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1 INLEIDING 
 
Door familie F. Gerritsen is aan Buro Ontwerp & Omgeving opdracht verleend om een Plan van 
aanpak op te stellen voor het saneren van een sterke PAK-verontreiniging in de grond op de lo-
catie Doetinchemseweg 11 te Kilder (gemeente Montferland). 
 
De aanleiding tot de uitvoering van de werkzaamheden is de voorgenomen nieuwbouw op de 
locatie alsmede een bestemmingsplanwijziging. 
 
Op de locatie is in de periode maart/april 2018 bodemonderzoek uitgevoerd waarbij een sterke 
PAK-verontreiniging in de grond is geconstateerd. Het betreft twee spots op het erf van de voor-
malige boerderij. 
 
Daarnaast is ter plaatse van een onverharde drupzone van een asbestdak een asbestgehalte ge-
meten van 82  mg/kg ds gewogen (Deellocatie C).  
 
Gezien de woonfunctie die de locatie krijgt is door  de gemeente Montferland gesteld dat de twee 
spots met sterk verhoogde PAK-gehaltes op het erf alsmede de geconstateerde asbestverontrei-
niging ter plaatse van deellocatie C dienen te worden verwijderd.  
 
Voor de sanering van de twee PAK-spots met is onderhavig Plan van aanpak opgesteld. 
 
Voor het verwijderen van de asbestverontreiniging in de grond zal worden aangesloten bij een 
Wijziging van de Wet Milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) die  
momenteel in voorbereiding is en die de procedure voor het saneren van drupzone’s vereenvou-
digd. Op basis van deze wetswijziging kan de sanering van de drupzone’s worden gecombineerd 
met het verwijderen van de asbestdaken. Vooralsnog is aangenomen dat  daarvoor geen Plan van 
aanpak nodig is. Mocht bovengenoemde wetswijziging niet tijdig door het parlement zijn aange-
nomen, dan zal er alsnog een Plan van aanpak worden opgesteld voor het saneren van de drup-
zone’s. 
 
De sanering van de sterke PAK-verontreiniging valt formeel niet onder het toepassingsgebied van 
de BRL 7000 en BRL 6000. Er is echter voor gekozen om ten aanzien van de milieukundige bege-
leiding van de sanering wel te werken volgens BRL 6000.  
 
In onderhavig Plan van Aanpak worden de volgend aspecten beschreven: 

• Locatiegegevens en verontreinigingssituatie (hoofdstuk 2) 

• Saneringswerkzaamheden (hoofdstuk 3) 

• Benodigde vergunningen , ontheffingen en meldingen (hoofdstuk 4) 

• Betrokken partijen (hoofdstuk 5) 
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2 LOCATIEGEGEVENS EN VERONTREINIGINGSSITUATIE 

 
2.1 Locatiegegevens 

 

Adres Doetinchemseweg 11 te Kilder (gemeente Montferland) 

Kadastrale aanduiding Kadastrale gemeente Bergh, sectie M, perceel 816.  Voor kadastrale gegevens, kadastrale kaart en 
topografisch overzicht, zie bijlage 1. 

Eigendom De heer A.B.M. Gerritsen 

Oppervlakte Gehele kadastrale perceel:  21.140m2 
Te saneren deel: circa 40 m2 

Gebruik Het betreffende gedeelte is momenteel verhard met klinkers. Het is het erf van de voormalige 
boerderij gelegen tussen de woning met deel en loodsen/schuren 

Bodemsamenstelling Ter plaatse van de sterke verontreiniging met PAK bij de boringen D15 en D16 komt tot een diepte 
van 1 m –mv zand voor. 

Kabels en leidingen Er wordt door de aannemer een graafmelding verricht bij het KLIC. 

Bijzonderheden Geen. 

 

 
2.2 Verontreinigingssituatie 

 

Onderzoeken • Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem Doetinchem-
seweg 11 te Kilder, projectnummer 2695.01, d.d 27 maart 2018, Buro Ontwerp& Omge-
ving; 

• Nader bodemonderzoek Doetinchemseweg 11 te Kilder, projectnummer 2695.02, d.d 
30 april 2018, Buro Ontwerp&Omgeving. 

Parameters Een PAK-10 gehalte van 90,6 mg/kg ds bij boring D15 in de laag van 0,2 – 0,5 m –mv en een PAK-10 
gehalte van 59,4 mg.kg ds bij boring D16 eveneens in de laag van 0,2 – 0,5 m –mv. Beide (gestan-
daardiseerde) gehaltes liggen boven interventiewaarde. 

Ontstaan verontreiniging De verontreiniging met PAK-10  kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van puin- en bak-
steen delen en is hoogstwaarschijnlijk ontstaan vóór 1987. 

Omvang verontreiniging Tijdens het nader bodemonderzoek zijn een aantal verificatie en afperkende boringen geplaatst. 
Opvallend is dat de verificatie boringen (101 en 102) die nabij voorgaande boringen D15 en D16 
zijn gesitueerd voor wat betreft bodemopbouw afwijken van de boringen waar in eerste instantie 
(boring D15 en D16) een sterke verontreiniging met PAK-10 is aangetoond. In de verificatiemon-
sters is ten hoogste een lichte verontreiniging met PAK-10 aangetoond. Voor het overige is in de 
omliggende boringen eveneens ten hoogste een lichte verontreiniging met PAK aangetoond. 
 
Vanwege de resultaten van het verkennend en nader bodemonderzoek wordt aangenomen dat de 
sterke verontreinigingen zich enkel ter hoogte van de boringen D15 en D16 bevinden in het bo-
demtraject 0,2-0,5 m -mv.  
De indicatieve oppervlakte van de sterke verontreiniging met PAK-10  ter plaatse van boring D15 
bedraagt circa 7  m2 en ter plaatse van boring D16 circa 20 m2. Aangezien er sprake is van een ver-
ontreinigd traject van circa 0,3 m wordt het totaalvolume sterk verontreinigde grond geschat op 
circa 9 m3. 
Het betreft hiermee een niet ernstig geval van bodemverontreiniging. 
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3 SANERINGSWERKZAAMHEDEN 

 
3.1 Uitvoering 

Saneringslocatie Het betreft twee spots ter plaatse van erf (momenteel verhard met klinkers). 

Reden sanering De voorgenomen bestemmingswijziging en de bouw van drie nieuwe woningen. De saneringslocaties 
blijven onbebouwd (weide of gras/tuin). 

Saneringswerkzaamheden Ontgraven en afvoeren sterke PAK-10 verontreiniging bij de boringen D15 en D16. 

Terugsaneerwaarde Als terugsaneerwaarde zal in principe de waarde voor Klasse Wonen worden gehanteerd (PAK-10 ge-
halte van 6,8 mg/kg ds). Mocht uit uitkeuringen blijken dat er nog sprake is van overschrijdingen van de 
terugsaneerde voor Klasse Wonen dan kan er in overleg met de gemeente van deze terugsaneer-
waarde worden afgeweken voor zover het marginale overschrijdingen betreft.  

Saneringswijze • Verwijderen klinkers; 

• Opzij zetten zintuiglijk schone zandlaag (0,08-0,2 m –mv) en in tijdelijk depot zetten; 

• Afgraven en afvoeren laag van 0,2 – tot circa 0,5m –mv (zintuiglijk verontreinigd). 

Ontgravingscontour De ontgravingscontour (rechte vakken) is aangegeven op bijgevoegde tekening 1 in bijlage 2. Het totaal 
te ontgraven oppervlak is circa 40 m2. 

Hoeveeldheid af te voe-
ren materiaal 

Circa 12 m3  grond als niet toepasbaar. 

Controle ontgravingsgren-
zen 

De putbodem en wanden worden uitgekeurd op PAK-10. 

Aanvulling Indien aanvulling nodig is dient er te worden aangevuld met aangevoerd gecertificeerd schoon zand 
danwel met zintuiglijk schoon zand afkomstig van elders van de locatie.   

Saneringsduur 1 dag  

Veiligheidsklasse   
(CROW 400) 

Geen 

Start sanering De start van de werkzaamheden zal door Buro Ontwerp&Omgeving worden gemeld bij de gemeente  
Montferland 

Afwiijkingen Plan van 
aanpak 

Eventuele afwijkingen op het Plan van aanpak worden tijdig gemeld aan de gemeente Montferland. 
 

Bijzonderheden Aangezien op de locatie ook gesloopt zal worden dient voorkomen te worden dat er ongewenste  
verspreiding van verontreiniging (PAK-spots) zal plaatsvinden. Een goede planning is daarbij van  
belang. Voorgesteld wordt de klinkerverharding tussen woning en schuren in stand houden tijdens 
sloop van de bebouwing en daarna pas de twee spots te saneren. 
Een andere volgorde/werkwijze dient te worden voorgelegd aan de gemeente. 

 
 

3.2 Evaluatieverslag 

Na afloop van de sanering zal door Buro Ontwerp & Omgeving een beknopt evaluatieverslag wor-
den opgesteld dat na afronding van de sanering binnen 4 weken ter beoordeling bij de gemeente 
Montferland zal worden ingediend. 
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4 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN / MELDINGEN 

 
Instemming Plan van Aan-
pak 

De gemeente Montferland dient goedkeuring te hebben verleend op het onderhavig  
Plan van Aanpak. 

Melding start sanering De start van de saneringswerkzaamheden dient te worden gemeld bij de gemeente Montferland. 

KLIC-melding Een KLIC-melding dient te worden verricht door de aannemer. 

 

5 BETROKKEN PARTIJEN  
Eigenaar locatie Naam: 

Adres: 
 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 

De heer A.B.M. Gerritsen 
Doetinchemseweg 11  
7035 CR KILDER 
De heer A.B.M. Gerritsen 
0314 681612 

Opdrachtgever Naam: 
Adres: 
 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 

Familie F. Gerritsen  
Doetinchemseweg 11  
7035 CR KILDER 
De heer A.B.M. Gerritsen 
0314 681612 

Adviseur opdrachtgever Bedrijf 
Adres: 
 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 

LNAGRO De Ondernemerij 
Pastoor Vernooijstraat 16  
7971 BR ULFT 
De heer A.H.J.M Legeland 
06 204 522 08 

Bevoegd gezag Gemeente 
Adres: 
 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 

Gemeente Montferland 
Postbus 47  
6940 BA DIDAM 
Mevrouw A. Zonneveld 
0316- 291614 

Aannemer Bedrijf: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 

n.n.b. 
 

Milieukundige advisering Bedrijf: 
Adres: 
 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 

Buro Ontwerp & Omgeving 
Velperweg 157 
6824 MB ARNHEM 
J.P.M. van der Valk 
06 164 360 61 

Milieukundige begeleiding  
(BRL 6000) 

Bedrijf: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 

n.n.b. 

 
 
 
 



Bijlagen



Bijlage 1 
Topografisch overzicht en kadastrale kaart en kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 2695.02/SS

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 april 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2798&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2792&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=131&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2953&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=815&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2527&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=816&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2794&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=424&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2795&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2797&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2882&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2796&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2530&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=132&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=125&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=130&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=126&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=863&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2951&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2952&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ZDM02&sectie=G&perceelnummer=2883&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=371&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=372&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=128&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=127&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BER02&sectie=M&perceelnummer=862&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 2695.02/SS

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BERGH M 816
Doetinchemseweg 11, 7035 CR KILDER
CC-BY Kadaster.



BETREFT

Bergh M 816
UW REFERENTIE

2695.03
GELEVERD OP

18-12-2018 - 11:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11019880448
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

17-12-2018 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

17-12-2018 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Bergh M 816
Kadastrale objectidentificatie : 077210081670000

Locatie Doetinchemseweg 11
7035 CR  Kilder
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 21.140 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 214053 - 439331
Omschrijving Wonen

Terrein (grasland)
Ontstaan uit Bergh M 129

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 8780/1 Arnhem Ingeschreven op 29-06-1987
Naam gerechtigde De heer Alphonsius Bernardus Maria Gerritsen

Adres Doetinchemseweg 11
7035 CR  KILDER

Geboren 07-12-1942
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te BERGH

Burgerlijke staat Zie akte(n)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.77210081670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.77210012970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_8780_1_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.108083255
https://www.kadaster.nl/contact


Bijlage 2  

Situatietekening met boorpunten, verontreinigings- en ontgravingscontouren 

 

 






