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1 INLEIDING EN DOELSTELLING  

1.1 Inleiding 

In opdracht van Arrisveld B.V. heeft Haskoning Nederland B.V. een actualiserend en 
nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een nieuw aan te leggen 
bedrijvenpark aan de Tuberweg te Winterswijk. 
De aanleiding voor de uitvoering van bovengenoemd bodemonderzoek vormt de 
voorgenomen ontwikkeling van een bedrijvenpark op de genoemde locatie. 
 

1.2 Doelstelling 

Het actualiserend en nader bodemonderzoek heeft tot doel het actualiseren van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) en het verkrijgen van 
inzicht in de mate en omvang van de verontreiniging van de grond met polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK) op het zuidwestelijk deel van de onderzoekslocatie. 
 

1.3 Leeswijzer 

Voorliggende rapportage betreffende het actualiserend en nader bodemonderzoek is als 
volgt opgebouwd: 
 
• Hoofdstuk 1: inleiding en doelstelling 
• Hoofdstuk 2: informatie onderzoekslocatie 
• Hoofdstuk 3: uitgevoerde werkzaamheden 
• Hoofdstuk 4: onderzoeksresultaten 
• Hoofdstuk 5: evaluatie onderzoeksresultaten 
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2 INFORMATIE ONDERZOEKSLOCATIE 

2.1 Algemene informatie 

De onderzoekslocatie bevindt zich in het westen van de gemeente Winterswijk. De 
percelen waarop het onderzoek betrekking heeft zijn kadastraal bekend als gemeente 
Winterswijk, sectie H, nummers 8629, 8631, 9889 en 10143. 
Het bodemonderzoek heeft betrekking op een locatie met een totale oppervlakte van 
circa 7 hectare. 
 

2.2 Historische informatie 

De historische informatie is ontleend aan de informatie die Haskoning op 28 augustus 
2008 bij de gemeente Winterswijk in het archief heeft aangetroffen. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de historische informatie wordt verwezen naar de eerdere 
onderzoeksrapporten die over deze locatie zijn uitgebracht. Het betreft de volgende 
onderzoeken: 
 
1. een bodemonderzoek uit mei1994, uitgevoerd door IMd Micon B..V. (rapport met 

referentienummer 70932); 
2. een nader bodemonderzoek uit september 1994, uitgevoerd door IMd Micon B.V. 

(rapport met referentienummer 71111); 
3. een tussentijds evaluatierapport uit augustus 1997, uitgevoerd door IMd Micon B.V. 

(rapport met referentienummer 74734); 
4. een tussentijds c.q. eind evaluatierapport uit januari 1998, uitgevoerd door IMd 

Micon B.V. (rapport met referentienummer 74734); 
5. een basisdocument uit januari 1999 over de Tuberweg 6, opgesteld door de BMD 

(referentienummer 0249.5); 
6. een nulsituatie/BSB-onderzoek uit juli 1999, uitgevoerd door Arcadis (rapport met 

referentienummer 110302/0A9/011/000085); 
7. een bodemonderzoek uit juni 2006 uitgevoerd door Econsultancy (referentienummer 

06012066Win.G01.NEN). 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden en onderzoeksresultaten 
wordt verwezen naar bovengenoemde rapporten. De resultaten van bovengenoemde 
onderzoeken zijn hieronder kort samengevat en gebaseerd op hetgeen in het meest 
recente bodemonderzoek (nummer 7 uit bovengenoemd overzicht) is beschreven. 
 
Uit onderzoek 1 blijkt ter plaatse van een voormalige ondergrondse dieselolietank de 
grond (2.700 mg/kg) en het grondwater (6.200 µg/l) sterk verontreinigd was met 
minerale olie. Verder zijn er licht verhoogde concentraties aan PAK en kwik 
aangetroffen. Vervolgens is de omvang van deze bodemverontreiniging nader bepaald 
(onderzoek 2). Het totale grondoppervlak dat verontreinigd was met olie bedroeg circa 
85 m2. De globale situering van deze verontreinigde locatie is weergegeven op de 
tekening in bijlage 1. Het verhoogde PAK-gehalte besloeg een oppervlakte van circa 
100 m2 en had een dikte van circa 30 centimeter. 
 
Bovengenoemde verontreinigingen zijn gesaneerd. Van deze saneringsactiviteiten zijn 
een tweetal rapporten opgesteld (rapport 3 en 4). Uit rapport 4 is onderstaand citaat 
afkomstig: 
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“Na het ontgraven van de verontreinigde grond in twee fasen is de grondsanering als 
voldoende effectief beschouwd. Uit de analyseresultaten blijkt dat zowel in de wanden 
als de bodem van de ontgravingen geen verhoogde concentraties minerale olie werden 
aangetroffen. 
De grondwatersanering is uitgevoerd in de periode mei-oktober 1997. Nadat in de 
eerste 3 maanden van de onttrekking verhoogde concentraties minerale olie werden 
aangetroffen, daalden de concentraties na 4 maanden tot de streefwaarde. Nadat de 
aangetroffen concentraties bij herhaling rond de streefwaarde lagen is in overleg met 
het bevoegd gezag (provincie Gelderland) besloten de onttrekking te beëindigen.” 
 
Uit een brief van Arcadis IMD (d.d. 11 november 19967) maken wij op dat de provincie 
Gelderland waarschijnlijk c.q. vermoedelijk inderdaad heeft ingestemd met het 
beëindigen van de saneringsactiviteiten (een kopie van deze brief is als bijlage 6 
toegevoegd). Nadere informatie over het behaalde saneringsresultaat is niet 
beschikbaar en de formele beschikking omtrent het beëindigen van de 
saneringsactiviteiten heeft Haskoning niet aangetroffen.  
 
In juli 1999 zijn de resultaten gerapporteerd van een nulsituatie BSB-onderzoek 
(onderzoek 6) dat op de onderzoekslocatie is uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is op de 
onderstaande 6 deellocaties bodemonderzoek uitgevoerd: 
 
• deellocatie A (wasplaats 1): De bovengrond is licht verontreinigd met PAK en 

minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met zink; 
• deellocatie B (wasplaats 2): De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. Het 

grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom en nikkel; 
• deellocatie C (bovengrondse opslagtank): In de bovengrond is geen verontreiniging 

met minerale olie aangetoond. Het grondwater is niet verontreinigd met minerale olie 
en/of vluchtige aromaten; 

• deellocatie D (nieuwbouwlocatie 1): De bovengrond is licht verontreinigd met 
cadmium en PAK. Het grondwater is plaatselijk matig tot sterk verontreinigd met 
nikkel, licht tot matig verontreinigd met cadmium en licht verontreinigd met chroom 
en zink; 

• deellocatie E (overige bedrijfsterrein): De grond is plaatselijk licht verontreinigd met 
zink en/of PAK. Het grondwater is licht tot matig verontreinigd met nikkel en 
plaatselijk licht met chroom, zink, arseen, koper en cadmium. Plaatselijk is in het 
grondwater een lichte verontreiniging met trichloormethaan en trichlooretheen 
aangetoond; 

• deellocatie F (nieuwbouwlocatie 2): De bovengrond is licht verontreinigd met PAK 
en minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, nikkel en zink.  

 
Voor de situering van bovengenoemde deellocaties wordt verwezen naar de tekening 
die als bijlage 7 aan het rapport is toegevoegd. 
  
Met betrekking tot de toetsing van de analyseresultaten (licht/matig verontreinigd) wordt 
opgemerkt dat de toetsingscriteria die destijds gehanteerd werden niet volledig meer 
overéénkomen met de huidige toetsingscriteria. 
 
Uit onderzoek 7 blijkt dat in de bovengrond op de onderzoekslocatie bijmengingen zijn 
aangetroffen in de vorm van puin-, slakken en/of koolresten. In de bovengrond zijn in het 
algemeen geen tot licht verhoogde concentraties aan verontreinigende stoffen (PAK, 
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metalen, EOX en/of minerale olie) aangetroffen, waarvoor geen vervolgonderzoek 
noodzakelijk wordt geacht. De volgende boorlocaties vormen hierop een uitzondering: 
 
• Ter plaatse van boring/peilbuis A73 is tijdens het veldwerk een matige olie-water-

reactie aangetroffen. In de grond is hier een licht verhoogd gehalte aan tolueen 
gemeten, terwijl in het grondwater licht verhoogde gehalten aan xylenen en minerale 
olie is aangetroffen; 

• Ter plaatse van boring A64 is op een diepte van 0,4 tot 0,9 m-mv een sterk 
verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen. 
 

Voor de situering van de boringen A73 en A64 wordt verwezen naar de tekening die als 
bijlage 8 is toegevoegd aan dit rapport. Op deze tekening zijn ook de overige boringen 
weergegeven die ten behoeve van dit bodemonderzoek zijn geplaatst. 
 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de regionale bodemopbouw en geohydrologie wordt verwezen naar hoofdstuk 5 uit 
het basisdocument dat voor deze locatie is opgesteld. 
 

2.4 Conclusies vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek is besloten dat er een drietal deellocaties aanwezig zijn 
die aanvullend onderzocht moeten worden. Tevens is besloten om de algemene 
bodemkwaliteit te actualiseren. De 3 deellocaties, waarvan de situering is aangegeven 
in bijlage 2, zijn: 
 
• De voormalige opslag voor chemicaliën; 
• Een nog niet onderzocht voormalig benzineservicestation (vml pompinstallatie); 
• Een aangetroffen PAK-verontreiniging op de zuidwesthoek van de 

onderzoekslocatie (boring A73: zie paragraaf 2.2). 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1 Kwaliteitsborging 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd onder het Royal Haskoning kwaliteitssysteem dat 
ISO 9001 is gecertificeerd. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de Meetdienst van Haskoning Nederland 
B.V. conform en onder certificaat van de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”. Ondermeer op basis van dit certificaat is Haskoning Nederland B.V. 
een kwalibo erkende instelling voor het uitvoeren van veldwerk. Het veiligheidssysteem 
van de Meetdienst is VCA* gecertificeerd. 
Royal Haskoning is een onafhankelijk adviesbureau, is geen eigenaar van het terrein 
waarop het veldwerk betrekking heeft en is lid van de vereniging Kwaliteitsborging 
Bodem (VKB).  
 
De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door ALcontrol B.V., een laboratorium dat 
geaccrediteerd is conform de ISO/IEC 17025 en de Kwalibo vereiste AS3000 en AP04. 
 
De boorwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 1, 2 en 3 september 2008, de 
grondwatermonstername heeft plaats gevonden op 22 september 2008. De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heren R.J. Diekstra en J.M. Roos, die 
beide geregistreerd zijn onder de erkenning van SenterNovem/Bodemplus. 
 

3.2 Onderzoeksopzet 

Op basis van de resultaten van het historisch onderzoek (zie hoofdstuk 2) en de 
geformuleerde doelstelling (hoofdstuk 1) is de onderzoeksopzet bepaald. Deze opzet is 
samengevat in onderstaande tabel 1. 
 
Tabel 1: Opzet bodemonderzoek 

Deellocatie Veldwerkzaamheden Chemische analyses  
Actualisatie 
Bodemkwaliteit 

. 20 boringen tot 1,0 m-mv (nr 1 t/m 20) 

. 6x herbemonsteren peilbuis 
. 8x NEN-pakket grond 
. 4x asbestbepaling (indicatief) 
. 6x NEN-pakket grondwater 

Voormalige  
opslag chemicaliën 
(*) 

. 2 boringen tot 2,0 m-mv (nr 22 en 23) 

. 1 peilbuis tot 4,0 m-mv (nr 21) 

. 1x bemonsteren peilbuis 

. 1x NEN-pakket grond 

. 1x NEN-pakket grondwater 

voormalig 
benzineservicestation 
(*) 

. 3 boringen tot 2,0 m-mv (nr 25, 26 en 27) 

. 1 peilbuis tot 3,5 m-mv (nr 24) 

. 1x bemonsteren peilbuis 

. 2x NEN-pakket grond 

. 2x minerale olie in grond 

. 1x NEN-pakket grondwater 

PAK-verontreiniging 
(*) 

. 20 boringen tot 2,0 m-mv (nr 101 t/m 120) 

. 14 boringen tot 1,0 m-mv (nr 121 t/m 134) 
. 16x PAK in grond 

*: situering zie tekening die als bijlage 1 is toegevoegd. 
 

3.3 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden die in de tweede kolom van tabel 1 (paragraaf 3.2) zijn 
vermeld, zijn uitgevoerd in de periode 1, 2 en 3 september 2008 (boorwerk) en 22 
september 2008 (watermonstername). 
 



 
 
 
 
 
 
 

  9T4669.A0/R001/EDV/EDRE/Nijm 
Definitief rapport - 6 - 12 augustus 2010 
Bodemonderzoek Beatrixpark Winterswijk

Tijdens het boorwerk is het opgeboorde bodemmateriaal zintuiglijk onderzocht, 
beschreven en bemonsterd. Bemonstering heeft per te onderscheiden bodemlaag 
plaats gevonden. Daar waar geen bodemlagen waren te onderscheiden is per 0,5 meter 
boordiepte een representatief grondmonster genomen. 
Met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven wachttijd (minimaal 1 week) zijn de 
geplaatste peilbuizen, na ruim voorpompen, bemonsterd. In het veld zijn de 
grondwaterstand, de zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen bepaald. 
 
De resultaten van de veldwerkzaamheden zijn beschreven in paragraaf 4.1 van dit 
rapport. 
 

3.4 Chemische analyses 

De chemische analyses die in de derde kolom van tabel 1 (paragraaf 3.2) zijn vermeld, 
zijn uitgevoerd. De keuze voor de samenstelling van het analysepakket is gebaseerd op 
de beschikbare historische informatie, de geformuleerde doelstelling en de bevindingen 
tijdens het veldwerk. 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn beschreven in paragraaf 4.2 van dit 
rapport. 
 
Het standaard NEN-pakket voor grond bestaat uit de volgende componenten: 
organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 
nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen 
(PCB’s) en minerale olie. 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater bestaat uit de volgende componenten: 
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 
vluchtige aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie. 
 
De samenstelling  van de (meng)monsters van de grond die ter analyse zijn 
aangeboden aan het laboratorium is weergeven op de analysecertificaten die als bijlage 
4 zijn toegevoegd. Hierbij wordt het volgende opgemerkt: 
 
• De mengmonsters MM3, MM4, MM8, MM9, MM11 en MM14 betreft de op de locatie 

aanwezig grond met bijmengingen (puin, beton, glas, kolengruis, slakken en asfalt); 
• De mengmonsters MM1, MM2, MM5, MM6, MM7, MM10, MM12, MM13, MM15, 

MM16 en MM17 betreft de op de locatie aanwezig grond zonder bijmengingen; 
• De Mengmonsters MM18, MM19, MM20 en MM21 zijn de monsters die onderzocht 

zijn op asbest, waarbij MM18 en MM19 grond zonder bijmengingen betreft en de 
monsters MM20 en MM21 grond met bijmengingen betreft; 

• De mengmonsters MM1 t/m MM8 zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket, 
terwijl de monsters M9 en MM22 zijn geanalyseerd op minerale olie. De monsters 
MM10 t/m MM 17, 10.1, 11.1, 12.1, 17.1, 102.1, 104.1, 115.1 en 119.1 zijn 
geanalyseerd op PAK. 

 
De analyseresultaten, zoals gerapporteerd door het laboratorium zijn als bijlage 4 
(grond) en 5 (grondwater) aan deze rapportage toegevoegd. De analyseresultaten zijn 
tevens getoetst aan de huidige toetsingscriteria uit de Wet bodembescherming. Deze 
toetsingen zijn eveneens op genomen in de bijlagen 4 (grond) en 5 (grondwater). 
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Voor de resultaten van bovengenoemde toetsing wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van 
dit rapport. Een evaluatie van de resultaten is opgenomen in bijlage 5 van dit rapport. 
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Veldwerk 

De boorbeschrijvingen zijn als bijlage 3 aan dit rapport toegevoegd. Uit deze 
boorbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot tenminste 4,0 m-mv bestaat uit hoofdzakelijk 
zandhoudend materiaal. In de bovengrond zijn plaatselijk bijmengingen aangetroffen. 
Deze bijmengingen bestaan uit: betonresten, puinresten, kolengruis, slakhoudend 
materiaal, resten baksteen, glasresten en brokken asfalt. 
In de boorbeschrijvingen, die als bijlage 4 zijn toegevoegd, is aangegeven bij welke 
boorlocaties, op welke diepte, welke bijmengingen zijn aangetroffen. 
 
In onderstaande tabel 2 zijn de resultaten van de grondwatermonstername op 22 
september 2008 weergegeven. 
 
Tabel 2: Gegevens grondwatermonstername, d.d. 22-09-2008 

Nummer 
peilbuis 

Filterdiepte 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH EC 
(µs/cm) 

PbA12 tot 3,7 2,81 5,7 504 

Pb A38 tot 3,2 2,33 6,9 350 

Pb A42 tot 3,15 2,20 6,6 332 

Pb A64 tot 2,95 2,17 7,0 1.815 

Pb A67 tot 3,1 1,84 5,2 884 

Pb A101 tot 3,85 2,29 6,6 580 

Pb 21 3,0 – 4,0 2,08 6,4 998 

Pb 24 1,5 – 3,5 2,24 6,9 847 
 
De in het veld gemeten pH- en EC-waarden vallen, mogelijk met uitzondering van EC-
waarde bij peilbuis A64, binnen de normale variatie in van nature voorkomende 
achtergrondwaarden. In peilbuis A64 is een hogere EC-waarde gemeten dan in de 
overige peilbuizen. Hiervoor is vooralsnog geen éénduidige verklaring beschikbaar. 
 
Voor een evaluatie van de veldwerkgegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit 
rapport. 
 

4.2 Chemische analyses 

Uit een toetsing van de analyseresultaten aan de toetsingscriteria uit de Wet 
bodembescherming blijkt het volgende: 
 
Met uitzondering van PAK zijn in de grond geen verhoogde concentraties aan 
verontreinigende stoffen aangetroffen. Voor PAK geldt in het algemeen dat er geen tot 
licht verhoogde concentraties zijn gemeten. Een uitzondering hierop vormen de 
analyseresultaten van de mengmonsters MM3 en MM15. In deze twee mengmonsters is 
respectievelijk een matig (>T-waarde) en een sterk (>I-waarde) verhoogd gehalte aan 
PAK aangetoond. Op basis van deze resultaten zijn de individuele grondmonsters, 
waaruit MM3 en MM5 zijn samengesteld, aanvullend separaat geanalyseerd op PAK. 
Uit deze aanvullende analyseresultaten blijkt dat er 4 locaties aanwezig zijn waar de 
grond meer dan licht verontreinigd is. Het betreft de grond ter plaatse van de boringen 
17 en 119 (matig verontreinigd) en 11 en 115 (sterk verontreinigd). 
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In de onderzochte grondmonsters (MM18 t/m MM21) is in het laboratorium geen asbest 
aangetroffen.  
 
In de twee monsters die op minerale olie zijn onderzocht (MM9 en MM22) is geen 
verhoogd oliegehalte is aangetroffen (concentraties kleiner dan de detectiegrens van de 
analyseapparatuur). De grond van de monsters MM9 en MM 22 is afkomstig van 
respectievelijk de boringen 24 en 27, die ter plaatse van het voormalige benzineservice-
station zijn geplaatst. Bij deze boringen zijn tijdens de olie-water-proeven geen 
aanwijzingen gevonden om ter plaatse een olieverontreiniging te verwachten en in het 
grondwater (peilbuis 24) is geen verhoogd oliegehalte aangetroffen. 
 
In het grondwater zijn plaatselijk en hoofdzakelijk licht verhoogde concentraties aan 
verontreinigende stoffen aangetroffen. Het gaat hierbij om zware metalen (barium, 
koper, molybdeen, nikkel, zink, cadmium en kobalt) en xylenen. Een uitzondering hierop 
vormt het grondwater ter plaatse van peilbuis 12. Ter plaatse van deze peilbuis is een 
matig (>T-waarde) verhoogd gehalte aan zink en een sterk (>I-waarde) verhoogd 
gehalte aan nikkel aangetroffen. 
 
De concentraties van de overige geanalyseerde verontreinigende stoffen bevinden zich 
beneden de betreffende streef-/achtergrondwaarden, danwel beneden de detectiegrens 
van de analyseapparatuur. 
 
Voor een evaluatie van de onderzoeksresultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van 
dit rapport. 
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5 EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

Op basis van een evaluatie van de beschikbare gegevens die in voorliggende 
rapportage zijn vermeld, wordt het volgende geconcludeerd:  
 
• Ter plaatse van de voormalige tank op het zuiden van de locatie is een 

olieverontreiniging aanwezig geweest en hebben saneringsactiviteiten 
plaatsgevonden. De provincie zou, als bevoegd gezag, hebben ingestemd met het 
behaalde saneringsresultaat. De betreffende beschikking hiervan is niet 
aangetroffen tijdens het historisch onderzoek. 
Na de sanering is in de omgeving van de saneringslocatie (boring A73) tijdens 
veldwerk wel een reactie waargenomen tijdens een olie-water-proef. Tevens zijn er 
in de grond en het grondwater licht verhoogde concentraties minerale olie en/of 
vluchtige aromaten aangetroffen. Het is onduidelijk of dit verband houdt met de 
locatie waar genoemde saneringsactiviteiten zijn uitgevoerd; 

 
• Als er in de toekomst gegraven gaat worden op de onderzoekslocatie, dient er 

rekening mee gehouden te worden dat er op het zuidwestelijk deel van de locatie 
niet alleen grond vrijkomt, maar ook diverse bijmengingen (beton, puin, glas, 
kolengruis, etc). Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er ook asbest in de grond 
aanwezig is (dit blijkt uit een indicatief onderzoek dat hierna gedaan is; betreft geen 
onderzoek conform de huidige richtlijnen). De vrijkomende grond zal over het 
algemeen niet tot licht verontreinigd zijn (uitschieters naar een hogere concentratie 
(met name voor PAK), wordt niet uitgesloten). Ter plaatse van de boringen 17 en 
119 is een matig verhoogd PAK-gehalte gemeten, terwijl bij de boringen 11 en 115 
een sterk verhoogd gehalte aan PAK is aangetroffen; 

 
• Het grondwater is in het algemeen licht verontreinigd met metalen en xylenen. Een 

uitzondering hierop vormt de grondwaterkwaliteit ter plaatse van peilbuis 12. Ter 
plaatse van deze peilbuis is een matig (>T-waarde) verhoogd gehalte aan zink en 
een sterk (>I-waarde) verhoogd gehalte aan nikkel gemeten. Een eenduidige 
verklaring is hiervoor nog niet beschikbaar. Een herbemonstering van deze peilbuis 
(inclusief bijbehorende analyse) en overleg met de gemeente Winterswijk kan meer 
duidelijk verschaffen of het gaat om een incidenteel meetresultaat, een verhoogde 
achtergrondconcentratie, danwel een relevante bodemverontreiniging; 

 
• Er zijn geen concrete aanwijzingen gevonden dat de bodem ter plaatse van de 

voormalige chemicaliën-opslag en of het voormalige benzineservice station 
verontreinigd is geraakt door genoemde activiteiten. Ter plaatse van het 
servicestation is zintuiglijk geen olie aangetroffen tijdens het veldwerk, is analytisch 
geen olie in de grond gemeten en zijn geen relevant verhoogde concentraties aan 
minerale olie en/of vluchtige aromaten in het grondwater aangetoond. 
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Bijlage 1 
 Onderzoekslocatie met historische informatie 
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Bijlage 2 
 Onderzoekslocatie met situering grondboringen en 

peilbuizen 
 





 

   
   

A COMPANY OF 

Bodemonderzoek Beatrixpark Winterswijk 9T4669.A0/R001/EDV/EDRE/Nijm
Definitief rapport 12 augustus 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 
 Boorbeschrijvingen 
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Bijlage 4 
 Analyseresultaten grondmonsters (inclusief toetsing) 
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Bijlage 5 
 Analyseresultaten gronwatermonsters  

(inclusief toetsing) 
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Bijlage 6 
 Kopie brief Arcadis IMD (d.d. 11 november 1997) 
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Bijlage 7 
 Tekening met situering deellocaties die in 1999 zijn 

onderzocht 
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Bijlage 8 
 Tekening met situering boorlocaties bodemonderzoek 

2006 
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