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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Verreheide ong. te Handel. 

Het doel van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te 

verkrijgen van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

 

1. De grond uit de bovenlaag bij de bovengrondse tanks is niet verontreinigd met minerale olie 

of vluchtige aromaten.  

2. De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) van het resterende terrein is plaatselijk licht 

verontreinigd met cadmium, zink, lood, PAK’s, PCB’s en/of minerale olie. 

3. De grond uit de onderlaag (0,5-2 m-mv) is niet verontreinigd met één van de componenten 

waarop is onderzocht. 

4. Het grondwater is niet verontreinigd met één van de componenten uit het standaardpakket.  

5. De hypothese verdachte locatie ter plaatse van de bovengrondse tanks kan komen te 

vervallen, deze tanks zijn niet meer aanwezig en er zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 

6. De hypothese niet-verdachte locatie kan, voor de ondergrond en het grondwater van het 

resterende terrein, worden aangenomen op basis van de onderzoeksresultaten. 

7. De hypothese niet-verdachte locatie dient, voor de bovengrond van het resterende terrein, te 

worden verworpen op basis van de onderzoeksresultaten. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op: 

 

1. Ons inziens behoeven er, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te 

worden aan de beoogde ontwikkeling van de locatie. Wel moet overwogen worden of het 

gewenst is om van de puinhoudende grond akkergrond te maken.  

2. Op de locatie staat asbesthoudende bebouwing die op afzienbare termijn gesloopt zal 

worden. Aangezien ook asbesthoudend materiaal in de bodem is aangetroffen bij boring 104 

willen wij adviseren om een verkennend danwel nader bodemonderzoek asbest uit te laten 

voeren.   

3. Deze mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging met asbest hoeft niet in de weg te staan 

van een voorgenomen herontwikkeling aangezien deze op basis van het geheel aan 

waarnemingen niet dermate omvangrijk zal zijn dat deze de herontwikkeling in de weg zal 

staan. 

4. De lichte verontreinigingen in de bovengrond vormen geen aanleiding tot het instellen van een 

nader onderzoek conform de Circulaire Bodemsanering [8]. De aanwezigheid van 

bovengenoemde componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, 

geen bezwaar; 

5. Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden 

hergebruikt dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit 

bodemkwaliteit. 
































































































































