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SAMENVATTING 

Gemeente Wijk bij Duurstede heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op de locatie gelegen tussen de Ossenwaard, 
Willem Alexanderweg en de Hinkerstraat te Cothen. Het betreft de ontwikkelingslocatie  “De 
Kamp” te Cothen. 
 
Het bodemonderzoek, in het kader van de voorgenomen herontwikkeling en  toekomstige 
nieuwbouw, is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN5725:2009, de NEN5740:2009 en 
afgeleid van de NEN5707:2003. 
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2010, 
afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000. De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de geldende NEN/NPR-normen, 
op basis van BRL SIKB 2000, protocol 2001, het plaatsen van handboringen en peilbuizen, 
protocol 2002, het nemen van grondwatermonsters en afgeleid van het protocol 2018, locatie-
inspectie en monsterneming van asbest in bodem. Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen 
enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het onderzoek. 
 
Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem/asfalt/puin op de onderzoekslocatie teneinde vast te 
stellen of vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan tegen de voorgenomen 
herontwikkeling en toekomstige nieuwbouw.  
 
Conclusie historische gegevens    
De Gemeente (mw. A. van Riet) heeft reeds een historisch onderzoek verricht. Uit de gegevens 
blijkt dat van de locatie geen gegevens bekend zijn van de bodemkwaliteit. Zover als bekend zijn 
in het verleden geen bodemonderzoeken uitgevoerd, hebben geen calamiteiten plaatsgevonden en 
zijn geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging aanwezig (geweest). 
 
Op de locatie zijn wel tennis- en sportvelden (deels beton/asfalt) aanwezig waaronder mogelijk 
asbestverdacht en chemisch verontreinigd puin aanwezig is. Daarnaast zijn moestuinen aanwezig, 
waar mogelijk asbestverdachte schuurtjes hebben geleid tot een bodemverontreiniging en/of een 
teeltlaagverontreiniging met bestrijdingsmiddelen aanwezig is. 
 
Hypothese 
Op basis van de reeds beschikbare gegevens en in overleg met de opdrachtgever is voor de 
onderzoekslocatie uitgegaan van een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van 
bodemverontreiniging.  
 
Resultaten 
 
Zintuiglijk 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn ter plaatse van de voormalige tennisbanen, voormalige 
kantine en onder het geasfalteerde sportveld bijmengingen van puin waargenomen. Tevens is 
onder het geasfalteerde sportveld een betonlaag aangetroffen. Ter plaatse van de voormalige 
tennisbanen is een afwijkende bruinrode kleur in de bovengrond waargenomen.   
 
Verder zijn geen waarnemingen (olie-waterreacties, asbestverdachte materialen in de fractie 
groter dan 16 mm) gedaan die eventueel kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  
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Grond1 

In de zintuiglijk schone teeltlaag van de moestuinen zijn sterk verhoogde gehalten voor DDE 
(som) en DDT (som) en maximaal licht verhoogde gehalten voor de overige geanalyseerde 
parameters van de bestrijdingsmiddelen aangetoond. In de teeltlaag zijn verder licht verhoogde 
gehalten voor koper en kwik aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen 
verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In de met sporen puinhoudende bovengrond (klei) gelegen naast de moestuinen ter plaatse van de 
voormalige tennisbanen zijn een sterk verhoogd gehalte voor DDE (som), een matig verhoogd 
gehalte voor DDT (som) en maximaal licht verhoogde gehalten voor de overige geanalyseerde 
parameters van de bestrijdingsmiddelen aangetoond. In de bovengrond zijn verder een sterk 
verhoogd gehalte voor PAK en een licht verhoogd gehalte voor minerale olie aangetoond. Voor 
de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In de met sporen puinhoudende ondergrond (zand) ter plaatse van de voormalige tennisbanen is 
een sterk verhoogd gehalte voor PAK aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn 
geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In de matig puinhoudende bovengrond (zand) ter plaatse van de voormalige kantine zijn licht 
verhoogde gehalten voor barium, kobalt en nikkel aangetoond. Voor de overige geanalyseerde 
parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In de zintuiglijk van kleur afwijkende bovengrond (zand/grind) is een sterk verhoogd gehalte voor 
barium en licht verhoogde gehalten voor kobalt, koper en nikkel aangetoond. Voor de overige 
geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In het zintuiglijk schoon (ophoog)zand onder het geasfalteerde sportveld is een licht verhoogd 
gehalte voor kobalt aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde 
gehalten aangetroffen. 
 
In de zintuiglijk schone boven- en ondergrond (zand en klei) zijn maximaal licht verhoogde 
gehalten voor kobalt en/of nikkel aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn 
geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
Puin (inclusief asbest) 
In de puinstabilisatie onder de Kampweg is bij toetsing aan de Wet bodembescherming een sterk 
verhoogd gehalte voor PAK en licht verhoogde gehalten voor kobalt, kwik en minerale olie 
aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten 
aangetroffen. Tevens is in puinstabilisatie zintuiglijk (fractie >16mm) en analytisch (fractie 
<16mm) geen asbest aangetroffen. 
  
Asfalt 
In het asfalt ter plaatse van de voormalige tennisbanen is in het veld met behulp van een PAK-
marker vastgesteld of deze indicatief teerhoudendheid is. De asfaltbrokken zijn sterk opgelicht na 
behandeling met een PAK-marker. Ter bepaling van de mate van teerhoudendheid is het PAK-
gehalte van het asfalt ter plaatse van de boring B44 analytisch bepaald. Uit de resultaten van de 
PAK analyses blijkt dat het asfalt teerhoudend is, aangezien de waarde van 75 mg/kg d.s. wordt 
overschreden.  
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Grondwater1 

In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen PB08, PB17, PB21, PB35 en PB47  zijn licht 
verhoogde gehalten voor barium aangetoond. Tevens zijn in het grondwater ter plaatse van PB08 
en PB35 licht verhoogde gehalten voor naftaleen en/of cis+trans-1,2-dichlooretheen aangetoond. 
Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
In het grondwater van de peilbuizen PB09 en PB22 zijn licht verhoogde gehalten voor barium en 
naftaleen aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond. 
In het grondwater van peilbuis PB34 zijn licht verhoogde gehalten voor barium en nikkel 
aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
1  Indien voor een groep parameters (bij grond PCB’s en grondwater vluchtige gechloreerde 

koolwaterstoffen (VOCl) en vluchtige aromaten (BTEXN) de aangetoonde gehalten moeten worden 
gesommeerd en (een deel van) de aangetoonde gehalten liggen beneden de door het laboratorium 
gehanteerde minimale rapportagegrens, dient de totaalwaarde conform de AS3000 een waarde gelijk 
aan 0,7 * de minimale rapportagegrens te worden meegenomen. Deze waarde mag als kleiner dan 
worden beschouwd. 

 
Conclusies 
Voor de onderzoekslocatie werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking 
tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de 
gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de bodem licht tot sterk verhoogde gehalten voor 
enkele geanalyseerde parameters zijn aangetoond. 
 
De aangetoonde gehalten in zowel de boven- en ondergrond (zintuiglijk schoon dan wel licht tot 
uiterst puinhoudend) betreffen overschrijdingen van de achtergrond-, streef-, tussen en 
interventiewaarden. Bij overschrijdingen van de tussen- en interventiewaarden bestaat het 
vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient een nader bodemonderzoek 
uitgevoerd te worden.  
 
De norm voor barium is tijdelijk buiten werking gesteld en geldt alleen voor die situaties 
waarbij duidelijk geen sprake is van antropogene verontreiniging. In dit geval is sprake van 
een antropogene verontreiniging en dient het sterk verhoogde gehalte voor barium nader te 
worden onderzocht. De grondverontreinigingen met PAK en bestrijdingsmiddelen (DDE en 
DDT) dienen nader te worden onderzocht. De verontreinigingen met PAK in het puin 
behoeft niet nader te worden onderzocht, aangezien het hier geen bodem betreft. 
 
Met het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem ter plaatse van de locatie “De Kamp” gelegen tussen de Ossenwaard, Willem 
Alexanderweg en de Hinkerstraat te Cothen in onvoldoende mate vastgesteld. Vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt bestaan bezwaren tegen de voorgenomen herontwikkeling en 
toekomstige nieuwbouw.   
 
Aanbeveling 
De sterke grondverontreinigingen met barium, PAK en bestrijdingsmiddelen (DDE en DDT) 
dienen door middel van een nader bodemonderzoek horizontaal en verticaal verder in beeld te 
worden gebracht.  
 
Indien civieltechnische werkzaamheden worden uitgevoerd of een onroerend goed transactie 
plaatsvindt, wordt geadviseerd om het aangetroffen teerhoudend asfalt en eventuele 
bodemverontreinigingen te verwijderen. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden 
conform de BRL SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering” en 
BRL SIKB 7000 “Uitvoering bodemsanering”.  
 



 

             Verkennend bodemonderzoek, herinrichtingsplan “De Kamp” te Cothen 
              Rapportnr.: B09.3970,  datum: 17 december 2009 

5
 

2001, 2002 

INHOUDSOPGAVE 
 

SAMENVATTING................................................................................................................................................ 2 

1.  INLEIDING .................................................................................................................................................. 6 

2.  DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK .......................................................................................... 6 

3.  LOCATIEGEGEVENS ............................................................................................................................... 6 

3.1. ALGEMENE GEGEVENS ................................................................................................................................ 6 
3.2. HISTORISCHE GEGEVENS ............................................................................................................................ 6 

4.  BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE .......................................................................................... 7 

4.1. BODEMOPBOUW .......................................................................................................................................... 7 
4.2. GEOHYDROLOGIE ....................................................................................................................................... 7 

5.  HYPOTHESE ............................................................................................................................................... 7 

6.  OPZET VAN HET ONDERZOEK ............................................................................................................ 8 

6.1. RESULTATEN VISUELE INSPECTIE (VOORAFGAAND AAN DE VELDWERKINSPECTIE) ................................ 8 
6.2. ONDERZOEKSSTRATEGIE ............................................................................................................................ 8 
6.3.  VELDWERKZAAMHEDEN ............................................................................................................................. 8 
6.4. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN ........................................................................................................... 9 

7.  WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE ........................................................................ 11 

8.  RESULTATEN ........................................................................................................................................... 12 

8.1. ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN ............................................................................................................... 12 
8.2. ANALYSERESULTATEN .............................................................................................................................. 12 
8.3. CONCLUSIES .............................................................................................................................................. 13 
8.4. AANBEVELINGEN ...................................................................................................................................... 14 

9.    REFERENTIES ........................................................................................................................................... 15 

 

 
 

 
BIJLAGEN 
 
1.  Situering in de regio 

2.  Situatieschets met geplaatste boringen en peilbuizen en proefgat 

3.  Boorprofiel beschrijvingen 

4.  Analysecertificaten grond, asbest, asfalt en grondwater  

5.  Streef-, achtergrond- en interventiewaarden grond en grondwater  

  (tabellen toetsingswaarden) 

 

 



 

             Verkennend bodemonderzoek, herinrichtingsplan “De Kamp” te Cothen 
              Rapportnr.: B09.3970,  datum: 17 december 2009 

6
 

2001, 2002 

1. INLEIDING 

Gemeente Wijk bij Duurstede heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op de locatie gelegen tussen de Ossenwaard, 
Willem Alexanderweg en de Hinkerstraat te Cothen. Het betreft de ontwikkelingslocatie  “De 
Kamp” te Cothen. 
 
Het bodemonderzoek, in het kader van de voorgenomen herontwikkeling en  toekomstige 
nieuwbouw, is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN5725:2009[1], de 
NEN5740:2009[2] en afgeleid van de NEN5707:2003[3]. 
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer 
H.M.W. van der Donk. 

2. DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel een indicatie te verkrijgen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem/asfalt/puin op de onderzoekslocatie teneinde vast te 
stellen of vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan tegen de voorgenomen 
herontwikkeling en toekomstige nieuwbouw.  

3. LOCATIEGEGEVENS 

3.1. Algemene gegevens 
De onderzoekslocatie is gelegen tussen de Ossenwaard, Willem Alexanderweg en de Hinkerstraat 
te Cothen. Het betreft de ontwikkelingslocatie “De Kamp” te Cothen.  
 
De locatie heeft een totale oppervlakte van circa 4,0 hectare. Op de locatie zijn hoofdzakelijk een 
sporthal met sportveld (asfalt), speeltuin, moestuinen en tenniscomplex met tennisbanen 
aanwezig geweest. Het overige gedeelte is braakliggend en/of in gebruik als grasveld 
(hoofdzakelijk sportvelden). Inmiddels is de bebouwing op de onderzoekslocatie gesloopt en 
verwijderd.   
 
Voor de situering van de percelen  in de regio wordt verwezen naar bijlage 1. 

3.2. Historische gegevens  
De Gemeente (mw. A. van Riet) heeft reeds een historisch onderzoek verricht. Uit de gegevens 
blijkt dat van de locatie geen gegevens bekend zijn van de bodemkwaliteit. Zover als bekend zijn 
in het verleden geen bodemonderzoeken uitgevoerd, hebben geen calamiteiten plaatsgevonden en 
zijn geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging aanwezig (geweest). 
 
Op de locatie zijn wel tennis- en sportvelden (deels beton/asfalt) aanwezig waaronder mogelijk 
asbestverdacht en chemisch verontreinigd puin aanwezig is. Daarnaast zijn moestuinen aanwezig, 
waar mogelijk asbestverdachte schuurtjes hebben geleid tot een bodemverontreiniging en/of een 
teeltlaagverontreiniging met bestrijdingsmiddelen aanwezig is. 
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4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

4.1. Bodemopbouw 
Het maaiveld van de onderzoekslocatie ligt op circa NAP + 4,5 meter. In het kader van de 
grondwaterverkkenning van Nederland zijn in Wijk bij Duurstede enkele diepe boringen 
uitgevoerd [4]. Uit deze resultaten van de boringen kan worden afgeleid dat op de 
onderzoekslocatie vermoedelijk een circa 5 meter dikke deklaag aanwezig is. De deklaag is een 
slecht doorlatende laag waarvan de sedimenten tot het Holoceen behoren. De deklaag bestaat 
hoofdzakelijk uit fijn zand, klei en veen. In de deklaag bevindt zich de freatische waterspiegel. 
Het onderliggende goed doorlatende eerste watervoerend pakket is 40 tot 50 meter dik en bestaat 
voornamelijk uit uiterst grove tot matig fijne zanden (150 - 2000 µm Formaties van Kreftenheije, 
Urk en Sterksel). Het eerste watervoerend pakket bevat plaatselijk grind en stenen. Het eerste 
watervoerende pakket wordt van het bovenste gedeelte van het tweede watervoerend pakket 
gescheiden door een vermoedelijk circa 30 meter dik slecht doorlatend pakket klei en uiterst grof 
tot uiterst fijn zand (Formatie van Kedichem). 

4.2. Geohydrologie 
De algemene stromingsrichting van het grondwater is van oost naar west. Dit stromingspatroon 
wordt bepaald door de ondergrondse afstroming vanuit de hoger gelegen gebieden in Gelderland 
en de Utrechtse heuvelrug. De nabij gelegen lek infiltreert water in het eerste watervoerend 
pakket. Afhankelijk van het seizoen is deze infiltrerende werking sterk of minder sterk. 
 
Op grond van het isohypsenpatroon van de stijghoogtes van het grondwater in het eerste 
watervoerend pakket, opgenomen op 14 december 1976[4], wordt een zuidwestelijk gerichte 
grondwaterstroming in dit pakket vermoed. 
 

5. HYPOTHESE 

Op basis van de beschikbare gegevens is voor de onderzoekslocatie een hypothese gesteld van 
een verdachte locatie met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.  
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6. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

6.1. Resultaten visuele inspectie (voorafgaand aan de veldwerkinspectie) 
Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld is zintuiglijk op het maaiveld geen asbestverdacht 
materiaal (in de fractie groter dan 16 mm) aangetroffen. Ter plaatse van de voormalige kantine 
zijn hopen puin aangetroffen. Het puin bestaat uit grote stukken betonbanden en klinkers. Ter 
plaatse van de voormalige tennisbanen is een asfaltpad aangetroffen met een lengte van circa 50 
meter. Verder zijn restanten van de tennisbanen aangetroffen.  

6.2. Onderzoeksstrategie  
Op basis van de reeds bekende gegevens (moestuinen, voormalige tennisbanen, puinstabilisatie) 
is de onderzoeksopzet en het aantal boringen en peilbuizen voor de algemene bodemkwaliteit 
opgesteld conform de richtlijnen van de NEN5740:2009 voor een kleinschalig, in plaats van 
grootschalig, onverdachte locatie (ONV) met een oppervlakte van maximaal 4,0 hectare. Bij het 
plaatsen van de boringen en peilbuizen is rekening gehouden met de aanwezige (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten. In aanvulling hierop is de teeltlaag ter plaatse van en de directe 
omgeving van de moestuinen aanvullend geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen.   
 
Daarnaast is, in overleg met de opdrachtgever, de zwak tot sterk puinhoudende grond welke is 
aangetroffen in de bovengrond indicatief onderzocht op de aanwezigheid (kwantitatief) van asbest 
conform de NEN 5707[3]. De asfaltverharding is zowel zintuiglijk als analytisch onderzocht op 
mate van teerhoudendheid.  
 
De onderzoeksopzet is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden voorgelegd aan en goedgekeurd 
door de Gemeente Wijk bij Duurstede.  

6.3.  Veldwerkzaamheden 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2010, 
afgegeven door Eerland Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000. De 
veldwerkzaamheden zijn op 24, 25 november en 7 december 2009 door de heren R. de Kroon en 
de S. Bakker uitgevoerd onder certificaat conform de geldende NEN/NPR-normen, op basis van 
BRL SIKB 2000, protocol 2001, het plaatsen van handboringen en peilbuizen, protocol 2002, het 
nemen van grondwatermonsters en afgeleid van protocol 2018, locatie-inspectie en 
monsterneming van asbest in bodem. Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze 
belangen bij de uitkomsten van het onderzoek. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden zijn vier asfalt-/betonboringen geplaatst. 
 
Ten behoeve van het bepalen van de algemene bodemkwaliteit zijn in totaal 49 boringen 
geplaatst, waarvan 30 tot circa 0,5 m-mv, zes boringen (B30, B31, B43, B44, B48 en B49) tot een 
maximale diepte van 1,0 m-mv, acht boringen (B05, B07, B09, B14, B23, B34, B37 en B42) tot 
circa 2,0 m-mv en vijf boringen tot een maximale diepte van 3,2 m-mv (PB08, PB17, PB21, 
PB35 en PB47) uitgevoerd. De boringen PB08, PB17, PB21, PB35 en PB47 zijn afgewerkt met 
een peilbuis met een filterstelling van 2,2-3,2 m-mv. 
 
Ter plaatse van de moestuinen is de teeltlaag separaat bemonsterd (0-0,25 m-mv, 0,25-0,5 m-mv 
en 0-0,5 m-mv) in verband met het eventueel  voorkomen van bestrijdingsmiddelen. De 
asfaltkernen zijn behandeld met een PAK-marker om indicatief te bepalen of de kernen 
teerhoudend zijn.  
 
Ter plaatse van de puinstabilisatie onder de asfaltverharding is van een proefgat (diameter 0,12 
meter) de grove fractie (in de fractie groter dan 16 mm) van de vrijgekomen grond/puin gezeefd 
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en geïnspecteerd op asbestverdachte materialen en puinrestanten. Zintuiglijk is zand aangetroffen, 
waarbij zintuiglijk puin is waargenomen. In de grove fractie zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
Het grondwater uit de peilbuizen PB08, PB17, PB21, PB35 en PB47 is na twee keer afpompen en 
circa één week standtijd, op 7 december 2009 bemonsterd. Tijdens het bemonsteren van het 
grondwater uit de peilbuizen is de grondwaterstand aangetroffen op een diepte van gemiddeld 1,7 
m-mv. De zuurgraad (pH) van het grondwater is bepaald op gemiddeld 7,3 en de geleidbaarheid 
(EC) op gemiddeld 699 µS/cm. Beide parameters zijn in het veld bepaald. 
 
In bijlage 2 is de situatieschets opgenomen met de geplaatste boringen, peilbuizen en proefgat. 

6.4. Laboratoriumwerkzaamheden 
De chemische analyses van de puin-, grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door het 
geaccrediteerde laboratorium van AL-West B.V. te Deventer en conform de AS3000 
voorbehandeld. De asbestanalyse van het  puinmonster en de HLPC-analyse van het asfalt is 
uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van Alcontrol B.V. te Hoogvliet. 
 
Grond 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen tijdens de veldwerkzaamheden zijn de onderstaande 
grond(meng)monsters geselecteerd en/of samengesteld. De puin- en grond(meng)monsters met 
bijbehorende analyses zijn in tabel 1 weergegeven.  
 
Tabel 1: Overzicht grond(meng)monsters  
Monstercode Omschrijving Boring Traject 

(m-mv) 
Analyse 

MM01 Teeltlaag, klei, zintuiglijk schoon B01 t/m B04 0,0-0,25 NEN+bestrijdings-
middelen 

MM02 Bovengrond, klei, sporen puin B05 en B06 0,0-0,5 NEN+bestrijdings-
middelen 

MM03 Bovengrond, zand, matig 
puinhoudend 

B30 en B31 0,0-0,2 NEN 

M04 Puinstabilisatie met 
zandbijmengingen 

B43 0,1-0,3 NEN 

M05 Ondergrond, zand, sporen puin B05 0,5-1,0 NEN 
MM06 Bovengrond, (ophoog)zand, 

zintuiglijk schoon 
B48 en B49 0,15-0,40 NEN 

M07 Bovengrond, zand, zintuiglijk 
afwijkende kleur 

PB08 0,0-0,2 NEN, L en H 

MM08 Bovengrond, klei, zintuiglijk 
schoon 

B02, B04, B07, B10, 
B11, B12, B14, B15, 
B18 en B19 

0,0-0,5 NEN, L en H 

MM09 Bovengrond, zand, zintuiglijk 
schoon 

B09, PB17, B24, B26, 
B32, PB35, B36, B38, 
B42 en B46 

0-0,5 NEN, L en H 

MM10 Bovengrond, klei, zintuiglijk 
schoon 

B20, B23, B27, B28, 
B39, B40, B41 en PB47 

0,0-0,5 NEN 

MM11 Ondergrond, zand, zintuiglijk 
schoon 

B05, B07, B09, PB17, 
B23, PB35 en B37 

0,5-1,5 NEN, L en H 

MM12 Ondergrond, klei, zintuiglijk 
schoon 

B30, B31, B44, B48, 
B49 

0,2-0,9 NEN 

MM13 Ondergrond, klei, zintuiglijk 
schoon 

B07, PB08, B09, B14, 
PB21, B23, B34, B42, 
PB47 

0,5-1,5 NEN, L en H 

MM14 Ondergrond, zand, zintuiglijk 
schoon 

B05, B07, B09, B14, 
B23, PB35, B37, B42 
en PB47 

1,5-2,0 NEN 

NEN:  de zware metalen barium, cadmium, kobalt,, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM), PCB’s en minerale olie (GC); 

Bestrijdingsmiddelen: OCB’s, PCB’s en chloorbenzenen; 
L en H:  Lutum en organisch stofgehalte (humus) 
 



 

             Verkennend bodemonderzoek, herinrichtingsplan “De Kamp” te Cothen 
              Rapportnr.: B09.3970,  datum: 17 december 2009 

10
 

2001, 2002 

Asbest 
Het monster MM ASB1 (B43, grondlaag 0,1-0,3 m-mv) is geanalyseerd op asbest conform de 
NEN 5707 (kwantitatief asbest in bodem, fractie < 16 mm). 
 
Asfalt 
De asfaltmonsters zijn behandeld met een PAK-marker. Na behandeling lichtte B44 (0-0,05 m-
mv) sterk op en is vervolgens geanalyseerd op de mate van teerhoudendheid (HLPC-analyse). 
 
Grondwater 
De grondwatermonsters uit de peilbuizen PB08, PB17, PB21, PB35 en PB47 zijn geanalyseerd op 
het standaard NEN-pakket voor grondwater, bestaande uit: 
• Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 
• Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 
• Vluchtige chloorkoolwaterstoffen; 
• Minerale olie (GC). 
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7. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

 
De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 
achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling  bodemkwaliteit [5]. De meest 
recente streef- en  interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 
vermeld in de circulaire bodemsanering 2009 [6] en worden gebruikt voor de toetsing van de 
analyseresultaten. 
 
De streefwaarden geven voor het grondwater aan het niveau aan waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te 
behouden kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond aan het niveau aan waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te 
behouden kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde. 
 
Uit de toetsing van de gemeten gehaltes aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan 
het volgende worden afgeleid: 
 Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  
 Bij een overschrijding van de halve som van de streef- en/of achtergrondwaarde en  

interventiewaarde, in de praktijk ook wel tussenwaarde genoemd, bestaat het vermoeden van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende 
analyses, mogelijk gevolgd door een nader bodemonderzoek, dient de verspreiding van de 
verontreiniging(en) te worden bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste 
geval dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd 
door een sanering. 

 Indien de interventiewaarde wordt overschreden is het vermoeden van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd en dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een 
saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 
het organische stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de achtergrond- en 
interventiewaarden is uitgegaan van de analytisch vastgestelde gehalten lutum- en organische 
stof. Indien deze niet analytisch zijn bepaald, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke 
waarnemingen, in combinatie met de overige analyseresultaten, ingeschat.  
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8. RESULTATEN 

8.1. Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal geboorde diepte van 
3,2 m-mv afwisselend uit zwak tot matig siltig zand en matig tot sterk zandige klei. Plaatselijk 
zijn ter plaatse van de voormalige tennisbanen, voormalige kantine en onder het geasfalteerde 
sportveld bijmengingen van puin waargenomen. Tevens is onder het geasfalteerde sportveld een 
betonlaag aangetroffen. Ter plaatse van de voormalige tennisbanen is een afwijkende bruinrode 
kleur in de bovengrond waargenomen.   
 
Verder zijn geen waarnemingen (olie-waterreacties, asbestverdachte materialen in de fractie 
groter dan 16 mm) gedaan die eventueel kunnen duiden op een bodemverontreiniging.  
 
De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

8.2. Analyseresultaten  
De analysecertificaten van Al-West B.V. te Deventer en Alcontrol B.V. te Hoogvliet zijn 
opgenomen als bijlage 4. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM 
(circulaire achtergrond-, streef- en interventiewaarden bodemsanering, 7 april 2009). Een volledig 
overzicht van de toetsings- en analyseresultaten is opgenomen als bijlage 5. 
 
In de zintuiglijk schone teeltlaag van de moestuinen zijn sterk verhoogde gehalten voor DDE 
(som) en DDT (som) en maximaal licht verhoogde gehalten voor de overige geanalyseerde 
parameters van de bestrijdingsmiddelen aangetoond. In de teeltlaag zijn verder licht verhoogde 
gehalten voor koper en kwik aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen 
verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In de met sporen puinhoudende bovengrond (klei) gelegen naast de moestuinen ter plaatse van de 
voormalige tennisbanen zijn een sterk verhoogd gehalte voor DDE (som), een matig verhoogd 
gehalte voor DDT (som) en maximaal licht verhoogde gehalten voor de overige geanalyseerde 
parameters van de bestrijdingsmiddelen aangetoond. In de bovengrond zijn verder een sterk 
verhoogd gehalte voor PAK en een licht verhoogd gehalte voor minerale olie aangetoond. Voor 
de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In de met sporen puinhoudende ondergrond (zand) ter plaatse van de voormalige tennisbanen is 
een sterk verhoogd gehalte voor PAK aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn 
geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In de matig puinhoudende bovengrond (zand) ter plaatse van de voormalige kantine zijn licht 
verhoogde gehalten voor barium, kobalt en nikkel aangetoond. Voor de overige geanalyseerde 
parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In de zintuiglijk van kleur afwijkende bovengrond (zand/grind) is een sterk verhoogd gehalte voor 
barium en licht verhoogde gehalten voor kobalt, koper en nikkel aangetoond. Voor de overige 
geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 
In het zintuiglijk schoon (ophoog)zand onder het geasfalteerde sportveld is een licht verhoogd 
gehalte voor kobalt aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde 
gehalten aangetroffen. 
 
In de zintuiglijk schone boven- en ondergrond (zand en klei) zijn maximaal licht verhoogde 
gehalten voor kobalt en/of nikkel aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn 
geen verhoogde gehalten aangetroffen. 
 



 

             Verkennend bodemonderzoek, herinrichtingsplan “De Kamp” te Cothen 
              Rapportnr.: B09.3970,  datum: 17 december 2009 

13
 

2001, 2002 

Puin (inclusief asbest) 
In de puinstabilisatie onder de Kampweg is bij toetsing aan de Wet bodembescherming een sterk 
verhoogd gehalte voor PAK en licht verhoogde gehalten voor kobalt, kwik en minerale olie 
aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten 
aangetroffen. Tevens is in puinstabilisatie zintuiglijk (fractie >16mm) en analytisch (fractie 
<16mm) geen asbest aangetroffen. 
  
Asfalt 
In het asfalt ter plaatse van de voormalige tennisbanen is in het veld met behulp van een PAK-
marker vastgesteld of deze indicatief teerhoudendheid is. De asfaltbrokken zijn sterk opgelicht na 
behandeling met een PAK-marker. Ter bepaling van de mate van teerhoudendheid is het PAK-
gehalte van het asfalt ter plaatse van de boring B44 analytisch bepaald. Uit de resultaten van de 
PAK analyses blijkt dat het asfalt teerhoudend is, aangezien de waarde van 75 mg/kg d.s. wordt 
overschreden.  
 
Grondwater1 

In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen PB08, PB17, PB21, PB35 en PB47  zijn licht 
verhoogde gehalten voor barium aangetoond. Tevens zijn in het grondwater ter plaatse van PB08 
en PB35 licht verhoogde gehalten voor naftaleen en/of cis+trans-1,2-dichlooretheen aangetoond. 
Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
In het grondwater van de peilbuizen PB09 en PB22 zijn licht verhoogde gehalten voor barium en 
naftaleen aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten 
aangetoond. 
In het grondwater van peilbuis PB34 zijn licht verhoogde gehalten voor barium en nikkel 
aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
1  Indien voor een groep parameters (bij grond PCB’s en grondwater vluchtige gechloreerde 

koolwaterstoffen (VOCl) en vluchtige aromaten (BTEXN) de aangetoonde gehalten moeten worden 
gesommeerd en (een deel van) de aangetoonde gehalten liggen beneden de door het laboratorium 
gehanteerde minimale rapportagegrens, dient de totaalwaarde conform de AS3000 een waarde gelijk 
aan 0,7 * de minimale rapportagegrens te worden meegenomen. Deze waarde mag als kleiner dan 
worden beschouwd. 

8.3. Conclusies 
Voor de onderzoekslocatie werd de hypothese gesteld van een verdachte locatie met betrekking 
tot het voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de 
gestelde hypothese aangenomen, aangezien in de bodem licht tot sterk verhoogde gehalten voor 
enkele geanalyseerde parameters zijn aangetoond. 
 
De aangetoonde gehalten in zowel de boven- en ondergrond (zintuiglijk schoon dan wel licht tot 
uiterst puinhoudend) betreffen overschrijdingen van de achtergrond-, streef-, tussen en 
interventiewaarden. Bij overschrijdingen van de tussen- en interventiewaarden bestaat het 
vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient een nader bodemonderzoek 
uitgevoerd te worden.  
 
De norm voor barium is tijdelijk buiten werking gesteld en geldt alleen voor die situaties 
waarbij duidelijk geen sprake is van antropogene verontreiniging. In dit geval is sprake van 
een antropogene verontreiniging en dient het sterk verhoogde gehalte voor barium nader te 
worden onderzocht. De grondverontreinigingen met PAK en bestrijdingsmiddelen (DDE en 
DDT) dienen nader te worden onderzocht. De verontreinigingen met PAK in het puin 
behoeft niet nader te worden onderzocht, aangezien het hier geen bodem betreft. 
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Met het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is, ons inziens, de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem ter plaatse van de locatie “De Kamp” gelegen tussen de Ossenwaard, Willem 
Alexanderweg en de Hinkerstraat te Cothen in onvoldoende mate vastgesteld. Vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt bestaan bezwaren tegen de voorgenomen herontwikkeling en 
toekomstige nieuwbouw.   
  

8.4. Aanbevelingen 
De sterke grondverontreinigingen met barium, PAK en bestrijdingsmiddelen (DDE en DDT) 
dienen door middel van een nader bodemonderzoek horizontaal en verticaal verder in beeld te 
worden gebracht.  
 
Indien civieltechnische werkzaamheden worden uitgevoerd of een onroerend goed transactie 
plaatsvindt, wordt geadviseerd om het aangetroffen teerhoudend asfalt en eventuele 
bodemverontreinigingen te verwijderen. De saneringswerkzaamheden dienen plaats te vinden 
conform de BRL SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering” en 
BRL SIKB 7000 “Uitvoering bodemsanering”.  
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