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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 
In opdracht van Fam. De Louw is door Klijn Bodemonderzoek B.V. een verkennend bodemon-
derzoek uitgevoerd op de locatie Sparrenweg 19 te Gemert.  
 
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek vormt de functiewijziging en de aanvraag 
van een omgevingsvergunning in verband met de geplande bouwaanvraag op het perceel. Het 
onderzoek heeft alleen betrekking op de plaats van de geplande nieuwbouw. 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de kwali-
teit van de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 
Klijn Bodemonderzoek B.V. is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het 
uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, inclusief partijkeuringen conform het Besluit 
Bodemkwaliteit en tevens volgens de “Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veld-
werk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 
2018”. 
 
Met betrekking tot onderhavig onderzoek verklaart Klijn Bodemonderzoek B.V. op geen enkele 
wijze in organisatorische, financiële of personele zin, betrokkenheid te hebben met de activitei-
ten van de opdrachtgever. De achterliggende gedachte hierbij is dat er geen “eigen” grond 
wordt onderzocht. 

1.2. Opbouw 
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• vooronderzoek         (hoofdstuk 2); 
• onderzoeksprogramma        (hoofdstuk 3); 
• bodemgegevens         (hoofdstuk 4); 
• metingen en chemische analyses       (hoofdstuk 5); 
• samenvatting, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese,  
 conclusies en aanbevelingen       (hoofdstuk 6). 
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2. VOORONDERZOEK 

2.1. Algemeen 
Ten behoeve van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd (NEN 5725). 
In het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van het 
terrein. Het onderzoek is gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. 
Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, bodemopbouw, geohydro-
logie en financieel/juridische aspecten. Op basis van de verzamelde gegevens kan een totaal-
beeld worden gevormd en conclusies worden getrokken over de afbakening van het geografi-
sche besluitvormingsgebied, de afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonder-
zoek, de onderverdeling van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek in deellocaties en 
de te hanteren onderzoekshypothese per deellocatie.  
 
De verzamelde informatie is opgesplitst in de volgende categorieën: 

o ligging en omgeving locatie (paragraaf 2.2) 
o historisch en huidig gebruik (paragraaf 2.3) 
o bodemonderzoek (2.4) 
o bodemkwaliteitskaart (2.5) 
o toekomstig gebruik (2.6) 
o financieel/juridisch (2.7) 
o bodemopbouw en geohydrologie (2.8) 

 
Ter verkrijging van de benodigde informatie zijn onderstaande bronnen geraadpleegd: 
• locatie-inspectie (d.d. 5 april 2012); 
• informatie opdrachtgever; 
• gemeente Gemert-Bakel; 
• internetsite bodeminformatie (www.bodemloket.nl); 
• Luchtfoto Google Earth; 
• Grondwaterkaart van Nederland; 
• Topografische Atlas van Nederland (2002); 
• kadastralekaart. 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is de internetsite van het bodemloket geraadpleegd en 
zijn de beschikbare gegevens opgevraagd bij de gemeente Gemert-Bakel. Tevens is door Klijn 
Bodemonderzoek een locatie-inspectie uitgevoerd waarbij onder andere is gelet op verdachte 
plekken (zoals verkleuringen, brandplekken, olieopslag etc.), asbest op of in de bodem, asbest-
beschoeiingen, verzakkingen en ophogingen.  

2.2. Ligging en omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich in het buitengebied aan de noordoostzijde van het centrum 
van Gemert. De omgeving van de onderzoekslocatie betreft voornamelijk agrarisch gebied.  
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Sparrenweg 19 te Gemert en is kadastraal bekend als Gemeen-
te Gemert, sectie O, nr. 422 (ged.). Voor een topografisch overzicht van de locatie en omgeving 
verwijzen wij naar de tekening in bijlage 1, een tekening van de locatie is weergegeven in bijla-
ge 5. 
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2.3. Historisch en huidig gebruik 
De gehele locatie aan de Sparrenweg 19 te Gemert heeft een oppervlakte van circa 1,0 hectare. 
Op het perceel bevinden zich een woning en twee varkensstallen. Het onbebouwde terreindeel 
rond de bebouwing is in gebruik als erf, tuin en weiland. Het onderzoeksterrein heeft een op-
pervlakte van circa 2.000 m2 en bevindt zich aan de noordzijde van het kadastrale perceel, ter 
plaatse van de twee varkensstallen. Het perceel heeft voorzover bekend alleen een agrarische 
functie gehad. Op de locatie hebben, voor zover bekend, geen activiteiten plaatsgevonden die 
de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater nadelig kunnen hebben beïnvloed. Uit 
gegevens verkregen van de gemeente Gemert-Bakel en de opdrachtgever is gebleken dat op het 
perceel een tank aanwezig is geweest. De tanksanering is uitgevoerd op 20 september 1999. 
Tijdens en na de sanering zijn in de bodem geen verontreinigingen geconstateerd. Voor de 
tanksanering is een Kiwa certificaat verstrekt (nr. BO 4564). Gegeven over in het verleden uit-
gevoerde dempingen zijn geen gegevens bekend. Tevens is niet bekend of op de onderzoekslo-
catie in het verleden een bodemonderzoek is uitgevoerd. Op de locatie is geen sprake van 
(voormalige) puntbronnen en er zijn geen gegevens bekend over eventuele uitgevoerde ver-
dachte (bodembedreigende) activiteiten op het perceel. 

2.4. Bodemonderzoek 
Uit gegevens verkregen van de gemeente Gemert-Bakel is gebleken dat op een perceel, in de 
directe nabijheid van het onderhavige onderzoeksperceel, in januari 1994 door Amitec een ver-
kennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat er in 
de bovengrond ter plaatse licht verhoogde gehalten met zink, EOX en minerale olie zijn gecon-
stateerd. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan EOX en in het grondwater zijn 
licht verhoogde gehalten aan chroom en fenol geconstateerd. De resultaten hebben niet geleid 
tot een belemmering voor het gebruik van het perceel. 

2.5. Bodemkwaliteitskaart 
Uit gemeentelijke informatie is gebleken dat de bovengenoemde locatie binnen zone agrarisch 
buitengebied van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart ligt. In deze zone worden in de bo-
vengrond licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetroffen. Op basis van de 95-
percentielwaarden kunnen in de bovengrond lichte verontreinigingen met lood, EOX, olie en 
PAK worden verwacht.  

2.6. Toekomstig gebruik van het terrein 
De bestemming van de onderzoekslocatie zal worden gewijzigd. Het voornemen is om de hui-
dige varkensstallen, in het kader ruimte voor ruimte, te vervangen door woningen. 

2.7. Financieel/juridisch 
Op het perceel hebben, voorzover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem 
verontreinigd is geraakt. 

2.8. Regionale opbouw en geohydrologie 
De regionale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Regionale bodemopbouw (kaartblad 12A, boring 85, DGV-TNO) 

diepte 
m-mv 

 

doorlatendheid formatie opmerking 

    
0 – 15 matig Deklaag, formatie van Twente, Eind-

hoven, Veghel en Kreftenheye 
Deklaag, fijn zand soms leem- 
klei- of veenlagen 

15 – 18 slecht Venlo klei 1e scheidende laag 
18 – 37 goed Venlo zand 1e watervoerend pakket, zand, 

grindhoudend 
48+ goed Mengzône - 
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Het onderzoeksterrein heeft een hoogteligging van circa 20,1 m+NAP. De gegevens van de 
bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit de TNO-grondwaterkaart. 
De bodemopbouw is in grote lijnen als volgt: 
Deklaag (0 tot 15 meter beneden maaiveld (m-mv)). Vanaf maalveld tot circa 15 m-mv is een 
deklaag aanwezig van fijne zanden met dunne leem-, klei- en veeninschakelingen (formatie van 
Twente, Eindhoven, Veghel, Kreftenheye). De deklaag wordt door een circa 3 meter dikke 
slecht doorlatende kleilaag (Venlo klei) gescheiden van het eerste watervoerende pakket. Onder 
de deklaag bevindt zich het eerste watervoerende pakket (18 tot 37 m-mv) dat voornamelijk uit 
matig tot sterk grindhoudend zand (Venlo zand) bestaat. De dikte van het eerste watervoerende 
pakket is circa 15 tot 22 meter. Stromingsrichting grondwater en onttrekkingen. De stromings-
richting van het grondwater is globaal noordwestelijk gericht. Naar opgave van de provincie 
Noord-Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Op de 
onderzoekslocatie wordt voor zover bekend geen grondwater onttrokken. Het aanwezig zijn van 
ongeregistreerde onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend en wordt derhalve niet 
uitgesloten. 

2.9. Onderzoekshypothese 
Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en 
laboratoriumonderzoek, op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opge-
steld. Het betreft hierbij een aanname met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van bo-
demverontreiniging op de te onderzoeken locatie. 
 
Op basis van de gestelde informatie met betrekking tot de historie en het huidige gebruik van de 
onderzoekslocatie, wordt de onderzoekslocatie beschouwd als “niet-verdacht met één verdachte 
deellocatie” ten aanzien van bodemverontreiniging. Bij onverdachte locaties luidt de onder-
zoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de 
achtergrondwaarde (grond) en/of de streefwaarde (grondwater). Bij verdachte locaties luidt de 
onderzoekshypothese dat de bodem verontreinigd is met stoffen in concentraties boven de 
achtergrondwaarde (grond) en/of de streefwaarde (grondwater).  
 
Voor het toetsen van bovenstaande hypothese is de onderzoeksstrategie “onverdacht met één 
verdachte deellocatie” uitgevoerd. Deze strategie is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
 
Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie onderverdeeld in twee deelloca-
ties: 
 

1. voormalige brandstoftank (ca. 20 m²), 
2. overig onverdacht terreindeel (ca. 2.000 m²). 
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA 
 
Ten behoeve van dit onderzoek is een programma voor veld- en laboratoriumwerk opgesteld.  
 

1. voormalige brandstoftank 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
zoek (NEN 5740) waarbij de onderzoeksstrategie voor verdachte locaties met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP) is gehanteerd. Dit, omdat de 
bodem ter plaatse van de voormalige tank(s) mogelijk verontreinigd is met oliehoudende pro-
ducten. Volgens de NEN5740 wordt de eerdergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond 
en/of het freatisch grondwater concentraties van één of meerdere onderzochte parameters wor-
den aangetroffen boven de achtergrond- of streefwaarden.  
 

2. onverdacht terreindeel 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de Nederlandse Eindnorm voor verkennend bodemonder-
zoek (NEN 5740) voor een onverdachte locatie (ONV). Volgens de NEN 5740 wordt de eer-
dergenoemde hypothese aanvaard indien in de grond en/of het freatisch grondwater geen con-
centraties van onderzochte parameters worden aangetroffen boven de achtergrond- of streef-
waarden. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd volgens de SIKB Beoordelingsrichtlijn voor Veldwerk bij 
Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de Nederlandse Normen en Praktijk 
Richtlijnen (NEN en NPR) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
De verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses zijn weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Verrichte veldwerkzaamheden en chemische analyses 

(deel-)locatie oppervlakte monsternamepunten1) Chemische analyses 

 m2  grond2) grondwater3) 

     

voormalige tank 20 1 boring tot 2,0 m-mv 

 

1 x droge stof, vluchtige 

aromaten en minerale olie 

- 

     

nieuwbouw 2.000 9 boringen tot 0,5 m-mv 

2 boringen tot 2,0 m-mv 

1 boring met peilbuis 

2 x NEN-bovengrond 

1 x NEN-ondergrond 

 

1 x NEN-grondwater 

     

1)
 
m-mv = meter minus maaiveld 

2)
 
NEN-grond =  zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  PCB’s;  minerale olie (GC);  PAK -VROM , vluchtige        

  aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen) ;   
3)

 
NEN-grondwater = zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn);  vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 

   xylenen, naftaleen en styreen) ;  minerale olie (GC); vluchtige organische halogeenverbindingen   
 

De posities van de monsternamepunten zijn in bijlage 5 weergegeven. Gezien het feit dat tij-
dens sanering ter plaatse van de gesaneerde tank geen verontreinigingen zijn aangetoond is 
besloten de bovengrond ter plaatse van de voormalige tankplaats te onderzoeken op de gehalten 
aan vluchtige aromaten en minerale olie. De ondergrond zal worden opgemengd met de mon-
sters van het onverdachte terreindeel en onderzocht op het NEN pakket voor grond. 
 
De chemische analyses zijn conform het AS3000 protocol uitgevoerd door het milieulaborato-
rium van AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. beschikt over een accreditatie volgens 
NEN-EN-ISO 17025. 
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4. BODEMGEGEVENS 

4.1. Bodemgesteldheid en zintuiglijke waarnemingen 
Ten behoeve van het onderzoek is op 5 april 2012 een veldonderzoek uitgevoerd door R. 
Besamusca (erkend monsternemer volgens certificaat K44009/03). Het opgeboorde materiaal is 
in het veld beoordeeld op textuur, (afwijkende) kleuren en zintuiglijk waarneembare verontrei-
nigingen.  
 
Daarnaast is voor de opgeboorde grond een olie-op-water-test gedaan: via dompeling van een 
met olie verontreinigd grondmonster in water ontstaat er een zichtbare film op het water. De 
grootte en de kleurschakering hiervan kunnen een indicatie zijn voor de mate van olieverontrei-
niging.  
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is zintuiglijk geen asbestverdachtmateriaal waargenomen in de 
bodem. Ook zijn er geen andere bijzonderheden in de bodem geconstateerd die kunnen duiden 
op een verontreiniging in de grond en/of het grondwater. De boorprofielen met veldwaarnemin-
gen zijn opgenomen in bijlage 2. 

4.2. Samenstelling grondmengmonsters 
Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmonsters geselec-
teerd voor chemische analyse. Bij het samenstellen van de grondmengmonsters is als uitgangs-
punt gehanteerd dat een mengmonster kan worden samengesteld uit individuele grondmonsters, 
indien het bodemmateriaal min of meer dezelfde samenstelling heeft. 
 
De samenstelling van de grond(meng)monsters is vermeld in tabel 3. 
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Tabel 3: Samenstelling grond(meng)monsters 

Grond(meng)monster 

 

Samengesteld uit boringen Diepte (m-mv) Opmerking 

    

MM1 101 0,08-0,5 - 

    

MM2 1+2+3+4+5+6 0,5-2,0 - 

    

MM3 7+8+9 0,0-0,5 - 

 10+11+12 0,08-0,5 - 

    

MM4 1+101 0,5-2,0 - 

 2+3 0,5-1,5 - 

    

 
 
 
 

5. RESULTATEN METINGEN EN CHEMISCHE ANALYSES 

5.1. Meetgegevens grondwater 
Voordat de peilbuis is bemonsterd, is de waterstand in de peilbuis gemeten. Tevens zijn het 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de zuurgraad (pH) van het water bepaald. De grondwa-
termonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk, gefiltreerd en geconserveerd. De resulta-
ten van de metingen zijn weergegeven in tabel 4. De watermonstername is op 12 april 2012 
uitgevoerd door R. Besamusca (erkend monsternemer volgens certificaat K44009/03). 
 
Tabel 4: Meetgegevens grondwater  

Peilbuis Filterdiepte waterstand Toestroming 

 

Afgepompt 

 

elektrisch 

geleidingsvermogen 

zuurgraad 

(pH) 

 m-mv m-mv  

 

Liter µS/cm  

       

01 2,7-3,7 2,14 goed 9,6 440 6,86 

       

 
De resultaten van deze metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het on-
derzoeksprogramma. 

5.2. Analyseresultaten 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingscriteria zoals die door het Ministerie van 
VROM in het kader van de Wet Bodembescherming zijn vastgelegd in de circulaires “Regeling 
Bodemkwaliteit” en “Bodemsanering 2009”. Een toelichting op het toetsingskader is opgeno-
men in bijlage 4. De tabellen 5.1 t/m 5.3 geven een overzicht van de toetsingsresultaten van de 
grondmengmonsters. In tabel 6 zijn de toetsingsresultaten van het grondwater weergegeven. In 
bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grondmeng- en grondwatermonsters opgenomen. 
 

Door een aantal wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit zijn per 1 april 2009 de normen 
voor barium in grond tijdelijk buiten werking gesteld. Als blijkt dat verhoogde gehalten aan 
barium worden veroorzaakt door antropogene bronnen, kan het bevoegd gezag dit gehalte be-
oordelen aan de voormalige interventiewaarden. 
 



Klijn Bodemonderzoek B.V.                               Rapport 12KL112 10

Tabel 5.1: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
  

Monster MM1 

Samenstelling 101 

Traject (m-mv) 0,08-0,5 

   A ½(A+I) I 

      

Organische stof 1,9     

      

Droge stof (Ds)      

Droge stof 93,1     

      

Vluchtige aromaten      

Benzeen <0,05 - <d 0,11 0,22 

Tolueen <0,05 - <d 3,20 6,40 

ethylbenzeen <0,05 - <d 11,0 22,0 

ortho-xyleen <0,05 -    

meta,para-xyleen <0,1 -    

som xylenen factor 0,7 0,11 -* <d 1,70 3,40 

      

Polyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

     

Naftaleen <0,1 -    

      

Minerale olie      

fractie C10-C12 <4 -    

fractie C12-C16 <4 -    

fractie C16-C20 <2 -    

fractie C20-C24 <2 -    

fractie C24-C28 <2 -    

fractie C28-C32 <2 -    

fractie C32-C36 <2 -    

fractie C36-C40 <2 -    

Totaal olie <20 - 38,0 519 1000 

      

- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde (½(A+I)) 
++ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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Tabel 5.2: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
         

Monster MM2 MM3     

Samenstelling 1+2+3+4+5+6 7+8+9+10+11+12     

Traject (m-mv) 0,0-0,5 0,0-0,5     

     A ½(A+I) I 

        

Organische stof 1,9  1,9     

Fractie < 2 µm 1,1  1,1     

Carbonaten dmv asrest    0,2     

        

Droge stof (Ds)        

Droge stof 91,8  92,5     

        

Metalen        

Barium (Ba) <20 - <20 -    

Cadmium (Cd) <0,2 - <0,2 - 0,35 3,95 7,55 

Cobalt (Co) 1,2 - 1,3 - 4,27 29,2 54,0 

Koper (Cu) <5 - 6,8 - 19,3 55,6 91,8 

Kwik (Hg) <0,05 - <0,05 - 0,10 - - 

Lood (Pb) <10 - <10 - 31,8 184 337 

Molybdeen (Mo) <1,5 - <1,5 - <d 95,0 190 

Nikkel (Ni) <4 - <4 - 12,0 23,1 34,3 

IJzer (Fe) % ds   <5     

Zink (Zn) <20 - 23 - 59,0 181 303 

        

Polyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK)    

    

Naftaleen <0,05 - <0,05 -    

Anthraceen <0,05 - <0,05 -    

Fenanthreen <0,05 - <0,05 -    

Fluorantheen <0,05 - <0,05 -    

Benzo(a)anthraceen <0,05 - <0,05 -    

Chryseen <0,05 - <0,05 -    

Benzo(a)pyreen <0,05 - <0,05 -    

Benzo(ghi)peryleen <0,05 - <0,05 -    

Benzo(k)fluorantheen <0,05 - <0,05 -    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - <0,05 -    

Som PAK (Factor 0,7) 0,35 - 0,35 - 1,50 20,8 40,0 

Som PAK (VROM) 0 - 0 - 1,50 20,8 40,0 

        

Polychloorbifenylen        

PCB 52 <0,001 - <0,001 -    

PCB 28 <0,001 - <0,001 -    

PCB 101 <0,001 - <0,001 -    

PCB 118 <0,001 - <0,001 -    

PCB 138 <0,001 - <0,001 -    

PCB 153 <0,001 - <0,001 -    

PCB 180 <0,001 - <0,001 -    

Som PCB (Factor 0,7) 0,0049 -* 0,0049 -* 0,0040 0,10 0,20 

        

Minerale olie        

fractie C10-C12 <4 - <4 -    

fractie C12-C16 <4 - <4 -    

fractie C16-C20 <2 - <2 -    

fractie C20-C24 <2 - <2 -    

fractie C24-C28 2,6  <2 -    

fractie C28-C32 4,9  <2 -    

fractie C32-C36 4,7  <2 -    

fractie C36-C40 2,4  <2 -    

Totaal olie <20 - <20 - 38,0 519 1000 

- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde (½(A+I)) 
++ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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Tabel 5.3: Analyseresultaten en toetsing grond(meng)monsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
  

Monster MM4 

Samenstelling 1+2+3+101 

Traject (m-mv) 0,5-2,0 

   A ½(A+I) I 

      

Organische stof <1,0     

Fractie < 2 µm <1,0     

      

Droge stof (Ds)      

Droge stof 88,9     

      

Metalen      

Barium (Ba) <20 -    

Cadmium (Cd) <0,2 - 0,35 3,95 7,55 

Cobalt (Co) 1 - 4,27 29,2 54,0 

Koper (Cu) <5 - 19,3 55,6 91,8 

Kwik (Hg) <0,05 - 0,10 - - 

Lood (Pb) <10 - 31,8 184 337 

Molybdeen (Mo) <1,5 - <d 95,0 190 

Nikkel (Ni) <4 - 12,0 23,1 34,3 

Zink (Zn) <20 - 59,0 181 303 

      

Polyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 

     

Naftaleen <0,05 -    

Anthraceen <0,05 -    

Fenanthreen <0,05 -    

Fluorantheen <0,05 -    

Benzo(a)anthraceen <0,05 -    

Chryseen <0,05 -    

Benzo(a)pyreen <0,05 -    

Benzo(ghi)peryleen <0,05 -    

Benzo(k)fluorantheen <0,05 -    

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 -    

Som PAK (Factor 0,7) 0,35 - 1,50 20,8 40,0 

Som PAK (VROM) 0 - 1,50 20,8 40,0 

      

Polychloorbifenylen      

PCB 52 <0,001 -    

PCB 28 <0,001 -    

PCB 101 <0,001 -    

PCB 118 <0,001 -    

PCB 138 <0,001 -    

PCB 153 <0,001 -    

PCB 180 <0,001 -    

Som PCB (Factor 0,7) 0,0049 -* 0,0040 0,10 0,20 

      

Minerale olie      

fractie C10-C12 <4 -    

fractie C12-C16 <4 -    

fractie C16-C20 <2 -    

fractie C20-C24 <2 -    

fractie C24-C28 <2 -    

fractie C28-C32 5,4     

fractie C32-C36 4,4     

fractie C36-C40 <2 -    

Totaal olie <20 - 38,0 519 1000 

- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (A) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de achtergrondwaarde (A) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde (½(A+I)) 
++ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grondwatermonster (gehalten in µg/l, tenzij anders vermeld) 

     

Peilbuisnummer 01    

Filtertraject (m-mv) 2,7-3,7    

  S ½(S+I) I 

      

Metalen      

Barium 130 + 50 338 625 

Cadmium <0,8 - 0,4 3,2 6,0 

Cobalt <20 - 20 60 100 

Koper <15 - 15 45 75 

Kwik (niet vluchtig) <0,05 - 0,05 0,18 0,30 

Lood <15 - 15 45 75 

Molybdeen <5 - 5,0 153 300 

Nikkel <15 - 15 45 75 

Zink <65 - 65 433 800 

      

Vluchtige aromaten      

Benzeen <0,2 - 0,2 15 30 

Tolueen <0,5 - 7,0 504 1000 

ethylbenzeen <0,5 - 4,0 77 150 

ortho-xyleen <0,1 -    

meta,para-xyleen <0,2 -    

som xylenen factor 0,7 0,21 -* 0,2 35 70 

Styreen <0,5 - 6,0 153 300 

      

Polyclische Aromatische Kool-
waterstoffen (PAK) 

     

Naftaleen <0,05 - 0,01 35 70 

      

VOCL      

1,1-dichloorethaan <0,5 - 7,0 454 900 

1,2-dichloorethaan <0,5 - 7,0 204 400 

1,1-dichlooretheen <0,1 - 0,0100 5,0 10,0 

c 12-dichlooretheen <0,1 -    

t 12-dichlooretheen <0,1 -    

dichloormethaan <0,2 - 0,01 500 1000 

som dichlethenen factor 0,7 0,14 -* 0,0100 10 20 

1,1-dichloorpropaan <0,2 -    

1,2-dichloorpropaan <0,2 -    

1,3-dichloorpropaan <0,2 -    

som dichlpropaan factor 0,7 0,42 - 0,8 40 80 

tetrachlooretheen (per) <0,1 - 0,0100 20 40 

tetrachloormethaan (tetra) <0,1 - 0,01 5,0 10,0 

111-trichloorethaan <0,1 - 0,0100 150 300 

112-trichloorethaan <0,1 - 0,0100 65 130 

trichlooretheen (tri) <0,5 - 24 262 500 

trichloormethaan (chloroform) <0,5 - 6,0 203 400 

vinylchloride (monochlooretheen) <0,2 - 0,0100 2,5 5,0 

tibroommethaan (bromoform) <0,5 - - 315 630 

      

Minerale olie      

fractie C10-C12 <20 -    

fractie C12-C16 <20 -    

fractie C16-C20 <10 -    

fractie C20-C24 <10 -    

fractie C24-C28 <10 -    

fractie C28-C32 <10 -    

fractie C32-C36 <10 -    

fractie C36-C40 <10 -    

Totaal olie <100 - 50 325 600 

- het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (S) en/of de detectiegrens 
-* het gehalte som factor 0,7 is groter dan, maar echter de separate gehalten zijn kleiner dan de streefwaarde (S) of detectiegrens 
+ het gehalte is groter dan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van 

de streef- en interventiewaarde (½(S+I)) 
++ het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
+++ het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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5.3. Toelichting analyseresultaten 
Op basis van de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan de bodemkwaliteit als volgt 
worden toegelicht: 
 
Grond 
Zintuiglijk zijn geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Voormalige tank 
Analytisch is in het mengmonster van de bovengrond (MM1), ten opzichte van de achter-
grondwaarde, een verhoogd gehalte aan xylenen (som factor 0,7) aangetoond.  
 
Overige terreindeel 
Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM2 en MM3), ten opzichte van de 
achtergrondwaarde, verhoogde gehalten aan PCB (som factor 0,7) aangetoond.  
 
Analytisch is in MM4, mengmonster van de ondergrond, ten opzichte van de achtergrondwaar-
de, een verhoogd gehalte aan PCB (som factor 0,7) aangetoond.  
 
Gezien het feit dat de rapportagegrens voor xylenen (som factor 0,7) en PCB (som factor 0,7) in 
het laboratorium hoger liggen dan de geldende achtergrondwaarden in de grond, wordt voor het 
gehalte aan xylenen (som factor 0,7) en PCB (som factor 0,7), gemeten in de boven- en/of 
ondergrond van MM1 t/m MM4, een waarde gerapporteerd die hoger is dan deze achtergrond-
waarde. Omdat echter voor de onafhankelijke xylenen (m,p-xyleen en o-xyleen) en PCB’s 
(PCB 28 t/m PCB 180) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag er volgens het Ministerie van 
VROM vanuit worden gegaan dat het gehalte aan xylenen (som factor 0,7) en PCB (som factor 
0,7) kleiner is dan de achtergrondwaarde. 
 
Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat bij analyse van mengmonsters de gehalten bij 
separate analyse van individuele deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen. 
 
Grondwater 
Analytisch zijn in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01, ten opzichte van de streefwaarde, 
verhoogde gehalten aan barium, xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-dichloorethenen (som 
factor 0,7) aangetoond. 
 
Het licht verhoogde gehalte aan barium in het grondwater kan mogelijk worden toegeschreven 
aan de natuurlijke samenstelling van regionaal aanwezige sedimenten. In de loop der tijd is het 
sedimentmateriaal verweerd waarbij het aanwezige barium is uitgespoeld naar het grondwater, 
waar het momenteel als een van nature verhoogde achtergrondconcentratie wordt aangetroffen. 
 
Gezien het feit dat de rapportagegrens voor xylenen (som factor 0,7) en cis/trans-1,2-
dichloorethenen (som factor 0,7) in het laboratorium hoger liggen dan de geldende streefwaar-
den in het grondwater, wordt voor het gehalte aan deze componenten een waarde gerapporteerd 
die hoger is dan deze streefwaarde. Omdat echter voor de onafhankelijke xylenen (m,p-xyleen 
en o-xyleen) en dichloorethenen (cis 1,2 en trans 1,2) geen verhogingen zijn aangetroffen, mag 
er volgens het Ministerie van VROM vanuit worden gegaan dat het gehalte aan deze compo-
nenten kleiner is dan de streefwaarde. 
 
De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend voor het plaatselijke 
bodemtype. 
 
 
 



Klijn Bodemonderzoek B.V.                               Rapport 12KL112 15

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1. Samenvatting 
In opdracht van Fam. De Louw is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
Sparrenweg 19 te Gemert. In het uitgevoerde bodemonderzoek is door middel van de bemonste-
ring en analyse van grond en grondwater de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van 
de onderzoekslocatie vastgesteld. 
 
Van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie is het volgende beeld verkregen: 
• Zintuiglijk zijn er geen verontreinigingen waargenomen; 
• Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen; 
• Analytisch zijn in de bovengrond geen verhoogde gehalten geconstateerd; 
• Analytisch zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten geconstateerd; 
• Analytisch is in het grondwater een licht verhoogd gehalte aan barium geconstateerd. 

6.2. Conclusies en aanbevelingen 
Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie 
opgestelde hypothese “niet verdachte locatie met één verdachte deellocatie”, formeel gezien 
niet juist is. Er zijn immers in het grondwater op het onverdachte terreindeel van de locatie een 
licht verhoogd gehalte aangetroffen. Ter plaatse van het verdachte deel zijn geen verhoogde 
gehalten aangetoond. 
 
De geconstateerde gehalten liggen onder het “criterium voor nader onderzoek” en vormen géén 
aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, geen 
belemmeringen ten aanzien van het gebruik en functiewijziging van en de geplande aanvraag 
van een omgevingsvergunning ten behoeve van de geplande bouwactiviteiten op het terrein. 
 
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld dat de grond, bij eventuele ontgravingswerk-
zaamheden, naar verwachting zonder beperkingen kan worden hergebruikt. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat dit een indicatieve toetsing aan de Regeling en het Besluit Bodemkwali-
teit betreft; het onderzoek is immers niet uitgevoerd conform de eisen van het Besluit Bodem-
kwaliteit. 

6.3. Slotopmerking 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de huidige inzichten en 
algemeen gebruikelijke methoden. Hoewel het verrichte veldonderzoek, zoals ieder milieutech-
nisch onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd, is ernaar gestreefd om representatieve mon-
sters te verkrijgen. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voor-
komen. Klijn Bodemonderzoek B.V. acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit 
voort kan vloeien. 
 
Het uitgevoerde onderzoek is een momentopname, waardoor de onderzoeksresultaten een be-
perkte geldigheid hebben. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kun-
nen vinden na uitvoering van een onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de 
locatie, aanvoer van grond van elders zonder kwaliteitsgegevens of verspreiding van verontrei-
nigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. Naarmate de periode tussen uitvoe-
ring van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 
betracht moeten worden bij het gebruik van de gegevens. 
 
De conclusies zijn deels gebaseerd op de analyse van gegevens die door de opdrachtgever en 
derden zijn verstrekt. Wij nemen daarom geen verantwoording voor de gevolgen van fouten 
door verzuiming in informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was voor 
ons, of die wij niet hebben kunnen achterhalen in het normale verloop van het onderzoek.  



 











































10 m0 m 50 m

Sp
ar

re
nw

eg

Bodemonderzoek

Overzicht posities monsternamepunten

schaal: formaat:

getekend:

projectnummer:project: 12KL112

1 : 1.000 A4

JR

05
bijlage:

Sparrenweg 19 te Gemert

gras/akkerland

bossage

onderzoekslocatie

Legenda

boring

peilbuis

19

19

9

7
2

8

4
5

6 3

10
1112

1

A voersilo

stookhok/tanks

101

klinkers tussen de 2 loodsen

locatie gesaneerde tank
A

A

20-04-02012
datum:


