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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 opdrachtgevers 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
onderzoeksprotocollen.
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem 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 bodemonderzoek 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 milieuhygiënische 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 Econsultancy 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 heer Romme opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek aan de Bosweg 4 te Bemelen in de gemeente Margraten.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging.
Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast
te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie alsmede een mogelijke bestemmingsplanwijziging.
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond".
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", protocol
2001. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 2009). Tevens is rekening gehouden met de achtergrondgehalten in de grond, zoals deze door
de gemeente Margraten zijn vastgesteld.
Econsultancy is gecertificeerd voor protocol 2001 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 Margraten aanwezige
informatie (contactpersoon mevrouw Y. Steins), informatie verkregen van de opdrachtgever (contactpersoon de heer C. Vandewall) en informatie verkregen uit de op 7 april 2010 uitgevoerde terreininspectie.
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 en geohydrologie;
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 percelen binnen een
afstand van 25 meter.
De onderzoekslocatie (± 870 m²) ligt aan de Bosweg 4, aan de zuidoostzijde van de kern van
Bemelen in de gemeente Margraten (zie bijlage 1) en is kadastraal bekend gemeente Bemelen, sectie A, nummer 748 (zie bijlage 2c).
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 69 B, 2001 (schaal 1:25.000), bevindt het
maaiveld zich op een hoogte van circa 120 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie
X = 181.620, Y = 317.450.
2.3

Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie

Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4 "Zuid Nederland 1838-1857", kaartblad 61,
1990 (schaal 1:50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds grotendeels in agrarisch gebruik en werd extensief bewoond. Ten oosten bevond zich destijds een hellingbos wat thans
nog aanwezig is. Ten noorden is sinds tientallen jaren lintbebouwing aanwezig. Verder is de omgeving nog steeds grotendeels in agrarisch gebruik (weilanden). De dorpskern bevindt zich ten noordwesten van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is in gebruik als paardenwei en heeft voor
zover bekend altijd een agrarische bestemming gehad. Op het westelijk deel van de onderzoekslocatie bevindt zich een grote paardenstal, terwijl centraal op de locatie een schuurtje aanwezig is.
Rondom de paardenstal is een verharding aanwezig, deels bestaande uit beton, deels uit klinkers. In
bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van
de onderzoekslocatie.
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Margraten bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te
verwachten.
Tabel I geeft een beschrijving van de onderzoekslocatie in verschillende periodes.
Tabel I.

Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1800-1860)
Bron

Periode

Kaartblad

Schaal

Tranchot und v. Müffling kaart

1803-1820

83

1 : 25.000

agrarisch gebied

weg reeds aanwezig, ten
oosten van de weg bosgebied, verder agrarisch

Grote Historische Provincie
Atlas, Limburg

1837-1844

206

1 : 25.000

agrarisch gebied

-

Grote Historische Atlas van
Nederland, deel 4, ZuidNederland

1838-1857

61

1 : 50.000

agrarisch gebied

-

2.4

Omschrijving
onderzoekslocatie

Bijzonderheden/directe
omgeving

Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente
Margraten blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.
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2.5

Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.
2.6

Belendende percelen/terreindelen

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Bemelen. In bijlage 7 zijn de geraadpleegde
informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende
percelen is als volgt:





aan de noordzijde bevindt zich zich een woning met verderop het gemeenschapshuis;
aan de oostzijde bevindt zich de openbare weg (Bosweg) met aansluitend tuin en een hellingbos;
aan de zuidzijde bevinden zich weilanden;
aan de westzijde bevindt zich een woning (voormalige boerderij) met tuin.

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. De huidige eigenaar
van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats.
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 grond- en/of grondwaterverontreiniging.
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze
zijn opgenomen in paragraaf 2.3.
Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen.
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.
2.8

Toekomstige situatie

De initiatiefnemer is voornemens een woonhuis op de locatie te bouwen.
2.9

Informatie regionale achtergrondgehalten

De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bodemkwaliteitszone deelgebied landelijk gebied, waarvoor de gemeente Margraten een bodemkwaliteitskaart heeft opgesteld (2007). Binnen deze regio
komen verhoogde gehalten aan cadmium, minerale olie en PAK voor.
2.10

Bodemopbouw

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 61, 1990 (schaal
1:50.000), uit een bergbrikgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is
opgebouwd uit siltige leem. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Twente.
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2.11

Geohydrologie

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in Zuid-Limburg, ten zuidwesten van de klauwpijpbreuk.
Het eerste watervoerend (kalksteen)pakket wordt gevormd door harde en zachte fijn- tot grofkorrelige
kalkstenen afzettingen, behorende tot de formaties van Houthem, Maastricht en Gulpen, met een
dikte van ± 30 m. Boven dit kalksteenpakket bevinden zich moeilijk doorlatende fijnzandige afzettingen, behorende tot de formaties van Tongeren, Rupel en Breda, met een dikte van ± 30 m, waarin
lokaal een kleilaag aanwezig is. Hierboven ligt een matig goed doorlatende laag, met een dikte van ±
5 m, bestaande uit lemig fijn zand en zandige leem. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van
Twente. Onder de kalksteen bevinden zich slecht tot matig doorlatende zanden, welke behoren tot de
formaties van Vaals en Aken.
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 65 m +NAP, waardoor het grondwater
zich op ± 55 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 61 en 62 Oost en 62 West,
1980 (schaal 1:50.000), in westelijke richting.
Op een afstand van ± 1,5 km ten noordwesten van de onderzoekslocatie ligt het pompstation de
Tombe. De onttrekking van dit pompstation heeft waarschijnlijk slechts een beperkte invloed op de
grondwaterstroming van het freatisch grondwater. De onderzoekslocatie ligt in een grondwaterbeschermingsgebied voor (niet-) freatisch grondwater.

3.

CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET)

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de achtergrondwaarde 2000 of boven het in het
betreffende gebied geldende achtergrondgehalte. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is
aan te wijzen.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.
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4.

VELDWERK

4.1

Algemeen

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen,
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 locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen.
4.2

Grondonderzoek

4.2.1

Uitvoering veldwerk

Het veldwerk is op 7 april 2010 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer N.W.M.
Snippe. Deze medewerker van Econsultancy is in het kader van Kwalibo geregistreerd als gekwalificeerd medewerker voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek.
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 6 boringen geplaatst; 4 boringen tot maximaal
0,9 m -mv, 1 boring tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 4,2 m -mv. Deze diepe boring is gestuit op een diepte van 4,2 m -mv vanwege de aanwezigheid van mergel. Van het opgeboorde materiaal 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 afwijkende textuur
separaat bemonsterd zijn.
4.2.2

Zintuiglijke waarnemingen

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk zandig leem dat plaatselijk zwak tot matig grindig is.
Eveneens plaatselijk zijn in de ondergrond gleyverschijnselen aangetroffen. De diepe boring is gestuit
wegens de aanwezigheid van mergel. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bodem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd.

5.

ANALYSERESULTATEN

5.1

Uitvoering analyses

Alle te analyseren grondmonsters zijn aangeboden aan ALcontrol Laboratories. Dit laboratorium is
erkend door de Raad voor Accreditatie en is AS3000-geaccrediteerd voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grondmengmonster van de bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 2 grondmengmonsters zijn
geanalyseerd op het volgende pakket:
- standaardpakket grond:
droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink),
polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie.
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Tevens is van het grondmengmonster van de bovengrond het organische stof- en lutumgehalte bepaald. In afwijking op de NEN 5740 is afgezien van het bepalen van het organische stof- en lutumgehalte van ieder grondmengmonster. Dit aangezien uit het veldwerk bleek, dat er geen noemenswaardige verschillen in de samenstelling van de bodem bestaan.
Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten.
Tabel II.

Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten

Grondmengmonster

5.2

Traject
(cm -mv)

Analysepakket

Bijzonderheden

MM1

2 (0-30) 3 (0-50) 5 (0-50) 6 (10-50)

standaardpakket + lutum en organische stof

bovengrond
(zintuiglijk schoon)

MM2

2 (60-100) 2 (100-150)
6 (50-100) 6 (150-200)

standaardpakket

ondergrond
(zintuiglijk schoon)

Interpretatie analyseresultaten

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering
2009). Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater drie te onderscheiden
waarden met de verschillende niveaus:
- achtergrondwaarde 2000:
deze waarde ("AW2000") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen;
- tussenwaarde:
deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde 2000 (of in het geval van
grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens
waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat;
- interventiewaarde:
deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte
een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk.
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de
achtergrondwaarden 2000 en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden
gevolgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden 2000 en de
interventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde
waarden voor het organische stof- en lutumgehalte.
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Bijlage 6 geeft een overzicht van de rapportagegrenzen van de uitgevoerde analyses. De gebruikte
analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4. Om de mate van verontreiniging
aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt:
- niet verontreinigd:
- licht verontreinigd:
- matig verontreinigd:
- sterk verontreinigd:
5.3

gehalte < achtergrondwaarde 2000 en/of detectielimiet;
gehalte > achtergrondwaarde 2000 en < tussenwaarde;
gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde;
gehalte > interventiewaarde.

Resultaten grondmonsters

Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden.
Tabel III.

Overschrijdingen toetsingskaders grond

Grondmengmonster

Traject
(cm -mv)

Gehalte > AW2000

Gehalte > achtergrondwaarde

(licht verontreinigd)

Gehalte > T

Gehalte > I

(matig verontreinigd)

(sterk verontreinigd)

MM1

2 (0-30) 3 (0-50)
5 (0-50) 6 (10-50)

zink (120)
PCB’s (0,01)
cadmium (0,5)

koper (32)

-

-

MM2

2 (60-100) 2 (100-150)
6 (50-100) 6 (150-200)

-

-

-

-

Tabel IV geeft een overzicht van de analyseresultaten van de grondmengmonsters. Bijlage 4 bevat de
door het laboratorium aangeleverde resultaten.
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Tabel IV.

Analyseresultaten grond(meng)monster(s) (gehalten in mg/kg d.s. tenzij anders vermeld)

Monstercode

MM1

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)
organische stof (% vd DS)
lutum (bodem)(% vd DS)
METALEN
+
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

79.9
<1
geen
3.2
13

58
0.5
6.9
32
<0.10
24
<1.5
15
120

------






POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
-fenantreen
0.02
-antraceen
0.01
-fluoranteen
0.06
-benzo(a)antraceen
0.03
-chryseen
0.04
-benzo(k)fluoranteen
0.02
-benzo(a)pyreen
0.03
-benzo(ghi)peryleen
0.03
-indeno(1.2.3-cd)pyreen
0.02
-PAK-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
0.27
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(µg/kgds)
PCB 52(µg/kgds)
PCB 101(µg/kgds)
PCB 118(µg/kgds)
PCB 138(µg/kgds)
PCB 153(µg/kgds)
PCB 180(µg/kgds)
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds)
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

MM2
80.8
<1
geen
-

AW2000

T

I

AS3000

0.43
9.4
27
0.12
39
1.5
23
94

4.8
64
79
15
226
96
44
288

564
9.2
119
130
30
413
190
66
482

116
0.43
9.4
27
0.12
39
1.5
23
94

1.5

21

40

1.0

6.4

163

320

16

61

830

1600

61

----

59
<0.35
8.5
<10
<0.10
15
<1.5
15
47

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

-----------

<1
<1
1.4
2.5
3.0
1.4
<1
10

-------

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

--------

<5
<5
<5
<5
<20

-----

<5
7
<5
<5
<20

-----

Monstercode en monstertraject:
1
11548676-001 MM1 2 (0-30) 3 (0-50) 5 (0-50) 6 (10-50)
2
11548676-002 MM2 2 (60-100) 2 (100-150) 6 (50-100) 6 (150-200)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. Staatscourant 67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. Tevens zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in
de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:



-#
AS3000
a

b

+

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde
het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater; protocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 2008.
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld). maar wel
kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis. dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
De Interventiewaarde voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 13%; humus 3.2%.
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6.

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES

Econsultancy heeft in opdracht van de heer Romme een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
aan de Bosweg 4 te Bemelen in de gemeente Margraten.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging.
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese
dat de bodem niet verontreinigd is.
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot sterk zandig leem dat plaatselijk zwak tot matig grindig is.
Eveneens plaatselijk zijn in de ondergrond gleyverschijnselen aangetroffen. De diepe boring is gestuit
wegens de aanwezigheid van mergel. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de
locatie te verwachten.
De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, koper, zink en PCB’s. Het gehalte aan koper bevindt zich boven de betreffende achtergrondgrenswaarde. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. Daar het grondwater zich dieper dan 5,0 m -mv bevindt, heeft er conform de NEN
5740 geen grondwateronderzoek plaatsgevonden.
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen in de bovengrond, verworpen. Echter, gelet op de aard
en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met
betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de nieuwbouw
op en mogelijke bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie.
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing.

Econsultancy
Swalmen, 26 april 2010
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