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1 INLEIDING 

In opdracht van SAB te Arnhem heeft DHV BV te Deventer in april 2010 een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de toekomstige Brede School gelegen aan de Lupinenstraat te Didam. Naast de 

realisatie van de Brede School is tevens op het overige terrein woningbouw gepland. 

 

Aanleiding  

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van het onderzoeksgebied 

en de voorgenomen bouwactiviteiten.  

 

Doel 

Het doel van het onderhavige onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de 

voorgenomen bouwactiviteiten. 

 

De regionale situatie is opgenomen in bijlage 1. 

 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Richtlijnen uit de NEN 5740 (onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek, NNI, 2009), waarbij voor de locatie de onderzoeksstrategie voor een 

grootschalig onverdachte (ONV-GR) locatie is aangehouden.  

 

DHV B.V. is lid van de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek).  

 

Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd door de heer Poelsema, werkzaam bij 

Poelsema Veldwerkbureau, conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De heer Poelsema is geregistreerd 

en Poelsema Veldwerkbureau is erkend door VROM voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Een 

onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 3. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 

tijdens de veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 3 vermeld. 

 

De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van 

ACMAA B.V. te Hengelo. 

 

DHV treedt op als onafhankelijk adviesbureau ten opzichte van de opdrachtgever en heeft geen belangen, 

in welke zin dan ook, ten aanzien van het onderzochte terrein. 
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2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

2.1  Situatie  

De locatie heeft een oppervlak van circa 2,6 hectare en is momenteel in gebruik door diverse scholen, een 

sporthal en een speelveld voor de jeugd met bijbehorende parkeerplaatsen en infrastructuur. Op het 

westelijke deel van de locatie wordt de Brede School Noord gerealiseerd. De Brede School zal ontstaan 

door het samenvoegen/verbinden van alle reeds aanwezige scholen en de kinderopvang. Daarnaast wordt 

een sporthal en een trapveld bij de Brede School gerealiseerd. Op het oostelijke deel van het 

onderzoeksgebied (ter hoogte van de Rozenstraat) is woningbouw gepland.  

 

De bovenbeschreven situatie is opgenomen in bijlage 2. 

 

 

2.2  Historische informatie 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/afwezigheid, de 

aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een 

hypothese is een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5725 (leidraad bij het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, 2009). 

 

Het historisch onderzoek is op 21 april 2010 uitgevoerd bij de gemeente Montferland, het vooronderzoek is 

uitgevoerd op basisniveau. 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen bodembedreigende activiteiten bekend. Eveneens zijn bij 

de gemeente geen gegevens bekend over de aanwezigheid van tanks, stortingen en/of dempingen in het 

gebied. Bij de gemeente Montferland zijn de aanwezige bodemonderzoeken en de bouwdossiers van de 

betreffende percelen ingezien.  

 

Lupinenstraat 9-9a 

Bouwdossiers: 

3 juli 1973  Bouw semi permanente achtklassige combinatie school, bouwdossier 86/73, betreft 

kadastraal perceel gemeente Didam, sectie l nummer 313. 

12 mei 1998 Uitbreiding Albert Schweitzerschool , bouwdossier 980030. 

1999  Het vergroten van een sporthal, bouwdossier 990253, kadastraal perceel, sectie L, nummer 

1021 (ged.). 

 

Bodemonderzoeken: 

- Verkennend bodemonderzoek Lupinenstraat 9a te Didam, CBB, april 1994. 

- Verkennend bodemonderzoek Lupinenstraat 9 te Didam, Tauw, rapportnummer R3666298.D01,  

  7 mei 1998. 

 

Voor de bouw van de tafeltennishal is in 1994 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De 

tafeltennishal is gelegen aan de Lupinenstraat 9a te Didam. Voorafgaand aan de bouw is het terrein in 

gebruik geweest als speelveld. Aanleiding tot het instellen van onderzoek is de bouw van de tafeltennishal.  

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in zowel de boven- als ondergrond voor de onderzochte 

parameters geen verhoogde gehalten zijn aangetoond.  
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In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan cadmium en chroom aangetoond. Voor de 

overige parameters zijn er in het grondwater geen verhoogde concentraties aangetoond.  

 

Ter plaatse van de Lupinestraat 9 is voor de bouw van basisschool De Albert Schweitzerschool door Tauw 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat in het mengmonster van de 

ondergrond een licht verhoogd gehalte aan nikkel is aangetoond. In het mengmonster van de bovengrond 

zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan 

chroom aangetroffen.  

 

Lupinenstraat 11 

Bouwdossiers: 

1974  Bouw sporthal aan de Lupinenstraat 11, bouwdossier 180/74, kadastraal bekend als 

gemeente Didam, sectie L nummer 313 (ged.). 

12-11-1993 Bouw tafeltennis accommodatie, bouwdossier 160/93, kadastraal bekend als gemeente 

Didam, sectie l, nummer 313. 

2004  Vergroten kantine met 35 m
2
 ten behoeve van een rokerszone, kadastraal bekend als 

gemeente Didam, sectie l, nummer 313. 

 

Lupinenstraat 13-15 

Bouwdossiers: 

22-2-2005 Vergroten van school door plaatsen lokalen, bouwdossier 3308, kadastraal bekend als 

gemeente Didam, sectie L 0649. 

12-5-1998 Deels vernieuwen en vergroten school, bouwdossier 980029, kadastraal bekend als 

gemeente Didam, sectie L, 0649. 

 

Bodemonderzoeken: 

- Verkennend bodemonderzoek uitbreiding basisschool de Springplank aan de Lupinenstraat 13-15 

te Didam, rapportnummer VN-35408, Wiertsema & Partners, februari 2005. 

- Verkennend bodemonderzoek Lupinenstraat 13-15 te Didam, Econsultancy, rapportnummer 

98042551, 15 mei 1998. 

 

Ter plaatse van de basisschool de Springplank is in 2005 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek zijn de voorgenomen bouwactiviteiten. Uit het toen 

uitgevoerde historische onderzoek is gebleken dat er op de locatie geen tanks of dempingen bekend zijn. 

De locatie is vanaf 1990 bebouwd. Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel de boven- als ondergrond 

voor de onderzochte parameters geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. In het grondwater is een licht 

verhoogde concentratie aan chroom aangetoond. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen 

verhoogde concentraties aangetoond.  

 

Ter plaatse van de voorgenomen uitbreiding van de bestaande school is in 1998 een verkennend 

bodemonderzoek verricht door Econsultancy bv. De uitbreiding heeft een totale oppervlakte van 125 m
2
. 

de school is vanaf 1972 op de locatie aanwezig. De bouw van de school heeft op het perceel akkerbouw 

plaatsgevonden. Ter plaatse van de Lupinenstraat 13-15 zijn geen tanks aanwezig. Uit de resultaten van 

het verkennend bodemonderzoek komt naar voren dat in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan 

PAK is aangetroffen. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan trichloormethaan 

aangetoond.  
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Rozenstraat 73a 

Bouwdossiers: 

6-4-2005 Vergroten van een kinderdagverblijf, bouwdossier 3391, kadastraal bekend als gemeente 

Didam, sectie L, nummer 0313. 

 

Ten noordoosten van de onderzoekslocatie zijn voor de uitbreiding Heegh IV enkele bodemonderzoeken 

uitgevoerd te weten: 

1 Verkennend bodemonderzoek De Heegh IV, Doetinchemseweg Loilseveld te Didam, CBB, 18 

december 2006.  

2 Verkennend bodemonderzoek Doetinchemseweg te Didam (de Heegh IV), Witteveen en Bos, 

DDM116-1/strg/008, 8 juni 2007. 

 

Ad 1)  

In 2006 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door het CBB ter plaatse van een perceel gelegen 

aan de van Rouwenoortweg (ong) te Didam. Kadastraal is het perceel bekend als gemeente Didam, sectie 

0, nummer 542. Het perceel heeft een agrarische bestemming. Op het perceel is een puinpad aanwezig. 

Tijdens de veldwerkzaamheden is zintuiglijk asbest aangetroffen, uit de analyseresultaten blijkt dat ter 

plaatse van het puinpad de interventie waarde voor asbest niet wordt overschreden. De aangetoonde 

concentratie aan asbest is kleiner dan 100 mg/kg.ds. In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan 

cadmium, minerale olie en PAK aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan chroom aangetoond.  

 

In 1995 is het perceel ook onderzocht door Geofox uit de resultaten van dat onderzoek blijkt dat in de 

bovengrond licht verhoogde gehalten aan PAK, zink en EOX zijn aangetoond. De aangetoonde verhoogde 

parameters komen overeen met het onderzoek uit 1995. 

 

Ad 2)  

Ter plaatse van een aantal percelen gelegen aan de Els is door Witteveen en Bos in 2007 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Kadastraal zijn de percelen bekend als gemeente Didam, sectie O, nummers 

00542 en 00543. Het noordelijk terreindeel is in het verleden gebruikt voor het legen van veegwagens. Ter 

plaatse van de voormalige stortplaats is in de bovengrond zwak afvalhoudend materiaal aangetoond. Uit 

de resultaten van de geanalyseerde mengmonsters blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten 

aan PAK en EOX zijn aangetoond. Daarnaast zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties aan 

cadmium en chroom aangetoond.  

 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodembedreigende 

activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend bij de gemeente over 

dempingen/stortlagen. In de archieven is niet naar voren gekomen dat op de locatie eventuele 

brandstoftanks aanwezig zijn (geweest). Op een aantal deelgebieden binnen de onderzoekslocatie zijn 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat in de grond en het grondwater maximaal licht 

verhoogde gehalten/concentraties aan metalen en/of PAK zijn aangetoond.  
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2.3  Bodemopbouw en Geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 

 

Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 

- freatische grondwaterstand: 2,2 m –mv;    

- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket: noordoostelijk 

(Grondwaterkaart van Nederland (Kaartblad 40 West); 

- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee; 

- voorkomen van brak/zout grondwater: onduidelijk, het scheidingsvlak ligt binnen 100 meter 

diepte. In de omgeving van Didam treedt in de zomerperiode kwel op; 

- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 

 

 

2.4  Onderzoeksopzet en –hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens worden de percelen beschouwd als onverdacht met betrekking tot 

de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de strategie ‘grootschalig onverdachte locatie’ (ONV-GR) uit de 

NEN5740, omdat de monsters hierbij op een breed analysepakket worden geanalyseerd en deze opzet 

aansluit op de eisen voor bestemmingsplanwijzigingen en bouwvergunningen.  
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3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

3.1  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 28 april 2010 en zijn gebaseerd op de onderzoeksopzet 

grootschalig onverdacht (ONV-GR) uit de NEN 5740. De grondwaterbemonstering heeft op 4 mei 2010 

plaatsgevonden. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld. Controle op olieachtige 

verbindingen is uitgevoerd met behulp van olie-watertesten. Tijdens de veldwerkzaamheden is tevens 

gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in de bodem. 

 

In tabel 1 zijn de verrichte werkzaamheden voor het bodemonderzoek op de locatie samengevat: 

 

Tabel 1 Werkzaamheden ten behoeve van het bodemonderzoek  

(Deel)locatie (oppervlakte; strategie) Boringen tot 0,5 m -mv. Boringen tot 2,0 m -mv. Peilbuizen 

Brede School Lupinenstraat Didam  

(2,6 ha; ONV-GR) 

19 4* 4 

*: in verband met het geotechnische onderzoek zijn de boringen tot 2,0 m –mv tot 4,0 m-mv doorgezet. 

 

De locaties van de boringen en peilbuizen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

 

Afwijking BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000.  

 

3.2  Laboratoriumonderzoek 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses 

 

Tabel 2 Laboratoriumonderzoek 

(Meng) 

monsters 

Samenstelling mengmonster  

boring (in m –mv.) 

Standaardpakket 

Bodem 

Organisch stof  

en lutum 

Standaardpakket 

Grondwater 

Bovengrond 

MM01 001 (0-0,4), 002 (0-0,4), 004 (0,1-0,6), 

006 (0-0,5), 007 (0-0,5), 008 (0-0,5),  

009 (0-0,4) 

X X  

MM02 010 (0,1-0,6), 013 (0,1-0,6), 014 (0,1-0,6) 

015 (0-0,5), 016 (0,1-0,6), 018 (0-0,5) 

X X  

MM03 019 (0-0,5), 020 (0-0,5), 021 (0-0,5),  

022 (0-0,5), 023 (0-0,5), 024 (0-0,5), 

025 (0-0,5), 026 (0-0,5), 027 (0-0,5), 

X X  

Ondergrond 

MM04 001 (0,4-1,2), 003 (0,4-1,7), 009 (0,4-0,9 

en 1,4-1,8), 012 (0,5-0,9 en 1,4-1,8) 

X X  

MM05 016 (0,7-1,4), 018 (0,5-1,8),  

023 (0,5-1,4), 025 (0,5-2,0) 

 

X X  
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Grondwater 

003  (3,0-4,0) -   X 

012 (3,0-4,0) -   X 

018 (3,0-4,0) -   X 

025 (3,0-4,0) -   X 

Standaardpakket Bodem:  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie, 

 PAK (10 VROM) en PCB (7) 

Standaardpakket Grondwater: zware metalen, vluchtige aromaten (BTEXN), VOCl incl. VC, dichloorethanen, bromoform en minerale olie  

De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van 

ACMAA B.V. te Hengelo.  
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1  Zintuiglijke waarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte veldwerkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 4,0 m -mv. uit matig 

grof tot zeer fijn, matig tot sterk siltig zand bestaat. De bovengrond is humeus van samenstelling.  

 

In de boringen 003, 009 en 012 is vanaf 1,7 à 2,2 m -mv. een sterk zandige leemlaag aangetroffen. De 

leemlaag heeft een dikte van maximaal 0,5 meter. Vervolgens bestaat de bodem tot de maximaal 

geboorde diepte van 4,0 m -mv. uit matig grof tot fijn, sterk siltig zand.  

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn visueel geen asbestverdachte materialen aan het 

maaiveld en in het opgeboorde materiaal waargenomen. Ter plaatse van boring 004 is in de bovengrond 

een geringe bijmenging met steen aangetroffen. In boring 19 is in de bovengrond een kleine hoeveelheid 

piepschuim aangetroffen. In het opgeboorde materiaal van de overige boringen zijn geen bijzonderheden 

aangetroffen die mogelijk kunnen duiden op het voorkomen van bodemverontreiniging.  

 

 

4.2  Analyseresultaten  

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters 

zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden en de analyseresultaten van de onderzochte 

grondwatermonsters zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden voor grondwater, zoals opgenomen in 

de Circulaire Bodemsanering 2009 en het Besluit Bodemkwaliteit (staatcourant 20 december 2007, nr. 247). 

De toetsing is weergegeven in bijlage 5. 

 

Bij de beschrijving van de verontreinigingssituatie wordt de volgende terminologie gehanteerd: 

- Niet verhoogd: concentratie/gehalte lager dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde. 

- Licht verhoogd: concentratie/gehalte hoger dan de achtergrond- of streefwaarde, maar lager dan of 

gelijk aan de tussenwaarde. 

- Matig verhoogd:  concentratie/gehalte hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan de 

interventiewaarde. 

- Sterk verhoogd:  concentratie/gehalte hoger dan de interventiewaarde. 

 

 

4.2.1 Grond 

In tabel 3 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond-, tussen- of 

interventiewaarde(n) in de geanalyseerde grondmonsters overschrijden. 
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Tabel 3 Samenstelling en toetsingsresultaten grondmonsters (mg/kg d.s.) 

(Meng) 

monster 

zintuiglijke waarnemingen Parameters > 

achtergrondwaarde  

Parameters > 

tussenwaarde  

Parameters> 

interventiewaarde  

Bovengrond 

MM01 Geen bijzonderheden PCB (0,0049)* --- --- 

MM02 Geen bijzonderheden PCB (0,0049)* --- --- 

MM03 Geen bijzonderheden PCB (0,0049)* --- --- 

Ondergrond 

MM04 Geen bijzonderheden PCB (0,0049)* --- --- 

MM05 Geen bijzonderheden PCB (0,0049)* --- --- 

-: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

PCB’s: Polychloorbifenylen (som 7) 

* Ten gevolge van de invoering van AS3000 zijn de rapportagegrenzen van enkele componenten in grond, hoger dan de 

Achtergrondwaarden die voor deze componenten in het Besluit Bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Bij de toetsing van analyseresultaten 

resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de achtergrondwaarde zonder dat dit op basis van het werkelijke gehalte het geval 

zou zijn. Er wordt niet verwacht dat sprake is van een verontreiniging met genoemd component. 

 

 

4.2.2 Grondwater 

In onderstaande tabel zijn grondwaterstand (GWS) de zuurgraad (pH) en het elektrisch-

geleidingsvermogen (EC) van het grondwater en de parameters weergegeven, die de betreffende streef-, 

tussen- of interventiewaarde(n) in de geanalyseerde grondwatermonsters overschrijden. 

 

Tabel 4 Samenstelling en toetsingsresultaten grondwater (in µµµµg/l) 

Peilbuis met 

filterdiepte (m -mv) 

GWS 

(m -mv.) 

pH EC 

(µS/cm) 

Parameters  

> S-waarde  

Parameters  

> T-waarde  

Parameters 

  > I-waarde  

003  (3,0-4,0) 2,57 6,7 870 Ba (140) 

Naftaleen (0,05)* 

VOCl (0,14)* 

--- --- 

012 (3,0-4,0)    Ba (110) 

Naftaleen (0,05)* 

 VOCl (0,14)*  

--- --- 

018 (3,0-4,0) 2,47 6,6 750 Ba (90) 

Naftaleen (0,05)* 

 VOCl (0,14)* 

--- --- 

025 (3,0-4,0) 1,89 6,3 560 Ba (94) 

Naftaleen (0,05)* 

VOCl (0,14)* 

--- --- 

-: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

Ba: Barium   

VOCL: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (voor individuele parameters wordt verwezen naar bijlage 5)  

 

* Ten gevolge van de invoering van AS3000 zijn de rapportagegrenzen van enkele componenten in grondwater, hoger dan de 

streefwaarden die voor deze componenten in de Circulaire Bodemsanering 2009 (april 2009) zijn vastgesteld. Bij de toetsing van 

analyseresultaten resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de streefwaarde zonder dat dit op basis van de werkelijke 

concentratie het geval zou zijn. Er wordt niet verwacht dat sprake is van een verontreiniging met genoemd component. 
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4.3  Resumé 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn visueel geen asbestverdachte materialen aan het 

maaiveld en in het opgeboorde materiaal waargenomen. Ter plaatse van boring 004 is in de bovengrond 

een geringe bijmenging met steen aangetroffen. In boring 19 is in de bovengrond een kleine hoeveelheid 

piepschuim aangetroffen. In het opgeboorde materiaal van de overige boringen zijn geen bijzonderheden 

aangetroffen die mogelijk kunnen duiden op het voorkomen van bodemverontreiniging.  

 

In de onderzochte grondmengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond die de 

achtergrondwaarden overschrijden.  

 

In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn licht verhoogde concentraties aan barium 

aangetoond. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde concentraties aangetoond.  

De gemeten zuurgraad (pH) en elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater zijn niet afwijkend 

van een natuurlijke situatie. 

 

 

1
 Ten gevolge van de invoering van AS3000 zijn de rapportagegrenzen van enkele componenten in grond hoger dan de 

Achtergrondwaarden die voor deze componenten in het Besluit Bodemkwaliteit zijn vastgesteld, en voor grondwater 

hoger dan de streefwaarden die voor deze componenten in de Circulaire Bodemsanering 2009 zijn vastgesteld. Bij de 

toetsing van analyseresultaten resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de achtergrond- c.q. streefwaarde 

zonder dat dit op basis van het gehalte of de werkelijke concentratie het geval zou zijn. Er wordt niet verwacht dat er 

sprake is van een verontreiniging met genoemd component. 



 DHV B.V. 

 

SAB te Arnhem/Brede School Lupinenstraat te Didam 19 mei 2010, versie 1 

MD-DE20100059 - 12 - 

5  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van SAB te Arnhem heeft DHV BV te Deventer in april 2010 een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de toekomstige Brede School gelegen aan de Lupinenstraat te Didam. Naast de 

realisatie van de Brede School is tevens op het overige terrein woningbouw gepland. 

 

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van het onderzoeksgebied 

en de voorgenomen bouwactiviteiten. Het doel van het onderhavige onderzoek is het vastleggen van de 

actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse in het kader van de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging en de voorgenomen bouwactiviteiten. 

 

Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740, waarbij de strategie voor een 

grootschalig onverdachte (ONV-GR) locatie is gehanteerd. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn visueel geen asbestverdachte materialen aan het 

maaiveld en in het opgeboorde materiaal waargenomen. Ter plaatse van boring 004 is in de bovengrond 

een geringe bijmenging met steen aangetroffen. In boring 19 is in de bovengrond een kleine hoeveelheid 

piepschuim aangetroffen. In het opgeboorde materiaal van de overige boringen zijn geen bijzonderheden 

aangetroffen die mogelijk kunnen duiden op het voorkomen van bodemverontreiniging.  

 

Grond 

In de onderzochte grondmengmonsters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond die de 

achtergrondwaarden overschrijden.  

 

Grondwater 

In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn licht verhoogde concentraties aan barium 

aangetoond. Voor de overige onderzochte parameters zijn geen verhoogde concentraties aangetoond.  

De gemeten zuurgraad (pH) en elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater zijn niet afwijkend 

van een natuurlijke situatie. 

 

Toetsing hypothese 

De vooraf gestelde hypothese ‘grootschalig onverdachte’ locatie wordt verworpen, vanwege de 

aangetoonde verhoogde concentraties aan barium in het grondwater.  

 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek omdat er geen 

concentraties aan barium boven de betreffende tussen-/interventiewaarde(n) zijn aangetoond.  

De milieuhygiënische bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de geplande 

bestemmingsplanwijziging en bouwactiviteiten op de onderzoekslocatie. 

 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd volstaat het onderhavige onderzoek niet en dient formeel een 

onderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. 

1
 Ten gevolge van de invoering van AS3000 zijn de rapportagegrenzen van enkele componenten in grond hoger dan de 

Achtergrondwaarden die voor deze componenten in het Besluit Bodemkwaliteit zijn vastgesteld, en voor grondwater 

hoger dan de streefwaarden die voor deze componenten in de Circulaire Bodemsanering 2009 zijn vastgesteld. Bij de 

toetsing van analyseresultaten resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de achtergrond- cq. streefwaarde 

zonder dat dit op basis van het gehalte of de werkelijke concentratie het geval zou zijn. Er wordt niet verwacht dat er 

sprake is van een verontreiniging met genoemd component. 
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