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SAMENVATTING1 
 

 
In mei 2012 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Kromme Stelakker 
6-8 te Cothen. Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de aanvraag van een 
omgevingsvergunning. In onderstaande tabel zijn de uitvoering en de resultaten van het 
onderzoek schematisch weergegeven. 
 
Tabel 1  Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek 

Onderzoeksopzet  

Vooronderzoek uitgevoerd Ja, op basis van NEN 5725 (standaard) 

Strategie bodemonderzoek NEN 5740, onverdachte locatie (bovengrond aanvullend 
geanalyseerd op OCB) 

  

Vooronderzoek  

Oppervlakte onderzoekslocatie 2746 m² 

Gebruik locatie Braakliggend terrein 

Bijzonderheden - 

  

Bodemonderzoek  

Bodemopbouw tot 3,1 m-mv Zand en klei 

Bijmengingen of bijzonderheden Lichte bijmengingen met puin 

Analyseresultaten: bovengrond Licht verhoogd gehalte PCB 

 ondergrond Geen verhoogde gehalten  

 grondwater Licht verhoogd gehalte barium 

   

 
Eindconclusie 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ geen stand houdt. In de 
bovengrond is de parameter PCB aangetoond in een gehalte waarbij in lichte mate sprake is 
van verontreiniging. Met betrekking tot de parameter barium in het grondwater wordt 
gesteld dat deze een natuurlijke oorsprong (niet veroorzaakt door menselijk handelen) heeft. 
Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk 
geacht. 
 
De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de 
verlening van een omgevingsvergunning. 
 
Aanbevelingen 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 
adviseren. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan een aanvullend 
onderzoek worden verlangd. 

                                                 
1  voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportage te 

worden gelezen 



verkennend bodemonderzoek PJ Milieu BV 
 

 
Kromme Stelakker 6-8 te Cothen         4 1227201A 

1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van Gemeente Wijk bij Duurstede te Wijk bij Duurstede is door PJ Milieu BV in 
mei 2012 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Kromme Stelakker 6-8 
te Cothen. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderhavige bodemonderzoek is de aanvraag van een 
omgevingsvergunning. 
 
Doelstelling 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van de doelstelling is omschreven in paragraaf 2.3. 
 
Normering 
Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke 
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze van dit uitgevoerde vooronderzoek 
(historisch onderzoek) wordt omschreven in de NEN 57252. Het opvolgend uitgevoerde 
verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 57403.  
 
Indeling rapport 
In de rapportage worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Op de 
volgende pagina’s wordt achtereenvolgens ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek 
en het verkennend bodemonderzoek. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen. 
 
Verantwoording 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de 
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 
boringen en analyses wordt uitgevoerd. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 
kwaliteit van de onderzochte locatie. 

                                                 
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Delft 

2009 
3  NEN 5740, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2009 
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2 VOORONDERZOEK 
 
 
2.1 Werkwijze 
 
Het vooronderzoek heeft zowel betrekking op de onderzoekslocatie als op de omgeving. 
In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
- het verwerken van kadastrale informatie;  
- het verwerken van de via internet verzamelde gegevens; 
- het verwerken van de door de gemeente, tevens opdrachtgever, verstrekte gegevens 

(zie bijlage 1); 
- het bepalen van de regionale bodemopbouw;  
- het verwerken van de gegevens uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst 

Grondwaterverkenning (TNO-DGV), Delft) en/of het DINOloket; 
- het visueel inspecteren van de onderzoekslocatie en de omgeving. 
 
 
2.2 Resultaten vooronderzoek 
 
2.2.1 Onderzoekslocatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie (oppervlakte 2.746 m2, locatiecoördinaten X 152,128 - Y 448,046) 
maakt deel uit van de percelen kadastraal bekend; gemeente Cothen, sectie B, nummers 
1534 (geheel) en 2251 (gedeeltelijk). Ten aanzien van deze percelen zijn geen aantekeningen 
in het kader van het artikel 55 Wet bodembescherming opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij 
het Kadaster geen bodeminformatie is geregistreerd. Voor de regionale en lokale ligging 
wordt verwezen naar bijlage 7, topografisch overzicht en kadastrale kaart.  
 
Huidige gebruik 
De locatie is momenteel braakliggend, voorheen is een deel van de onderzoekslocatie 
bebouwd geweest met een schoolgebouw. Op of in de bodem zijn geen handmatig 
ondoordringbare lagen (bijvoorbeeld beton, asfalt of puin) aanwezig. Tijdens de inspectie 
van de locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten of zaken waargenomen. In bijlage 7 
is een situatietekening opgenomen.  
 
Historische informatie 
Bij de gemeente Wijk bij Duurstede zijn geen verleende vergunningen in het kader van de 
Bouwverordening, de Hinderwet en/of Wet Milieubeheer bekend. 
 
Er zijn geen relevante gegevens bekend met betrekking tot bodembedreigende activiteiten 
(bijvoorbeeld (ondergrondse) tanks of dempingen). 
Van de locatie zijn geen bodemonderzoeksrapporten bekend. 
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Toekomstig gebruik 
Het voornemen is om nieuwbouw van woningen te realiseren. 
 
Asbest 
Op basis van een interpretatie van de beschikbare gegevens (visuele inspectie van de locatie) 
zijn geen aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid van asbest in de bodem van de 
locatie.  
 
 
2.2.2 Omgevingsaspecten 
 
Vooronderzoeksgebied 
Het vooronderzoeksgebied is gezien het gebruik en de oppervlakte van de omliggende 
percelen als volgt bepaald: De onderzoekslocatie en een ‘strook grond’ hieromheen tot een 
afstand van maximaal 50 meter. Voor de regionale ligging van het vooronderzoeksgebied 
wordt verwezen naar bijlage 7, situatietekening. 
 
Gebruik 
De onderzoekslocatie is gelegen in een omgeving welke te karakteriseren is als een 
woongebied. Voor zover bekend blijft het huidige gebruik van de omgeving van de 
onderzoekslocatie ongewijzigd. Ten zuiden van de onderzoekslocatie (circa 50 meter) is in 
het verleden (1945 – 1973) een boomgaard aanwezig geweest. 
 
Bodemonderzoeken / (grootschalige) bodemverontreiniging 
Van de omliggende percelen zijn, zover bekend, geen bodemonderzoeksrapporten bekend. 
In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen gevallen bekend van grootschalige 
bodemverontreiniging. 
 
Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie is de Grondwaterkaart van 
Nederland geraadpleegd (kaartblad 39 Oost). Regionaal bestaat de bodem tot 10 meter min 
maaiveld (m-mv) uit een deklaag (klei), met daaronder zand en op een diepte van circa 15 a 
20 m-mv klei (Formatie van Kedichem). In de omgeving bevinden zich meerdere breuken in 
de ondergrond. De regionale grondwaterstroming is zuidwestelijk gericht. De 
onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Achtergrondgehalten 
De gemeente Wijk bij Duurstede beschikt over een bodemkwaliteitskaart. Van diverse 
parameters zijn (verhoogde) lokale achtergrondgehalten bekend. De exacte waarden van de 
lokale achtergrondgehalten zijn niet relevant binnen het kader van de doelstelling van dit 
onderzoek. In de onderzochte monsters zijn namelijk geen gehalten aangetoond boven de 
tussenwaarden. 
 
 
 
2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 
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Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt niet verwacht dat op de locatie 
sprake zal zijn van de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het verkennend 
bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie (ONV).  
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de 
onderzoekslocaties redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in 
de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven respectievelijk de achtergrondwaarde 
en de streefwaarde. 
 
De locatie heeft een oppervlakte van 2.746 m². In tabel 2 is het bijbehorende veld- en 
laboratoriumonderzoek schematisch weergegeven.  
 
Tabel 2  Specificatie veld- en laboratoriumonderzoek 
Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 
 

Veldonderzoek 
Aantal boringen en peilbuizen 

Laboratoriumonderzoek 
Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 
0,5 m-mv grondwater peilbuis Bovengrond Ondergrond  

      
9 2 1 2 1 1 
      

 
In verband met de aanwezigheid van een voormalige boomgaard, circa 50 meter ten zuiden 
van de onderzoekslocatie, wordt de bovengrond aanvullend geanalyseerd op de parameter 
OCB. 
Aanvullend onderzoek naar asbest in de bodem wordt niet noodzakelijk geacht. De locatie is 
ten aanzien van asbest als onverdacht te beschouwen.  
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3 VELDONDERZOEK 
 
 
3.1 Veldwerkzaamheden 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door een gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV (bijlage 
2, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor 
het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en de protocollen 20014 en 20025. 
 
Op 23 mei 2012 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3.  
De verrichte boringen en de geplaatste peilbuis zijn gecodeerd vanaf nummer 1 en verder.  
Het grondwater is bemonsterd op 31 mei 2012. Gelijktijdig is de stand van het grondwater, 
de zuurgraad (pH) en het geleidingvermogen (ec) bepaald. 
De situering van de boorpunten is aangegeven op tekening 1 (bijlage 7).  
Een uitgebreide omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 
 
 
3.2 Resultaten  
 
Bodemopbouw 
In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 
locatie is in tabel 3 omschreven. 
 
Tabel 3  Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,3 Zand, matig fijn, zwak siltig 

0,3 – 1,5 Klei, zwak siltig 

1,5 – 3,1 Zand, zeer grof, zwak siltig 

  

 
Opgemerkt wordt dat de bodemopbouw van de bovengrond sterk wisselt (zand en klei).  
 
Zuurgraad, geleidingsvermogen en grondwaterstand 
De gemeten zuurgraad bedraagt 6,4 en het geleidingsvermogen bedraagt 890 µS/cm. 
Opgemerkt wordt dat de meter tijdens het veldwerk niet nauwkeurig heeft gemeten. Gezien 
het doel van het onderzoek kan worden volstaan met de gemeten waarde omdat een 
indicatieve waarde voldoende is.   
De actuele grondwaterstand is circa 1,7 m-mv (31 mei 2012). 
 

                                                 
4  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
 waterpassen 
5  Het nemen van grondwatermonsters 
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Zintuiglijke waarnemingen 
Bij de uitvoering van het veldwerk is bij boring 9 bijmengingen met puin aangetroffen in het 
traject van 0,0 tot 0,5 m-mv (slechts 1 brokje puin). Gezien de resultaten van het 
vooronderzoek, de maaiveldinspectie en de samenstelling van het puin (baksteenpuin) wordt 
niet verwacht dat de bodem ter plaatse asbest bevat. Bij de overige boringen zijn geen 
bijzonderheden (waaronder olie-indicaties) of bijmengingen aangetroffen, die kunnen duiden 
op aanwezigheid van bodemverontreiniging. Op het maaiveld en in de omhoog gebrachte 
grond zijn ook geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
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4 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
 
4.1 Uitgevoerde analyses 
 
De monsters van de grond en het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het 
milieulaboratorium van Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Het laboratorium is 
RvA geaccrediteerd.  
 
De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te 
onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 
paragraaf 2.3). 
 
In tabel 4 zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 4  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Diepte (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

    

Grond:    

MM-1 1, 2, 3, 7, 8, 11 
en 12 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem6, OCB, lutum en 
organische stof 

MM-2 3, 4, 5, 6, 10, 
11 en 12 

0,0 – 0,5 Standaardpakket bodem, OCB, lutum en organische 
stof 

MM-3 1, 2 en 7 1,1 – 2,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

    

Grondwater:    

1-1-1 PB-1 2,1 – 3,1 Standaardpakket grondwater7 

    
 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het  
  monsternametraject per boring weergegeven 
MM = mengmonster 
PB = peilbuis 

                                                 
6  droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie 

(GC), PAK (10) en PCB (7) 
7  metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), styreen, 

VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie (GC) 
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4.2 Analyseresultaten en toetsing 
 
Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 3.  
De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef-/achtergrond-8 en interventiewaarden. Uitleg 
over het toetsingskader is weergegeven in bijlage 6.  
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4 numeriek weergegeven. Onderstaand is deze 
toetsing verwoord9. 
 
Bovengrond 
In het mengmonster MM-1 is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een 
gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).  
 
In het mengmonster MM-2 is een licht verhoogd gehalte PCB (0,0076 mg/kg d.s.) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
Ondergrond 
In het mengmonster MM-3 is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een 
gehalte boven de achtergrondwaarde (AW2000).  
 
Grondwater 
In het grondwater afkomstig van peilbuis 1 is een licht verhoogd gehalte barium (190 µg/l) 
aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte 
boven de streefwaarde.   
 
 
 

                                                 
8  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie bodemkwaliteits-
 kaart) danwel de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 
9  

 niet verhoogd: het gehalte overschrijft de streef-/achtergrondwaarde niet; er is in principe sprake van een 
‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen als ‘niet 
verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

 licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de streef-/achtergrondwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de streef-/achtergrond- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De verontreiniging 
is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) noodzakelijk is 

 matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen om te 
bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

 sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang 
en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
5.1 Conclusies 
 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 
onderzoekslocatie onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. Het verkennend 
bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. 
 
Geconcludeerd wordt dat de hypothese ‘onverdachte locatie’ geen stand houdt. In de 
bovengrond is de parameter PCB aangetoond in een gehalte waarbij in lichte mate sprake is 
van verontreiniging. Met betrekking tot de parameter barium in het grondwater wordt 
gesteld dat deze een natuurlijke oorsprong (niet veroorzaakt door menselijk handelen) heeft. 
Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk 
geacht. 
 
De vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de 
verlening van een omgevingsvergunning. 
 
 
5.2 Aanbevelingen 
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 
adviseren. 
 
Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform de Regeling en het Besluit 
bodemkwaliteit. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan, ongeacht 
de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek, een aanvullende keuring van de af te 
voeren partij worden gevraagd en zijn mogelijke verwerkingskosten van toepassing. 
 
 
 
 











































































Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object COTHEN B 1534
Kromme Stelakker 6, 3945 CX COTHEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 21 mei 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=CTN00&sectie=B&perceelnummer=1409&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yGsBC4nfxhNunT2KZSlT&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=CTN00&sectie=B&perceelnummer=1408&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yGsBC4nfxhNunT2KZSlT&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=CTN00&sectie=B&perceelnummer=1420&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yGsBC4nfxhNunT2KZSlT&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=CTN00&sectie=B&perceelnummer=1419&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yGsBC4nfxhNunT2KZSlT&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=CTN00&sectie=B&perceelnummer=1616&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yGsBC4nfxhNunT2KZSlT&referentie=
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