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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging 
van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van 
de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtge-
vers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het 
gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en on-
derzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssys-
teem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2000. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bo-
demonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor 
het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygië-
nische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 
 
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsul-
tancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de 
juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de gemeente Montferland opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ver-
kennend onderzoek asbest in bodem aan de Leppestraat 9 te Azewijn in de gemeente Montferland. 
 
Het verkennend onderzoek asbest in bodem is uitgevoerd naar aanleiding van de uiterst sterke bij-
menging met puin plaatselijk in de bodem, waargenomen tijdens de uitvoering van een verkennend 
bodemonderzoek.  
 
Het verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) heeft tot doel vast te stellen of de onder-
zoekslocatie "verdacht" dan wel "onverdacht" is voor de aanwezigheid van asbest. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het verkennend onderzoek asbest 
is uitgevoerd conform de NEN 5707 "Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in 
bodem en partijen grond" (VROM, 2003).  
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek en mechanisch boren", protocollen 
2001 en 2018. De visuele inspectie is uitgevoerd door medewerkers die gekwalificeerd zijn voor het 
protocol 2018 van de BRL SIKB 2000.  
 
Econsultancy is gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2018 van de BRL SIKB 2000. In dat kader 
verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2. VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Montferland aanwezige 
informatie (contactpersoon mevrouw ing. A.M. Zonneveld), informatie verkregen van de huidige ge-
bruiker (de heer J.C. Braber) en informatie verkregen uit de op 13 juli 2010 uitgevoerde terrein-
inspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
� het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
� eventuele calamiteiten; 
� eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
� de bodemopbouw; 
� verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 7 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 
afstand van 25 meter.  

 
De onderzoekslocatie (± 500 m²) ligt aan de Leppestraat 9, circa 200 meter ten noordwesten van de 
kern van Azewijn in de gemeente Montferland (zie bijlage 1). 
 
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Bergh, 
sectie A, nummer 898. 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 40 F, 2004 (schaal 1:25.000), bevindt het 
maaiveld zich op een hoogte van circa 14,5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de 
onderzoekslocatie X = 217.990, Y = 433.650. 
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 3 "Oost Nederland 1830-1855", kaartblad 40, 
1990 (schaal 1:50.000), alsmede kaartmateriaal daterend uit het begin van de vorige eeuw was de 
locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik (weide) en werd extensief be-
woond. Tot circa 1900 is dit gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd.  
 
Begin 20

e
 eeuw is de eerste bebouwing aanwezig in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 

De eerste bebouwing op de locatie Leppestraat nr. 9 is zichtbaar op kaartmateriaal uit 1916. In die tijd 
is de bebouwing rondom de kern van Azewijn versnippert en het gebruik van de omliggende gronden 
voornamelijk agrarisch. Eind jaren 50 van de vorige eeuw verschijnen de eerste tuinbouwkassen ten 
zuidoosten van de onderzoekslocatie. Eind jaren 70 van de vorige eeuw zijn er in totaal vijf tuinbouw-
kassen aanwezig ten zuidoosten van de onderzoekslocatie. Vanaf 1966 neemt de woonbebouwing in 
de directe omgeving en richting de kern van Azewijn toe. Ook is er steeds meer lintbebouwing aan-
wezig langs de invalswegen naar Azewijn. 
 
In de huidige situatie betreft de onderzoekslocatie een gedeelte van het weiland/moestuin ten westen 
van woonperceel nummer 9. Het woonperceel is bebouwd met een boerderij(woning), een aange-
bouwde schuur en opslagruimte. Ten zuidoosten van de onderzoekslocatie zijn tuinbouwkassen aan-
wezig. De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als weiland en heeft voor zover bekend altijd 
een agrarische bestemming gehad. 
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie. 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. 
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Op en in de directe omgeving van de huidige onderzoekslocatie is in 2006 door Milon bv een verken-
nend bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer 26695, zie bijlage 4). In totaal zijn er 19 boringen 
verricht, waarvan 2 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. Zintuiglijk is in de bodem tot maximaal 1 m -
mv een licht tot sterke bijmenging met puin waargenomen. In verband met de uiterst sterke bijmen-
ging met puin is één boring (boring 3) gestaakt.  
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Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan zink en PAK aangetoond. In de onder-
grond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. Het grondwater was licht verontreinigd met de me-
talen cadmium en nikkel.  
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Azewijn. Ten noord(oosten) van de onder-
zoekslocatie bevinden zich de woonpercelen nrs. 9, 11 en 15 met siertuinen en de openbare weg 
"Leppestraat". Ten zuidoosten bevinden zich tuinbouwkassen. In de overige richtingen wordt de on-
derzoekslocatie omgeven door weiland/moestuin. 
 
Behoudens de in paragraaf 2.5 vermelde bodemonderzoeksgegevens zijn er verder geen gegevens 
bekend met betrekking tot eerder uitgevoerde bodemonderzoeken. 
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grondverontreiniging. 
 
Afgezien van de potentiële bron voor een asbestverontreiniging, welke middels eerder uitgevoerd 
bodemonderzoek en het vooronderzoek ter plaatse zijn geïdentificeerd (zijnde de aanwezigheid van 
puin in de bodem), zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potentiële bronnen aangetrof-
fen. 
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens herontwikkeling te realiseren op de onderzoekslocatie en in de di-
recte omgeving ervan.  
 
2.9 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 40 Oost, 1975 (schaal 
1:50.000), uit een poldervaaggrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is 
opgebouwd uit lichte zavel. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch ge-
zien tot de Formatie van Boxtel. 
 
 
3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit de huidige informatie blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de 
locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de licht 
tot uiterst sterke bijmenging met puin in de grond tot maximaal 1 m -mv. Verwacht wordt, dat er ver-
spreid over de locatie wisselende gehalten aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte 
verontreinigende stof voor deze situatie is (niet-)hechtgebonden asbest. 
 
Gelet op de bijmenging met puin in de bodem wordt het onderzoek verricht conform de strategie voor 
een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van 
monsterneming" (VED-HE). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is vast te 
stellen in hoeverre de interventiewaarde/restconcentratienorm voor (niet-)hechtgebonden asbest 
wordt overschreden en het zonodig vaststellen van de gemiddelde concentratie. Gezien de aard en 
diepte van de puinbijmenging is voor het graven van de sleuven een mobiele minikraan ingezet. 
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4. VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Tijdens het opstellen van het graaf-/boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richt-
lijnen, welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens 
voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de loca-
tieschets met daarop aangegeven de situering van de sleuven. In bijlage 3 zijn de sleufprofielen op-
genomen. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A. Bruil. Deze medewer-
ker van Econsultancy is in het kader van Kwalibo geregistreerd als gekwalificeerd medewerker voor 
het uitvoeren van Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek en mechanisch 
boren, waaronder protocol 2018 van de BRL SIKB 2000. 
 
De visuele inspectie is uitgevoerd op 13 juli 2010. In de directe omgeving er ter plaatse van boring 3 
uit het verkennend bodemonderzoek van Milon bv zijn met behulp van een minikraan in totaal 5 sleu-
ven gegraven met een afmeting van 200x40 cm tot in de ongeroerde ondergrond (maximale diepte 
circa 0,9 m -mv). Vervolgens is met behulp van een edelmanboor (diameter 12 cm) 1 boring tot in de 
zintuiglijk schone laag geboord tot een maximale diepte van 1,0 m -mv. Van het opgeboorde materi-
aal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over 
trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijken-
de textuur separaat bemonsterd zijn.  
 
4.2.2 Algemene bodemopbouw 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak zandige klei. De bovengrond is plaatselijk zwak grindig.  
 
4.2.3 Visuele inspectie toplaag/maaiveld 
 
Er zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In tabel I zijn enkele algeme-
ne gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag opgenomen. 
 
Tabel I. Visuele inspectie toplaag 
 

Aandachtsgebied Resultaat 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie (m
2
) 500 m

2
 

Conditie toplaag (ter plaatse van asfaltverharding zijnde funderingslaag) droog 

Beperkingen van de inspectie maaiveld is sterk begroeid met gras (> 25%) 

Weersomstandigheden droog, helder zicht > 25 meter 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen?  Nee  
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4.2.4 Visuele inspectie onderlaag 
 
Ten behoeve van de visuele inspectie is het opgegraven materiaal gezeefd over een 16 mm zeef. 
De kleigrond ter plaatse is tot maximaal 0,8 m -mv zwak baksteenhoudend, zwak glashoudend en 
zwak koolhoudend. Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
In overleg met opdrachtgever is besloten om vooralsnog geen mengmonsters te laten analyseren op 
de aanwezigheid van asbest. Dit aangezien er zintuiglijk geen asbestverdachte materialen zijn waar-
genomen. 
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5. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Gemeente Montferland een verkennend onderzoek asbest in bo-
dem  uitgevoerd aan de Leppestraat 9 te Azewijn in de gemeente Montferland. 
 
Het verkennend onderzoek asbest in bodem is uitgevoerd naar aanleiding van de uiterst sterke bij-
menging met puin plaatselijk in de bodem, aangetroffen tijdens de uitvoering van een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd in 2006 door Milon bv.  
 
In verband met de plaatselijk uiterst sterke bijmenging met puin in de grond is de onderzoekslocatie 
onderzocht volgens de strategie "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene 
verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Doelstelling van het verkennend onderzoek 
asbest in bodem is vast te stellen of de onderzoekslocatie "verdacht" dan wel "onverdacht" is voor de 
aanwezigheid van asbest. 
 
Met behulp van een minikraan zijn er in totaal 5 sleuven gegraven met een afmeting van 200x40 cm 
tot in de ongeroerde ondergrond (maximale diepte circa 0,9 m -mv). Vervolgens is met behulp van 
een edelmanboor (diameter 12 cm) 1 boring tot in de zintuiglijk schone laag geboord tot een maxima-
le diepte van 1,0 m -mv. Op het maaiveld en in de bodem zijn geen asbestverdachte materialen aan-
getroffen. Op basis van de doelstelling van het onderzoek is in overleg met de opdrachtgever afge-
zien van het laten analyseren van mengmonsters van het uitgezeefde materiaal (fractie <16 mm). 
 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" kan worden beschouwd wordt, 
op basis van de onderzoeksresultaten, verworpen. Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking 
tot de parameter asbest dan ook géén milieuhygiënische belemmeringen voor de voorgenomen her-
ontwikkeling op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Bouwstoffenbesluit zijn hierop mogelijk 
van toepassing. 
 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 12 augustus 2010 
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: S01

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, donker grijsbruin15

Klei, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
glashoudend, zwak bothoudend, 
grijsbruin70

Klei, zwak siltig, bruin90

Boring: S02

0

50
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gras0

Klei, zwak zandig, zwak grindig, 
donker grijsbruin20

Klei, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
glashoudend, zwak bothoudend, 
grijsbruin80

Klei, zwak siltig, bruin100

Boring: S03
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gras0

Klei, zwak zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
glashoudend, grijsbruin
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Klei, zwak zandig, bruin
80

Boring: S04
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baksteenhoudend, donker grijsbruin

40

Klei, zwak zandig, grijsbruin
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Boring: S05

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, zwak 
baksteenhoudend, donker grijsbruin

30

Klei, zwak zandig, grijsbruin

70



Bijlage 4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 


















































































