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Betreft : Beschikbare historische informatie AZC terrein 

Ter Apel  

 

Onze historische informatie naar aanleiding waarvan milieukundig bodemonderzoek is 

uitgevoerd, is gebaseerd op de volgende bronnen. 

In het archief van de gemeente Vlagtwedde zijn de volgende rapporten aanwezig van het 

voormalige NAVO depot en voor een deel de huidige locatie van het AZC: 

 

1. Verkennend Bodemonderzoek Magazijnencomplex zuidoost Groningen Ter Apel 18A2, 

kenmerk E3147-01-001, DHV 3 juni 1991. 

2. Aanvullend grondwateronderzoek ter plaatse van peilbuizen 1018 en 1180 op het 

magazijnencomplex zuidoost Groningen 18A2 Ter Apel zuidelijk terreingedeelte, kenmerk 

K0468.02-00, DHV 11 juni 1996. 

3. Evaluatierapport Grondwatersanering Ter Apel, kenmerk M0246.01.001, DHV 10 december 

1997. 

4. Aanvullend nader onderzoek grondwatersanering Ter Apel, kenmerk M0754-01.001, DHV 24 

juni 1998. 

5. Rapport betreffende verkennend milieutechnisch bodemonderzoek aan de Apelervenen Ter 

Apel, kenmerk NA-04562, Geomet BV 8 maart 2000. 

 

Van het terreindeel van het voormalige NAVO-depot waar thans het AZC is gevestigd zijn in het 

archief van de gemeente Vlagtwedde geen onderzoeksgegevens beschikbaar van na het 

milieukundig bodemonderzoek uit 1991 (ad 1). Uit de rapportage van het aanvullende 

grondwateronderzoek (ad 2), blijkt echter dat er in 1996 een uitgebreider onderzoek moet zijn 

uitgevoerd.  

 

Naar aanleiding van de hiervoor beschreven informatie is nagegaan of er in het archief van DHV 

informatie beschikbaar is ten aanzien van bodemonderzoek op het terrein van het huidige AZC 

(onderzoek uitgevoerd na 1991). Er is gebleken dat er in het digitale archief van (voormalig) DHV 

delen van 3 onderzoeksrapporten beschikbaar zijn uit 1996 welke betrekking hebben op 

verkennend bodemonderzoek op het terrein van het voormalige NAVO depot. 

 

Twee rapporten hebben betrekking op het terrein van het huidige AZC. De volgende rapporten 

zijn hierbij gedeeltelijk beschikbaar gebleken: 

 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het magazijnencomplex zuid-oost Groningen 

18A2 te Ter Apel - zuidelijk terreingedeelte, kenmerk K0468.01.001, DHV 15 mei 1996; 

 Evaluatierapport in zake verwijdering gronddepot ter plaatse van het NAVO-terrein in Ter 

Apel, kenmerk L0557.01.001, DHV december 1996. 
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Het onderzoeksrapport van 15 mei 1996 omvat naast het terrein van het huidige AZC ook een 

gebied ten westen van het huidige AZC. Opgemerkt wordt dat geen volledige rapporten 

beschikbaar zijn in het archief van DHV (enkel oude tekstbestanden en cad-tekeningen).  

 

Uit het verkennend bodemonderzoek zuidelijk terreingedeelte blijkt dat er in 1996 door DHV (in 

opdracht ministerie van defensie) een milieu hygiënisch advies is uitgebracht voor de tijdelijke 

bebouwing COA. Dat advies is niet aangetroffen in het archief van de gemeente Vlagtwedde en 

niet meer aanwezig in het archief van DHV. 

 

Ook is in het archief van DHV het tekstdeel van het bodemonderzoek uit 1996 van het 

noordelijke terreindeel van NAVO depot beschikbaar gebleken. Dit onderzoek heeft betrekking 

op een terreindeel buiten de locatie van het AZC (noordzijde AZC). 

 

Het betreft een deel van het volgende rapport:  

 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het magazijnencomplex zuidoost Groningen 

18A2 te Ter Apel - noordelijk terreingedeelte, kenmerk K0468.01.001 / R-Noord.WB, DHV 22 

mei 1996. 

 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek uit 1996 van het noordelijke terreindeel is onder meer 

het grondwater bij een zuurtank (bij gebouw M) onderzocht. Het grondwater ter plaatse was licht 

verontreinigd. In het rapport uit 1996 is aangegeven dat de zuurgraad en het elektrisch 

geleidingsvermogen van het grondwater ter plaatse normaal waren. 

 

Uit het archief van DHV is digitaal een tekening beschikbaar gebleken van het totale NAVO 

depot. De tekening “bodemonderzoek magazijnencomplex Z.O. 18A2 Ter Apel”  is van juni 1996. 

Uit interpretatie van de tekening blijkt dat ten noorden van het huidige AZC verschillende 

verdachte aandachtspunten in relatie tot bodemverontreiniging zijn gelegen. Op de tekening zijn 

verschillende verdachte aandachtpunten in relatie tot bodemverontreiniging aangegeven (diverse 

ondergrondse tanks.) Deze liggen alle ten noorden van het terrein van het AZC. In peilbuis 8 (op 

de noordelijke perceelgrens van het AZC zijn tijden het onderzoek in 2013 geen significante 

verontreinigingen gemeten. 

 

De verdachte aspecten op het terrein van het AZC (gedempte wijken, vm. plateau N1 en de 

gronddepots) zijn onderzocht: resultaten zie rapport bodemonderzoek  
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INLEIDING 
 

 

In opdracht van het Ministerie van Defensie, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, heeft 

DHV Noord Nederland, Sector Milieu DHV Argus, in oktober/november 1995 een verkennend 

bodemonderzoek verricht ter plaatse van het magazijnencomplex zuid-oost Groningen 18A2 te 

Ter Apel in de gemeente Vlagtwedde. De rapportage van het onderzoek verschijnt in twee delen. 

In voorliggend rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek op het zuidelijk terreingedeelte. 

 

Aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen eigendoms-

overdracht van het terrein. 

 

De onderzoekslocatie is tot 1984 agrarisch in gebruik geweest. In de periode tussen 1984 en 

1995 is het terrein door de NAVO in gebruik geweest als magazijnencomplex. 

Ter plaatse van het magazijnencomplex zijn in de periode van 1983 tot 1991 verschillende 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij de bodemonderzoeken zijn verschillende verontreinigingen 

aangetoond die of veroorzaakt zijn door het dempen van sloten (midden zestiger jaren) of 

veroorzaakt zijn door NAVO-activiteiten. 

Voor een samenvatting van de verontreinigingssituatie en voor een algemene beschrijving van 

de locatie wordt verwezen naar het rapport 'Haalbaarheidsstudie/Risico evaluatie terreingebruik 

MC Z.O. Groningen te Ter Apel', DHV Noord Nederland BV, projectnummer K0110.01.001, 19 

mei 1995. 

Op basis van bovenstaande gegevens is de onderzoekslocatie verdeeld in onverdachte en 

verdachte terreindelen. In tabel 1.1 zijn deze terreindelen overzichtelijk weergegeven. 

 
Tabel 1.1 

Verdachte en onverdachte terreindelen 

Terreindeel Verdacht/onverdacht 

Voormalige sloten en wijken Verdacht 

Plateau N1 en N3 Verdacht 

Terreinverharding Verdacht 

Gronddepots Verdacht 

Overige terreindelen Onverdacht 

 

 

Het verkennend onderzoek ter plaatse van de onverdachte terreindelen dient inzicht te geven in 

de milieuhygiënische kwaliteit van de grond, het grondwater en het slib op de onderzoeksloca-

tie. Ter plaatse van deze onverdachte terreindelen is gekozen voor een onderzoeksopzet conform 

de NVN 5740 voor onverdachte terreinen. De onverdachte terreindelen worden beschreven in 

hoofdstuk 3 van dit rapport. 

Het doel van het onderzoek ter plaatse van de verdachte terreindelen is bepalen of de ter plaatse 

uitgevoerde activiteiten invloed hebben gehad op de kwaliteit van de bodem. Ter plaatse van 

deze verdachte terreindelen is gekozen voor een onderzoeksopzet die gebaseerd is op het 

nulsituatie/BSB onderzoeksprotocol. 
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Gezien de ouderdom van de gegevens van de in het verleden uitgevoerde bodemonderzoeken 

wordt op locaties waar in het verleden verontreinigingen zijn aangetoond onderzoek verricht om 

de huidige toestand van de bodem vast te leggen en/of beter inzicht te verkrijgen in de omvang 

van de verontreinigingen. 

De verdachte terreindelen worden beschreven in de hoofdstukken 4 t/m 7 van dit rapport. 

 

Ten behoeve van de bouwvergunningverlening voor een tijdelijke bebouwing C.O.A. op het 

zuidelijke deel van het magazijnencomplex - Ter Apel is door DHV Noord Nederland in 

opdracht van het Ministerie van Defensie een milieuhygiënisch advies uitgebracht. Het advies is 

opgenomen in bijlage 9 van dit rapport. 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het verrichte onderzoek waarbij na deze inleiding 

(hoofdstuk 1) en een beschrijving van de algemene werkwijze (hoofdstuk 2) per deellocatie 

beschikbare gegevens, de gevolgde werkwijze en de onderzoeksresultaten zijn weergegeven 

(hoofdstukken 3 t/m 8). Het rapport wordt afgesloten met de aan het onderzoek te verbinden 

conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 9). 
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ALGEMENE WERKWIJZE 
 

 

De techniek van de monsterneming, monsterconservering, monstervoorbehandeling en de 

analyse van grond, grondwater, slib en wegverharding zijn uitgevoerd conform de geldende 

Nederlandse Normen (NEN). Een aantal NEN-normen is reeds in concept- of definitieve vorm 

uitgebracht. Indien een betreffende norm nog niet beschikbaar is, wordt de betreffende 

Voorlopige Praktijkrichtlijn gehanteerd (voor zover deze bestaat).  

 

De verrichte boringen zijn ingemeten ten opzichte van de gebouwen en/of wegen (vaste punten). 

 

Tijdens de monstername van het grondwater zijn de stijghoogte, de zuurgraad (pH) en het 

electrisch geleidingsvermogen (EGV) van het grondwater gemeten. 

 

De chemische analyses voor de grond, het grondwater, het slib en de wegverharding zijn 

uitgevoerd bij het milieulaboratorium van Pro Analyse te Barneveld, een laboratorium met een 

Sterlab-erkenning.  

 

De bodemmonsters ter plaatse van de onverdachte terreindelen zijn geanalyseerd op standaard 

analysepakketten volgens NVN 5740. De analysepakketten ter plaatse van de verdachte locaties 

zijn samengesteld op basis van de gegevens van voorgaande onderzoeken (indien aanwezig). 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden (Circulaire van 9 mei 

1994, nr. DBO/07494013, Ministerie van VROM alsmede Verkeer en Waterstaat). De streef- en 

interventiewaarden vervangen de in het verleden gehanteerde A- en C-waarden. Daarnaast is de 

functie van de B-waarde vervangen door ½(streefwaarde + interventiewaarde). Deze waarde 

wordt in dit rapport tussenwaarde genoemd. Het niveau van de streef- en interventiewaarden is 

voor bepaalde stoffen afhankelijk van de aangetroffen grondsoort en wordt berekend op basis 

van het lutum- en/of het organische stofgehalte van de bodem. Voor andere stoffen gelden als 

streefwaarden de respectievelijke detectielimieten van de gangbare analysemethoden. Voor de 

onderzochte locaties zijn de organische stof- en lutumgehalten gemeten of geschat. Een 

overzicht van de omgerekende toetsingswaarden is opgenomen in de bijlagen 6.3 t/m 6.6. 

 

De streef-, tussen- en interventiewaarden moeten worden beschouwd als indicatieve richtwaar-

den. Bij de interpretatie van de analyseresultaten dienen de opzet van het uitgevoerde onderzoek 

(gestelde hypothese) en in specifieke gevallen de lokale verontreinigingssituatie, alsmede het 

gebruik van de bodem in beschouwing te worden genomen. 
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De waarden van dit toetsingskader hebben de volgende betekenis: 

 

Streefwaarde (S) - toetsingswaarde duurzame bodemkwaliteit  

De streefwaarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit 

(multifunctionele bodem). In het geval van bodemsanering geven de streefwaarden het niveau 

aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier of 

plant heeft, volledig te herstellen. Bij overschrijding van de streefwaarde is sprake van 

bodemverontreiniging. 

 

Tussenwaarde (T) - Toetsingswaarde voor nader bodemonderzoek 

De tussenwaarde geeft het niveau aan waarboven een nader onderzoek dient te worden ingesteld 

na afronding van een oriënterend onderzoek. Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er 

een vermoeden bestaat van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er bestaat een 

vermoeden van ernstige bodemverontreiniging indien sprake is van een ruime overschrijding 

van de streefwaarde. Om vast te stellen of sprake is van een ruime overschrijding wordt de 

tussenwaarde gehanteerd. 

 

Interventiewaarde (I) - toetsingswaarde vaststellen saneringsnoodzaak  

De interventiewaarde geeft een verontreinigingsniveau aan waarboven de functionele eigen-

schappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden 

verminderd. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien de gemid-

delde concentratie in een bodemvolume van 25 m
3
 grond of 100 m

3
 grondwater de interventie-

waarde overschrijdt. Dan is er een noodzaak van een sanering op enig moment. Indien sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging wordt vervolgens de saneringsurgentie 

bepaald op basis van de beoordeling van de actuele blootstellingsrisico's voor mens, plant of 

dier en de verspreidingsrisico's van de verontreinigende stof(fen). 

De interventiewaarden zijn gebaseerd op risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onder-

zoek RIVM).  

 

Bij de beschrijving van de verontreinigingssituatie wordt de volgende terminologie gehanteerd: 

- licht verontreinigd : concentratie/gehalte hoger dan de streefwaarde, maar lager of 

gelijk aan de tussenwaarde; 

- matig verontreinigd : concentratie/gehalte hoger dan de tussenwaarde, maar lager of 

gelijk aan de interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd : concentratie/gehalte hoger dan de interventiewaarde. 

 

Naast bovenstaand toetsingskader wordt met het oog op de verwerking van waterbodems (slib) 

een klasse-indeling gebruikt. 

 

In de regeringsbeslissing over de Evaluatienota water zijn voor deze klasse-indeling norm-

waarden gegeven, te weten: 

- streefwaarde; 

- grenswaarde; 

- toetsingswaarde; 

- interventiewaarde; 

- signaleringswaarde. 
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Het niveau van de normwaarden is afhankelijk van het lutum- en organische stof gehalte. In de 

praktijk worden de meetwaarden gecorrigeerd voor een standaard bodem (organische stof 

gehalte 10 %; lutumgehalte 25 %). 

 

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven over de normwaarden. 

 

Streefwaarde 

De streefwaarde geeft het niveau aan waarbij en waaronder sprake is van een duurzame bodem-

kwaliteit (multifunctionele bodem). 

 

Grenswaarde 

De grenswaarde is in de plaats gekomen van de "algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstel-

ling 2000)", die in de derde nota waterhuishouding waren opgenomen. Getalsmatig komen de 

waarden grotendeels overeen. 

 

Toetsingswaarde 

De toetsingwaarde geeft het niveau aan waaronder baggerspecie in aanmerking komt voor 

verspreiding (onder voorwaarden) op het land of in het oppervlaktewater en waarboven 

verspreiding niet is toegestaan. 

 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde geeft een verontreinigingsniveau aan waarboven de functionele eigen-

schappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden 

verminderd. 

 

Signaleringswaarde 

Als in anaërobe waterbodems sprake is van overschrijding van de interventiewaarde voor 

uitsluitend zware metalen maar niet van de signaleringswaarde wordt aangenomen dat de 

actuele risico's van de verontreiniging laag zijn. Verder onderzoek en sanering kan in dat geval 

achterwege blijven. 
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In tabel 2.1 is aangegeven hoe de verschillende normwaarden leiden tot een indeling in klassen 

en wat de globale betekenis is van deze indeling. 

 
Tabel 2.1. 

Normen en indeling in slibklassen 

Norm Klassen 

≤ streefwaarde 0: Verspreiding van baggerspecie op het land en in het 

water toegestaan. 

> streefwaarde en ≤ grenswaarde 1: Verspreiding van baggerspecie in het oppervlakte-

water of op het land is in principe (onder voorwaarden) 

toegestaan tot het jaar 2000. 

> grenswaarde en ≤ toetsingswaarde 2: Verspreiding van baggerspecie in het oppervlakte-

water of op het land is in principe (onder voorwaarden) 

toegestaan tot het jaar 2000. 

> toetsingswaarde en ≤ interventiewaarde 3: Verspreiding van baggerspecie is niet toegestaan; de 

specie moet worden verwerkt/gestort. 

> interventiewaarde 4: Verspreiding van baggerspecie is niet toegestaan; de 

specie moet worden verwerkt/gestort. 

 

 

Bij het toetsen aan de normwaarden, zoals die in de Evaluatienota water zijn opgenomen, wordt 

in beperkte mate overschrijding van de norm toegestaan. Overschrijding van de streef-, grens- 

en toetsingswaarde wordt toegestaan voor zover: 

- een overschrijding niet meer bedraagt dan 50 % van de betreffende normwaarde; 

- er niet meer dan twee parameters de bijbehorende normwaarde uit de normenreeks over-

schrijden. 

Hierop zijn de volgende uitzonderingen gemaakt: 

1. voor de interventiewaarden, en in relatie daarmee ook voor de signaleringswaarden, 

wordt geen enkele normoverschrijding toegestaan; 

2. voor de parameter 10 PAK (VROM) wordt geen enkele normoverschrijding toegestaan.  
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ONVERDACHTE TERREINDELEN 
 

 

Beschikbare gegevens 
 

Het onderzochte zuidelijke gedeelte van het magazijnencomplex MC zuid-oost Groningen 18A2 

te Ter Apel in de gemeente Vlagtwedde is gelegen op kaartblad 18A, coördinaten van het 

centrum van de locatie X: 265.6 en Y 545.5. Het onderzochte zuidelijke gedeelte heeft een 

oppervlakte van circa 28 hectare en wordt aan de west-, zuid- en oostkant begrensd door de 

terreingrens van het magazijnencomplex en aan de noordkant door achtereenvolgens, van west 

naar oost bezien, wijk D (gedeeltelijk), de hardstand en de gebouwen F, M en A7. 

De situering van de onderzoekslocatie is aangegeven op de overzichtskaart en situatietekening 

(zie de bijlagen 1 en 2). 

 

 

Veldwerkzaamheden 
 

In het kader van het verkennend onderzoek zijn in oktober/november 1995 de volgende werk-

zaamheden uitgevoerd: 

- verrichten van 202 boringen tot een diepte van 0,5 m-mv; 

- verrichten van 59 boringen tot een diepte van 2,0 m-mv; 

- verrichten van 29 boringen tot een diepte van circa 4,0 m-mv; 

- plaatsen van 29 peilbuizen met filterstellingen variërend van 2,6-3,6 m-mv tot 3,1-4,1 m-

mv; 

- verzamelen van grondmonsters en zintuiglijk beoordelen van de grond; 

- verzamelen van slib- en slootbodemmonsters en het samenstellen van 8 slib- of sloot-

bodemmengmonsters; 

- vaststellen van de slibdikte op de slibmonsternamelocaties. 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is tussen 18 oktober en 23 november 1995 

bemonsterd. 

Deze boringen en peilbuizen zijn genummerd 1.001 t/m 1.303 en weergegeven op de situatie-

tekening in bijlage 2. De slib- en slootbodemmonsters zijn genummerd 8.001 t/m 8.027 en 

eveneens weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

 

Naar aanleiding van de analyseresultaten van het grondwater zijn, na overleg met de opdracht-

gever, uit 9 peilbuizen opnieuw grondwatermonsters genomen (tussen 25 oktober en 14 

november 1995) ten behoeve van analyses op één of meerdere zware metalen. 

 

Om de resultaten van het grondwateronderzoek op de onderzoekslocatie in perspectief te 

plaatsen zijn rond het onderzoeksterrein 4 (referentie)peilbuizen geplaatst. De locaties van deze 

peilbuizen weergegeven op bijlage 2a. 

 

 

Laboratoriumwerkzaamheden 
 

De uitgevoerde analyses van de boven-, ondergrond- en slib- (of slootbodem-)mengmonsters 

zijn weergegeven in tabel 3.1. De 32 bovengrondmengmonsters MM1 t/m MM32 (trajecten 0,0-

0,5 m-mv) en de 31 ondergrondmengmonsters MM102 t/m MM132 (trajecten 0,5-1,5 m-mv) 

zijn bij het laboratorium samengesteld. De samenstelling van de grondmengmonsters is weer-

gegeven in de bijlagen 4.3.1.1 t/m 4.3.2.7. 

 
Tabel 3.1 

Uitgevoerde analyses boven-, ondergrond- en slib- (of slootbodem-)mengmonsters 

Monsternummer Diepte NVN bovengrond* NVN ondergrond (beperkt)** 
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(m-mv) 

MM1 t/m MM32 0,0-0,5 x  

MM102 t/m MM132 0,5-1,5  x 

MS-8.1 t/m MS-8.8 (slib of slootbodem) x  

*NVN bovengrond   : - zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- minerale olie (GC); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM).  

**NVN ondergrond (beperkt) : - zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX). 

 

 

 

Naar aanleiding van de analyseresultaten van het onderzochte bovengrondmengmonster MM13 

is, in overleg met de opdrachtgever, besloten om de 3 grondmonsters, waaruit MM13 was 

samengesteld, separaat te analyseren op minerale olie (GC) en organische stof. 

 

Het grondwater uit de 29 geplaatste peilbuizen (nummering weergegeven in bijlage 4.3.3) is 

geanalyseerd op het standaard NVN 5740 pakket voor grondwater, dat bestaat uit: 

- zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- fenolindex. 

Het grondwater uit de 4 buiten het onderzoeksterrein geplaatste referentiepeilbuizen zijn 

eveneens geanalyseerd op het standaard NVN5740 pakket voor grondwater. 

 

Naar aanleiding van de analyseresultaten van de onderzochte grondwatermonsters is, in overleg 

met de opdrachtgever, besloten om, na herbemonstering, 9 grondwatermonsters opnieuw te 

analyseren op één of meerdere zware metalen. 

 

 

Resultaten 
 

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
 

De boorbeschrijvingen van de verrichte boringen zijn uitgewerkt in boorstaten (zie bijlage 3.3). 

Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat de bodem op de locatie tot de verkende boordiepte van 4,1 

m-mv voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand bestaat. Plaatselijk is het zand, op 

verschillende diepten (tot maximaal 2,0 m-mv), licht tot matig humeus. Op veel plaatsen wordt 

op een diepte van circa 1 m-mv een laagje mineraalarm of zandig veen aangetroffen. De dikte 

van het veenlaagje varieert van enkele centimeters tot enkele decimeters. 

 

In bijlage 7 zijn de, tijdens de monstername van het grondwater, gemeten grondwaterstanden 

weergegeven. De gemeten grondwaterstanden ter plaatse van de onverdachte terreindelen liggen 

tussen de 1,33 m-mv en 2,01 m-mv.  

 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk geen waarnemingen gedaan die duiden 

op het voorkomen van bodemverontreinigingen. 

 

Analyseresultaten en toetsing 
 

In de bijlagen 4.3.1 en 4.3.2 zijn de analyseresultaten en de toetsingswaarden weergegeven van 

respectievelijk de onderzochte bovengrond(meng)monsters (0,0-0,5 m-mv) en de onderzochte 

ondergrondmengmonsters. In bijlage 4.3.3 zijn de analyseresultaten en de toetsingswaarden van 
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de onderzochte grondwatermonsters weergegeven. De analysecertificaten van het laboratorium 

zijn opgenomen in bijlage 5. 

Het organische stof- en het lutumgehalte van de bodem zijn voor deze locatie voor de boven-

grondmengmonsters gemeten op respectievelijk gemiddeld 7% en gemiddeld 2% en voor de 

ondergrond op respectievelijk gemiddeld 3% en 2%. Een overzicht van de omgerekende toet-

singswaarden is weergegeven in de bijlagen 6.3.1 en 6.3.2. 

In bijlage 4.3.4 zijn de analyseresultaten en de toetsingswaarden weergegeven van de onder-

zochte slib- en slootbodemmengmonsters. De analysecertificaten van het laboratorium zijn 

opgenomen in bijlage 5. In bijlage 4.3.5 zijn de meetwaarden, de meetwaarden gecorrigeerd 

voor standaard bodem (organische stofgehalte 10% en lutumgehalte 25%) en de klasse-indeling 

voor het slib (slootbodem) weergegeven. 

 

Grond 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) plaatselijk (MM1, MM24 en 

MM26) een licht verhoogd gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 

VROM) bevat. Het betreffen zeer lichte overschrijdingen van de streefwaarde. 

In bovengrondmengmonster MM13 (0,0-0,5 m-mv) is een matig verhoogd gehalte aan minerale 

olie gemeten. Na separate analyse van de grondmonsters waaruit MM13 was samengesteld 

(1.201, 1.206 en 1.214) blijkt dat minerale olie in deze monsters niet detecteerbaar is. 

In de overige bovengrondmengmonsters (0,0-0,5 m-mv) en in de ondergrondmengmonsters zijn 

de onderzochte stoffen in gehalten beneden de streefwaarden aangetroffen of de stoffen zijn niet 

detecteerbaar.
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Grondwater 
 

Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt dat het grondwater uit vrijwel alle onder-

zochte peilbuizen licht verhoogde concentraties van één of meer zware metalen (cadmium, 

chroom, koper, nikkel, zink en/of arseen) bevat. Chroom is in alle onderzochte grondwater-

monsters aangetroffen en met name zink en arseen zijn in veel grondwatermonsters aangetrof-

fen. Plaatselijk zijn matig of sterk verhoogde concentraties aan cadmium, chroom, nikkel, zink 

en/of arseen aangetoond. Het grondwater uit 9 van deze peilbuizen is opnieuw bemonsterd en 

geanalyseerd op de aangetroffen matig of sterk verhoogde parameter. Na één- of tweemaal 

analyseren zijn de volgende matig en sterk verhoogde concentraties aangetoond: Chroom in een 

matig verhoogde concentratie in peilbuis 1.282; zink in matig verhoogde concentraties in de 

peilbuizen 1.105, 1.129, 1.180, 1.190, 1.267 en 1.282; arseen in een matig verhoogde 

concentratie in peilbuis 1.281 en arseen in sterk verhoogde concentraties in de peilbuizen 1.018 

en 1.180. 

In 21 van de 29 onderzochte grondwatermonsters is fenol-index in een licht verhoogde 

concentratie gemeten. Zeer plaatselijk zijn benzeen (4 maal) en extraheerbare organische 

halogenen (EOX, 2 maal) in licht verhoogde concentraties aangetroffen. 

De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater in concentraties beneden de streefwaar-

den aangetroffen of de stoffen zijn niet detecteerbaar. 

 

Referentie onderzoek grondwater 
 

Uit de analysresultaten blijkt dat lokaal kan sprake zijn van licht verhoogde concentraties 

vluchtige aromaten, EOX en fenol-index. Zware metalen worden niet in verhoogde 

concentraties aangetroffen. 

 

Slib/slootbodem 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de slootbodemmengmonsters MS-8.1 t/m MS-8.3 licht 

verhoogde gehalten aan cadmium en zink bevatten. Slibmengmonster MS-8.4 bevat een licht 

verhoogd gehalte aan cadmium en slibmengmonster MS-8.5 bevat licht verhoogde gehalten aan 

cadmium, zink en minerale olie. De overige onderzochte stoffen in de genoemde slib- en 

slootbodemmengmonsters en de onderzochte stoffen in de mengmonsters MS-8.6 t/m MS-8.8 

zijn in gehalten beneden de streefwaarden aangetroffen of de onderzochte stoffen zijn niet 

detecteerbaar. 

Na toetsing van de gemeten gehalten volgens de regeringsbeslissing over de Evaluatienota water 

blijkt dat slibmengmonsters MS-8.5 ingedeeld wordt in klasse 2 en de slootbodemmeng-

monsters MS-8.1 t/m MS-8.3 in klasse 1. De overige onderzochte slootbodem- en slibmeng-

monsters worden ingedeeld in klasse 0. 

In tabel 3.2 zijn de tijdens de monstername gemeten slibdikten weergegeven. 
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Tabel 3.2 

Slibdikten 

Slibmonsternamepunt Slibdikte (cm) Slibmonsternamepunt Slibdikte (cm) 

8.001 geen slib* 8.015 5 

8.002 geen slib* 8.016 2 

8.003 geen slib* 8.017 3 

8.004 geen slib* 8.018 15 

8.005 geen slib* 8.019 10 

8.006 geen slib* 8.020 5 

8.007 geen slib* 8.021 15 

8.008 geen slib* 8.022 2 

8.009 geen slib* 8.023 2 

8.010 geen slib* 8.024 2 

8.011 4 8.025 geen slib* 

8.012 5 8.026 geen slib* 

8.013 2 8.027 geen slib* 

8.014 4   

* op plaatsen waar geen slib is aangetroffen is de eerste 20 cm van de slootbodem bemonsterd. 
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SLOTEN EN WIJKEN 
 

 

Beschikbare gegevens 
 

Ter plaatse van het onderzochte zuidelijke gedeelte van het magazijnencomplex MC zuid-oost 

Groningen 18A2 te Ter Apel zijn 2 gedempte sloten (sloot E en sloot G, beide oost-west 

richting) en 2 gedempte wijken (wijk F, oost-west richting; en een gedeelte van wijk H (noord-

zuid richting) aanwezig. Deze sloten en wijken zijn in de loop van de jaren '60 gedempt. Een 

deel van het dempingsmateriaal heeft mogelijk bestaan uit verontreinig(en)de afvalstoffen. 

 

 

Veldwerkzaamheden 
 

In het kader van het verkennend onderzoek zijn in oktober/november 1995 de volgende werk-

zaamheden uitgevoerd: 

 

Sloot E 
- verrichten van 7 boringen tot een diepte van circa 2,0 m-mv (boringen 2.008 t/m 2.010, 

2.022, 2.023, 2.036 en 2.037); 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,1 m-mv (boringen 2.011, 2.021, 2.038 en 

5.001); 

- plaatsen van 4 peilbuizen met een filterstelling van circa 3,1-4,1 m-mv (peilbuizen 2.011, 

2.021, 2.038 en 5.001); 

- kartering van de zintuiglijke ("lysol") verontreiniging; 

- ongeroerde monstername grond ter plaatse van "lysol"-verontreiniging (pb 5.001); 

 

Wijk F 
- verrichten van 9 boringen tot een diepte van 2,0 à 3,0 m-mv (boringen 2.003, 2.005 t/m 

2.007, 2.017, 2.020, 2.032, 2.034 en 2.035); 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van circa 4,1 m-mv (boringen 2.004, 2.016, 

2.019 en 2.033); 

- plaatsen van 4 peilbuizen met een filterstelling van circa 3,1-4,1 m-mv (peilbuizen 2.004, 

2.016, 2.019 en 2.033); 

 

Sloot G 
- verrichten van 6 boringen tot een diepte van 1,5 à 2,0 m-mv (boringen 2.001, 2.012, 

2.013, 2.015, 2.028 en 2.030); 

- verrichten van 3 boringen tot een diepte van circa 4,0 m-mv (boringen 2.002, 2.014 en 

2.029); 

- plaatsen van 3 peilbuizen met een filterstelling van circa 3,0-4,0 m-mv (peilbuizen 2.002, 

2.014 en 2.029); 

 

Wijk H (gedeeltelijk) 
- verrichten van 3 boringen tot een diepte van 2,0 m-mv (boringen 2.024, 2.026 en 2.027); 

- verrichten van 1 boring tot een diepte van 4,2 m-mv (boring 2.025); 

- plaatsen van 1 peilbuis met een filterstelling van 3,2-4,2 m-mv (peilbuis 2.025). 

 

Van de grond zijn monsters verzameld en zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van 

verontreinigingen. 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is tussen 30 oktober en 27 november 1995 

bemonsterd. 

De boringen en peilbuizen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 
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Laboratoriumwerkzaamheden 
 

De uitgevoerde analyses van grond(meng)- en grondwatermonsters zijn weergegeven in 

respectievelijk tabel 4.1 en 4.2. De grondmengmonsters zijn bij het laboratorium samengesteld. 

De samenstelling van de grondmengmonsters is weergegeven in de bijlagen 4.4.1.1 t/m 4.4.3.1. 

 
Tabel 4.1 

Uitgevoerde analyses grond(meng)monsters 

Monster- 

nummer 

Diepte 

(m-mv) 

NVN 

bovengrond* 

NVN 

ondergrond** 

PAK*** Fenolen 

(15 stuks) 

VOH**** Molybdeen 

Sloot E 

2.009 0,5-1,0  x x   x 

2.011 1,0-1,4  x x x  x 

MME-1 0,5-1,5  x x   x 

MME-2 0,5-1,4  x x   x 

5.001 1,5-1,7 x    x  

Wijk F 

MMF-1 1,0-2,0  x x   x 

MMF-2 0,5-1,9  x x   x 

MMF-3 1,0-1,5  x x x  x 

MMF-4 1,5-2,3  x x   x 

2.033 1,9-2,2  x x   x 

2.034 0,0-0,6  x x   x 

Sloot G 

MMG-1 0,5-1,5  x x   x 

2.013 0,5-1,5  x x   x 

MMG-2 0,9-1,5  x x   x 

2.028 1,0-1,5  x x   x 

2.030 0,5-1,0  x x x  x 

Wijk H (gedeeltelijk) 

2.024 0,5-1,0  x x   x 

MMH-1 1,0-1,5  x x x  x 

*NVN bovengrond  : - zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- minerale olie (GC); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM). 

**NVN ondergrond  : - zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 

- minerale olie (GC); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH, 9 stuks); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX).
 

***PAK   : - polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 VROM). 

****VOH  : - vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (9 stuks). 

 

 
Tabel 4.2 

Uitgevoerde analyses grondwatermonsters 

Monster- 

nummer 

Filterstelling 

(m-mv) 

NVN 

grondwater* 

Minerale 

olie (GC) 

Chloorfenolen 

(19 stuks) 

Fenolen 

(15 stuks) 

Molybdeen 

Sloot E 

5.001 3,1-4,1 x x x x x 

2.011 3,1-4,1 x x   x 

2.021 3,0-4,0 x x   x 

2.038 3,1-4,1 x x   x 

Wijk F 
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2.004 3,1-4,1 x x   x 

2.016 3,2-4,2 x x   x 

2.019 3,2-4,2 x x   x 

2.033 3,1-4,1 x x   x 

Sloot G 

2.002 3,1-4,1 x x   x 

2.014 3,2-4,2 x x   x 

2.029 2,8-3,8 x x   x 

Wijk H (gedeeltelijk) 

2.025 3,2-4,2 x x   x 

*NVN grondwater  : - zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH, 9 stuks) 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- fenol-index. 

 

Op 19 maart 1996 is peilbuis 5.001 herbemonsterd. Het grondwater is door middel van een 

GCMS-analyse onderzocht op de aanwezigheid van organische verbindingen. 

 

 

Resultaten 
 

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
 

De boorbeschrijvingen van de verrichte boringen zijn uitgewerkt in boorstaten (zie bijlage 3.4). 

In bijlage 7 zijn de tijdens de monstername van het grondwater gemeten grondwaterstanden 

weergegeven. 

 

Sloot E 
Uit de boorbeschrijvingen van de voormalige sloot E blijkt dat de bodem tot de verkende boor-

diepte van 4,1 m-mv voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand bestaat. Het zand is vanaf 

maaiveld tot maximaal 1,6 m-mv, licht tot matig humeus. Ter plaatse van de boringen 2.021, 

2.037 en 2.038 is op een diepte van circa 1,3 m-mv een zandig veenlaagje van enkele decime-

ters dikte aangetroffen. Plaatselijk is de bodemopbouw op verschillende diepten (maximaal 1,5 

m-mv) geroerd. 

De gemeten grondwaterstanden ter plaatse van de voormalige sloot E liggen tussen de 1,78 m-

mv en 1,92 m-mv.  

Zintuiglijk is ter plaatse van de boringen 5.001 (traject 0,5-2,0 m-mv) en 2.011 (traject 0,5-1,4 

m-mv) een lichte tot zeer lichte 'lysol'-geur waargenomen. Beide verontreinigingen zijn 

zintuiglijk afgeperkt. de omvang blijkt zeer beperkt te zijn. Op een ½ meter afstand rondom de 

peilbuizen wordt zintuiglijk geen verontreiniging meer waargenomen. Verder zijn er tijdens de 

uitvoering van het veldwerk geen waarnemingen gedaan die duiden op het voorkomen van 

bodemverontreinigingen. 

 

Wijk F 
Uit de boorbeschrijvingen van de voormalige wijk F blijkt dat de bodem tot de verkende boor-

diepte van 4,2 m-mv uit zwak siltig, zeer fijn zand bestaat. Het zand is plaatselijk op verschil-

lende diepten (maximaal 2,5 m-mv) licht tot matig humeus. Ter plaatse van boring 2.005 is van 

0,8 tot 0,85 m-mv een laagje mineraalarm veen aangetroffen. 

Plaatselijk is de bodemopbouw op verschillende diepten (maximaal 2,5 m-mv) geroerd. 

De gemeten grondwaterstanden ter plaatse van de voormalige wijk F liggen tussen de 1,43 m-

mv en 1,96 m-mv.   

Zintuiglijk zijn er tijdens de uitvoering van het veldwerk geen waarnemingen gedaan die duiden 

op het voorkomen van bodemverontreinigingen. 
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Sloot G 
Uit de boorbeschrijvingen van de voormalige sloot G blijkt dat de bodem tot de verkende boor-

diepte van 4,2 m-mv voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand bestaat. Het zand is plaatselijk 

op verschillende diepten (maximaal 1,6 m-mv) matig humeus. Ter plaatse van boring 2.014 is 

van 0,7 tot 1,3 m-mv sterk kleiig veen aangetroffen en ter plaatse van boring 2.029 is van 1,5-

1,6 m-mv sterk zandig veen aangetroffen. 

Plaatselijk is de bodemopbouw op verschillende diepten (maximaal 1,8 m-mv) geroerd. 

De gemeten grondwaterstanden ter plaatse van de voormalige sloot G liggen tussen de 1,63 m-

mv en 1,96 m-mv.   

Zintuiglijk zijn er tijdens de uitvoering van het veldwerk geen waarnemingen gedaan die duiden 

op het voorkomen van bodemverontreinigingen. 

 

Wijk H (gedeeltelijk) 
Uit de boorbeschrijvingen van de voormalige wijk H blijkt dat de bodem tot de verkende boor-

diepte van 4,2 m-mv voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand bestaat. Het zand is plaatselijk 

op verschillende diepten (maximaal 1,5 m-mv) licht tot matig humeus. Ter plaatse van boring 

2.025 is van 1,4 tot 1,9 m-mv zwak zandig veen aangetroffen. 

De gemeten grondwaterstand ter plaatse van de voormalige wijk H bedraagt 2,01 m-mv.   

Zintuiglijk zijn er tijdens de uitvoering van het veldwerk geen waarnemingen gedaan die duiden 

op het voorkomen van bodemverontreinigingen. 

 

 

Analyseresultaten en toetsing 
 

In de bijlagen 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 en 4.4.4.1 zijn de analyseresultaten en de toetsingswaar-

den weergegeven van de onderzochte grond(meng)monsters van respectievelijk sloot E, wijk F, 

sloot G en wijk H. In de bijlagen 4.4.2.1, 4.4.2.2, 4.4.3.2 en 4.4.4.2 zijn de analyseresultaten en 

de toetsingswaarden van de onderzochte grondwatermonsters van respectievelijk sloot E, wijk 

F, sloot G en wijk H weergegeven. De analysecertificaten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 5. 

Het organische stof- en het lutumgehalte van de bodem zijn voor de voormalige sloten en 

wijken per sloot/wijk gemeten. De gemeten (gemiddelde) waarden zijn opgenomen in de 

bijlagen 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 en 4.4.4.1. Een overzicht van de omgerekende toetsingswaar-

den is weergegeven in de bijlagen 6.4.1 t/m 6.4.4. 

 

Sloot E 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond ter plaatse van boring 2.011 (traject 1,0-1,4), 

waaraan zintuiglijk een lichte 'lysol'-geur was waargenomen, licht verhoogde gehalten aan 

tolueen, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, fenol en o- en p-cresol bevat. De gemeten 

licht verhoogde gehalten betreffen lichte overschrijdingen van de streefwaarden. In de grond ter 

plaatse van boring 5.001 (traject 1,5-1,7 m-mv), waaraan zintuiglijk eveneens een lichte 'lysol'-

geur was waargenomen, zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond. De overige 

onderzochte stoffen in grondmonster 2.011 en de onderzochte stoffen in de overige 

grondmonsters zijn in gehalten beneden de streefwaarden aangetroffen of de onderzochte 

stoffen zijn niet detecteerbaar. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater ter plaatse van de vier onderzochte peilbuizen 

licht verhoogde concentraties aan chroom, arseen en fenol-index bevat. Plaatselijk bevat het 

grondwater licht verhoogde concentraties aan cadmium (2 maal), zink (1 maal), benzeen (1 

maal), xylenen (1 maal) en minerale olie (2 maal) en matig verhoogde concentraties aan nikkel 

(1 maal) en zink (3 maal). De overige onderzochte stoffen in het grondwater zijn in concentra-

ties beneden de streefwaarden aangetroffen of de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar. 
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Wijk F 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MMF-3 (boringen 2.019 en 2.020, 

trajecten 1,0-1,5 m-mv) licht verhoogde gehalten aan tolueen, en o-cresol bevat. De gemeten 

licht verhoogde gehalten betreffen lichte overschrijdingen van de streefwaarden. De overige 

onderzochte stoffen in grondmengmonster MMF-3 en de onderzochte stoffen in de overige 

grond(meng)monsters zijn in gehalten beneden de streefwaarden aangetroffen of de onderzochte 

stoffen zijn niet detecteerbaar. Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater ter plaatse van 

de vier onderzochte peilbuizen licht verhoogde concentraties aan chroom en matig verhoogde 

concentraties aan zink bevat. Plaatselijk bevat het grondwater licht verhoogde concentraties aan 

arseen (1 maal) en fenol-index (3 maal). De overige onderzochte stoffen in het grondwater zijn 

in concentraties beneden de streefwaarden aangetroffen of de onderzochte stoffen zijn niet 

detecteerbaar. 

 

Sloot G 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de volgende parameters in licht verhoogde gehalten zijn 

aangetoond: tolueen in grondmonster 2.013 (traject 0,5-1,5 m-mv); naftaleen in grondmonster 

2.028 (traject 1,0-1,5 m-mv); o-cresol in grondmonster 2.030 (traject 0,5-1,0 m-mv) en fenol-

index in de grondmonsters 2.013 (traject 0,5-1,5 m-mv) en 2.030 (traject 0,5-1,0 m-mv). De 

gemeten licht verhoogde gehalten betreffen lichte overschrijdingen van de betreffende streef-

waarden. De overige onderzochte stoffen in genoemde grondmonsters en de onderzochte stoffen 

in de overige grond(meng)monsters zijn in gehalten beneden de streefwaarden aangetroffen of 

de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater ter plaatse van de drie onderzochte peilbuizen 

licht verhoogde concentraties aan chroom en fenol-index bevat. Plaatselijk bevat het grondwater 

licht verhoogde concentraties aan zink (2 maal), arseen (2 maal), tolueen (1 maal), xylenen (1 

maal) en EOX (1 maal) en een matig verhoogde concentratie aan zink (1 maal). De overige 

onderzochte stoffen in het grondwater zijn in concentraties beneden de streefwaarden 

aangetroffen of de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar. 

 

Wijk H (gedeeltelijk) 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MMH-1 (boring 2.026, traject 1,0-1,4 m-

mv en boring 2.027, traject 1,3-1,5) een licht verhoogd gehalte aan o-cresol bevat. Het betreft 

een gehalte dat de streefwaarde in lichte mate overschrijdt. De overige onderzochte stoffen in 

grondmengmonster MMH-1 en de onderzochte stoffen in grondmonster 2.024 (traject 0,5-1,0) 

zijn in gehalten beneden de streefwaarden aangetroffen of de onderzochte stoffen zijn niet 

detecteerbaar. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater ter plaatse van peilbuis 2.025 licht verhoogde 

concentraties aan chroom, benzeen en fenol-index bevat en een matig verhoogde concentratie 

aan zink. De overige onderzochte stoffen in het grondwater zijn in concentraties beneden de 

streefwaarden aangetroffen of de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar.
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PLATEAUS N1 EN N3 
 

 

Beschikbare gegevens 
 

Ter plaatse van het zuidelijk terreindeel van het magazijnencomplex MC zuid-oost Groningen 

18A2 te Ter Apel zijn de plateaus N1 (westzijde) en N3 (oostzijde) gesitueerd. Deze plateaus 

dienden voor de overslag van brandstof en het afspuiten van voertuigen. De plateaus zijn 

voorzien van een vloeistofdichte verharding en wateren via een olie-afscheider af op een 

nabijgelegen sloot. Omdat de olie-afscheiders bij het afspuiten van de voertuigen een te geringe 

capaciteit hebben is in de nabij gelegen sloten een provisorische olie-afscheider van folie 

aangebracht. 

 

 

Veldwerkzaamheden 
 

In het kader van het verkennend onderzoek zijn in oktober/november 1995 de volgende werk-

zaamheden uitgevoerd: 

 

Plateau N1 
- verrichten van 6 boringen tot een diepte van 1,0 m-mv (boringen 5.008 t/m 5.010 en 

5.012 t/m 5.014); 

- verrichten van 1 boring tot een diepte van 4,1 m-mv (boring 5.011); 

- plaatsen van 1 peilbuis met een filterstelling van 3,1-4,1 m-mv (peilbuis 5.011); 

- verzamelen van twee slibmonsters; 

 

Plateau N3 
- verrichten van 5 boringen tot een diepte van 1,0 m-mv (boringen 5.002, 5.003 en 5.005 

t/m 5.007); 

- verrichten van 2 boringen tot een diepte van 4,1 m-mv (boringen 5.001 en 5.004); 

- plaatsen van 2 peilbuizen met een filterstelling van 3,1-4,1 m-mv (peilbuizen 5.001 en 

5.004); 

- verzamelen van twee slootbodemmonsters. 

 

Van de grond zijn monsters verzameld en zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van 

verontreinigingen. 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is tussen 30 oktober en 7 november 1995 bemon-

sterd. 

De boringen en peilbuizen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

 

 

Laboratoriumwerkzaamheden 
 

De uitgevoerde analyses van de grond- en slib-/slootbodemmonsters zijn weergegeven in tabel 

5.1. De uitgevoerde grondwateranalyses zijn weergegeven in tabel 5.2. 
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Tabel 5.1 

Uitgevoerde analyses grond- en slibmonsters 

Monsternummer Diepte 
(m-mv) 

Minerale olie (GC) VOH** NVN bovengrond* 

Plateau N1 

5.008 0,0-0,5 x   

5.010 0,0-0,5 x   

5.014 0,0-0,5 x   

S5.102 (slib)   x 

S5.103 (slib)   x 

Plateau N3 

5.001 1,5-1,7  x x 

5.002 1,5-1,7 x   

5.004 0,0-0,5 x   

S5.100 (slootbodem)   x 

S5.101 (slootbodem)   x 

*NVN bovengrond  : - zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- minerale olie (GC); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM). 

**VOH   : - vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH, 9 stuks). 

 

 
Tabel 5.2 

Uitgevoerde analyses grondwatermonsters 

Monster- 

nummer 

Filterstelling 

(m-mv) 

NVN 

grondwater* 

Minerale 

olie (GC) 

Vluchtige 

aromaten** 

Chloorfenolen 

(19 stuks) 

Fenolen 

(15 stuks) 

Molybdeen 

Plateau N1 

5.011 3,1-4,1  x x    

Plateau N3 

5.001 3,1-4,1 x x  x x x 

5.004 3,1-4,1  x x    

*NVN grondwater  : - zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH, 9 stuks) 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- fenol-index. 

**Vluchtige aromaten : - benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen. 
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Resultaten 
 

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
 

De boorbeschrijvingen van de verrichte boringen zijn uitgewerkt in boorstaten (zie bijlage 3.4). 

In bijlage 7 zijn de tijdens de monstername van het grondwater gemeten grondwaterstanden 

weergegeven. 

 

Plateau N1 
Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat de bodem ter plaatse van plateau N1 tot de verkende 

boordiepte van 4,1 m-mv voornamelijk uit zwak siltig uiterst tot zeer fijn zand bestaat. Ter 

plaatse van vrijwel alle boringen is het zand vanaf maaiveld tot een diepte van maximaal 1,0 m-

mv licht tot matig humeus. Ter plaatse van boring 5.008 is van 0,6 tot 0,65 een zwak zandig 

veenlaagje aangetroffen. Ter plaatse van boring 5.009 is van 0,4 tot 0,9 m-mv een sterk zandige 

veenlaag aangetroffen. 

De gemeten grondwaterstand ter plaatse van peilbuis 5.011 bedraagt 1,86 m-mv.  

Zintuiglijk zijn er tijdens de uitvoering van het veldwerk geen waarnemingen gedaan die duiden 

op het voorkomen van bodemverontreinigingen. 

 

Plateau N3 
Uit de boorbeschrijvingen van plateau N3 blijkt dat de bodem tot de verkende boordiepte van 

4,1 m-mv uit zwak siltig, zeer fijn zand bestaat. Het zand is veelal vanaf maaiveld tot maximaal 

1,4 m-mv matig humeus.  

De gemeten grondwaterstanden ter plaatse van de peilbuizen 5.001 en 5.004 bedragen 

respectievelijk 1,89 m-mv en 1,99 m-mv.   

Zintuiglijk is ter plaatse van boring 5.001 (traject 0,5-2,0 m-mv) een lichte tot zeer lichte 'lysol'-

geur waargenomen. Verder zijn er tijdens de uitvoering van het veldwerk geen waarnemingen 

gedaan die duiden op het voorkomen van bodemverontreinigingen. 

 

Analyseresultaten en toetsing 
 

In de bijlagen 4.5.1.1 t/m 4.5.1.3 zijn de analyseresultaten en de toetsingswaarden weergegeven 

van de respectievelijk de onderzochte grond-, grondwater- en slibmonsters van plateau N1. In 

de bijlagen 4.5.2.1 t/m 4.5.2.3 zijn de analyseresultaten en de toetsingswaarden weergegeven 

van de respectievelijk de onderzochte grond-, grondwater- en slootbodemmonsters van plateau 

N3. 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 5. 

Het organische stofgehalte van de bodem voor plateau N1 gemeten op 12,1% en het organische 

stofgehalte voor de bodem van plateau N3 is gemeten op gemiddeld 10% en het lutumgehalte 

van de bodem van plateau N3 is geschat op 2%. Een overzicht van de omgerekende toetsings-

waarden is weergegeven in de bijlagen 6.5.1 en 6.5.2. 

In de bijlagen 4.5.1.4 (plateau N1) en 4.5.2.4 (plateau N3) zijn de meetwaarden, de meet-

waarden gecorrigeerd voor standaard bodem (organische stofgehalte 10% en lutumgehalte 25%) 

en de klasse-indeling voor het slib (slootbodem) weergegeven. 
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Plateau N1 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grond (0,0-0,5 m-mv) ter plaatse van plateau N1 

minerale olie niet detecteerbaar is. 

Het grondwater uit peilbuis 5.011 bevat een licht verhoogde concentratie aan xylenen. De 

overige onderzochte stoffen in het grondwater zijn in concentraties beneden de streefwaarden 

aangetoond of de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar. 

Beide onderzochte slibmonsters bevatten licht verhoogde gehalten aan cadmium, zink en 

minerale olie. De overige onderzochte stoffen zijn in gehalten beneden de streefwaarden in het 

slib aangetoond of de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar. Na toetsing van de gemeten 

gehalten volgens de regeringsbeslissing over de Evaluatienota water blijkt dat slibmonster 

S5.102 ingedeeld wordt in klasse 1 en de slibmonster S5.103 in klasse 2. 

 

Plateau N3 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de grondmonsters 5.002 (1,5-1,7 m-mv) en 5.004 (0,0-0,5 

m-mv) ter plaatse van plateau N3 minerale olie niet detecteerbaar is. 

In grondmonster 5.001 (1,5-1,7 m-mv), waaraan zintuiglijk een lichte 'lysol'-geur is waargeno-

men, zijn analytisch geen verontreinigingen aangetoond. 

Het grondwater uit de beide onderzochte peilbuizen bevat licht verhoogde concentraties aan 

benzeen en minerale olie. Het grondwater uit peilbuis 5.001 bevat daarnaast licht verhoogde 

concentraties aan chroom, zink, arseen, xylenen en fenol-index. De overige onderzochte stoffen 

in het grondwater zijn in concentraties beneden de streefwaarden aangetoond of de onderzochte 

stoffen zijn niet detecteerbaar. 

Beide onderzochte slootbodemmonsters bevatten licht verhoogde gehalten aan cadmium, zink 

en minerale olie. De overige onderzochte stoffen zijn in gehalten beneden de streefwaarden in 

de slootbodem aangetoond of de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar. Na toetsing van de 

gemeten gehalten volgens de regeringsbeslissing over de Evaluatienota water blijkt dat 

slootbodemmonster S5.100 ingedeeld wordt in klasse 1 en de slootbodemmonster S5.101 in 

klasse 0. 
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VERHARDING 
 

 

Beschikbare gegevens 
 

Het zuidelijk terreindeel van het magazijnencomplex MC zuid-oost Groningen 18A2 te Ter Apel 

is deels verhard met betonklinkers met daaronder een slakkenlaag. 

 

 

Veldwerkzaamheden 
 

In het kader van het verkennend onderzoek zijn van 13 t/m 15 november 1995 de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd: 

- verrichten van 5 boringen tot een diepte van 2,0 m-mv (boringen 4.001 t/m 4.003, 4.005 

en 4.006); 

- verrichten van 1 boring tot een diepte van 4,2 m-mv (boring 4.004); 

- plaatsen van 1 peilbuis met een filterstelling van 3,2-4,2 m-mv (peilbuis 4.004); 

- bemonsteren van grond en slakken en zintuiglijk beoordelen. 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis is op 27 november bemonsterd. 

De situering van de boringen en de peilbuis is weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

 

 

Laboratoriumwerkzaamheden 
 

Zes monsters van de stabilisatielaag (slakken), één dekzandmonster en zeven grondmonsters 

zijn geanalyseerd op het NVN 5740 pakket voor de bovengrond, dat bestaat uit: 

- zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- minerale olie (GC); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM). 

De monsternamediepten zijn weergegeven in de tabellen in bijlage 4.6. 

 

De monsters van de stabilisatielaag (slakken) afkomstig van boring 4.002, 4.005 en 4.006 zijn 

gebruikt voor de uitvoering van 3 kolomproeven. De kolomproeven zijn uitgevoerd conform 

NEN 5373. In de kolomproeven is het uitlooggedrag van de volgende componenten onderzocht; 

- zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen, antimoon, 

molybdeen, tin); 

- chloride en sulfaat. 

 

Het grondwatermonster uit peilbuis 4.004 is geanalyseerd op het NVN 5740 pakket voor 

grondwater, dat bestaat uit: 

- zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH, 9 stuks); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- fenol-index. 
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Resultaten 
 

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
 

De boorbeschrijvingen van de verrichte boringen zijn uitgewerkt in boorstaten (zie bijlage 3.6). 

Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat de betonklinkerverharding circa 0,1 m dik is. Onder de 

klinkers is een laag straatzand van 0,1 m waargenomen. Onder dit straatzand bevindt zich een 

slakkenlaag met een dikte van 0,2 m. De bodem onder de slakkenlaag (tot de verkende 

boordiepte van 4,2 m-mv) bestaat uit zwak siltig, zeer fijn zand. 

De grondwaterstand in peilbuis 4.004 is gemeten op 1,69 m-mv (zie ook bijlage 7). 

Ter plaatse van boring 4.002 is aan de grond op een diepte van 0,4-1,5 m-mv een groene 

verkleuring waargenomen. Verder zijn er zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die duiden op 

het voorkomen van bodemverontreinigingen. 

 

Analyseresultaten en toetsing 
 

In de tabellen 4.6.1.1 t/m 4.6.1.6 zijn de analyseresultaten en de toetsingswaarden weergegeven 

van de onderzochte slakken-, straatzand- en grondmonsters. In tabel 4.6.2 zijn de 

analyseresultaten en de toetsingswaarden weergegeven van het onderzochte grondwatermonster. 

Het organische stof- en lutumgehalte van de grond onder de verharding gemeten op 

respectievelijk gemiddeld 1% en gemiddeld 0,1%. Een overzicht van de omgerekende toetsings-

waarden is weergegeven in bijlage 6.6. 

 

Grond en slakken 
 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de slakken ter plaatse van de boringen 4.001 t/m 4.003 sterk 

verhoogde gehalten aan chroom bevatten. De slakken ter plaatse van boring 4.002 bevatten 

daarnaast een sterk verhoogd gehalte aan zink. De grond onder de slakken ter plaatse van de 

boringen 4.001 (traject 0,4-0,7 m-mv) en 4.002 (trajecten 0,4-0,7 m-mv en 0,7-1,0 m-mv) 

bevatten geen verhoogde gehalten van de onderzochte stoffen. De grond onder de slakkenlaag 

ter plaatse van boring 4.003 (traject 0,4-0,7 m-mv) bevat een licht verhoogd gehalte aan kwik. 

Het slakkenmonster genomen ter plaatse van boring 4.004 bevat licht verhoogde gehalten aan 

chroom en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM). De grond hieronder 

(traject 0,4-1,0 m-mv) bevat geen verhoogde gehalten van de onderzochte stoffen. 

Het straatzandmonster 4.005 (traject 0,1-0,2 m-mv) bevat een licht verhoogd gehalte aan kwik. 

De slakkenlaag ter plaatse van boring 4.005 (0,2-0,4 m-mv) bevat licht verhoogde gehalten aan 

koper, lood, zink, minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 

VROM). In de grond hieronder (traject 0,4-0,6 m-mv) is een licht verhoogd gehalte aan 

minerale olie aangetoond. 

De slakkenlaag ter plaatse van boring 4.006 (traject 0,2-0,4 m-mv) bevat licht verhoogde 

gehalten aan cadmium, nikkel, zink, arseen en minerale olie, matig verhoogde gehalten aan 

chroom en PAK (10 VROM) en sterk verhoogde gehalten aan koper en lood. De grond onder 

deze slakkenlaag (traject 0,4-1,0 m-mv) bevat geen verhoogde gehalten van de onderzochte 

stoffen. 

De overige onderzochte stoffen in de straatzand-, slakken- en grondmonsters zijn in gehalten 

beneden de streefwaarden aangetroffen of de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar. 

 

Uit de resultaten van de kolomproeven blijkt dat van uitloging van verontreiniging uit de 

stabilisatielaag (slakken) geen sprake is. De uitloging blijft (royaal) beneden de U1-norm, zoals 

weergegeven in de nota " Werken met secundaire grondstoffen in de provincie Groningen (mei 

1995)". 

 

Grondwater 
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Het grondwater uit peilbuis 4.004 bevat licht verhoogde concentraties aan chroom, nikkel, zink, 

arseen en fenol-index. De overige onderzochte stoffen zijn in concentraties beneden de 

streefwaarden aangetoond of de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar. 

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en het electrisch geleidingsvermogen (EGV) van 

het grondwater zijn normaal te noemen. 
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GRONDDEPOTS 
 

 

Beschikbare gegevens 
 

De twee gronddepots I en II zijn ingericht ten zuiden van de gebouwen A14 en A15. De grond is 

afkomstig van de (gedeeltelijk) ontgraven voormalige wijk A. Deze voormalige wijk is gelegen 

op het noordelijk terreindeel van het magazijnencomplex. Gronddepot I bevat een hoeveelheid 

grond van circa 3.000 m
3
 en gronddepot II bevat een hoeveelheid grond van circa 5.500 m

3
. De 

depots zijn van boven en van onderen afgedicht met een folie. 

 

 

Veldwerkzaamheden 
 

In het kader van het verkennend bodemonderzoek zijn op 1 en 2 november 1995 de volgende 

veldwerkzaamheden uitgevoerd: 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van circa 4,2 m-mv (boringen 6.001 t/m 6.004); 

- plaatsen van 4 peilbuizen met een filterstelling van circa 3,2-4,2 m-mv (peilbuizen 6.001 

t/m 6.004); 

- bemonsteren van grond en zintuiglijk beoordelen. 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is op 23 november 1995 bemonsterd. 

De situering van de boringen/peilbuizen is weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

 

 

Laboratoriumwerkzaamheden 
 

De grond is analytisch niet onderzocht. 

De vier grondwatermonsters uit de peilbuizen 6.001 t/m 6.004 zijn geanalyseerd op het 

standaard NVN 5740 pakket voor grondwater, dat bestaat uit: 

- zware metalen (cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik en arseen); 

- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH, 9 stuks); 

- extraheerbare organische halogenen (EOX); 

- fenol-index. 

Grondwatermonster 6.003 is naast bovenstaand pakket geanalyseerd op minerale olie (GC). 

 

 

Resultaten 
 

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
 

De boorbeschrijvingen van de verrichte boringen zijn uitgewerkt in boorstaten (zie bijlage 3.7). 

Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat de bodem rondom de gronddepots tot de verkende 

boordiepte van 4,2 m-mv uit zwak siltig, zeer fijn, zand bestaat. Het zand is vanaf maaiveld tot 

maximaal 1,4 m-mv matig humeus. Ter plaatse van boring 6.001 is van 1,7 tot 1,9 m-mv een 

sterk zandig veenlaagje aangetroffen. 
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De gemeten grondwaterstanden rondom de gronddepots liggen tussen de 1,65 m-mv en 2,00 m-

mv.  

Zintuiglijk zijn er tijdens de uitvoering van het veldwerk geen waarnemingen gedaan die duiden 

op het voorkomen van bodemverontreinigingen. 

 

 

Analyseresultaten en toetsing 
 

De grond is analytisch niet onderzocht. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater uit de vier onderzochte peilbuizen licht 

verhoogde concentraties aan chroom, zink, en fenol-index bevat. Het grondwater uit peilbuis 

6.003 bevat naast licht verhoogde concentraties van genoemde stoffen ook licht verhoogde 

concentraties aan minerale olie en extraheerbare organische halogenen. 

De overige onderzochte stoffen in het grondwater zijn in concentraties beneden de 

streefwaarden aangetoond of de onderzochte stoffen zijn niet detecteerbaar. 
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SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 

In opdracht van het Ministerie van Defensie, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, heeft 

DHV Noord Nederland, Sector Milieu DHV Argus, in oktober/november 1995 een verkennend 

bodemonderzoek verricht ter plaatse van het zuidelijk gedeelte van het magazijnencomplex 

zuid-oost Groningen 18A2 te Ter Apel in de gemeente Vlagtwedde.  

 

Aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen eigendoms-

overdracht van het terrein. 

 

 

Samenvatting en conclusies 
 

Onverdachte terreindelen 
De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) bevat plaatselijk (3 mengmonsters: MM1, MM24 en MM26) 

een licht verhoogd gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 VROM). 

Het betreffen zeer lichte overschrijdingen van de streefwaarde. Een éénduidige oorzaak van 

deze verontreiniging is uit het onderzoek niet naar voren gekomen. PAK komt vrij bij 

onvolledige verbranding van organische materiaal. Mogelijke oorzaken van PAK-

verontreinigingen in het algemeen zijn: 

- roetdeeltjes door uitlaatgassen (verbrandingsprocessen); 

- (afgewerkte) motorolie; 

- bitumen; 

- teer/asfalt. 

Gezien het gebruik van het terrein en het (beperkte) voorkomen van PAK lijkt neerslag van 

roetdeeltjes uit uitlaatgassen het meest aannemelijk als oorzaak van de verontreiniging. 

 

In één bovengrondmengmonster (MM13, 0,0-0,5 m-mv) is een matig verhoogd gehalte aan 

minerale olie gemeten. Na analyse van de separate monsters blijkt minerale olie in geen van de 

drie monsters detecteerbaar. 

 

Het grondwater uit vrijwel alle onderzochte peilbuizen bevat licht verhoogde concentraties van 

één of meerdere zware metalen. Plaatselijk zijn matig of sterk verhoogde concentraties van één 

of twee zware metalen aangetroffen. Na één- of tweemaal analyseren zijn de volgende matig en 

sterk verhoogde concentraties aangetoond: Chroom in een matig verhoogde concentratie in 

peilbuis 1.282; zink in matig verhoogde concentraties in de peilbuizen 1.105, 1.129, 1.180, 

1.190, 1.267 en 1.282; arseen in een matig verhoogde concentratie in peilbuis 1.281 en arseen in 

sterk verhoogde concentraties in de peilbuizen 1.018 en 1.180. 

Uit het referentieonderzoek blijkt dat in de omgeving van het onderzoeksterrein zware metalen 

niet in verhoogde concentraties in het grondwater aangetroffen. De aanwezigheid van zware 

metalen in het grondwater op de onderzoekslocatie in concentraties boven de streefwaarde lijkt 

daarmee verband te houden met het gebruik van terrein. In de grond zijn echter geen gehalten 

aan zware metalen boven streefwaarde gemeten. Van een éénduidige oorzaak van de 

verontreiniging is derhalve geen sprake. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: 

- in de bodem is sprake van een evenwichtssituatie tussen aan de grond gebonden en in het 

grondwater (poriewater) opgeloste stoffen; bij de herinrichting van het terrein kan het evenwicht 

tussen grond en grondwater (plaatselijk) verstoord zijn, hetgeen mogelijk versterkt is door 

verzuring van de neerslag; verwacht wordt dat een dergelijk evenwicht zich nu 12 jaar later 

weer hersteld zal hebben; mogelijk is het herstel hiervan echter nog onvolledig. 

- mogelijk is wel sprake van de aanwezigheid van bronzones met verontreiniging in de 

grond, maar zijn deze niet in het onderzoek naar voren gekomen; indien dit het geval is zal 

sprake zijn van redelijk duidelijke concentratie-gradiënten; ook hiervan is geen sprake; immers 

op het gehele terrein is sprake van licht verhoogde concentraties van één of meerdere zware 
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metalen. 

 

In 21 van de 29 onderzochte grondwatermonsters is fenol-index in een licht verhoogde 

concentratie gemeten. Verhoogde waarden van de fenol-index wordt ook buiten het 

onderzoeksterrein aangetroffen. Vermoedelijk is hier sprake van lokale omstandigheden welke 

de verhoging van de index veroorzaakt. 

Zeer plaatselijk zijn benzeen (4 maal) en extraheerbare organische halogenen (EOX, 2 maal) in 

licht verhoogde concentraties aangetroffen.   

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de slootbodemmengmonsters MS-8.1 t/m MS-8.3 licht 

verhoogde gehalten aan cadmium en zink bevatten. Deze mengmonsters worden ingedeeld in 

klasse 1. Slibmengmonster MS-8.5 bevat licht verhoogde gehalten aan cadmium, zink en 

minerale olie en wordt ingedeeld in klasse 2. Slibmengmonster MS-8.4 bevat een licht verhoogd 

gehalte aan cadmium. Dit slibmengmonster en de overige onderzochte slib- en 

slootbodemmengmonsters worden ingedeeld in klasse 0. 

 

Sloot E 
De grond ter plaatse van boring 2.011 (traject 1,0-1,4 m-mv), waaraan zintuiglijk een lichte 

'lysol'-geur is waargenomen, bevat licht verhoogde gehalten aan tolueen, 1,1,1- en 1,1,2-

trichloorethaan, fenol en o- en p-cresol. Het betreffen lichte overschrijdingen van de 

streefwaarden. In de grond ter plaatse van boring 5.001 (traject 1,5-1,7 m-mv), waaraan 

zintuiglijk eveneens een lichte 'lysol'-geur is waargenomen, zijn analytisch (GCMS) geen 

verontreinigingen aangetoond. De verontreiniging is zintuiglijk afgeperkt. Uit deze afperking 

blijkt dat de omvang van de verontreiniging is. 

De oorzaak van de (voornamelijk) zintuiglijke verontreiniging is uit het onderzoek niet naar 

voren gekomen. Gezien het feit dat beide locaties bij de gedempte sloot zijn gelegen, kan 

worden gedacht aan verontreinigd dempingsmateriaal. 

Het grondwater bevat licht verhoogde concentraties aan chroom, arseen en fenol-index. 

Plaatselijk bevat het grondwater licht verhoogde concentraties aan cadmium, zink, benzeen, 

xylenen, minerale olie en matig verhoogde concentraties aan nikkel en zink. 

Een duidelijke oorzaak van de verontreiniging is uit het onderzoek niet naar voren gekomen. 

Mogelijke oorzaken zijn beschreven bij "onverdachte terreingedeelten". Zoals hierboven al is 

weergegeven kan de mogelijkheid van verontreinigd dempingsmateriaal als (mede)oorzaak van 

de verontreiniging niet worden uitgesloten. Nadrukkelijk wordt echter gesteld dat hiervoor in 

het onderzoek geen aanwijzingen naar voren zijn gekomen.



 

 

Wijk F 
Grondmengmonster MMF-3 (traject 1,0-1,5 m-mv) bevat licht verhoogde gehalten aan tolueen 

en o-cresol. Het betreffen lichte overschrijdingen van de streefwaarden. 

Het onderzoek heeft geen duidelijke aanwijzingen met betrekking tot de oorzaak van de 

verontreiniging opgeleverd. Gelet op de aard van de verontreiniging in combinatie met de plaats 

van voorkomen zijn de volgende mogelijke oorzaken het meest voor de hand liggend 

- morsing/lekkage of 

- dempingsmateriaal. 

Het grondwater bevat licht verhoogde concentraties aan chroom en matig verhoogde 

concentraties aan zink. Plaatselijk bevat het grondwater licht verhoogde concentraties aan 

arseen en fenol-index. 

Voor de verklaring van de lichte verontreiniging van het grondwater wordt verwezen naar de 

beschrijving bij "onverdachte terreindelen". 

 

Sloot G 
Plaatselijk zijn licht verhoogde gehalten aan tolueen, naftaleen, o-cresol en/of fenol-index in de 

grond aangetoond. Het betreffen lichte overschrijdingen van de streefwaarden. 

Het grondwater bevat licht verhoogde concentraties aan chroom en fenol-index. Plaatselijk 

bevat het grondwater licht verhoogde concentraties aan zink, arseen, tolueen, xylenen en/of 

EOX. Het grondwater bevat op één plaats een matig verhoogde concentraties aan zink. 

Voor de verklaring van deze verontreinigingen in grond en grondwater wordt verwezen naar de 

beschrijvingen bij "onverdachte terreindelen" en wijk F. 

 

Wijk H, gedeeltelijk 
Grondmengmonster MMH-1 bevat een licht verhoogd gehalte aan o-cresol. Het betreft een 

lichte overschrijding van de streefwaarde. 

Het grondwater bevat licht verhoogde concentraties aan chroom, benzeen en fenol-index en 

matig verhoogde concentraties aan zink. 

Voor de verklaring van deze verontreinigingen in grond en grondwater wordt verwezen naar de 

beschrijvingen bij "onverdachte terreindelen" en wijk F. 

 

Plateau N1 
In de grond zijn zintuiglijk en analytisch geen verontreinigingen aangetoond. De in eerdere 

onderzoeken aangetroffen minerale olie-verontreiniging is hiermee afgebakend. De hoeveelheid 

sterk verontreinigde grond bedraagt minder dan 25 m
3
. Derhalve is geen sprake van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging. 

Het grondwater bevat een licht verhoogde concentratie aan xylenen. 

Beide onderzochte slootbodemmonsters bevatten licht verhoogde gehalten aan cadmium, zink 

en minerale olie. Slootbodemmonster S5.102 wordt ingedeeld in klasse 1 en slootbodemmonster 

S5.103 wordt ingedeeld in klasse 2. 

De verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten is waarschijnlijk het gevolg van 

lekkage/morsen bij op- en overslag van brandstofprodukten. Voor de verklaring van de 

verontreiniging met zware metalen wordt verwezen naar de beschrijving bij "onverdachte 

terreindelen". 

 

Plateau N3 
In grondmonster 5.001 (traject 1,5-1,7 m-mv) is zintuiglijk een lichte 'lysol'-geur waargenomen. 

Analytisch zijn in dit grondmonster en in de overige onderzochte grondmonsters geen 

verontreinigingen aangetoond. De resultaten van het onderzoek ter plaatse is reeds bij "sloot E" 

besproken. 

Het grondwater bevat licht verhoogde concentraties aan benzeen en minerale olie. Het 

grondwater uit peilbuis 5.001 bevat daarnaast licht verhoogde concentraties aan zink, chroom, 

arseen, xylenen en fenol-index. 

 

Beide onderzochte slootbodemmonsters bevatten licht verhoogde gehalten aan cadmium, zink 

en minerale olie. Slootbodemmonster S5.100 wordt ingedeeld in klasse 1 en slootbodemmonster 

S5.101 wordt ingedeeld in klasse 0. 

 



 

 

De verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten is waarschijnlijk het gevolg van 

lekkage/morsen bij op- en overslag van brandstofprodukten. Voor de verklaring van de 

verontreiniging met zware metalen wordt verwezen naar de beschrijving bij "onverdachte 

terreindelen". 

 

Verharding 
De verharding bestaat uit betonklinkers (0,1 m dik). Onder de klinkers ligt een laag straatzand 

met een dikte van 0,1 m. Onder het straatzand is een stabilisatielaag (slakken) aangetroffen met 

een dikte van 0,2 m. Een monster van het straatzand bevat een licht verhoogd gehalte aan kwik. 

De onderzochte slakkenmonsters zijn licht tot sterk verontreinigd met één of meerdere zware 

metalen. Plaatselijk bevatten de slakken een licht verhoogd gehalte aan minerale olie en een 

licht tot matig verhoogd gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, 10 

VROM). De grond onder de slakken bevat plaatselijk een licht verhoogd gehalte een minerale 

olie of kwik. 

Uit de kolomproeven blijkt dat de verontreinigingen niet uitlogen.  

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 4.004 bevat licht verhoogde concentraties aan chroom, 

nikkel, zink, arseen en fenol-index. 

Gezien het resultaat van de kolomproeven kan de oorzaak van de lichte verontreiniging van het 

grondwater niet gelegen zijn in uitloging van verontreinigingen uit de stabilisatielaag. 

Voor een toelichting op mogelijke oorzaken wordt verwezen naar "onverdachte terreindelen". 

 

Gronddepots I en II 
Het grondwater nabij de gronddepots bevat licht verhoogde concentraties aan chroom, zink en 

fenol-index. Het grondwater uit peilbuis 6.003 bevat daarnaast licht verhoogde concentraties 

aan minerale olie en extraheerbare organische halogenen. 

Voor de verklaring van de lichte verontreiniging van het grondwater wordt verwezen naar de 

beschrijving bij "onverdachte terreindelen". 

 

Aanbevelingen 
 

Grond 
Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat verspreid over het gehele terrein de 

grond plaatselijk lichte verontreinigd is. De verontreinigende stoffen betreffen voornamelijk  

PAK, minerale olie, vluchtige aromaten en - chloorkoolwaterstoffen. Bij afbakening van de 

verontreiniging blijkt de omvang van de verontreiniging gering te zijn. Er is geen aanleiding te 

veronderstellen dat sprake is van meer dan 25 m
3
 ernstig verontreinigde grond. De aangetroffen 

verontreinigingen van de grond zijn voldoende afgeperkt. Er is geen aanleiding tot het uitvoeren 

van een nader onderzoek 

 

Verharding 
De slakkenlaag is licht tot sterk verontreinigd met één of meerdere zware metalen. Plaatselijk 

bevatten de slakken een licht verhoogd gehalte aan minerale olie en een licht tot matig verhoogd 

gehalte aan PAK (10 VROM). 

De grond onder de slakken bevat plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan minerale olie of 

kwik.  

De verontreinigingen blijken niet uit te logen. De slakken kunnen bij hergebruik ongeïsoleerd 

worden toegepast. 

 

Grondwater 
Het grondwater van het zuidelijk terreindeel (verdachte en onverdachte terreindelen) bevat licht 

(gehele terrein) tot sterk (plaatselijk) verhoogde concentraties van één of meerdere zware 

metalen. In veel peilbuizen is fenol-index in een licht verhoogde concentratie gemeten. Zeer 

plaatselijk zijn verhoogde concentraties aan vluchtige aromaten, minerale olie en EOX 

aangetoond. 

Voor de verontreiniging van het grondwater is geen duidelijke oorzaak naar voren gekomen. Uit 

het referentie-onderzoek is naar voren gekomen dat lokaal geen sprake is verhoogde 

achtergrondconcentraties. Op het terrein zijn geen bronzones naar voren gekomen, waaruit de 

overwegend lichte verontreiniging van het grondwater kan worden verklaard. 



 

 

Aanbevolen wordt de ernstige verontreinigingen in het grondwater nader af te bakenen. het 

betreft hier de verontreiniging met arseen. In overweging wordt gegeven de verontreinigingen 

welke in concentraties boven de tussenwaarde zijn gemeten nader te onderzoeken. 

 

Slib/slootbodem 
Op plaatsen waar geen slib in de sloten aanwezig was zijn monsters van de slootbodem 

genomen. Het slib of de slootbodem bevat plaatselijk licht verhoogde gehalten aan cadmium, 

zink en/of minerale olie. De klasse-indeling van het slib of de slootbodem varieert van klasse 0 

tot klasse 2. 

Het slib kan conform het rijksbeleid in dezen worden verspreid op het land. Om 

milieuhygiënische redenen bestaat er geen noodzaak om het slib te verwijderen. Indien om 

andere redenen deze noodzaak wel aanwezig is, wordt, gezien het toekomstig gebruik van het 

terrein, aanbevolen verontreinigd slib van het terrein af te voeren.
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3.2 Toetsingstabel grond/grondwater 
 

REGISTRATIE WEEGBONNEN 
4.1 Depot D 
4.2 Depot E 
4.3 Depot F 
 

FOTOREPORTAGE 
5.1 foto's van grondonderzoek en ontgraving 



DHV Noord Nederland 
BV 

Sector Milieu DHV 
Argus 

december 1996,   versie 1 
-  - 

INLEIDING 
 
 
DGW&T Directie Noord-Oost Nederland heeft DHV Noord Nederland BV, Sector Milieu DHV 
Argus opdracht gegeven voor de verwijdering van een gronddepot op het NAVO-terrein te Ter 
Apel in de gemeente Vlagtwedde. De milieukundige begeleiding van de werkzaamheden maakt 
eveneens deel uit van de opdracht.  
 
Aanleiding voor de verwijdering van het gronddepot vormt de voorgenomen overdracht van het 
terrein. Doelstelling voor het werk is om de multifunctionaliteit van het terrein te herstellen. 
 
Het werk is uitgevoerd door DHV Noord Nederland BV te Groningen als hoofdaannemer en 
aannemingsbedrijf Ballast Nedam Grond en Wegen te Surhuisterveen als onderaannemer. De 
uitvoering van de het werk heeft plaatsgevonden in de periode van 28 oktober tot en met 27 
november 1996.  
 
In het voorliggende rapport wordt aandacht besteed aan de verrichte onderzoekswerkzaamheden 
en uitvoering van de ontgravingswerkzaamheden. Betreffende werkzaamheden worden in tech-
nische en milieuhyginische zin geëvalueerd.  
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ALGEMENE GEGEVENS 
 
 
Depot/locatiegegevens  
 
Het NAVO-terrein is gelegen op kaartblad 18 a van de topografische kaart van Nederland. De 
coördinaten van de lokatie zijn X: 265,5 en Y: 545,4.  
Op de locatie bevindt zich een gronddepot, genoemd depot D. Het depot ligt omsloten door 
grondwallen en is aan de bovenzijde afgedekt met een laag grond. De wallen worden aangeduid 
met de W-vakken; de bovenlaag wordt aangegeven als de B-vakken. 
 
Het gronddepot is ingericht als tijdelijke opslagplaats voor verontreinigde grond. De onderaf-
dichting wordt gevormd door een HDPE-folie van 2 mm dik; de bovenafdichting bestaat uit een 
LDPE-folie van 0,5 mm dik. Het gronddepot is ca. 1 meter verlaagd in het oorspronkelijke 
maaiveld aangebracht en heeft een inhoud (D-vakken) van ruim 9.000 m

3
.  

 
Oostelijk van depot D bevindt zich een van omvang kleiner depot, genoemd E, (circa 300 m

3
).  

Westelijk gelegen van depot D, bevindt zich eveneens een gronddepot, genoemd F.  Voor de 
situering van de depots wordt verwezen naar de tekeningen 1 en 2. 
 

Historische gegevens  
 
De grond in depot D is afkomstig uit het terreingedeelte waar in 1984 het inmiddels voormalige 
NAVO-magazijnencomplex werd gerealiseerd. 
Tot 1984 is dit terreingedeelte in gebruik geweest als landbouwgrond. Tot die tijd waren op de 
locatie wijken en sloten aanwezig, gedeeltelijk gedempt. Een deel van het dempingsmateriaal 
heeft bestaan uit verontreinigende grond en overige afvalstoffen zoals puin en huisvuil. Deze 
dempingsmaterialen en afvalstoffen werden tijdens de bouwactiviteiten afgegraven en in het 
huidige depot D opgeslagen.  
De herkomst van gronddepot E is niet geheel duidelijk. Gronddepot F bestaat uit grond die vrij 
is gekomen tijdens de huidige herinrichtingswerkzaamheden op het NAVO-terrein.  
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VOORONDERZOEK GRONDDEPOTS 
 
 
Onderzoekswerkzaamheden 
 
Op basis van de beschikbare gegevens over de aanleg van gronddepot D en onderzoeksgegevens 
van de grond die destijds in het depot zijn gestort, is een onderzoeksplan opgesteld.  
Gronddepot D is in verschillende vakken opgedeeld, te weten de D-vakken, de W-vakken en de 
B-vakken. (zie tekening 3). Depot E en F zijn eveneens in vakken verdeeld (E-vakken en F-
vakken).  
 
De verschillende vakken zijn als volgt onderzocht en bemonsterd: 

Depot D 

W-vakken (totaal 15 vakken):  
15 maal 3 boringen en 15 mengmonsters. 
per boring 1 monster (0,0-2,0 meter) 

B-vakken (totaal 5 vakken):  
5 maal 5 boringen en 5 mengmonsters. 
per 5 boringen 1 mengmonster (0,0-0,2 à 0,3 meter) 

D-vakken (totaal 57 vakken):  
57 maal 4 boringen en 57 mengmonsters 
per boring 2 monsters (0,0-2,0 en 2,0-3,0 à 4,0 meter) 

Depot E 

E-vakken (totaal 2 vakken) 
2 maal 10 boringen en 2 mengmonsters. 
per 10 boringen 1 mengmonster (0,0-1,0 à 2,0 meter) 
van de monsters is 1 mengmonster samengesteld en geanalyseerd 

Depot F 

F-vakken (totaal 15 vakken) 
12 maal 2 boringen en 12 mengmonsters. 

2 maal 4 boringen en 2 mengmonsters 
per boring 1 à 2 monsters (0,0-2,5 à 5,0 meter) 

 
 
De techniek van de monsterneming, monsterconservering, monstervoorbehandeling en de 
analyses van de grond zijn uitgevoerd conform de geldende Nederlandse Normen (NEN). Een 
aantal NEN-normen is in concept- of definitieve vorm uitgebracht. Indien een betreffende norm 
(nog) niet beschikbaar is, is gewerkt aan de hand van de Voorlopige Praktijkrichtlijn.  
 
De chemische analyses van de grondmengmonsters zijn uitgevoerd bij het milieu-laboratorium 
van Biochem te Zoetermeer; een laboratorium met een Sterlab-erkenning. Bij het laboratorium 
zijn grondmengmonsters samengesteld.  
De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op een NVN-bovengrondpakket. Het analysepakket 
op de mengmonsters uit de D-vakken is uitgebreid met een analyse op molybdeen. In een aantal 
gevallen zijn de fenolindex en een zeefkromme bepaald. 
 
 

Resultaten grondonderzoek 
 
Uit de resultaten van de grondanalyses blijkt dat de grond van de B- en de W-vakken niet 
verontreinigd is. Ter plaatse van de D-vakken van het D depot zijn overwegend licht tot matig 
verhoogde gehalten metalen en PAK gemeten. 
Ter plaatse van het E depot zijn licht verhoogde gehalten PAK aangetroffen. In de grond ter 
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plaatse van depot F zijn met uitzondering van vak F9 geen verhoogde gehalten gemeten. In vak 
F9 was sprake van een verhoogd gehalte minerale olie. De analysecertificaten zijn weergegeven 
in bijlage 1.1 t/m bijlage 1.5. Aan de hand van de toetsingstabellen in bijlage 1.6 is de 
bestemming van de grond bepaald. In de toetsingstabellen zijn de toetsingswaarden berekend 
voor verschillende organische stof- en lutumgehalten. 
 
 

Resultaten grondonderzoek per vak en bestemming  
 
 
In onderstaande tabellen wordt per depot en per bemonsteringsvak een beknopt overzicht 
gegeven van de verontreinigingsgraad en de bestemming c.q. toepassingsmogelijkheden van de 
grond. 
 
Tabel 1:  DEPOT D  

W-VAKKEN  BEOORDELING ANALYSE BESTEMMING 

W 1 t/m W 15 schoon toepassing in aanvulling 

 
Tabel 2:  DEPOT D  

B-VAKKEN  BEOORDELING ANALYSE BESTEMMING 

B 1 t/m W 5 schoon toepassing in aanvulling 
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Tabel 3:  DEPOT D  

D-VAKKEN  BEOORDELING ANALYSE BESTEMMING 

D 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

D 14 t/m 22  

categorie 1 hergebruik op Emmerschans 

Emmen 

D 2, 4, 6, 8, 10, 12 categorie 1 en <B-waarde hergebruik op ARCG  

Groningen 

D 23 en 28 

(gedeeltelijk) 

categorie 1 hergebruik op Emmenschans 

Emmen 

D 23 en 28 

(gedeeltelijk) 

<B-waarde hergebruik op ARCG 

Groningen 

D 25 

(gedeeltelijk) 

<B-waarde hergebruik op ARCG 

Groningen 

D 25 

(gedeeltelijk) 

> categorie 2 reiniging bij J.M.G 

Drachten 

D 26  categorie 1 en <B-waarden hergebruik op ARCG Gronin-

gen 

D 27 en 34 categorie 1 hergebruik op Emmerschans 

Emmen 

D 35 en 41 > categorie 2 reiniging bij J.M.G 

Drachten 

D 36 t/m 40 categorie 1 hergebruik op Emmerschans 

Emmen 

D 39, 40, 42, 43 en 44 

(gedeeltelijk) 

<B-waarde hergebruik op ARCG 

Groningen 

D 42 t/m 48 categorie 1 hergebruik op Emmerschans 
Emmen 

D 49 <B-waarde hergebruik op ARCG 
Groningen 

D 50 t/m 55  categorie 1 hergebruik op Emmerschans 
Emmen 

D 56 en 57 <B-waarde hergebruik op ARCG 
Groningen 

 

 

 

 

 
 

 

 
Tabel 4:  DEPOT E   

VAKKEN E BEOORDELING ANALYSE BESTEMMING 

E 1 t/m 2 categorie 1 hergebruik op Emmerschans 

Emmen 

 
 
Tabel 5:  DEPOT F  

VAKKEN F BEOORDELING ANALYSE BESTEMMING 

F 1 t/m 8 schoon vrij toepasbaar 

F 9 categorie 1 hergebruik op Emmerschans 

Emmen 
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F 10 t/m F 18 schoon vrij toepasbaar 
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ONTGRAVINGSWERKZAAMHEDEN 
 
 
In dit hoofdstuk worden voornamelijk de milieuhygiënische en de technische aspecten van de 
sanering besproken, welke direct verband houden met het doel van de sanering, namelijk het 
verwijderen van de verontreinigde grond.  
 
De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door DHV Noord Nederland BV, Sector Milieu 
DHV Argus. Hoofdaannemer was DHV Noord Nederland BV. Het grondwerk en transport is in 
onderaanneming uitgevoerd door Ballast Nedam Grond en Wegen BV. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd in de maand november van 1996. 
 
 

Veiligheidskundige maatregelen 
 
In overleg met Ballast Nedam is een saneringsdraaiboek opgesteld om de veiligheid en gezond-
heid van de betrokken werknemers bij het saneringsproject te waarborgen.  
 
Tijdens de ontgravingswerkzaamheden hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. Omdat de 
onderzoeksresultaten uitwezen dat met name sprake was van lichte verontreinigingen met niet 
vluchtige verbindingen, zijn er geen bijzondere lucht- en/of bodemmetingen verricht. Op het 
werk was een bodemsanerings-unit met wasgelegenheid aanwezig. 
 
De ontgraving is uitgevoerd met twee hydraulische rupskranen. Ten behoeve van de afvoer van 
de grond werden de transportmiddelen op het saneringsterrein op een ondergrond van schone 
rijplaten geladen. Deze rijplaten werden met grote regelmaat schoongehouden. Verder was 
gedurende het grondwerk continu een trekker met een veegborstel aanwezig om de 
transportroutes schoon te houden.  
De vrachtauto's waren uitgerust met een vloeistofdichte laadbak. De laadbak werd tijdens het 
transport afgedekt met een dekzeil of met hydraulische kleppen.   
Verder werden de transportroutes op het NAVO-terrein zodanig onderhouden door een shovel 
dat een vlotte afvoer van de grond kon plaatsvinden. 
 
 

Voorbereidingen  
 
Voordat tot de daadwerkelijke afvoer van de verontreinigde grond kon worden overgegaan, zijn 
de volgende voorbereidingen uitgevoerd: 
 
- voor aanvang van de werkzaamheden is het werkterrein ontsloten; aan de noordzijde 
is in de sloot een dam aangebracht met een duiker; rond het terrein is het hekwerk verwijderd; 
- nabij de dam, de ingang van het werkterrein, is de directiekeet en de bodemsane-
rings-unit geplaatst; 
- de bovenzijde van het depot en de wallen zijn gemaaid en geklepeld; 
- over de dam en langs de west- en zuidzijde van depot D is een platenbaan aange-
bracht; 
- de aan de west- en zuidzijde gelegen grondwal is gedeeltelijk afgegraven en ge-
transporteerd naar het terreingedeelte achter depot E; 
- de aan de zuidzijde gelegen wal is in zuidelijke richting omgezet om ruimte te 
creëren voor de ontgravingswerkzaamheden; 
- grond op het bovenfolie is ontgraven en opgeslagen aan de buitenzijde van het 
depot; 
- de toplaagfolie en ontluchtingskokers zijn verwijderd. 
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Ontgraven en afvoer verontreinigde grond 
 
Na de getroffen voorbereidingen zijn de saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Een deel van de 
saneringswerkzaamheden is parallel aan de feitelijke ontgraving verricht. De ontgravingen en 
afvoer van de grond bestond uit de volgende werkzaamheden: 
 
- afgraven en afvoeren van verontreinigde grond naar diverse bestemmingen (vakken 
D1 t/m D57, E1, E2 en F9); het ontgraven geschiedde vaksgewijs; de vakken werden met 
piketten en jalons uitgezet; 
- tijdens de ontgraving van de D-vakken zijn zintuiglijke waarnemingen verricht; de 
grond had een relatief hoog percentage organische stof (tot 20 %), verder zijn er in een beperkt 
aantal vakken puindelen aangetroffen; in het merendeel van de vakken bevond zich een 
beperkte hoeveelheid huisvuil e plastic folie; in bepaalde delen van het depot kwam na het 
opengraven een rottingsgeur vrij; 
- ter plaatse van depot E zijn uitgezonderd verspreid voorkomend puin geen bijzon-
dere waarnemingen gedaan. 
- ter plaatse van depot F zijn geen bijzondere waarnemingen gedaan. 
- na ontgraving van de D-vakken is het folie, nadat het was gereinigd, uit de depot-
bodem verwijderd en afgevoerd naar stortplaats de Stainkoeln in Groningen;  
 
De niet verontreinigde grond uit de B-vakken en de W-vakken is tijdelijk buiten het depot 
geplaatst en na sanering toegepast in de aanvulling ter plaatse van depot D. Van de afvoer van 
de D-vakken), depot E en vak F9 is een aparte transportregistratie bijgehouden. Een overzicht 
van de afgevoerde hoeveelheden per depot zijn weergegeven in bijlage 4.1 t/m 4.3. 
 
Afhankelijk van de aard van de verontreiniging en de acceptatiecriteria van de verschillende 
ontvangers/verwerkers is de grond afgevoerd naar de bestemmingen zoals aangegeven in de 
tabellen van paragraaf 3.3. 
De afgevoerde grond naar de voormalige stortplaats Emmerschans te Emmen en naar de 
A.R.C.G. te Groningen is toegepast als afdekgrond. De afgevoerde grond naar J.M.G. te Drac-
hten is extractief gereinigd. 
 
Als acceptatiecriteria voor Emmerschans geldt voor metalen de tussengrenswaarde (Cat. 1) en 
een ongecorrigeerd maximum gehalte aan minerale olie en PAK van 500 respectievelijk 20 
mg/kg ds. 
Door de A.R.C.G. wordt de oude B-waarde als acceptatiegrens gehanteerd. Voor J.M.G. is het 
reinigbaarheidscriterium maatgevend voor de acceptatie 
 
 

Bemalingswater 
 
Tijdens de ontgraving van depot D is een hoeveelheid water vrijgekomen bestaande uit 
regenwater, opkomend grondwater en water afkomstig uit het depot zelf. Van het water 
afkomstig uit het depot is een watermonster genomen en geanalyseerd op een NVN pakket. Uit 
de analyseresultaten blijkt dat het water nauwelijks verontreinigd is (zie bijlage 2.1). De 
resultaten zijn besproken met het zuiveringsbeheer van de provincie Groningen. Deze heeft 
middels een brief ontheffing verleend het water op oppervlakte water te lozen. Van het 
grondwater en neerslagwater mag aangenomen worden dat dit water niet verontreinigd is. De 
toestemmingsbrief van het Z.P.G. is opgenomen in bijlage 2.3. 
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Overzicht vrijgekomen afvalstoffen 
 
Tijdens de sanering zijn diverse hoeveelheden afvalstoffen vrijgekomen. Al deze stoffen zijn 
volgens verschillende routes afgevoerd en verwerkt. Resumerend wordt in onderstaande tabel 
een beknopt overzicht gegeven van de vrijgekomen afvalstoffen, de hoeveelheden en de 
uiteindelijke bestemming hiervan. 
 
 
Tabel 6 
Overzicht vrijgekomen afvalstoffen 

 
 
Vrijgekomen afvalstof   Hoeveelheid  Bestemming 
 

 
 
- Licht verontreinigde grond  depot D  3.190,360 ton  ARCG-Groningen 
 

- Sterk verontreinigde gronddepot D  653,880 ton  JMG-Drachten 
 
- Licht verontreinigde gronddepot D  13.329,015 ton  Emmerschans-Emmen 
 

- Licht verontreinigde gronddepot E  384,574 ton  Emmerschans-Emmen 
 
- Licht verontreinigde gronddepot F  673,296 ton  Emmerschans-Emmen 
 

- Puin gesorteerd   depot D  22,240 ton  Jager-Midwolde 
  
- Folie van grond depot D    34,74 ton Stainkoel'n 

 
- Bemalingswater     ca. 5.00 m

3
  oppervlakte water 
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CONTROLE BEMONSTERING 
 
 
Nadat de verontreinigde grond uit depot D is verwijderd is de grond beneden het onderfolie 
bemonsterd. 
Het depot is ten behoeve van de monstername in drie gelijke vakken verdeeld (A, B en C). In 
elk vak zijn 8 à 10 boringen van 0,5 m minus onderkant folie verricht (zie tekening 4). Per vak 
is een grondmengmonster samengesteld. De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op een NVN 
pakket. De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 3.1. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in geen van de onderzochte grondmengmonsters een 
verontreiniging is aangetoond. Hieruit blijkt dat de afdichting van de onderfolie goed heeft 
gewerkt. 
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HERSTELWERKZAAMHEDEN 
 
 
Nadat alle grond uit de D-vakken, depot E en vak F9 is afgevoerd, het folie van depot D is 
verwijderd en de platenbaan is opgenomen, zijn de volgende afrondende werkzaamheden uitge-
voerd: 
- ter plaatse van depot E is een nieuw depot ingericht met schone grond uit de 
grondwallen van depot D (W-vakken); 
- ter plaatse van depot D is de inkassing in het maaiveld aangevuld, eveneens met 
schone grond uit de grondwallen (W-vakken) en de bovenlaag (B-vakken) en een deel van depot 
F; dit werk is met twee rupskranen uitgevoerd; 
- het terrein is na aanvulling uitgevlakt en ingezaaid met graszaad; 
- het depot F waarvan vak F9 is afgevoerd, is na voltooiing van het werk afgewerkt; 
uit dit depot is circa 600 m

3
 grond voor de aanvulling ter plaatse van depot D gebruikt. 
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CONCLUSIES 
 
 
Ten aanzien van de verrichte werkzaamheden inzake het opruimen van depots op het NAVO-
terrein te Ter Apel en de resultaten van de onderzoeken, kan het volgende worden opgemerkt: 
 
- op basis van depotbemonsteringen en onderzoek van de grond is per vak de 
bestemming van de grond bepaald; alle verontreinigde grond is afgevoerd naar erkende verwer-
kens; 
-  de werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de gestelde termijn; 
-  tijdens de werkzaamheden zijn er geen calamiteiten opgetreden en is er geen 
(geur)overlast naar de omgeving opgetreden; 
- uit de analyseresultaten van de grondmengmonsters uit de ondergrond blijkt dat de 
bodem onder de folie schoon is; de afdichting van de onderfolie heeft derhalve goed gewerkt; 
- op basis van de besproken gegevens wordt geconcludeerd dat de sanering naar 
behoren is uitgevoerd; het verwijderen van het gronddepot heeft ertoe geleid, dat de kwaliteit 
van de bodem is hersteld tot multifunctionaliteit.
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ANALYSECERTIFICATEN depot D; W-VAKKEN 
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ANALYSECERTIFICATEN depot D; B-VAKKEN 
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BIJLAGE 1.3 

 

 
ANALYSECERTIFICATEN depot D; D-VAKKEN 
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ANALYSECERTIFICATEN depot E 
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ANALYSECERTIFICATEN depot F 
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INLEIDING 
 

 

In opdracht van het Ministerie van Defensie, DGWT Noord-Oost Nederland, heeft DHV Noord 

Nederland BV, Sector Milieu DHV Argus, een nader onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van 

de grond en het grondwater ter plaatse van het noordelijk terreindeel van het 

magazijnencomplex zuid-oost Groningen te Ter Apel in de gemeente Vlagtwedde (bijlage 1 en 

2).  

Aanleiding voor dit nader onderzoek vormen de resultaten van het verkennend onderzoek op dit 

terreindeel dat in mei 1996 is gerapporteerd (Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het 

noordelijk terreingedeelte van het magazijnencomplex te Ter Apel, DHV Noord Nederland, mei 

1996, dossiernummer K0468.01.001) en de resultaten van het aanvullend grondwateronderzoek 

dat aansluitend op het verkennend onderzoek is uitgevoerd (briefrapportage DHV R-

K0468.3CH). 

 

In het verkennend onderzoek zijn aanbevelingen tot aanvullend onderzoek opgenomen naar 

aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten. In aanvulling op het verkennend onderzoek 

is een aantal peilbuizen herbemonsterd. Deze herbemonstering is uitgevoerd om na te gaan of de 

destijds geconstateerde verontreinigingen "piek-concentraties" zijn of dat het een structurele 

verontreiniging betreft. Naar aanleiding van de resultaten van de herbemonsteringsronde blijken 

enkele in de rapportage van het verkennend onderzoek gedane aanbevelingen niet meer 

noodzakelijk. 

 

Het onderhavige nader bodemonderzoek is opgezet volgens de richtlijnen van het protocol nader 

onderzoek (VROM, 1993). Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek zijn er 

zeven verschillende deellocaties te onderscheiden.    

 

Het doel van het nader bodemonderzoek is drieledig, te weten: 

a. het verkrijgen van inzicht in de ligging van de verontreinigingscontouren in horizontale 

en verticale richting (zoveel mogelijk op het niveau van de streefwaarde); 

b. het per kern van verontreiniging vaststellen of sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging; 

c. verkrijgen van inzicht in de risico's van de verontreinigingssituatie (op basis van de 

urgentiesystematiek-eenvoudige toetsing). 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de werkzaamheden die zijn verricht om de veront-

reiniging per deellocatie uit te karteren en de ernst en risico's van deze verontreinigingen te 

bepalen. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 
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VOORGAAND ONDERZOEK 
 

 

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven is op de locatie een verkennend onderzoek uitgevoerd. 

De onderzoekslocatie is tot 1984 agrarisch in gebruik geweest. In de periode van 1984 tot 1995 

is het terrein door de NAVO in gebruik geweest als magazijnencomplex. Op het 

magazijnencomplex zijn in de periode van 1983 tot 1991 verschillende bodemonderzoeken 

uitgevoerd. 

Deze bodemonderzoeken hebben verschillende bodemverontreinigingen aangetoond die 

veroorzaakt zijn door het dempen van sloten (midden zestiger jaren), veroorzaakt zijn door 

NAVO-activiteiten of een onduidelijke oorzaak hebben. Voor een overzicht van de resultaten 

van deze onderzoeken wordt verwezen naar het rapport "Haalbaarheidsstudie/Risico evaluatie 

terreingebruik MC Z.O. Groningen te Ter Apel", DHV Noord Nederland BV, projectnummer 

K0110.01.001, 19 mei 1995. 

   

Het verkennend onderzoek heeft op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens een aantal 

onverdachte terreindelen onderscheiden die vervolgens onderzocht zijn conform de NVN 5740. 

De verdachte terreindelen zijn onderzocht conform het nulsituatie/BSB onderzoeksprotocol.  

 

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek is aanbevolen om ter plaatse van 

verschillende deellocaties nader onderzoek te verrichten. 

 

Vervolgens is middels een herbemonstering van een aantal peilbuizen uit het verkennend 

onderzoek gecontroleerd of de destijds geconstateerde verontreinigingen "piek-concentraties" 

zijn of dat het structurele verontreinigingen betreffen. De herbemonstering leidde ertoe dat de 

deellocaties omgeving peilbuis 1.310, 1.358, 1.508, 5.215, 5.223 en 5.287 buiten het nader 

onderzoekstraject zijn geplaatst.  

 

Dit betekent dat de verontreinigingen ter plaatse van onderstaande deellocaties middels een 

nader onderzoek nader in beeld zijn gebracht:    

 

1. Afperkend onderzoek naar de verontreiniging met ammonium en nitraat in de grond en 

het grondwater ter plaatse van boring 2.087; 

2. Afperkend onderzoek naar de verontreiniging met zink in de grond ter plaatse van boring 

2.089; 

3. Het traceren van de verontreinigende componenten van de EOX-verontreiniging ter 

plaatse van boring 2.050 en wijk D; 

4. Afperkend onderzoek naar de verontreiniging met minerale olie in de grond rondom 

gebouw X; 

5. Afperkend onderzoek naar de verontreiniging met minerale olie in de puinlaag ter plaatse 

van de hardstand; 

6. Een herbemonstering van peilbuis 3.045 en een analyse van het grondwatermonster op 

zink en arseen; 

7a. Afperkend onderzoek naar de grondwaterverontreiniging met koper ter plaatse van 

peilbuis 1.411; 

7b. Afperkend onderzoek naar de grondwaterverontreiniging met zink ter plaatse van peilbuis 

5.207; 

7c. Afperkend onderzoek naar de grondwaterverontreiniging met chroom ter plaatse van 

peilbuis 5.217; 

7d. Afperkend onderzoek naar de grondwaterverontreiniging met nikkel en arseen ter plaatse 

van peilbuis 5.285; 

7e. Afperkend onderzoek naar de grondwaterverontreiniging met arseen ter plaatse van 

peilbuis 6.100.     
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De nummering van deze deellocaties is op de situatietekening (bijlage 2) terug te vinden.
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UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
 

 

Algemeen 
 

De monstername van de grond, de plaatsing van de peilbuizen en de grondwatermonstername 

zijn uitgevoerd conform de NEN 5742 t/m 5746 en de NEN 5766. 

 

Van alle uitgevoerde boringen zijn profielbeschrijvingen gemaakt. Deze profielen zijn uitgete-

kend volgens de NEN 5119 waarin tevens in het profiel is aangegeven op welke dieptetrajecten 

peilfilters zijn geplaatst. De locaties van de uitgevoerde boringen staan weergegeven op 

tekening (bijlage 2).  Op deze tekening zijn tevens de boorlocaties uit de voorgaande onderzoe-

ken weergegeven. De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage 3. 

 

Wanneer de boring is afgewerkt met een peilbuis is in het boorgat een PE peilbuis geplaatst met 

een diameter van 1". De peilbuizen zijn afgewerkt met een straatpot.  

Van alle grondwatermonsters zijn in het veld de zuurgraad (pH) en het electrisch geleidingsver-

mogen (EGV) bepaald. In de peilbuizen is de grondwaterstand opgenomen ten opzichte van de 

bovenzijde van de peilbuis.  

 

Veldwerkzaamheden 
 

Het veldwerk is in verschillende fasen uitgevoerd. Wanneer een verontreiniging na een fase nog 

niet geheel was uitgekarteerd is een vervolgfase uitgevoerd. In totaal zijn maximaal drie fasen 

veldwerk verricht. In tabel 3.1 is aangegeven hoeveel fasen veldwerk per deellocatie is 

uitgevoerd. 
 
Tabel 3.1 Overzicht fasering veldwerk  

deellocatie fase 1 fase 2 fase 3 

1.  omgeving 2.087 x   

2.  omgeving 2.089 x   

3.  omgeving 2.050 en wijk D  x   

4.  omgeving 5.223 gebouw X x   

5.  omgeving 3.041 hardstand x   

6.  omgeving 3.045 hardstand x x x 

7a. omgeving 1.411  x   

7b. omgeving 5.207 x   

7c. omgeving 5.217  x x x 

7d. omgeving 5.285 x x  

7e. omgeving 6.100 x x x 

 
Hieronder wordt per fase beschreven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.  
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Fase 1 

 

1. Omgeving peilbuis 2.087; wijk A 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv ( A, C, G, I); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (A, C, G, I); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks); 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 3,5 m-mv (boringen B, D, E, F, H); 

- bemonsteren grond dieptetraject 2,5-3,0 m-mv (A, B, C, D, F, G, H, I); 

  

2. Omgeving peilbuis 2.089; wijk A 

- verrichten van 9 boringen tot een diepte van 3,0 m-mv (boringen A t/m I); 

- bemonsteren grond dieptetraject 1,0-1,5 m-mv (A t/m D, F, G, H, I); 

- bemonsteren grond dieptetraject 1,5-2,0 m-mv (E); 

 

3. Omgeving boring 2.050 en wijk D 

- verrichtten van 3 boringen tot een diepte van 3,0 m-mv (boringen 2.050 A, 2.055 A en 

2.056 A); 

- bemonsteren grond dieptetraject 1,5-2,0 m-mv (2.050 A); 

- bemonsteren grond dieptetraject 0,5-1,5 m-mv (2.055 A en 2.056 A). 

 

4. Omgeving boring 5.223; gebouw X 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (boringen A, C, G en I); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (A, C, G, I); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks); 

- verrichten van 5 boringen tot 3,0 m-mv (B, D, E, F, H); 

- bemonsteren grond dieptetraject 1,5-2,0 m-mv (B, C, D, H, I); 

- bemonsteren grond dieptetraject 2,0-2,5 m-mv (E, F, G); 

- bemonsteren grond dieptetraject 2,5-3,0 m-mv (A, E). 

 

5. Omgeving boring 3.041; hardstand (parkeerplaats militaire voertuigen) 

- verrichten van 9 boringen tot een diepte van 0,8 m-mv (A t/m I); 

- bemonsteren grond dieptetraject 0,0-0,20 m-mv (C t/m F); 

- bemonsteren grond dieptetraject 0,0-0,25 m-mv (B); 

- bemonsteren grond dieptetraject 0,1-0,25 m-mv (A, G, H); 

- bemonsteren grond dieptetraject 0,2-0,70 m-mv (I). 

 

6. Omgeving boring 3.045; hardstand (parkeerplaats militaire voertuigen)  

- herbemonsteren bestaande peilbuis 3.045; 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (3.045A t/m D);  

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen; 

 

7a. Omgeving boring 1.411; gebouw A6 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (A t/m D); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (A t/m D); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks); 
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7b. Omgeving boring 5.207; gebouw B 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (A t/m D); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (A t/m D); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks); 

 

7c. Omgeving boring 5.217; gebouw C 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (A t/m D); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (A t/m D); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks); 

 

7d. Omgeving boring 5.285; gebouw M noord 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (A t/m D); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (A t/m D); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks); 

 

7e. Omgeving boring 6.100; gronddepot 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (A t/m D); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (A t/m D); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks); 

 

Fase 2 
 

6. Omgeving boring 3.045; hardstand (parkeerplaats militaire voertuigen)  

- verrichten van 5 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (E t/m I); 

- plaatsen van 5 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (E t/m I); 

- verrichten van 1 boring tot een diepte van 6,0 m-mv (J); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (6 stuks); 

 

 

7c. Omgeving boring 5.217; gebouw C 

- verrichten van 7 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (E t/m K); 

- plaatsen van 7 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (E t/m K); 

- verrichten van 1 boring tot een diepte van 6,0 m-mv (M); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (8 stuks); 

- bemonsteren grondwater bestaande peilbuis 5.285 C ten behoeve van uitkartering vlek 

5.217 

 

7d. Omgeving boring 5.285; gebouw M noord 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (E t/m H); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (E t/m H); 

- verrichten van 1 boring tot een diepte van 6,0 m-mv (I); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (5 stuks); 

- bemonsteren bestaande peilbuis 5.287 t.b.v. analyse nikkel. 
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7e. Omgeving boring 6.100; gronddepot 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (F t/m I); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (F t/m I); 

- verrichten van 1 boring tot een diepte van 6,0 m-mv (E); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (5 stuks); 

 

Fase 3 
 

6. Omgeving boring 3.045; hardstand (parkeerplaats militaire voertuigen)  

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (K t/m N); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (K t/m N); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks); 

 

7c. Omgeving boring 5.217; gebouw C 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (O, P, R, S); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (O, P, R, S); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks). 

 

7e. Omgeving boring 6.100; gronddepot 

- verrichten van 4 boringen tot een diepte van 4,0 m-mv (J t/m M); 

- plaatsen van 4 peilbuizen, filterstelling 3,0-4,0 m-mv (J t/m M); 

- bemonsteren grondwater nieuw geplaatste peilbuizen (4 stuks). 

 

Laboratoriumwerkzaamheden 
 

In de tabellen 3.2 en 3.3 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde analyses tijdens de 

verschillende fasen van uitvoering.   
 

Tabel 3.2  grond 

deellocatie fase 1 fase 2 fase 3 

1. omgeving 2.087 8x ammonium    

2. omgeving 2.089 9x zink   

3. omgeving 2.050 en wijk D  2x EOX   

4. omgeving 5.223 gebouw X 10x minerale olie   

5. omgeving 3.041 hardstand 9x minerale olie    
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Tabel 3.3  grondwater 

deellocatie fase 1 fase 2 fase 3 

1.  omgeving 2.087 4x ammonium 

4x nitraat  

  

4.  omgeving 5.223 gebouw X 4x minerale olie 

4x BTEX 

  

6.  omgeving 3.045 hardstand 1x zink 

5x arseen 

6x arseen 4x arseen 

7a. omgeving 1.411  4x koper   

7b. omgeving 5.207 4x zink   

7c. omgeving 5.217  4x chroom 9x chroom 4x chroom 
2x nikkel 

7d. omgeving 5.285 4x nikkel 

4x arseen 

6x nikkel  

7e. omgeving 6.100 4x arseen 5x arseen 4x arseen 

 

De chemische analyses van het grondwater zijn uitgevoerd bij het milieulaboratorium Pro 

Analyse te Barneveld. Dit laboratorium heeft een Sterlab-erkenning. 
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ONDERZOEKSRESULTATEN EN INTERPRETATIE 
 

 

Bodemopbouw en grondwaterstroming 
 

Het maaiveldniveau van de onderzoekslocatie ligt op ongeveer NAP + 10 meter in het 

voormalig veenkoloniaal gebied, gelegen in het Hunzedal. De westzijde van dit gebied grenst 

aan de hoger gelegen Hondsrug. 

Het hoogveen is grotendeels ontgonnen waarbij voor de ontwatering en vervoer verschillende 

kanalen en sloten zijn gegraven. 

In het Hunzedal komt tot circa 20 m-mv fijne zanden voor (Formatie van Twente). Daaronder 

bevindt zich de eerste scheidende kleilaag met een dikte van circa 10 m (Eemklei). Vanaf circa 

30 m-mv komen weer fijne zandafzettingen voor die behoren tot de Eemformatie en de 

Formaties van Drenthe en Peelo. Vanaf circa 50 m-mv bevinden zich grove zandafzettingen. 

Een beschrijving van de diepere eenheden is voor dit onderzoek niet van belang.  

 

Uit de boorbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot circa 6,0 m-mv is hoofdzakelijk opgebouwd 

uit zwak siltig zeer fijn zand. Tot circa 1,5 m-mv is het zand lokaal zwak tot matig humeus. Op 

enkele plaatsen wordt op een diepte van circa 1,0 m-mv een laagje mineraalarm of sterk zandig 

veen aangetroffen. 

 

Het grondwaterpeil op de locatie bevindt zich ongeveer op 1,5 m-mv. Het diepe grondwater 

stroomt in noordelijke richting af. De stromingsrichting van het freatische grondwater wordt in 

belangrijke mate beïnvloed door de lokaal aanwezige sloten. 

 

Uit de literatuurgegevens blijkt dat op het terrein zowel sprake kan zijn van lichte kwel dan wel 

van een geringe inzijging. 

 

Op circa 3,5 kilometer ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich een industriële 

grondwaterwinning (1,7 miljoen m
3
 in 1994). Mogelijk bevindt de onderzoekslocatie zich 

binnen het intrekgebied van deze waterwinning.  

 

In tabel 4.1. zijn de zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk geno-

teerd. In de tabel is het voorkomen van puin en slakken niet opgenomen. Deze zijn in de 

profielbeschrijvingen van de boringen opgenomen (bijlage 3). 

 
Tabel 4.1  zintuiglijke waarnemingen; dieptetrajecten in m-mv 

boring oliegeur 

5.223A 2,5 - 3,0 

5.223E 1,0 - 3,0 

5.223F 1,0 - 3,0 

5.223G 1,0 - 3,0 
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Analyseresultaten en toetsing 
 

Medio mei 1994 zijn de streef- en interventiewaarden (Circulaire Interventiewaarden, 9 mei 

1994) van kracht geworden. De streef- en interventiewaarden (S- en I-waarden) vervangen de in 

het verleden gehanteerde A- en C-waarden. Daarnaast is de B-waarde vervangen door 

½(streefwaarde+interventiewaarde). Deze waarde wordt in deze rapportage tussenwaarde 

genoemd. Het niveau van de S- en I-waarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk van de 

aangetroffen grondsoort en wordt berekend op basis van het lutum- en/of het organische 

stofgehalte van de bodem. Voor andere stoffen gelden als streefwaarden de respectievelijke 

detectielimieten van de gangbare analysemethoden. Voor een overzicht van de streef- en 

interventiewaarden wordt verwezen naar de toetsingstabel opgenomen als bijlage 4. 

 

Voor grondwater komen de S-waarden vrijwel overeen met de voormalige A-waarden. De T- en 

I-waarden liggen over het algemeen ten aanzien van vluchtige aromaten en gechloreerde 

koolwaterstoffen aanzienlijk hoger en ten aanzien van metalen lager dan de voormalige B- en C-

waarden. De S- en I- waarden voor minerale olie zijn (nagenoeg) gelijk aan de voormalige A- en 

C-waarden. 

 

De indicatieve richtwaarden van het toetsingskader hebben de volgende betekenis: 

 

Streefwaarde (S) - toetsingswaarde duurzame bodemkwaliteit  

De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit 

(multifunctionele bodem). In het geval van bodemsanering geven de streefwaarden het niveau 

aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier of 

plant heeft, volledig te herstellen. 

Bij overschrijding van de streefwaarde is sprake van bodemverontreiniging. 

 

Tussenwaarde (T) - Toetsingswaarde voor nader bodemonderzoek 

De T-waarde geeft het niveau aan waarboven dient te worden overgegaan tot het instellen van 

een nader onderzoek. Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er bestaat een vermoeden van ernstige 

bodemverontreiniging indien sprake is van een ruime overschrijding van de streefwaarde. Om 

vast te stellen of sprake is van een ruime overschrijding wordt de T-waarde gehanteerd. De 

tussenwaarde is de som van de streefwaarde en de interventiewaarde gedeeld door twee 

[(S+I)/2]. 

 

Interventiewaarde (I) - toetsingswaarde vaststellen saneringsnoodzaak  

De interventiewaarde geeft een (verontreinigings)niveau van de bodem aan waarboven de 

functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen 

te worden verminderd. Er is sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging en 

daarmee van een saneringsnoodzaak indien het gemiddelde gehalte in een bodemvolume van 25 

m
3
 (grond) of 100 m

3
 (grondwater) de interventiewaarde overschrijdt. Indien sprake is van 

saneringsnoodzaak wordt vervolgens de saneringsurgentie bepaald op basis van de beoordeling 

van de actuele blootstellingsrisico's voor mens, plant of dier en de verspreidingsrisico's van de 

verontreinigende stof(fen). 

 

De interventiewaarden zijn gebaseerd op risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onder-

zoek RIVM).  

Voor grond zijn de toetsingswaarden afhankelijk van het organisch stof- en lutumgehalte. Niet 

elk geanalyseerd grondmonsters is tevens geanalyseerd op organische stof en lutum. Wel zijn 

van de bodemlagen organische stof- en lutumgehalten ingeschat tijdens het veldwerk. Deze 

inschatte gehalten zijn geijkt aan de geanalyseerde monsters.  

Omdat de gehalten in de grond niet sterk uiteenlopen is voor de toetsing gebruik gemaakt van 

één gemiddeld organisch stof en lutumgehalte. Voor de toetsing is uitgegaan van een organisch 
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stofgehalte van 3% en een lutumgehalte van 2%. Deze percentages zijn ook aangehouden voor 

de toetsing van de puin- en slakkenlaag. 

 

De toetsingstabellen van grond en grondwater voor de verschillende deelgebieden zijn opgeno-

men als bijlage 5. In de toetsingstabellen voor het grondwater tevens de analyseresultaten van 

de kernpeilbuizen uit het verkennend onderzoek bijgevoegd.  

 

Beschrijving verontreinigingssituatie 
 

Bij de hiernavolgende beschrijving van de verontreinigingssituatie zijn de beschikbare analyse-

resultaten beoordeeld op basis van de nieuwe toetsingswaarden. Bij de beschrijving van de 

verontreinigingssituatie wordt de volgende terminologie gehanteerd: 

- licht verontreinigd : concentratie/gehalte hoger dan de streefwaarde, maar lager dan de 

tussenwaarde; 

- matig verontreinigd : concentratie/gehalte gelijk aan of hoger dan de tussenwaarde, maar 

lager dan de interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd : concentratie/gehalte gelijk aan of hoger dan de interventiewaarde. 

 

1. Omgeving 2.087   
Ter plaatse van boring 2.087 is tijdens de uitvoering van het verkennend onderzoek een 

"mestgeur" waargenomen.  

Binnen deze deellocatie zijn grondmonsters van de ondergrond geanalyseerd op ammonium. 

Van deze stof is voor de grond geen toetsingswaarde beschikbaar. Toetsing van de grond is dus 

niet mogelijk. 

Er zijn wel streefwaarden beschikbaar voor ammonium en nitraat van grondwater. Deze 

streefwaarde voor ammonium is afhankelijk van het bodemtype. Is sprake van een veen- of 

kleiige bodem is de streefwaarde 10,0 mg N/l; voor een zandbodem is de streefwaarde 2,0 mg 

N/l. In dit geval is sprake van een zandbodem waarbij humeuze en venige laagjes zijn 

ingesloten. Daarom wordt voor de toetsing van het grondwater hier een streefwaarde van 10 mg 

N/l gehanteerd.  

De streefwaarde voor nitraat is 5,6 mg N/l en onafhankelijk van het bodemtype. 

 

In het grondwater is ten tijde van het verkennend onderzoek ter plaatse van 2.087 een sterk 

verhoogde nitraatconcentratie aangetoond. Deze verontreiniging is in horizontale zin middels de 

plaatsing van 4 peilbuizen rond de kern gekarteerd tot op streefwaardeniveau. De verticale 

begrenzing is nog niet vastgesteld. 

Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een verontreini-

ging. 

 

2. Omgeving boring 2.089 (wijk A) 
In het verkennend onderzoek is een sterk verhoogd zinkgehalte in de grond aangetoond (1,1-1,5 

m-mv). In het grondwater is zink niet aangetoond. 

Ten behoeve van de horizontale uitkartering van de zinkverontreiniging in de grond zijn rondom 

boring 2.089 rastermatig 8 boringen tot 3,0 m-mv verricht. Van deze boringen zijn van het diep-

tetraject van 1,0 -1,5 m-mv grondmonsters genomen. In geen van deze monsters is een 

verhoogd zinkgehalte aangetroffen zodat deze zinkverontreiniging op dat diepteniveau in 

horizontale zin is gekarteerd tot op de streefwaarde. 

Ter plaatse van boring 2.089 is een grondmonster genomen van de bodemlaag onder de 

verontreinigde laag (1,5-2,0 m-mv). In dit monster 2.089E is nog een lichte zinkverontreiniging 

aangetoond. De streefwaardecontour in verticale zin is dus niet geheel bepaald. 

 

3. Omgeving boring 2.050 en wijk D        
In het verkennend onderzoek is een licht verhoogd gehalte extraheerbare organische halogenen 

(EOX) in de grond aangetoond. Het betreft de locatie 2.050 (1,5 - 1,7 m-mv) en in een 
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mengmonster van de boorlocaties 2.055 en 2.056 (1,3 - 1,8 m-mv). 

Ter verificatie is naast boring 2.050 een nieuwe boring verricht (boring 2.050A). In de 

bodemlaag van 1,5 - 2,0 m-mv is geen verhoogd gehalte EOX aangetoond. 

 

4. Omgeving boring 5.223; gebouw X 
In het verkennend onderzoek is analytisch een matige olieverontreiniging aangetoond in de 

bodemlaag van 1,5-2,5 m-mv (boring 5.223).  

Ten behoeve van de horizontale uitkartering van deze olieverontreiniging zijn rondom deze 

boring rastermatig 8 boringen tot 3,0 m-mv verricht. Per boring is één grondmonster geanaly-

seerd op minerale olie. In geen van deze monsters is een verhoogd oliegehalte aangetoond. 

Hiermee is de grondverontreiniging in horizontale zin afgeperkt. 

Ten behoeve van de verticale uitkartering van de grond is naast boring 5.223 een boring tot 3,0 

m-mv verricht (5.223E). In twee grondmonsters van de bodemlaag tussen de 2,0-3,0 m-mv is 

analytisch geen olieverontreiniging aangetoond. Daarmee is eveneens de verticale kartering van 

de olieverontreiniging in de grond gerealiseerd.  

 

In het verkennend onderzoek is in het grondwater analytisch een matige naftaleenverontreini-

ging in het grondwater aangetoond (boring 5.223). Het grondwater bevat tevens licht verhoogde 

concentraties ethylbenzeen, xylenen en minerale olie. Na herbemonstering bleek de 

naftaleenconcentratie beneden de tussenwaarde te liggen, terwijl de overige componenten op 

hetzelfde concentratieniveau lagen. Ten behoeve van de uitkartering in horizontale zin zijn vier 

peilbuizen om de kern geplaatst. In geen van de peilbuizen is analytisch een verhoogde 

concentratie minerale olie aangetroffen.  

In peilbuis 5.223A is nog een licht verhoogde concentratie tolueen aangetroffen. 

 

Daarmee is de uitkartering van de grondwaterverontreiniging in horizontale zin voor minerale 

olie geheel en voor vluchtige aromaten nagenoeg geheel tot op de streefwaarde afgeperkt.  

 

5. Omgeving boring 3.041; hardstand 
In het verkennend onderzoek is analytisch een sterke olieverontreiniging aangetoond in de 

puinlaag (0,0-0,35 m-mv (boring 3.041). 

Ten behoeve van de horizontale uitkartering van deze olieverontreiniging zijn rondom deze 

boring rastermatig 8 boringen tot de onderkant van de puinlaag verricht. Per boring is een 

monster van de puinlaag geselecteerd ten behoeve van een analyse op minerale olie. Ter plaatse 

van de boringen B t/m F is nog een lichte olieverontreiniging aangetroffen in de puinlaag.  

Ter plaatse van boring 3.041 is de bodemlaag onder de puinlaag eveneens bemonsterd en 

geanalyseerd op olie ten behoeve van de verticale kartering. Daar is geen verhoogd oliegehalte 

aangetroffen. Daarmee is de kartering in verticale zin gerealiseerd. 

 

6. Omgeving boring 3.045; hardstand 
Tijdens het verkennend onderzoek is hier een matige arseen- en zinkverontreiniging in het 

grondwater aangetoond (peilbuis 3.045). Na herbemonstering van deze peilbuis is geen zink 

meer aangetoond. De grond is ter plaatse van boring 3.045 niet onderzocht. 

In het nader onderzoek is de horizontale omvang van deze arseenverontreiniging nader bepaald. 

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3.045C en 3.045E is matig verontreinigd met arseen. In 

de peilbuizen 3.045D, 3.045I, 3.045L en 3.045M is nog een lichte overschrijding van de 

streefwaarde aangetoond. In de overige peilbuizen is geen arseenverontreiniging meer aange-

troffen. 

Hiermee is de horizontale kartering van de ondiepe grondwaterverontreiniging met arseen tot op 

de streefwaarde nagenoeg gerealiseerd. 

Ten behoeve van de verticale uitkartering is een peilbuis met een filter van 5,0-6,0 m-mv 

geplaatst. In het diepe grondwater (3.045J) is geen verontreiniging met arseen aangetoond. 

Daarmee is de verontreiniging in verticale zin afgeperkt. 
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7a. Omgeving boring 1.411 
Tijdens het verkennend onderzoek is hier een matige koperverontreiniging in het grondwater 

aangetoond (peilbuis 1.411). In een grondmengmonster van de bovengrond ter plaatse van 

boring 1.411 is geen verhoogd kopergehalte aangetroffen. 

In het nader onderzoek is de horizontale omvang van de koperverontreiniging nader bepaald. 

Hiertoe zijn vier peilbuizen in een raster om peilbuis 1.411 geplaatst. In het grondwater ter 

plaatse van peilbuis 1.411B is nog een matige koperverontreiniging aangetoond. In de overige 3 

peilbuizen is geen koperverontreiniging aangetoond. Daarmee is de verontreiniging in oostelijke 

richting niet afgeperkt. 

 

7b. Omgeving boring 5.207  
Tijdens het verkennend onderzoek is hier een matige zinkverontreiniging in het grondwater 

aangetoond (peilbuis 5.207). De grond is ter plaatse van boring 5.207 niet onderzocht. 

In het nader onderzoek is de horizontale omvang van de grondwaterverontreiniging met zink 

nader onderzocht. Hiertoe zijn vier peilbuizen in een raster om peilbuis 5.207 geplaatst. In geen 

van deze bijgeplaatste peilbuizen is een verhoogde zinkconcentratie aangetoond. Daarmee is de 

kartering in horizontale zin tot op de streefwaarde gerealiseerd. 

 

7c. Omgeving boring 5.217 
Tijdens het verkennend onderzoek is hier een sterke verhoogde chroomconcentratie in het 

grondwater aangetoond (peilbuis 5.217). De grond is ter plaatse van boring 5.217 niet onder-

zocht op chroom. 

In het nader onderzoek is de horizontale omvang van de chroomverontreiniging nader onder-

zocht. Hiertoe zijn verschillende peilbuizen in een raster om peilbuis 5.217 geplaatst. 

Omdat deze chroomverontreiniging deels een overlap heeft met een nikkelverontreiniging van 

deellocatie 5.285 zijn de peilbuizen O en P ook op nikkel geanalyseerd. 

In peilbuis 5.217C is nog een sterk verhoogde chroomconcentratie aangetoond terwijl in de 

peilbuizen D, G, P en S nog matig verhoogde concentraties worden gemeten. In de overige 

peilbuizen wordt de streefwaarde voor chroom overschreden. 

In peilbuis P is een matig verhoogde nikkelconcentratie aangetoond terwijl in peilbuis O de 

streefwaarde voor nikkel wordt overschreden. 

De kartering tot op streefwaardeniveau is in geen enkele richting gerealiseerd. In noordooste-

lijke richting is de kartering tot op tussenwaardeniveau niet gerealiseerd.  

Aan de hand van de verdeling van de concentraties is het de vraag of een kartering tot op de 

streefwaarde van chroom mogelijk is. Vanuit de kernen 5.217 en 5.217C is in alle richtingen na 

een afname verderop weer een lichte toename van de concentraties waar te nemen. 

Uit de analyseresultaten van het grondwater in het verkennend onderzoek blijkt dat over het 

gehele terrein de streefwaarde voor chroom zeer frequent in geringe mate wordt overschreden. 

Uit de in het verkennend onderzoek uitgevoerd referentieonderzoek grondwater blijkt dat in het 

grondwater buiten het onderzochte terrein licht verhoogde chroomconcentraties voorkomen.  

Ten behoeve van de verticale afperking van de chroomverontreiniging is een peilbuis met een 

filter van 5,0-6,0 m-mv geplaatst (5.217M). In dit grondwater is nog een licht verhoogde 

concentratie aan chroom aangetoond.      

 

7d. Omgeving boring 5.285 
Tijdens het verkennend onderzoek is hier een sterke verhoogde concentratie arseen en nikkel in 

het grondwater aangetoond (peilbuis 5.285). De grond is ter plaatse van boring 5.285 niet onder-

zocht op arseen en nikkel. 

In het nader onderzoek is de horizontale omvang van deze verontreinigingen nader bepaald. 

Hiertoe zijn peilbuizen in een raster om peilbuis 5.285 geplaatst waarbij gebruik is gemaakt van 

de peilbuizen 5.217 O en P en peilbuis 5.287 van andere deellocaties. 

 

Ter plaatse van peilbuis 5.285B is in het grondwater een sterk verhoogde nikkelconcentratie 

aangetoond. Ook in de gebruikte peilbuis 5.287 is een sterk verhoogde nikkelconcentratie 
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aangetroffen. Ter plaatse van peilbuis 5.217P is de nikkelconcentratie in het grondwater nog 

matig verhoogd. In het grondwater ter plaatse van de peilbuizen E en G wordt een lichte 

streefwaardeoverschrijding voor nikkel aangetroffen. Het grondwater in de overige peilbuizen is 

niet verontreinigd. In geen van de bijgeplaatste peilbuizen die geanalyseerd zijn op arseen is een 

verhoogde arseenconcentratie aangetoond. 

Daarmee is de horizontale kartering van de arseenverontreiniging gerealiseerd.  

De nikkelverontreiniging is tot op streefwaardeniveau gekarteerd. Deze is in noordoostelijke 

richting echter grofmazig verkregen door twee peilbuizen uit het verkennend onderzoek (2.041, 

2.094).  

Ten behoeve van de verticale afperking is een peilbuis met een filter van 5,0-6,0 m-mv 

geplaatst. In het grondwater uit deze peilbuis is geen verhoogde nikkelconcentratie aangetoond 

waardoor de kartering in verticale zin is gerealiseerd. 

 

7e. Omgeving boring 6.100 
In het verkennend onderzoek is hier een sterke verhoogde concentratie arseen in het grondwater 

aangetoond (peilbuis 6.100). In de grond uit de bodemlaag tot 1,0 m-mv is geen verhoogd 

arseengehalte aangetoond. 

In het nader onderzoek is de horizontale omvang van deze verontreiniging nader onderzocht. 

Hiertoe zijn peilbuizen in een raster om peilbuis 6.100 geplaatst. 

In de peilbuizen C, D en H is een sterke verhoogde arseenconcentratie in het grondwater 

aangetroffen. De arseenconcentratie in het grondwater ter plaatse van peilbuis I is licht verhoog-

d. In het grondwater ter plaatse van de overige peilbuizen is geen arseenverontreiniging 

aangetroffen.



DHV Noord Nederland 

BV 

Sector Milieu DHV 

Argus 

december 1996,   versie 2 
-  - 

BEPALING GEVALLEN VAN ERNSTIGE BODEMVERONTREINIGING EN 

BEOORDELING ACTUELE HUMANE, ECOLOGISCHE EN VERSPREIDINGSRI-

SICO'S 
 

 

Inleiding en gevalsdefinitie 
 

De toetsing of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient te gebeuren per 

geval van bodemverontreiniging.  

Een geval van bodemverontreiniging bestaat uit een geheel van grondgebieden die én in 

technische én in organisatorische én in ruimtelijke zin met elkaar samenhangen vanwege de zich 

daarop bevindende verontreiniging, de zich daarop voordoende oorzaak of de gevolgen daarvan. 

Een organisatorische samenhang bestaat, wanneer de veroorzaking van de verontreinigingen 

niet kan worden gescheiden in verschillende eenheden. 

 

Er is op het noordelijke terreingedeelte sprake van meerdere gedempte wijken en sloten die, 

volgens afspraak met de provincie Groningen, als één geval van bodemverontreiniging worden 

beschouwd. Daarnaast zijn er verspreid over het grote terrein plaatselijk verontreinigingshaar-

den, die als aparte gevallen worden beschouwd, tenzij aanvullende inzichten bekend zouden 

worden over technische en/of organisatorische samenhang. Voor zover het zal gaan om gevallen 

van ernstige bodemverontreiniging worden deze hierna besproken.  

 

 

Inventarisatie gevallen van ernstige bodemverontreiniging 
 

De nu volgende omschrijving van gevallen van ernstige bodemverontreiniging op het noorde-

lijke terreingedeelte is gemaakt op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek 

en van het onderhavige nader bodemonderzoek. 

 

7c. Omgeving peilbuis 5.217 (nabij gebouw C) 

Grondwaterverontreiniging met chroom in traject van 3,0-4,0 m-mv met gemiddelde concen-

tratie van ca. anderhalf maal de interventiewaarde.  

 

Bij deze chroomverontreiniging gaat het om een geschat bodemvolume van 15 maal 30 maal 3 

(verticaal) meter; dat is ca. 1.350 m³. Dat is bij grondwater ruim boven het criterium van 100 m³ 

voor een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

 

7d. Omgeving peilbuis 5.285 (gebouw M; noord) 

Grondwaterverontreiniging met nikkel en arseen in traject van 3,0-4,0 m-mv met gemiddelde 

concentraties van bijna twee maal de interventiewaarde.  

 

Bij de nikkelverontreiniging gaat het om een geschat bodemvolume van 30 maal 12 maal 3 

(verticaal) meter; dat is ca. 1.100 m³. Dat is bij grondwater ruim boven het criterium van 100 m³ 

voor een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

De arseenverontreiniging (110 µg/l) betreft een puntwaarneming. Bij vier meetpunten direct er 

omheen zijn de concentraties lager dan 7 µg/l. Als wordt gemiddeld waarbij de hoge waarde 

twee maal meeweegt en waarbij wordt gedeeld door 6 is de gemiddelde concentratie 41 µg/l. 

Dat is duidelijk onder de interventiewaarde van 60 µg/l. Omdat deze arseen-verontreiniging 

overlap heeft met de nikkelverontreiniging behoort deze wel tot het geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

7e. Omgeving peilbuis 6.100 (grond-depot) 
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Grondwaterverontreiniging met arseen in traject van 3,0-4,0 m-mv met gemiddelde concentra-

ties van ruim anderhalf maal de interventiewaarde.  

 

Bij deze arseen-verontreiniging gaat het om een geschat bodemvolume van 60 maal 35 maal 3 

(verticaal) meter; dat is circa 7.000 m³. Dat is bij grondwater ruim boven het criterium van 100 

m³ voor een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Niet te toetsen 'ernstige' bodemverontreiniging 
 

1. Omgeving 2.087 (gedempte wijk A) 

Grondverontreiniging met ammonium in traject van 2,5-3,0 m-mv en grondwaterverontreini-

ging met nitraat in traject van 3,0-4,0 m-mv. Er is hier plaatselijk een mestgeur waargenomen. 

Voor deze stoffen bestaan nog geen interventiewaarden, wel streefwaarden voor het comparti-

ment grondwater. Als interventiewaarden zouden (kunnen) worden afgeleid, zullen deze naar 

onze inschatting niet veel hoger uitkomen dan de streefwaarden. 

 

Opvallend is dat plaatselijk (boring 2.087) het grondgehalte ammonium en de grondwater-

concentratie nitraat (40 maal drinkwaternorm) hoog zijn, en dat in de directe omgeving veel 

lagere tot niet verhoogde concentraties worden gevonden. Dit ondanks het feit dat nitraat in de 

bodem mobiel is. 

 

Afgevallen ernstige bodemverontreinigingen 
 

De volgende gevallen van bodemverontreiniging, waarbij wel sprake is van één overschrijding 

van de interventiewaarde met hooguit enkele malen op een boorpunt, beschouwen wij niet als 

gevallen van ernstige bodemverontreiniging. 

 

2. Omgeving boorpunt 2.089 (gedempte wijk A) 

Grondverontreiniging met zink in traject van 1,1-1,5 m-mv fractioneel boven interventiewaarde.  

Op basis van uitslagen analyses in directe omgeving gaan wij er hierbij van uit dat er in een 

bodemvolume van 25m³ gemiddeld geen sprake is van ernstige verontreiniging.  

 

5. Omgeving boorpunt 3.041 (Hardstand) 

Omdat de verontreiniging zich voordoet in de verhardingslaag die vrijwel volledig uit puin 

bestaat en omdat in de onderliggende bodem geen verontreiniging is aangetroffen, wordt deze 

verontreiniging niet als een bodemverontreiniging beschouwd. Bij verwijdering van deze laag 

zal het materiaal beoordeeld worden via het Bouwstoffenbesluit.  

Het minerale olie gehalte van de puinlaag (traject 0,0-0,4 m-mv) overschrijdt de grenswaarde 

voor secundaire grondstoffen uit het Bouwstoffenbesluit. Het gemeten gehalte overschrijdt de 

grenswaarde 36 maal. 

Bepaling actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico's 
 

Inleiding beoordeling actuele risico's en bepaling saneringsurgentie 
 

Bij een geval van ernstige bodemverontreiniging dient een beslissing te worden genomen of er 

sprake is van een urgente of niet-urgente bodemsanering. Hiervoor dient een beoordeling plaats 

te vinden van de actuele risico's die de aanwezige bodemverontreiniging met zich meebrengt, 

gezien het huidige gebruik (ten tijde urgentiebeschikking van bevoegde gezag) van de bodem. 

Het huidige gebruik is industrie of eventueel infrastructuur (opslag voertuigen en materialen). 

Bij de beoordeling van ecologische actuele risico's speelt dat onderscheid overigens geen rol. 

De bepaling of sprake is van bodemverontreiniging waarvan sanering urgent is, dient per geval 

vastgesteld te worden.  

 

In de navolgend paragrafen wordt een beoordeling gedaan van de actuele risico's en wordt een 
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advies gegeven inzake de urgentie van een sanering van de onderscheiden gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging op het onderhavige noordelijke terrein. De beoordeling hiervan is ge-

maakt op basis van de bekend zijnde resultaten van het verkennend bodemonderzoek en van het 

nader bodemonderzoek. 

 

In onderhavig geval is de beoordeling uitgevoerd volgens de methodiek zoals die is opgenomen 

als bijlage in de circulaire tweede fase inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescher-

ming  (22 december 1994). Voor de uitvoering is gebruik gemaakt van de praktische handleiding 

'Urgentie van bodemsanering' (1995). 

 

De handleiding gaat uit van een stroomschema waarin drie lagen zijn gedefinieerd.  

De eerste laag heeft tot doel van de te onderscheiden onderdelen (humaan, ecologie of versprei-

ding) te identificeren waar zich mogelijk actuele risico's kunnen voordoen. Als uit deze 

eenvoudige toetsing blijkt dat er voor geen van de onderdelen actuele risico's te verwachten zijn 

dan kan direct overgegaan worden tot de derde laag (beslissing overheid). Indien op één of 

meerdere onderdelen in de eerste laag blijkt dat er actuele risico's op kunnen treden dan wordt 

voor deze onderdelen overgegaan tot de tweede laag.  

 

De tweede laag heeft als doel de actuele risico's af te leiden. Dit gebeurt per onderdeel in 

diverse stappen die steeds meer gedetailleerd zijn. 

 

In de derde laag wordt door het bevoegd gezag de beslissing genomen of de sanering van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging urgent of niet-urgent is. 

 

Voor de eenvoud zijn hierna, bij de stappen waar dat niet beeldverstorend is, de onderscheiden 

gevallen gecombineerd beoordeeld.
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Eerste laag; eenvoudige toetsing 
 

In deze laag worden in de invulschema's H1, E1 en V1 mogelijke actuele risico's ten aanzien 

van de respectievelijke onderdelen humaan (H), ecologie (E) en verspreiding (V) geïnventari-

seerd. 

 

Beslispunt H1: Eenvoudige toetsing actuele humane risico's 
 
Invulschema H1: mogelijke humane risico's 

Omschrijving Ja Nee 

A: Direct contact  X 

B: Gewasteelt/visvangst  X 

C: Vluchtige verbindingen  X 

D: Permeatie drinkwaterleidingen  X 

 

H1.A Direct contact 

De potentieel schadelijke stoffen zijn hier alleen in sterke mate in het grondwater waargenomen 

dat op ca. 1,5 m diepte staat. 

Wij gaan er van uit dat er geen direct contact optreedt. 

 

H1.B  Gewasteelt/visvangst 

Er kan redelijkerwijs worden aangenomen dat er geen gewassen kunnen (zullen) worden 

geteeld. Visvangst is uiteraard niet aan de orde. 

 

H1.C Vluchtige verbindingen 

Op het noordelijke terrein zijn, in zowel grond- als grondwater, geen ernstige verontreini-gingen 

met vluchtige verbindingen aangetoond.  

Bij boorpunt 2.087, is heel plaatselijk in de gedempte wijk A een mestgeur waargenomen. 

 

H1.D Permeatie drinkwaterleidingen 

De in sterke mate aanwezige verontreinigende stoffen, c.q. metalen, dringen niet door eventuele 

kunststof waterleidingen. 

 

De vragen H1.B t/m D zijn met 'nee' beantwoord. Er vindt derhalve geen nadere bepaling van 

eventuele actuele humane risico's plaats. 

 

Conclusie actuele humane risico's 
 

Bij het huidige terreingebruik zijn er naar ons inzien geen actuele humane risico's. 
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Beslispunt E1: Eenvoudige toetsing actuele ecologische risico's 
 
 

Invulschema E1: mogelijke ecologische risico's 

Omschrijving Ja Nee 

A: Verontreiniging in contactzone  X 

 

E1.A verontreiniging in contactzone 

Bij de gevallen van sterke bodemverontreiniging zijn in grond geen componenten boven de 

zogenaamde HC50-waarden aangetroffen zowel boven als onder GHG (gemiddelde hoogste 

grondwaterstand; echter minimaal 1,5 m-mv). HC50 staat voor het gehalte van een verontrei-

nigde stof in de bodem (grond) waarbij 50% van de soorten in een ecosysteem negatieve 

effecten kan ondervinden. De waargenomen verontreinigingen bevinden zich in het grondwater. 

Er hoeft daarom geen nadere bepaling van actuele ecologische risico's plaats te vinden.  

 

Omdat de waarnemingen in de grond boven de GHG beperkt zijn, wordt zekerheidshalve toch 

beoordeeld wat de situatie zou zijn als de grond binnen de contour van de sterke grondwater-

verontreiniging toch boven die HC50-waarde verontreinigd zou zijn. Daarvoor verwijzen wij 

naar paragraaf 5.5. 

 

Beslispunt V1: Eenvoudige toetsing actuele verspreidingsrisico's 
 
Invulschema V1: mogelijke verspreidingsrisico's 

Omschrijving Ja Nee 

A: Drijflaag   X 

B: Dichtheidsstroming  X 

C: Transport onverzadigde zone  X 

D: Verontreinigingen in het grondwater X  

 

V1.A Drijflaag 

Er is géén drijflaag aangetroffen. 

 

V1.B Dichtheidsstroming 

Bij minerale oliën is dichtheidstransport van puur product niet mogelijk omdat deze minder 

zwaar zijn dan water. Minerale olie is alleen heel plaatselijk in een puinverhardingslaag aange-

troffen. 

 

V1.C Transport onverzadigde zone 

Er zijn ons geen aanwijzingen gebleken dat er thans transport van 'puur product' in de 

onverzadigde zone van de bodem plaatsvindt. 

 

V1.D Verontreiniging in het grondwater 

De gemiddelde concentratie in het grondwater voor een minimaal bodemvolume van 100 m
3
 

bevindt zich in drie hiervoor aangegeven gevallen van ernstige bodemverontreiniging boven de 

interventiewaarde. 

Een nadere bepaling van de eventuele actuele verspreidings-risico's vindt plaats in de tweede 

laag, invulschema V2.1. 

 

Mogelijke andere verspreidingsmechanismen (verwaaiïng, slibverplaatsing e.d.) zijn op het 

noordelijke terrein bij het huidige gebruik niet aan de orde. 

 

Tweede laag / Afleiding actuele ecologische risico's 
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Volgens de VROM-urgentiemethodiek bepaalt, voor een ernstige landbodemverontreiniging 

welke zich geheel of ten dele boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (echter minimaal 

1,5 m -mv) bevindt, een combinatie van gebiedstype, oppervlakte en de mate van een eventuele 

HC-50 overschrijding (als het ware eco-toxicologische interventiewaarde) of er sprake is van 

actuele ecologische risico's, c.q. van urgentie. 

 

Beslispunt E2: Bepaling actuele ecologische risico's 
 

Criteria bij de beoordeling van actuele ecologische risico's en huidig gebiedstype 
 

De locatie zelf delen wij onder het gebiedstype 'industrie' en/of 'infrastructuur' in. Indien een 

locatie in meerdere typen ingedeeld kan worden, dient volgens de urgentiehandleiding voor de 

gevoeligste gekozen te worden. Dat maakt in dit geval niet uit. 

 

Eén en ander betekent dat de omvang van de (grond)verontreiniging binnen de HC50-contour 

van de landbodem minimaal 500.000 m² zou moeten zijn (of minimaal 5.000 m² als het gemid-

delde gehalte boven de 10x HC50 zou liggen). 

 

Beoordeling actuele ecologische risico's 
 

Zoals gezegd onder E1 gaan wij (fictief) na hoe de beoordeling van actuele ecologische risico's 

zou uitvallen indien binnen de contouren van sterke grondwaterverontreinigingen 

grondverontreiniging boven de GHG aanwezig zou zijn boven de HC50-waarde (ecologische 

toetsingswaarde) van de desbetreffende zware metalen. 

 

Van de te onderscheiden gevallen van ernstige grondwaterverontreiniging is de grootste opper-

vlakte-contour 2.100 m². De andere zijn kleiner. 

 

Het is duidelijk dat de desbetreffende contouren onder het criterium van 500.000 m² blijven (en 

zelfs onder dat van 5.000 m²).  

 

Conclusie actuele ecologische risico's 
 

Bij het huidige terreingebruik zijn er naar ons inzien vanwege de minimaal vereiste oppervlakte 

geen actuele ecologische risico's in de zin van de Wet bodembescherming.
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Tweede laag / Afleiding verdere actuele verspreidingsrisico's 
 

Beslispunt V2: Bepaling actuele verspreidingsrisico's 
 

Voor een actueel risico door verspreiding van verontreinigingen via het grondwater is een 

jaarlijkse toename van het bodemvolume, waar het grondwater boven de interventiewaarde is 

verontreinigd, van meer dan 100 m
3
 nodig. 

 
Invulschema V2.1: Afleiding jaarlijkse volume toename (horizontale stroming) 

 

Stof V grondwater (max.) O contact (globaal) Rd-factor toename/jaar toets 

Chroom  30 m/jr 90 m² 70.000 0,04 m³/jaar niet act. 

Nikkel 30 m/jr 90 m² 2.720  1 m³/jr niet act. 

Arseen 30 m/jr 180 m² 4.760  1,1 m³/jr niet act. 

 

Stromingsrichting en snelheid grondwater 

De stijghoogten van het grondwater op de locatie zijn niet bepaald ten opzichte van NAP. 

Daardoor is de stromingssnelheid en richting niet bekend. De filters zijn allen in zand geplaatst. 

Daarom wordt een horizontale stromingssnelheid van 30 m/jaar gehanteerd (conform 

urgentiesystematiek). Deze aangenomen snelheid is overigens wel hoog voor fijn, siltig zand 

waarin de verontreinigingen zich bevinden. 

Voor de bepaling van de maximale toename door verspreiding wordt gekozen voor een 

stromingsrichting loodrecht op de maximale oppervlakte van de I-contour. Hiermee wordt een 

worst-case aanname gedaan.    

 

V2.2: Afleiding retardatiefactoren 
 

Voor metalen wordt in de VROM-urgentiesystematiek een Kd-waarde gegeven. Deze behoeft 

dus niet apart te worden berekend. Vervolgens kan met deze Kd-waarde een retardatiefactor 

worden berekend. Deze afleiding is in onderstaande tabel weergegeven.   

 
Invulschema V2.2: Afleiding retardatiefactor 

 

bulkdichtheid ρ (kg/dm3) 1,7 

watergehalte O (m3/m3) 0,35 

Stof Kd (dm3/kg) Retardatiefactor 

Chroom 14.400 70.000 

Nikkel 560 2.720 

Arseen 980 4.760 
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De retardatiefactor wordt als volgt berekend: 

 

R = 1 + (ρ.Kd)/θ 
 

waarin: 

ρ = bulkdichtheid grond (kg/dm
3
) 

Kd = verdelingscoëfficiënt van een stof over de vast en vloeibare fase (l/kg) 

θ = fractie met water gevuld poriënvolume (m
3
/m

3
) 

 

 

Conclusie actuele verspreidingsrisico's 
 

Er is gelet op het vorenstaande geen sprake van actuele risico's door verspreiding via het 

grondwater, drijflagen of transport via de onverzadigde zone.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 

Conclusies 
 

In opdracht van het Ministerie van Defensie, DGWT Noord-Oost Nederland, heeft DHV Noord 

Nederland BV, Sector Milieu DHV Argus, een nader onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van 

de grond en het ondiepe grondwater ter plaatse van het noordelijk terreindeel van het 

magazijnencomplex zuid-oost Groningen 18A2 te Ter Apel in de gemeente Vlagtwedde (bijlage 

1 en 2).  

Aanleiding voor dit nader onderzoek vormen de resultaten van het verkennend onderzoek op dit 

terreindeel dat in mei 1996 is gerapporteerd (Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het 

noordelijk terreingedeelte van het magazijnencomplex te Ter Apel, DHV Noord Nederland, mei 

1996, dossiernummer K0468.01.001) en de resultaten van het aanvullend grondwateronderzoek 

dat aansluitend op het verkennend onderzoek is uitgevoerd (briefrapportage DHV R-

K0468.3CH). 

 

Het doel van het nader bodemonderzoek is drieledig, te weten: 

a. het verkrijgen van inzicht in de ligging van de verontreinigingscontouren in horizontale en 

verticale richting (zoveel mogelijk op het niveau van de streefwaarde); 

b. het per kern van verontreiniging vaststellen of sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging; 

c. verkrijgen van inzicht in de risico's van de verontreinigingssituatie (op basis van de 

urgentiesystematiek-eenvoudige toetsing). 

 

In het onderhavige onderzoek zijn van in totaal van 11 kernen van verontreiniging de ernst en 

omvang nader vastgesteld. 

Geconcludeerd kan worden dat van de onderzochte 11 kernen van verontreiniging er bij 3 

kernen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het betreft de deellocaties 7c 

(chroom), 7d (nikkel) en 7e (arseen). In geen van deze gevallen is een duidelijke bron van de 

verontreiniging aan te geven. 

In de overige onderzochte kernen zijn lichte tot matige verontreinigingen aangetroffen. 

 

Van de 3 gevallen van ernstige bodemverontreiniging is tevens een beoordeling uitgevoerd of er 

sprake is van actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico's. Uit deze risicoevaluatie 

blijkt dat in geen van de drie gevallen sprake is van actuele risico's.  

 

In tabel 6.1 is een overzicht gegeven van de deellocaties met een voorlopige ernst en urgentie-

beoordeling. Uiteraard dient de ernst en urgentie door het bevoegd gezag vastgesteld te worden.   



 

 

Tabel 6.1. Overzicht deellocaties, ernst en urgentie  

Deellocatie soort verontreiniging hoeveelheden grond >I-

waarde (m3) 

hoeveelheid grondwater 

>I-waarde (m3) 

ernst en urgentie 

1 ammonium + nitraat n.v.t. n.v.t. geen ernstig geval  

2 zink < 50 m3 - geen ernstig geval 

3 EOX - - geen ernstig geval 

4 minerale olie, BTEX, 

naftaleen 

- - geen ernstig geval 

5 minerale olie* n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

6 arseen 

zink 

- 

- 

- 

- 

geen ernstig geval 

7a koper - - geen ernstig geval 

7b zink - - geen ernstig geval 

7c chroom ? 1.350 een ernstig geval van 

bodemverontreiniging, niet 
urgent  

7d nikkel 
arseen 

? 
? 

1.100 
< 100 

een ernstig geval van 
bodemverontreiniging, niet 

urgent 

7e arseen ? 7.000 een ernstig geval van 

bodemverontreiniging, niet 
urgent  

 

n.v.t. van deze stoffen zijn geen interventiewaarden bekend 
-  geen overschrijding interventiewaarde geconstateerd 

?  geen analyses verricht 

*   dit betreft een puinlaag verontreinigd met olie; dit is geen bodemverontreiniging  
 

Hieronder wordt de verontreinigingssituatie van de deellocaties kort samengevat. 

 

1. Omgeving 2.087   
Hier is plaatselijk een mestgeur waargenomen. In de kern is een streefwaardeoverschrijding met 

nitraat geconstateerd in het grondwater. Tevens is ammonium aangetroffen in de grond. Voor 

deze stoffen bestaan nog geen interventiewaarden, wel streefwaarden voor het grondwater. De 

grondwaterverontreiniging met nitraat is gekarteerd tot op de streefwaarde.   

 

2. Omgeving 2.089 
De ondergrond is lokaal sterk verontreinigd met zink. Deze verontreiniging is in horizontale zin 

gekarteerd tot op de streefwaarde. De omvang van deze grondwaterverontreiniging is in 

verticale zin nagenoeg tot op de streefwaarde gekarteerd. 

 

3. Omgeving 2.050 en wijk D 
In het onderhavige onderzoek is nader onderzoek gedaan naar de gehalten extraheerbare 

organohalogenen (EOX) ter plaatse van de boring 2.050, 2.055 en 2.056. In het verkennend 

onderzoek zijn in een grondmonster en een mengmonster licht verhoogde gehalten EOX 

aangetoond. In het onderhavige onderzoek zijn geen verhoogde EOX gehalten meer aange-

toond. 

 

4. Omgeving 5.223; gebouw X 
De ondergrond is hier lokaal matig verontreinigd met olie. Deze verontreiniging is in horizon-

tale zin en verticale zin gekarteerd tot op de streefwaarde. 

Het ondiepe grondwater is hier matig verontreinigd met naftaleen en licht verontreinigd met 

vluchtige aromaten. De omvang van verontreiniging met vluchtige aromaten is nagenoeg 

gekarteerd tot op de streefwaarde. 

 

5. Omgeving 3.041; hardstand 
De puinlaag is hier lokaal sterk verontreinigd met minerale olie. De bodemlaag eronder is 

schoon. De omvang van de verontreiniging in horizontale zin is middels het onderhavige 

onderzoek nagenoeg gekarteerd tot op de streefwaarde. 

 



 

 

6. Omgeving 3.045; hardstand 
In het ondiepe grondwater is tijdens het verkennend onderzoek een matig verontreiniging met 

arseen en zink aangetoond. Na herbemonstering is geen zinkverontreiniging meer aangetoond. 

Het is niet duidelijk waardoor dit verschil wordt veroorzaakt. 

De omvang van de grondwaterverontreiniging met arseen is in horizontale zin nagenoeg tot op 

streefwaardeniveau gerealiseerd. In verticale zin is deze verontreiniging afgeperkt tot op de 

streefwaarde. 

De grond is ter plaatse van deze deellocatie niet onderzocht op de aanwezigheid van arseen 

en/of zink. 

 

7a. Omgeving 1.411 
Het ondiepe grondwater is hier matig verontreinigd met koper. De bovengrond is niet veront-

reinigd met koper. De omvang van de grondwaterverontreiniging is in oostelijke richting nog 

niet duidelijk. Dit geldt ook voor de omvang in verticale richting.  

 

7b. Omgeving 5.207 
Het ondiepe grondwater is hier matig verontreinigd met zink. De bovengrond is niet onderzocht 

op de aanwezigheid van zink. De omvang van de ondiepe grondwaterverontreiniging is tot op 

streefwaardeniveau uitgekarteerd. De verticale omvang is niet nader onderzocht. 

 

7c. Omgeving 5.217 
Het ondiepe grondwater is hier sterk verontreinigd met chroom. De bovengrond is niet onder-

zocht op de aanwezigheid van chroom. De omvang van deze verontreiniging is in oostelijke en 

noordoostelijke richting nog niet gekarteerd tot op tussenwaardeniveau cq streefwaardeniveau. 

Een kartering tot op streefwaardeniveau is vermoedelijk niet goed mogelijk. Uit de resultaten 

van het grondwater in het verkennend onderzoek blijkt dat over het gehele terrein de streef-

waarde voor chroom zeer frequent in geringe mate wordt overschreden. Uit de in het verken-

nend onderzoek uitgevoerd referentieonderzoek grondwater blijkt dat in het grondwater buiten 

het onderzochte terrein licht verhoogde chroomconcentraties voorkomen.  



 

 

7d. Omgeving 5.285 
Het ondiepe grondwater is hier sterk verontreinigd met nikkel en arseen. De bovengrond is hier 

niet onderzocht op de aanwezigheid van nikkel en arseen. 

De omvang van de arseenverontreiniging is gekarteerd tot op de streefwaarde. De verontreini-

ging met nikkel is daarentegen in noordoostelijke richting nog niet uitgekarteerd op tussen-

waardeniveau c.q. streefwaardeniveau. De nikkelverontreiniging is verticaal wel afgeperkt. 

 

7e. Omgeving 6.100  
Het ondiepe grondwater is hier sterk verontreinigd met arseen. In de bovengrond is geen 

arseenverontreiniging aangetoond. 

De omvang van deze verontreiniging is in zuidwestelijke en noordoostelijke richting nog niet 

uitgekarteerd. In het diepere grondwater (>5,0 m-mv) is geen arseen meer aangetroffen. 

 

Aanbevelingen 
 

Voor de drie onderscheiden gevallen van ernstige bodemverontreiniging is sprake van een 

noodzaak tot saneren. Het betreft de deellocaties 7c (omgeving 5.217; gebouw C), 7d (omge-

ving 5.285; gebouw M noord) en deellocatie 7e (omgeving 6.100; gronddepot). Er is geen 

sprake van actuele humane, ecologische dan wel verspreidingsrisico's. Om deze reden is het niet 

noodzakelijk op korte termijn saneringsmaatregelen te treffen. Uiteraard dient de ernst en 

urgentie door het bevoegd gezag vastgesteld te worden. 

Gelet op de terreinoverdracht en uw beleid in dezen stellen wij voor om voor deze gevallen een 

saneringsonderzoek uit te voeren en vervolgens een saneringsplan op te stellen. Voor het 

opstellen van een saneringsplan is met het oog op de saneringsmaatregelen nog wel enig 

onderzoek noodzakelijk. 

Voor de deellocaties 7c en 7d wordt aanbevolen om de bovengrond te analyseren op de 

componenten die daar in het grondwater zijn aangetroffen. 

De verontreinigingen in het grondwater ter plaatse van de deelgebieden 7c, 7d en 7e zijn 

gekarteerd tot op de streefwaarde. Bij de kartering tot de streefwaarde is gebruik gemaakt van 

buiten de verontreiniging gelegen peilbuizen uit het verkennend onderzoek. Ten behoeve van 

het ontwerp van een sanering is meer detailonderzoek naar de ligging van de streefwaarde 

wenselijk. 
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