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Verkennênd bodemondezoek BekenhoGt 35 Ln BoÍne

INLEIDING

ln opdracht van Bor.rwondêrnemÍng Oude Wolbers BV heeft Envita Amelo BV êen vêrkennend
bodemondezoek litgevoerd op een ocatie geegen aan de Bekenhotst 35 n Borne (gemeente
Borne). De regiorale ligging vên de locate is vr'eergêgeven rn bjlage 1

Aanleiding voor het ondezoek is de door de opdÉchtgever voorgeroÍnen n euwbouw van een woning

ln het kadêÍ van de Won ngwei en de h eraan gercLaieerde gemeenteljke bou$,veÍordenlng waarin de
verplichting tot een bodemondezoêk is opgelegd, is hei doel van het vêÍkennend bodemonderzoek
middels het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit, om aan te tonen dat op de locatie redelijkeív,/ijs
gesproken geen verontre n gende stoffen n de grond aanwezg zln ln gehalten boven de landelijke
achtetgrondwaarden oi n het grondwatêr n concentrates boven de skeêf,l/aarden

Het ondezoek is uitgevoed in de periode maart - april 2010

VoorLiggend rappod presentêed het wette Uk kader (hooÍdstuk 2), de resultaten van het voorondezoek

ihooídstuk 3), het onderzoeksprogÍamma (hoofdstuk 4) en de resultaten van hel veld- en analytisch
ondeazoek (hooÍdstuk 5) Het rapport wodt besloten mel de aan het ondeazoek te verbinden
conc !sies en aanbeve ingen die n samenvatt ng z jn weergegeven (hoofdstuk 6)

PojêchummeÍ 30160, 13 ápÍil20lO
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WETTELIJK KADER

2.1 Veraniwoording

Normen en protocollen
Bij het opste len van het ondeeoêksprogramrna rs iritgegaan van de richt ijnen:
. bodem- andbodem - sÍategie voor het uitvoeren van voorondezoek bij verkennend en nader

onderzoek"(NedeÍLandse Norm5725 jan!ari2009).
. bodêm - andbodem - siraieg e voor het uitvoeren van verkennend bodernondezoek -

onderzoek naar de miieuhyglénische kv,/alite t van bodem en grond" (Nederandse norm 5740
januar 2009)

Waarnodig is het onderz oeksprogramma afgestemd op ocahespecfieke omstandigheden

De boorwerkzaamheden en het nemen van Ce grondmonsters ziln uigevoerd onder BRL 2000-
erkenning, confoÍn hei VKB-protoco 2001 Het grondwater ls bemonsterd onder BRL 2000 erkenning
conform het VKB-p rotocol 2 002 De monsieÍs zijn geana yseerd n eên RvA-accredrteerd laboraionum
Eveniuele ai/r'jkingen ten opzichte van de normen en de VKB-protoco len zjn weergegeven in dti
rappori

Na de laatste bJ age rs de verant\íoording van het uitgevoerde ondezoek opgenomen, waaronder
verwijzingen naar nformatrebronnen. lteratuur, wet- en regelgeving en kwa iteitsborging

Werkingskader
Opgemerkt woÍdt dat het verkennend bodeÍnondeÍzoek aleen bedoed is om inzlcht te krjgen if de
actuele chemische kwaliteit van grond en grondwateT op de onderzoeklocaite ten behoeve van het
beoogde doe

Indien grond ván de locahe vrrlkonrt, moet er reken ng mee worden gehouden dai deze niei zonder
tneer eders toepasbaaÍ s Op hergebru k van grond is het BeslLii bodemkwalte t van toepassing
waarbjeen andere onderZ oeksstrategie geldt

lndren in het grondwater ten opzchte van de beÍefíende streefivaarden verhoogde conceniraties aan
veronirelnlgende sïoffen worden aangeioond dient er rekening mee ie worden gehouden dat er
beperkrngen kunnen bestaat ten aanzien van het ontÍekken en/of lozen van grondvr'ater op en ln de
orngeving van de ondelzoeksloca[ie

2.2 Toêtsingskader

Tene nde de rnate van veÍontrein gjng van de bodem le kunnen beoorde en, worden de
ana ys-êÍesLr taten van het chern sch onderzoek van de grond- en grondwatermonsteÍs getoeist aan de
richtijnen de zl]n vastgeste d door het M nistede van Vo kshuisvesting Rumtellke Ordenlng en
l\/lllieubeheêr

Er is sprake van gÍond wanneer de pLrníracte n de bodem kener is dên 50% Onderhavg
toetsingskader ls aleen geld g vooÍ g.ond

Richtlijnen VROM
lvet belrekkng tot bodernverontÍeinlgende stoÍfen worden de gehaten I de grondmonsteÍs en de
concentrahes n de gÍondwateÍrnonsters gerc ateerd aan het toets ngskader uit de Crcualre
bodemsanefng 2009 (in werkng gekeden per 1 apri 2009), die een ondeÍdeel vormt van de Wel
boden-rbescherminq (Wbb)

Bij de reÍerentiewaarden wordt onderscheid gemaakt n zogênaa.ide andelllke achtergrond, streeÍ,
tussen- en rnierventiewaarden Ln onderstaande iabê is een toellchting op deze referent ewaarden en
de gehanteerde term nologie gegeven

PÍotecinummer 10160, 1l èpi 20r0
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envËta

De refereni ewêêrden voor verontrein gende stolfen in grond zjn mecle afhankelijk gestetd van de
gehaten aan luiunr (flactie <2Ém) en organische stof Dit betekent dat btl elk bodemonderzoek
locaties p ec fieke rêferentrewaarden worden berekend Als de in het aboratoÍum bepaalcle gehaten
lager zJn dan 2%, víoÍdt bll de berekening van de toetsingswaarden een waarde van 2oÁ
aangehouden

Op l apr 2009 ls besloten or. de no.m ngrondvoorbarum(opgenornen n het standêard NEN_pakket
ten tijde- van de irwerkingtreding van hel Besut bodemkwa iteit) tjdelljk buiten werking te stelen.
Beangrjke reden daarvoor s dat barium vaak van nature in de bodem tn hoge gehaten voorkorat en
dat.dil ten onrechte wordt geïnterpreteerd as een veÍonÍeinrging De tJdelijle;uiten werktngsielrng
geldt niei voor dre situaties waar met zekerhe d kan worden gèste d dat Áet om een antropogenÈ
bodemveronireinigrng gaat {ontstaan door menselijk hafdeÉn) Het bevoegd gezag kan het
barumgehêlte in dat gevêl beoorde en op basis van dè voormêLige interventiewaàrde voor grond. Dat
betekent dèi brl onderzoek eerst vastgesteld wordt of iprake is vaf een anlropogene
bodembe nvloed ng s dat het gevat, dan vndt toetsing paêts. Er wordt alleen getoetst aan de
interventiewaarde van grond aangezren de andelke ac-htergrondwaarde en de tussenwaarde voorgronri zjn verva len s er geen sprake van menseilk handelen dán vlndÍ geen toetsrng van de grond
plêats

Plaatselijke achtergrondwaarden
De gem-oente Borne heeft geen beschkkng over een bodemkwaliteitskaart zodat toetstng aan de
plaatsê !ke achtergrondwaarden niet aan de orde is.

Tê.nínologie bij ovêEchrjidinq

ande !ke waàde voor schone oÍond (AW2OOC

lcht vefhooqd,I!eÍonÍè n od
toetshssvr'àêÍdevoo.(nádêr) ondeuoek
(A-v/aarde+ uraarde)/2) màtia verhocod /veÍonÍê n ód

waarde voor saneiighondezoek)
sterk verhoogd / verontre nigd

lande rlke waêde vooreen schoon gnndwaier
cht !erhoood /!ÊÍon .q i.d

toeisinssv/aarde !ooÍ {nader) o.dezoek
({S waarde + l-waade) / 2l maiE vêrhóDod / veronÍè | od

waáde voor sanerlns(sondeEoek)
sterk lerhoogd / leÍonÍe n gd

Próiectnlmmer 30r60 I apÍ 20tO



tê envttà
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VOORONDERZOEK

3.1 Algemeen

De n dft hooldstuk opgÊnon'ren nforrnai e ls afkomst g van
. tere nlnspectiel
. bodenrkaa.t geohydro ogische kaair en/of grondMrateÍkaari van Neder and,
. 

"vww bodem oket n ,

. wwvr' boderndata.nl

. Dlno oket

. gemeente Borne;

. de opdrachtgever

. hei archief van Env ta Almelo B V

Omdat sprake is van een verkennend ondezoek ln hel kader van de Won ngwet en omdat voora snog
is utgegaan van eên verdachte locate, is conform de NEN 5725 een standaard voorondezoek
u tgevoerd

3.2 Locatiegegevens

Algemeen
De ondezoekslocatie is gesitueerd aan de Bekenhorst 33/35 ln Borne De onderzoeks ocat e s op
onderstaande foto (bron Gooq e Earih) weergegeven rnidde s een w tle ln

ï

Fil

' j..

Gegevens over de oca!e zijn weergegeven n de volgende iabel

Prolèctnummer 30160 13 ápf12010 4111
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BodemkwalÍteit
Voor zoveÍ bekefd is op de locatie nlet eerder een bodemondezoek u tgevoerd Erzl]f daarom geen
bodemkwa (eitsgegevens voorhanden

Conclusie
Er is geen nFormaiie naar voren gekornen waarud zou kunnen bljken dêt op cje ocatie sprake ls of s
geweest van achvrie ien die een bedreig ng voor de bodemkwa teit zouden kLtnnen vormen

3 3 Directe omgêving locatÍe

Algemeen
De ondezoeks ocat e bev ndi zich n een woonwijk Op een afstand van circa 30 m ten noorden van de
ondezoekslocatje s sinds T955 een autoreparatiebedrjf met benzin eseruicesta t on (sinds 1977)
gevestigd n 2000 ziln de ondergrondse benzne en desetanks veruangen en hee1l een sanerng
plaaisgevonden Ter veÍvang ng zljn een v ertal nleuwe ondergrondse benzinetanks en een djeseltank
aange egd

Bodemkwaliteit
Ter p aatse van het autoreparaUebedÍijfzjn de volgende onderzoeken u tgevoerd. Orénterend bodemondezoek Bekenhorst 37 n Borne Van Limborgh, Éppodnunrmer 3 36 033,2,

JUni 1993
Afpêrkend bodemondezoek ter plaatse van BP-tankslaton 'Bruns aan de Bekenhorsi 37 te
BoÍne, Herdemij Advtes, opdrachtnurnmer 82003890, oktober 1996
Aanvullend bodemonderzoek en saneringsplan Bekenhorst 37 tn Borne. Krachtv,,erkiutgen
rapportnumnreÍ 99043100 R01 februari 2000
Evaluatevelslag sêneflng Bekenhorst 37 ln Borne Krachirr'r'erktuigen bedrijfsêdviseuÍs bv,
rapportnummer99043l00 DR02, jui2001;
Bodemondezoek locatie Bekenhorst 35-37 rn Borne, Lankelma geotechnek Amelo bv,25 rÍter
2005, rappodnummer ATRA/N-26777

Ut het n 1993 en 1996 uitgevoerde bodemondezoek brlkt dai ter plaatse van de showÍoom ticht
verhoogde conceFÍatres aan minerale ol e (74 ug/ ) en vtucht ge aromaien (0 8 ug/l) zijn aangetoond Bij de
v!lpLrnien zjn geen verhoogde concentraties aangetoond Bjdepompetandenls n de grond tot 3 2 m -mv
zrntugljk ole aangetroffên Analytsch ls 870 firg/mg ds mrneraje olie aangetoond Er zijf geen vtuchtige
aÍomaten in veftoogde gehalten aangetoond PAK rs rcht verhoogd aangetoon.J dit konrt vooÍ een groot
deel door een veftoogd gehalte aan natta een n het gÍondwater bj de pompeianden zln verhoogde
gehaten mnerale olie en vuchtige arcmaten aangeloond EÍwas geen spÍake van een ernstg geval van
bodemverontrêlnig ng en dus geen saneringsurgentre

n 2000 is door Krachtwerkiu gen aanvullend onderzoek uLtgevoerd De resuttaten bevestgen deÍesutaten
uit bovensiaand onderzoek We ts een puntaag op ca 1 rn -mv aangetÍoffen HieÍoó votgend is een
sanefingsp af opgesteld

:L
q9qgrafische sesevens
kadàsÍa e aanduid no oeíreente Borne. secte H nummer 1068 adeelsJ
oppetolal te I euwbo!$locàie
maa ve dhóog1e

248 l0

caÍaqe/schuuÍ met t! n
hu dig oaraqe/schuuÍ met t! n

lqlàrdineen
qDandig

Polechummer 30lG0 13 apÍi2010 5/11



Vêrkênnend bodenondeu oek BekenhoÊt 35 n Bcrnê

eRVtrê

Tildens de sanering ls 50 m3 grond afgevoeÍd naaÍ een Íeniger en is 1500 m3 grondwater ontirokkên
Tevens is de punlaag verwlderd n toiaal s 68 ton pLrn afgevoeÍd Na ondezoek bteêk nog een kejne
restverontre niglng met xy enen n het grondwater te ziln achtergebteven De onrvang hiervan wordt geschat
op 1 mr HleÍvooÍ zijn geen aanvul ende maairege en genomen.

ln 2005 ls ln het kêder van hei Bes L-t t Velplicht Bodemondêrzoek (VERBOND) en op vrilwithge bas s n het
kadeÍ van de BSB operat e een nulsti!ate/BsB ondezoêk u tgevoeld Omdat het benzinestation reeds was
onderzocht en gesaneerd was dit ondeÈoek geÍ cht op de vooÍmal ge welkp aais en de voormal ge gaÉge
Trldens het ondezoek zln tn de grond oveíschrijd ngen van de streei,\raarde gemeten voor de gehaÍen áan
lood. minêÍa e o ie en PAK, teMill in het grondwaier de concentratie naftateen de betrefíênde aÍeeiíêarde
ovelSchrildi

Conclusie
ln de d recte omgev ng van de locatie is sprake van de vo gende potenflële veÍonkernigingsbronnen
dle van nv oed kunnen zijn op de bodemkwal te t van de ondezoekstocaiie:
. autorepalatiebedrjf:
. benzineseru cestation
Vooralsnog wordt gezien de uitgevoerde saner ng, geen belnv oedjng naar de omgeving veMacht

3.4 Regíonale bodemopbouw en geohydíotogie

Uit de Bodemkaaft van NedeÍ and (St boka, kaartb ad 28 Oosi - 29 Almelo - Dênekamp) is af te eiden dai
ondehavige ocatte igt in een gebed mêt eerdgronden die zijn ontwkked in temg íjn zand en/of zave
Tevens zLjn podzo en aanwezig dre tn (zwak em g) ítn zand zjn onh/r' kketd

U t de Grondwate*aart van Nederland (TNO, tnventar sat eÍapport kaartb aden 28 Oost, 29, 34 Oost en 35)
kan de regronale gêohydÍo ogische bodemopboLw worden afge eict Deze opbou\,r' is weergegeven n

Tahel 3: Schematisch óvêaich

De reg onale gÍondwaterstroming rn het watervoerend pakket vên de FoÍmaUe van Twente en Drenthe rs
noord nooÍdoas lel jk geflcht De skom fgsrichtlng van het íreatisch grondwater is nreÍ êxact bekend Aan te
nemen s dai de ocale grondwaterstromingsnchtrng mede bepaald wordt door de aanwez ghe d van
Íolering maarveldafdekkrng e d

3.5 Hypothese

Hoewe n de omgeving licht verhoogde geha ten/concentraties tn de grond en hei grondwater zijn
gemeten, is op basis vaf de res! taten van het voorondezoek de locate als onverdachi',
gekwalficeerd ten aanzien van gÍond- en/oí grondwaterueíontre ntging; er worclen geen stoffen in de
grond veÍwêcht n gehalten boven de lande ilke achtergrondwaarden en Ln het grondwater jn
concenÍat es boven de strêei/,,aardê

020 P eisioceên / Twenie ef fluv op:nslac a e aizellrnsen (zênd nrer
p aatse ljk le€m oÍveen)

2A 2E

<26 slechL door aiendê hês s k e en olaucoi etholdêndê :ánd-"n

Projectnummer 30l60 13 ap 20lO
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ONDERZOEKSPROGRAMMA

OnderzoeksstratesÍ€

Op basls van de hypothese ls de locatie ondeeocht coníorm de stÉteg e vooÍ een "niet verdachte
locatre (ONV)

42 Veldwerkzaamhêden

Algemeen
De ve dwerkzaarnheden zln urtgevoerd op 29 maari 2010 (uitvoe ng boringen. plaaising pejLbuls en
bemonsterng grond) en 6 apri 2010 (beÍÍronstering grondwaier uit peibuis) De sftuerng van de
boorocaties is weergegeven op de tekening n b jage 2

lnhetveldisdev jgekomen grcnd beoordeeld op de iexiure e samensielling HieÍbjzijn eveneens de
pe.centages uturn ên oÍganische stoÍ geschat Daarnaast s gelet op het voorkomen ván pun
sakken, kolengruis en derge ilke en op kleulafwlk ngen, die kLrnnen duiden op de aanwezghed van
bodemverontre nig ng De opgeboorde grond rs mêt behu p van de ole-watea-reaci e beoordeeld op de
aanwezigheid van ole achlige en oppe ry a kte-ê ctieve stoifen Het maaiveld rs vsueel beoordee d op
ind caties d e kufnen duiden op een potentiele bodenrverontreinig ng (bjvoorbeeld olievlekken punof
slakken)

BoorstÍategie
Tijdens de uitvoering van de ve dv'/erkzaamheden s geen aanvulende lnformatie naar voren gekomen
dle iot een aanpass ng van de b00lStrateg e heeí! ge eid

ln de vo gende tabel s een ovezicht van het u igevoerde boorpÍogramma weergegeven

I bonngendoorgêzettotgÍo.dvJaiernvêa!

Bemonsteri n gsstrategie
Op bas s van de resu taten van de texture e en v suele beoordeling van de opgeboorde grond is if
veld bes oten de oorspronkeljke bemonsieringssirategie te handhaven (bemonsteren van
bodemn atenaal per laag van nrax maa 0 5 meter per ondersche dende bodernlaag)

Afwijkingen ten opzichte van de BRL
Er is blj de uilvoeflng van de veldwerkzaamheden nret afgeweken van de BRL

4.3 Analyseskategie

Op basrs van de resuLtaten van de texture e en v suele beoordehng van de boorprofle en (zre paragraaf
51) is besloten de ooíspronkelilke anaysestrategre ie handhaven (anayse op standaardpakketten
zoas opgenomen n de NEN 5740) Op basis van de vsuele waarnemingen (keur, bodemvreemd
materiaa ed ) en de ruimteljke verdelng van de boringen zJn op aanwijzing van Envita in het
aboratoflum mengmonsters samengesteld ln de volgende tabel s een overzicht van de sarnensieling
van de (meng)raonsterc en het u tgevoerde analyseprograrnma weergegeven

het
het

lt5 2 e.3
15

20 30

Prcjecinummer 34160. l3 apri 2010
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fahel5: Samenste ino (nena)nonsteÍs en

Samenstelling monsters Visuele waarneminqen

Bovênqrond {0 - 0.5 m-mv)
tí[41 lcht p! nhoudend ofgeen

NEN grondr

Ouderqrond (0,s - 2,0 m -mv)\r\12 r2 . . .4 -1-l T;;;;;; i;;;- tr,L.'ffi -
Grondwate. (2,0 -J,0 m -mv)
1 oeen aidrk,no.n I NEN;;;;d;;;

aarêm.cen (Cd Cu,Hq.N Pb.Zn,Ba CoenMo) PCB, PAK. mnêrale oie, turum. orqanischê sloÍ en

metalen (Ba. cd. Co. Cu Hs rllo N Pb Zn) aromatên (BTEXN) ÍyEen. voct{11) viij,chronde
11di.hlooÍelheen 1.1-dichlooÍpíopaan l,2dchoolpropaan,l.3dchoorpropaen brom.Jom en mineràe ole

Projectnummer 30'160. '13 apr | 2010 3/11
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VeÍk€nnend bodemondêrzóek Bekenhorst 3s in Some

ONDERZOEKSRESULTATEN

5.1 VeÍdondên oek

ln brjlage 3 zijn de uitgetekende bodempÍofielen weergeqêven

Bodêmopbouw
De bodenr op de ondezoekslocatie s to( de nraxiriaal ondezochte d epte van 3,0 m mv globaal
opgebouwd uit licht tot matig siltig matig filn zand De toplaag ter plaatse van hel gazon is licht
humeus, teMill onder de klinkers crrca 25 cm gestabiliseeÍd geel zand is opgebracht

Visuêel waargenomen bijzonderhedsn
Mei uitzondenng van monstepunt 3 zin op het maaiveld en aan de uÍkomênde gÍond van de locatie
geen brjzonderheden waargenomen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of
overige verontreinigende stoffen op en in de bodem Ter plaatse van monsterpLrnt 3 rs de toplaag (0 -
0 5 m -mv ) lcht puinhoLrdend.

Grondwater
Tridens de bemonstering van het grcndwater zijn visueel waa.nemingen gedaan en metingen vericht
die zijn weergegêvên rn onderstaande tabel De zuurgraad en hêt geleldlngsverrnogen zijn als normaal
te bescholwen voor de onderzochte locate

5 2 Analyseaesultaten

De analysecenificaten van de chemische analysês zrjn opgenomen in bijlêgê 4 Dê toetsrng van de
analyseresultaten vafl dê grond- en grondwaterÍnonsters is opgenomen ir] bijÍêge 5

De referentiewaarden (toetsingswaaÍden) z!n vastgesteld op basis van de analytisch vastgesteLde
peÍcentages aan lutum en oÍganische stof (zie blllage 4 en 5)

5 2 1 Grond

n zowel het Tnêngmonster van de bovengrond (lvl[,41) as vêr de ondergrond ([,4M2) ziln geen
veÍhoogde gehallen gemeten

5 2 2 Grondwater

De toets ng van de grondwaterana yses s n onderstaande tabe sarnenqevat weergegeven

Ovorschrijding ván dê

- = ge€n páÍàmetêrs n gêhzllen bovên dê beteffende toels nqswaarden aznOetoond

Tahèl6: Gtundwàtàtstand 2u fttàad en

Visuele w3arnemlngên Grondw3te6iand (m -mv) z'rursraàd (pH) Gèleidingsv€lmogen (FSicm)

1 111 7,4

Projectnuhmer 30160 ll èpr 12010



Aangezren er geen directe relatie s tussen de lcht verhoogde concentratie aan barium en het gebrurk
van de locêtre (tun van een wonng), is de verhoogde concenÍatle waarsch jnljk van nature in het
grondwater aanweztg
De overige stoffen zijn niet rn verhoogde concenirat es aangetrolfen

5 2 3 Toetsino van de hvpothese

De hypothese'onverdachte locatie' bijkt niet corrcct te ziln en wordt verworpen doordat in het
grondwater banum is aangetoond in een llcht veÈoogde concentrai e De gevolgde
onderzoeksstratêqrê geel1 echter een Íepresentatief inzicht ln de bodemkwalteti, mede omdat de lcht
vefioogde concentÉte barum waarschijn ijk van naiure aanwezig ts Aanpasslng van de
ondeeoeksopzei is dan ook niei nodig

5 2 4 Toetsino êan de noodzaak tot nader ondeÍz oek

Er zijn in dê grond en/of het grcndwater geen paÉmeteÍs aangetoond in gehalten / concentrates
boven de tussenwaarde Dit houdt n dêt er op basis van de Wet bodembescherr.ing geen aan e d ng
bestaat voor het uitvoeren van nadet onderzoek en/of sanerende maatreqelen

eRVtïa
Verkennend bodemondeEoek BêkênhóÍst 3s n Êorre

Projêctnummer 30160, 13 àpÍ 12010



envita
Vêlkênnênd bó.lFm.ndêzóek B-êkênhoKt 35 rn Bornê

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

n opdracht van Bouwondememing Oude Wolbers B V heefi Enviia A me o B V in de per ode maari -
api 2010 een veÍkennend bodemonderzoek uiigevoerd op een ocatie ge êgen aen de Bekenhorst 35
ln Bome (gemeente Borne)

Aanleiding, doel en onderzoêksopzêt
Aanlerdrng voor het ondezoek is de door de opdrachtgever voorgenornen nleuwbouw vên een woning

ln het kader van de Woningwet en de hieraan gerelateerde genrêente rlke bouwverofuenlng waarin de
verpllchting tot een bodemondezoek is opgelegd, ls het doe van het verkennend bodernondelzoek
midde s het vaststêllen van de actuele bodemkwalite t, om êan te tonen dat op de locai e Íedelikelw js
gespÍoken geen verontre n gende stoffen in de grond aanwezig zjn in gehaten boven de andelijke
achtergrondwaaaden oí n het gÍondwater in concentraUes boven de streeÁMaarden

Wettelijk kader
Hei ondezoek is uiigevoerd coníorm de vigerende wettelijkê normen en protoco len en voldoel aan de
Kwalibo wetgevlng

Strategie
Op basis van de hypothese ls de locatie ondezocht conform de strategie voor een 'niet verdachte
locat e" (ONV)

Rêsultaten
n onderstaande iabel zln de resultaten van het bodeFnonderzoek samengevatweergegeven

_1

- = geen parameters rn geha ten boven de bei.eiÍende toeis ngswaaÍden aangetoond

Conclusies
Op basis van hei u tgevoerde onde.zoek bljki dat
. ln de boven- en ondergrond geen verontreinigende stoííen zln aangetoond
. het grondwater lcht veronÍeinigd is met barllm Aêngezien er geen d recte reLaUe is tussen de

rcht verhoogde concentÉhe aan barium en het gebruk van de ocatie (tuin en schLruígarage
beho.ende bijeen woning), is barlum waarschJn|jk van nature in het g rondwater a a nweziq

Erzljn geen stofíen in gehalten en/of concentraties boven de tussenwaade aangetoond Dthoudt n
dat er op basls van de Wet bodembeschermlng geen aanleiding bestaat voor het uifuoeren van nader
ondezoek en/of sanerende maatrege en

Op basis van het uitgevoerde bodemondezoek is er u t oogpunt van de aangeioonde bodemkwa rieit
geen belemme ng voor de geplande bouwactviteiten

res u líaí ê n bodèm D ndèzoêk

VÍsuele waarnemingen
Oversch.iidind vàn dê

bovênorond (0 - 0.5 m-mvl
chle pu nbijmenglng of geen

onderorond i0.5 - 1.5 m -mvl

qrondwate. (2,0 ' 3,0 m -mv)
aeen atuvrikinoen lbarium

*l

Projecinummer 30I60. 13 êpril2010
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Bekenhorst 35 in Borne 30160 401 1

envrTa
we/ 6È A4 Opd.achLqever Bouwonderneminq Oude WoLbe.s Èornê BV



*
tl
q
%

L.

a

Leqenda

a ondiêpe boring

o

,t peibuls (íitersielliiq 2,0 3,0 m mv) 55?5
lE -_-E --_ E fsrERS

0102a

.a\F-,. d\'

Situering monsterpunten Verkennend bodemondezoek
Bekenhorst 35 in Borne

envatat 
+s0.4:o

opara.hlsever Bouwónderneming Oudê Wotbers Borne BV

Or\doc\ópd.acht\30160\Tekenrngen\3O160 bkeni.q AO1 dwq



envitè
Ve ernend bodemondezoel BêlenhoÍs 15 n BoÍne

BIJLAGE 3

Bodemprofielbeschrijvingen



l

l

:;F
rl

1rlfl

l'l

l
i

l

l

l

l

lg

l
::F

****ï::

PIrAUè

i-*



e r,*ly;ra. ",.,

Blinde buis :

Kler-aÍdichting :

FilteÍ

GÍondwateÍst. :

ongeroeíd
monster

ê: licht Plantenrcsien

0: matig plantenresten

êr sterk plantenresten

a u teÍst plantenresten

Beleken/s van alkaftingen

G/g :grind/grindig

Zz : zandlzandig

L/s i leem/siltig

B/b : Slib

Geroerd
monster

Él: ticht kooldeêlqês

H: matig kooldêêltjes

R: sterk kooldeeltjes

6: uiterst kooldeeltjes

E: licht puin

Er matig puin

!: sterk puin

=: uiterst PUin

N
nvz
v/////)

-
6ffiw
ililï,

KK

|:

: klei/klêiig

I mineÍêêlalm

Overig

X

M a\e van verontrc i ntging

g: lichte geur

Gr matige geur

g sterke geur

c. uiterste geur

G. lichte olie waler reactie

o: matige oliê-water íeactie

9 : steíke olie_water Íeactie

e uiterste olie-water reactie
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LêboraionuÍl/Advresbureau

lndusl ieieÍe n Wesrermaat . Hazeny,'eg 30
7556 B 4 Hêngeo ieleloon 074.2560600.1ar 074 - 2508402

Erna inlo@acóaa. rn1Êrne1 www acmaa.

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever
Aanvrager
Àdres
Poslcoae en paats :

Opdrachicode
RèpportnLmmer
opdracht onrschr
BemonsteÍd door

N.. LabnÍ.
I [1100303397
2 t4100303398

30160
P100301168 {v1)
BEKBOR

Pag nar 1 vai 3

29-03-2010
29-03-2010
06-01-2010

29 03-2010
29-03-2010

5

s

s

S

S

S

s

S

S

f4vb slKB AS3000

Korrelgrootteverdeling
Lutlm (koÍe iracte < 2 !m)

Barium

Kwik

Nikke

Zink

M nerale o e C10 C40

M nerè e ole C10 C12

lvl nerêle ole C12 - C22

r.l neËle ole c22 - Cao

l"l nelà e ole c30 - C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PC8 138

PCB 153

PCB 180

o/o (m/m)

mglk! ds

rig/k! ds

ms/kq ds

mq/kq ds

mq/kq ds

mq/kq ds

mq/kq ds

mq/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mqlkg ds

mq/kg ds

mg/kg ds

mq/kg ds

mg/kg ds

ms/ks ds

84,1

3,3(1)

3,1

30
.-4,3

<3,0

1L

30

<1,5

<5,0
.11

.-24

.-24

<24

<24

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

81,0

3,4

36

.0,3

.3,0
t2

<0,1

2I
<1,5

<5,0

29

.-20

<20

<24

<2Q

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

s

s

s

s

s

s

s

1A
KrÀ\

IflÉl
fl!À[ As 3ooo
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LàboÍatoriuÍ/Adviêsbureau

lndlsÍieterern \{estermaal. Hazenweg 30
7556 BÍ\4 Hengeó lÊlÊ]o.n 07.1- 2560600. iar 074 - 2503402

Ê ma : rnJo@achaa n nternel www acmaa l

Onderzoeksrapport

I Mr00303397
2 Ir100303398

30160
Pl00l0rl68 (v1)
BEKBOR

29 03 2Al0
29 03 2010
06 04 2010

mm2
29 03 2010
29 03-2010

PcB (som 7)

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (vROM)

0,0049

<0,05

0,15

<0,05

4,32

0,!7
0,19

0,09

a,u
0,11

0,r3

0,00í9

<0,05

0,09

<0,05

a,l7
0,09

0,10

0,0s

0,08

0,08

a,a7

0,80

s

S

5

s
5

mq/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/ks ds

mg/kq ds

mq/kq ds

mq/kq ds

5

5 Benzo(g,h,i)peryleen

5 Indeno(1/2/3c,d)pyreÊn

5 Totaè PAK 10 VROM

s = door RvA seaccrediteerd conrorm stKB AS3O0o

1= orqanscl-re íorE êls gloevedes bepaad en qeco tqeerd voor het qemeten qehatte ëàn l!t!m

opmerk ng moníer M100303397 (mm1):
11 0
3-7 0

4-! 0

50 aM5026079
50 at4502608A
50 At15026r14

opmerk ng nroníer r,1100301398 (mm2):
l'2 50 100 a11502619c
I 3 100 150 ÀM5026248
4 2 50 100 AM5026057
4 3 100 130 Ai'r502rir7

='It-=
ll as 3ooo
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.d ustr etêÍe f: westê rmaaL Hazenw€gs0

7556 BM Fêngelo lêeÍoon 074.2560600.f.x 074 2s08.102
E-mail inío@acma nl'ht€rnel:t{er ácmaa nl

Onderzoeksrapport

-.'l

I

OFdrdót9€ver

Nr. Labnr
1 f4100400314

7601 PR Ahre o

30r60
P10M00116 (vl)
BEKBOR

5tartdàtum

Pagina: 1 van 2

06'04-2010
06-04-2010
09-04-20t0

06 04.2010

rqvb. stKB as3000

5 Bariurn

S cêdnriLrm

5 Kobat

S Koper

S Kwik

S Lood

S l.lolybdeen

s Nrkkel

5 znk

vluchtlge aromàtl3Ehe koolwaterstoffen
5 Benzeen

5 Tolueen

5 Ehylbenzen
5 xyêen (som metE + parê) c.trFnjj
5 2-Xy een (odho Xyleen) (ru.F. ol

S xylenen (som)

S stween(Vlnylbênzeen)
S Naftàleen

120

<0,3

<5,0

<0,05

<5,0

<5,0

.5,0
50

<4,20
<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

0,144)
<0,20

<0,05

<50

<50

<50

<50

<50

<0,20

<0,50

p9/l

!9/
p9l

@l
p9/l

p9l

wl
trsl
t9ll

r9l
v9il
p9ll

!9/l
p9l

p9l
r9/l

p9/l

v9A
p9/l

!9/l
!9/l

!s/l
pqll

l,lrnerêle olle cro - C40

rvlrnerêle olie C10 - C12

Nlinerêle ole C12 - C22

Miieraleo e C22 " C30

Ilinerale o e C30. C40

vluchtigeorganirchê halosêên vêrbindingen
5

5 1,1-Dcirloorethêan
I

Zie volgende paqina

,4,
NN

ItÍtl
lrÀ I ill As 30oo
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Laboralorlum/Ádviesburêau
ndusLrieleíein: westèmaal Hazenweg 30

7556 BM Hêngeó'1eeÍoon 074 2560600 far 074 2508'402

É màii nÍó@acmaa.l Lnlernêt: www acmaa r

Onderzoeksrapport

I l'1100400314

30160
P100400116 (vl)
EEKBOR

Paqinè:2van 2

06 04 2010
06 04 2010
09-04 2010

06 04 2010

hêlogeen verbindingen
t9ll
r9l
!s/l
ttgll
wl
rel
ps/l

!9/l
p9/

u9/l

ttsll
p9l

!9/L
ps/l

'r911

r9l
ps/l
p9ls Dichoorpropanen(sorn)

5 1,l-Dlchlooretfeen
S Trans-1,2-Dichlooretheen

S Cis1,2-Dl.hlooretieen
S 1,1 DichlooTropaàn

s 1,2 Dchooprcpaan

s 1,3 Dichoorpropêan

s Trlclrloormeihaè.(clrloroíorm)
s Tet.ach oormethaan (TeÍa)

5 1,1,r Trch oorethaan

5 l,l,2Tnchlooretirêan

S Íiclrlooretheen OÍi)
S Teirach oo.etheen (Pe,

S Trbroommetlraan(BÍomoiorm)

S DichLetlrenen Gonr cs+tmnt
s Dchloorethenen (som)

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<0,50

0,140)

a,zt
0,2r

S = door RvA geècíedteerd conlom slKB 453000.

1= f4etirode vluchtise êromatisclre en gehaogeneerde koolwateBtoiien : GC r45

opme.kinq monsler !!100400314 (L_PellblE 1):

1-Peibus 1 200 300 Ác3196121
l-PêilbuLs L 1 200 300 AC4615184

Hooid lab lnq B I G,

e ÍhÍlfter jrê hnemn ns lan hd aboGtoÍ!n
D" à bÈ" h;bÉ^ 'b , h"d b.t-kk,"q o0 d" '-ft", -ê ' 

d,e ,r"0, , *
dh'.1ê5áplÊftbekeimed€nleÍ

_"Ir-:

l[ as 3000
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Oversch rijd in gstabellen



envita

BEKBOR
29 A3 2n1A

T

KoíelgrootteveÍdelihq
Lulum lkoÍelliacÍe <2lml l1

270
31

3l 61

11 21 60 g9

011 rl 26
J52

15 190

13 a7

<0 0010
<0 0010
<it 0010
0 0049 017

015

40

ToeLsnqswaard€n ztn berêkend volgens Wet bodembescheming (AW2000)
GebrurkLe vJaarden voor Loalsinq b! monsLer mm1
LuLum 3 1% van dro!ê stoÍ en oruan sche sloí 3 3% van drcge stoÍ

(v)
= Dê nêtverhooOde ÍappoftaqegEns 6lroqerdan de achtergrondv/aatu€
= Vêrho.gd€ rappodagesrens (mêêlwaaÍde 6 vêmeniqv!ldigd mel c 7 voorde toeLsnqJ

= Eíis geen toelsngwaatu€ voordeze paÉmeter

= Rêsultaatis ke ne. dan achtergÍondureardê

= ResultaatisgroterachleÍgÍofdwaarde
= Resultaatrs SÍolê.dan tu5sêfwaarde
= Rês'1 .àf 

's 
óÍ.rer.ràn lnlêNênriêwáàrd.

oètoetsirg s per monsteÍ gebaseerd op de gê@r geêde normen voor hêl opgêgeven bodêmiype



envita

BEKBOR
29 03.2010

tllb S KB AS30!0

!
! d"

lqp l 9! ; 
".:q/ko 

ds

Polycvcltsche aromatische kóolwateEtoÍícn

Toêtsnqswaarde.zjnberekendvolgens\rlletbodembeschehrng (AV/2000)
Oêbturklewaaíden voo. to.Lsno bijno.ster mm2
LLlum 3 4% !an doge stoien oíganLschestot 2 S% lan drcqe sLoí

o
(!)

= De nrelvÊrhoogde Íappoftagegrens s hoge. dan de achterg.ondwaarde
= Verhooode ÉppodasesEns (m€etwaade LS vemeniqv!diqd mero 7 vóorde Loalsrng)
= Er s leen toelslncvraaÍde voordêze Daramerer
= Resuliaatiskenerdanachtergrondwaarde
= Rês! taatis qrct€Íachtêrgrondwaê.de
- Resultaat s grcL€rdan tussènwaaÍde: Resr taatLs gmierdên nteNenLewaardê

Dê Loelsrng s per monsteÍlebasÊed op dege6rgeeÍde nomenloorhel opgeqeven bodêmiype



envita

Peilbuis 1 (2,0 - 3,0 m -mv)

-P 

ámêt€;

tirêtá ên

50 33Ê

-0 1040 32
llgL

.4 05 417 0 30
t5
50 153 300

65 433

Vluchtiqe aromatische koolwaiêrstoff on
a2a 15

_Iylqq {iol) ,_
styreen (V 

'ybenzêêr)

9!a
6.0 15t- I3oo -r5 l;o

Íraf s-1 2 D.h.óLêrh--en
Cis 1 2.Dichlooíêrh@n

I 1 1 DchloorDíopà:n

!rylllqrde _ __
TnbÍóommêlhà:n íBmmoíóÍm'

o
(v)

0 010
150 300

-0 10 130
.0 l0

203

262 500
0 010 20
0010 25

530
2A

De nel vêrhooqdê rapportagê_orê.s Ir hogêrdan de sÍeetuèarde
Ve roo,Jde Épp.rlagegrÈns (neêh{aaÈe svemenqvudqd m"i0Tvoorde Lo€lsng)
Er s qa,Ên loetsnguaáÈe voordeze paÉmetêr
Fesr laal s klêrierdái slr.eiqaardc
Resullêàl's Amleí dan slíêetuaa.de
ResllLaal s gDlerdan lussen*êa.de
Rêslll8Ri sqÍolerdan dêtoentre$aards



Verkennend bodemondezoek Bekenhorsr 35 n B.rnê

envttà

VERANTWOORDING



Omschriivind óroiect Bêkênhórst 35 in Borne

NËN 5725
Hel u tvoeien !an loorondezoek brt lerkennend. o.éfiêrend en

naderondezoêk (Nedera.dse iorm 5725,lanurr 2009)

NEN 5740
'OndêzoeksstrateglÊ b i vêÍkennend ondeuoek
(Nedenardse norm 57a0 ja.L3rl 2009)

AS3000

Procedures voor kwal teitsbo.s ns document en gegevens'
beheer, ma.ager.eni van m dde en en personêelen irei
dooruoeÉn van veÈelerirgen

VCA' Vê ghedsrnanagerneninorm

BRLS KB
Kwe rbo stáat voóí kwa te Isboigrn! n hel bodêmbeheer en is
vêr2nkprd hinnên heÍ Bês r I hodÊmkw. i.,êt

ERL S KB 2OOO

VKB proioco 2001
'Het pêàtsen van handbonngen en perbu zen ien behoeve
van het nemen van grcnd- en !rondvr'aiermcnstèrs

BRLS KB 2OOO,

VKB proio.o 2002
'Hêi nêmên van.r.n.ltr'êtemronslêrs

Verklarino van onafhàíkeliikhêid veldwêrkzaamhêdên
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Tae hchUng verkI an n.t van an afhan kehtkhed
Envita Almelo BV ena haar medewerkers hebben geen frnancele en /oïlundrsche belangen met belrekking
tol de opdíachtgeveÍ en /of het ergendom van de onderzoeks ocat e voor het bodemondezoek

Hoewe het bodemonderzoek op zorgvlrldige wjzê en coníorm de v gerende normen ef protocol en s vooÍbere d
en u lgêvoerd, kan nret worden lrtgesolen dat in werke ljkheld dê stuaiê an/r'ijkl ten opzchte van de n dit
rapport gepresenteerde gegevens mmers, ek bodemondezoek is gebaseerd op hei nemen van een aanta
steekmonstels welke representatief worden geacht voor het onderzochie gebed maar waarbj (lokae)
ali,'ljkingên niet voled g kunnen v/oÍden uitgesloten




