevens duidelijkheid te verkrijgen over de actuele gesteldheid van grond en grondwater.  

 

Het doel van het verkennend veldonderzoek, strategie voor een onverdachte locatie, is aan te 

tonen dat in de grond op de onderzoekslocatie redelijkerwijs gesproken geen verontreini-

gende stoffen aanwezig zijn in gehalten boven de achtergrondwaarde (AW-2000).  

 

Indeling rapport 

Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek en het 

verkennend onderzoek. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek 

besproken, met daaruit volgend de hypothese. Hoofdstuk 3 omvat de resultaten van het 

verkennend onderzoek. Tenslotte worden de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 4 

weergegeven. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

 

2.1 Werkwijze vooronderzoek 

 

Ten behoeve van het onderhavige bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd op 

basis van de richtlijnen, gesteld in de Nederlandse Voornorm (NVN) 5725 en NEN 5707 

(asbestvooronderzoek). In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende 

werkzaamheden verricht: 

- het bepalen van de regionale bodemopbouw;  

- het verwerken van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens; 

- het verwerken van historische informatie, ter beschikking gesteld door opdrachtgever 

en de gemeente Montferland; 

- het visueel inspecteren van de onderzoekslocatie en de omgeving. 

 

Bij de veldinspectie is in het bijzonder aandacht besteed aan het voorkomen van mogelijke 

asbestverdachte materialen. 

 

 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

 

Locatiebeschrijving en huidig gebruik 

De onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek met een oppervlakte van circa 9.600 m
2
 

betreft een gedeelte van de kadastrale percelen en is bekend bij de gemeente Didam onder 

sectie O nummers 1065, 1066 en 1095. Ten aanzien van dit perceel zijn geen 

publiekrechtelijke beperkingen opgenomen ten aanzien van het artikel 55  uit de Wet 

bodembescherming, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging is geregistreerd. Voor de regionale ligging wordt verwezen naar 

bijlage 6.1, topografisch overzicht.  

 

De kas op de locatie is sinds circa 3 jaar in gebruik voor de stalling van caravans. In de grote 

schuur is ten tijde van de veldwerkzaamheden een recreatiewoning gesitueerd.  

 

In bijlage 6.2 is een tekening opgenomen van de huidige terreinsituatie.  

 

Historisch gebruik 

De onderzoekslocatie heeft altijd een agrarische bestemming gehad. 

 

Het terreingedeelte ten oosten van de schuur was in 1992, ten tijde van het onderzoek door 

Consulmij, in gebruik voor de teelt van maïs. De schuur en het aangrenzende terrein ten 

oosten was in gebruik voor opslag van materialen resp. grond.  

Toekomstig gebruik 

De opdrachtgever is voornemens een gedeelte van de huidige opstallen te slopen en op de 

locatie 2 woongebouwen te realiseren. 
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Bodemopbouw en geohydrologische situatie 

Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie is de Grondwaterkaart van 

Nederland geraadpleegd (GWK 29, Arnhem oost, kaartblad 40 Oost).  

 

De onderzoekslocatie ligt in een glaciaal bekken tussen Montferland en de Veluwe. Direct 

vanaf het maaiveld komt het eerste watervoerende pakket voor met een dikte van 20 m. Dit 

wordt gevormd door matig tot uiterst grofzandige afzettingen van de Formaties van 

Kreftenheye en Drente die plaatselijk grindhoudend zijn. De daaronder liggende scheidende 

laag  (Formatie van Drente) met een dikte van circa 30 m bestaat uit zandige 

klei/slibhoudend zand. De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is 

globaal noordwestelijk gericht. De onderzoekslocatie ligt niet binnen een grondwater-

beschermingsgebied. Het maaiveld ligt op een hoogte van circa 14 m + NAP. 

 

Uitgevoerd bodemonderzoek onderzoekslocatie 

Op een deel van de locatie is in 1992 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door 

Consulmij BV. De evaluatie van dit onderzoek is opgenomen in bijlage 8. 

  

Asbest 

Op basis van een visuele inspectie van de onderzoekslocatie zijn aanwijzingen verkregen 

voor de aanwezigheid van enige asbesthoudende materialen in de verhardingslaag op de 

bodem van de locatie.  De verwachting is dat de hergebruikswaarde voor asbest  (100 mg/kg 

d.s.) niet wordt overschreden. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de grond 

wordt niet noodzakelijk geacht. Bij het verwijderen van de verhardingslaag dient hiermee 

echter wel rekening te worden gehouden. 

 

Omliggende percelen 

In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen gevallen bekend van (grootschalige) 

bodemverontreiniging. 

 

Achtergrondgehalten 

De gemeente Montferland heeft de bodemkwaliteit in de gemeente vastgesteld welke is 

verdeeld in verschillende zoneringen. De onderhavige locatie valt onder zonering “zand” 

waarbij voor zowel de boven- als ondergrond en het grondwater achtergrondwaarden zijn 

opgesteld. Voor het grondwater geldt dat het licht verontreinigd kan zijn met cadmium, 

chroom en zink. De bodemkwaliteitskaart van de regio Achterhoek waartoe de gemeente 

Montferland behoord is bijgevoegd in bijlage 7.  

 



verkennend bodemonderzoek Kobessen Milieu B.V. 

 

Pakopseweg 1 en 1a te Didam       6 P1740.01 

 

 

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt niet verwacht dat op de 

onderzoekslocatie sprake zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

Derhalve is een onderzoeksopzet opgesteld die gebaseerd is op de strategie voor een 

onverdachte locatie (conform NEN 5740, paragraaf 5.1). 

 

De onderzoeksopzet is  voorgelegd  aan de gemeente Montferland. De gemeente heeft laten 

weten zich te kunnen verenigen met de voorgestelde onderzoeksopzet. 
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3 VERKENNEND ONDERZOEK 

 

 

3.1 Veld-/laboratoriumonderzoek 

 

Tenzij anders vermeld is het veldonderzoek uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn 

voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek  

(BRL-SIKB 2000) en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002 van de Vereniging 

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de 

heer D. van de Giessen van Van de Giessen Milieupartner uit Sint Oedenrode. 

 

Op 26 november 2009 zijn in totaal 21 handboringen uitgevoerd tot 0,5 m-mv , waarvan 4 

boringen doorgezet zijn tot 2 m-mv (boring 6, 9, 12 en 19) en 2 boringen tot 3,4 m-mv voor 

het plaatsen van peilbuizen ten behoeve van het grondwateronderzoek  (boring 1 en 16). De 

situering van de boorpunten is aangegeven op tekening 1 (bijlage 6.2). 

 

De peilbuizen zijn bemonsterd op 10 december 2009. De zuurgraad (pH) en het elektrisch 

geleidingsvermogen (EC) zijn gemeten. Deze zijn: 

Pb1 : EC = 218 µS/cm en pH = 7,5 

Pb 16; EC = 216 µS/cm en pH = 7,2 

 

De zuurgraad (pH) en het geleidingsvermogen (EC) kunnen als normaal worden beschouwd.  

 

Een uitgebreide omschrijving van de veldwerkmethode is opgenomen in bijlage 4. De 

monsters van de grond en het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het 

milieulaboratorium van OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. Het laboratorium is RvA 

geaccrediteerd. De monsters zijn onderzocht op de in tabel 1 weergegeven parameters. 

 
Tabel 1  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

 
 

Monstercode Boringen Diepte (m-mv) Geanalyseerde parameters 

    

Grond    

MM1 1 t/m 7 0,0 – 0,6 NEN-grond∗ 

MM2 8 t/m 11, 13 en 14 0,0 – 0,7 NEN-grond 

MM3 15 t/m 20 0,0 – 0,5 NEN-grond 

MM4 1, 6 en 9 0,5 – 2,0 NEN-grond 

MM5 12, 16 en 19 0,5 – 2,0 NEN-grond 

MM6 12 0,0 – 1,0 NEN-grond (excl. lutum- en organische stof) 

    

                                                 
∗  minerale olie (GC), Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (de 10 PAK genoemd in de Leidraad  

bodembescherming), metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), Som-PCB’s. Bij  

alle (meng)monsters wordt tevens het lutum- en organische stofgehalte bepaald. 
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Monstercode Boringen Diepte (m-mv) Geanalyseerde parameters 

    

Grondwater    

Pb1 1 2,3 – 3,3 NEN-grondwater** 

Pb16 16 2,3 – 3,3 NEN-grondwater 

    
 
MM = mengmonster 

Pb = peilbuis 

 

 

3.2 Onderzoeksresultaten  

 

Bodemopbouw 

In bijlage 1 is van elke boring een boorbeschrijving opgenomen. Op basis van deze 

boorbeschrijvingen is het bodemprofiel als volgt te omschrijven. 

 
Tabel 2  Globale bodemopbouw van de onderzoekslocatie 

 
 

Diepte (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 3,3 matig fijn, zwak tot matig siltig, zwak humeus zand (plaatselijk laagjes leem 

rond (1 tot 1,5 m-mv) 

  

 

Het grondwater is ter plaatse aangetroffen op circa 1,44 (pb1) en 1,37 (pb16) m-mv. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Boring 10 is in de laag 0,0 – 0,2 m-mv beoordeeld als sterk asbesthoudend 

(verhardingslaag). In boring 12 zijn van 0,0 – 0,5 m-mv sporen puin en sporen kolen 

aangetroffen.  Boring 17 is na graven gestaakt (volledig puin). Bij de overige boringen zijn 

geen zintuiglijke bijzonderheden waargenomen. 

 

Op en onder het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

Analyseresultaten 

Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten van 

de grond zijn getoetst aan de AW-2000 (achtergrondwaarden) uit het Besluit 

Bodemkwaliteit en de interventiewaarde uit de Circulaire Bodemsanering 2009.  

                                                 
**  minerale olie (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen (som o,m,p), styreen, 

naftaleen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-

dichlooetheen, cis-1,2-dichlooretheen ,som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan,chloroform, 1,1,1-trichloorethaan,  t-

etrachloormethaan, 1,2 –dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 

1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform) en metalen (barium, cadmium,kobalt,  koper, kwik, lood,molybdeen,  

nikkel en zink). 
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De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de streef- en interventie-

waarden uit de Circulaire Bodemsanering 2009. 

 

Uitleg over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 5. Het resultaat van de toetsing is in 

bijlage 3 numeriek weergegeven. De gehanteerde toetsingsniveaus worden hieronder 

toegelicht. 

 

Grond 

In mengmonster MM1 (bovengrond; traject 0,0 – 0,6 m-mv) zijn voor de onderzochte stoffen 

geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten. 

 

In mengmonster MM2 (bovengrond; traject 0,0 – 0,7 m-mv) zijn voor de onderzochte stoffen 

geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten. 

 

In mengmonster MM3 (bovengrond; traject 0,0 – 0,5 m-mv) wordt voor zink (79 mg/kg d.s.) 

een lichte overschrijding van de achtergrondwaarde gemeten. De overige onderzochte stoffen 

zijn niet verhoogd aangetoond. 

 

In mengmonster MM4 (ondergrond; traject 0,5 – 2,0 m-mv) zijn voor de onderzochte stoffen 

geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten. 

 

In mengmonster MM5 (ondergrond; traject 0,5 – 2,0 m-mv) zijn voor de onderzochte stoffen 

geen overschrijdingen van de achtergrondwaarde gemeten. 

 

In mengmonster MM6 (traject 0,0 – 1,0 m-mv) van de zintuiglijk met puin en kolen 

verontreinigde grond, wordt voor cadmium (0,47 mg/kg d.s.), lood (55 mg/kg d.s.), zink (130 

mg/kg d.s.) en PAK totaal (3,8 mg/kg d.s.) een lichte overschrijding van de 

achtergrondwaarde gemeten. De overige onderzochte stoffen worden niet verhoogd gemeten. 

 

Aangezien alle individuele waarden voor PCB’s onder de toetsingswaarden liggen, mag  

worden aangenomen dat dit tevens geldt voor som PCB’s (zie bericht SenterNovem van  

28-10-2008 dat is bijgevoegd in bijlage 5). 

 

Grondwater 

In het grondwater uit peilbuis 1 (filterstelling 2,3 – 3,3 m-mv) wordt voor barium (200 µg/l), 

xylenen som (0,3 µg/l) en som C+T dichlooretheen (0,7 µg/l) een lichte overschrijding van 

de streefwaarde gemeten. De overige onderzochte stoffen worden niet verhoogd aangetoond. 

 

In het grondwater uit peilbuis 16 (filterstelling 2,3 – 3,3 m-mv) wordt voor barium (110 

µg/l), xylenen som (0,3 µg/l) en som C+T dichlooretheen (0,7 µg/l) een lichte overschrijding 

van de streefwaarde gemeten. De overige onderzochte stoffen worden niet verhoogd 

aangetoond. 
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4 CONCLUSIES EN OPMERKINGEN 

 

 

4.1 Conclusies 

 

Op basis van het vooronderzoek (hoofdstuk 2) is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie 

onverdacht wordt beschouwd ten aanzien van bodemverontreiniging. Het verkennend 

onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740, paragraaf 5.1, onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte locatie.  

 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ op basis van de resultaten van 

het verkennend onderzoek genuanceerd dient te worden. Enkele onderzochte stoffen zijn 

aangetoond in een gehalte dat gelegen is boven de achtergrondwaarde (in de grond: 

cadmium, lood, zink en PAK-totaal). Deze gehalten zijn echter ruim onder de tussenwaarde 

gelegen. Voor het grondwater geldt dat enkele onderzochte stoffen de streefwaarde in lichte 

mate overschrijden: barium, som xylenen, som C + T dichlooretheen. De overige parameters 

zijn niet aangetoond in een gehalte die boven de achtergrondwaarde/ streefwaarde ligt. 

 

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt ons inziens geen belemmeringen 

voor de voorgenomen nieuwbouw. 

 

 

4.2 Aanbevelingen 

 

Aanvullend of nader onderzoek op de onderzoekslocatie is ons inziens niet noodzakelijk. 

 

Opgemerkt wordt dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 niet is bedoeld 

voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. Voor afvoer van grond is het 

Besluit Bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie kunt inwinnen bij de 

gemeente of Kobessen Milieu B.V. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de 

daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 

boringen en analyses wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie 

een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 










































































































