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Actualisatie bodemonderzoek

In het kader van de bestemmingsplan procedure voor de bouw van 20 woningen voor ‘plan Klopppeven’ te Horn is
een actualisatieonderzoek van de bodemkwaliteit uitgevoerd. Het bodemonderzoek bestaat uit een actualisatie van
het in 2010 uitgevoerde bodemonderzoek door middel van een beoordeling van de ontwikkelingen op de locatie in de
periode van april 2010 tot heden. In afbeelding 1 is de globale ligging van het plangebied weergegeven.
Afbeelding 1. Globale ligging onderzoekgebied ‘plangebied Kloppeven’ (foto uit 2015)

Bron: GISviewer
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Verkennend bodemonderzoek 2010
In het kader van de voorgenomen nieuwbouw van plangebied ‘Kloppeven’ te Horn is in april 2010 een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 inclusief een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd1. Het
onderzoek heeft betrekking op dezelfde locatie waar momenteel de bestemmingsplan procedure voor wordt gevolgd.
De rapportage is opgenomen in de bijlage. Uit het onderzoek blijkt de bovengrond licht verontreinigd is met PAK en
minerale olie. Het gehalte aan minerale olie overschrijdt de maximale waarde voor bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’.
Gezien de geringe overschrijding volgt uit de doelmatigheidstoets het advies om geen sanering uit te voeren. In de
ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. Het grondwater bevindt zich dieper dan 5 m-mv en is
derhalve niet onderzocht.
De resultaten geven geen aanleiding voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Geconcludeerd wordt dat de
milieuhygiënische bodemkwaliteit geschikt is voor de voorgenomen planontwikkeling (nieuwbouw van woningen). De
locatie kan beschouwd worden als een ‘onverdachte locatie’.
In het onderzoek wordt de locatie als asbest ‘onverdacht’ beschouwd derhalve is er geen asbestonderzoek uitgevoerd.
Locatiegegevens
Op 17 maart 2010 is in het kader van het genoemde bodemonderzoek een locatiebezoek uitgevoerd. De locatie was
destijds braakliggend. Op de situatietekening van het bodemonderzoek is te zien dat op het westelijke terreindeel een
puin halfverharding loopt en over de oostelijke terreindeel een asfaltpad.
Bij het beoordelen van luchtfoto’s uit de periode van april 2010 – heden is te zien dat de locatie voornamelijk
braakliggend is geweest. Het puinpad en het asfaltpad zijn nog altijd aanwezig. Een deel van de locatie
(noordwestelijk) is in gebruik is geweest als gronddepot. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de opgeslagen grond
afkomstig is uit hetzelfde gebied en meegenomen is in het bodemonderzoek. In afbeelding 1 is te zien dat de grond
momenteel grotendeels is afgevoerd, wel is de contour waar de grond van het gronddepot heeft gelegen nog
zichtbaar. Een deel van de grond is op de locatie achtergebleven en is momenteel volledig begroeid (zie afbeelding 2).
Volgens de opdrachtgever, tevens eigenaar van de locatie, hebben anders dan het gronddepot geen activiteiten op de
locatie plaatsgevonden.
Afbeelding 2. Huidige situatie gronddepot (foto van 10 maart 2016)

Bron: Globespotter

Conclusie
Op basis van de bevindingen van onderhavig onderzoek zijn er geen aanwijzingen die erop duiden dat de situatie in de
periode tussen 2010 – heden wezenlijk is gewijzigd. De grond die afgelopen periode is opgeslagen betreft grond met
gebiedseigen kwaliteit (dezelfde kwaliteit als de aanwezige bodem) zodoende kan aangenomen worden dit de
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bodemkwaliteit ter plaatse niet noemenswaardig heeft beïnvloed en dat de vastgestelde bodemkwaliteit uit 2010 nog
altijd actueel is. Op basis van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit
geschikt is voor de voorgenomen planontwikkeling (nieuwbouw van woningen).
Aanbevelingen
In het kader van de omgevingsvergunning (bouwen) dient mogelijk nog een verkennend bodemonderzoek ter plaatse
van de bouwwerkzaamheden uitgevoerd te worden. Aanbevolen wordt om tijdens het onderzoek tevens een
verkennend asbestonderzoek uit te voeren ter plaatse van de puin halfverharding.
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