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SAMENVATTING 
In opdracht van initiatiefemer(s) te Middelburg heeft Mitec Advies B.V. in februari 
2013 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 57 40 uitgevoerd ter plaatse van 
een deel van de locatie Leliëndaalseweg 5 te Middelburg. 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan 
of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie. Dit in verband met de 
voorgenomen bouw van een woning ter plaatse van een deel van de huidige schuur. 

Op basis van de verkregen informatie van de gemeente Middelburg en de opdrachtgever is 
de hypothese gesteld dat ter plaatse van deellocatie 1 (voorgenomen nieuwbouwvlak 
woning) geen bodemverontreiniging is te verwachten. Deze deellocatie is derhalve 
aangemerkt als een onverdachte locatie. 

Op basis van de verkregen informatie van de gemeente Middelburg en de opdrachtgever is 
de hypothese gesteld dat ter plaatse van deellocatie 2 (locatie ondergrondse, gesaneerde 
1000 liter dieseltank/voormalige locatie bovengrondse dieseltank) eventueel een 
bodemverontreiniging is te verwachten. Deze deellocatie is derhalve aangemerkt als een 
verdachte locatie. 

Het veldwerk is uitgevoerd in februari 2013. Bij de uitgevoerde grondboringen zijn zintuiglijk 
afwijkingen waargenomen. Deze zintuiglijke afwijkingen staan weergegeven in hoofdstuk 4, 
paraaf 4.2 van onderhavige rapportage. 

Deellocatie 1: Voorgenomen nieuwbouwvlak woning. 
Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 1 van de bovengrond voor de 
onderzochte parameters kwik, lood en PAKtotaal (10VROM) een overschrijding van de 
achtergrondwaarde is aangetroffen. 

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster 2 van de ondergrond voor de 
onderzochte parameters kwik en lood een overschrijding van de achtergrondwaarde is 
aangetroffen. 

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het ondiepe grondwater uit peilbuis 3 voor 
de onderzochte parameters barium en koper een overschrijding van de tussenwaarde is 
aangetoond. Tevens is voor de onderzochte parameters molybdeen, nikkel en zink een 
overschrijding van de streefwaarde aangetroffen. 

Na aanleiding van de aangetroffen verontreinigingen in het ondiepe grondwater met de 
parameters barium en koper boven de tussenwaarde is het ondiepe grondwater uit peilbuis 
3 nogmaals bemonsterd. 

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in het ondiepe grondwater uit peilbuis 3 
(herbemonstering) voor de onderzochte parameter barium een overschrijding van de 
achtergrondwaarde is aangetoond. Voor de onderzochte parameter koper is geen 
overschrijding van de achtergrondwaarde aangetroffen. 

Uit de verkregen analyseresultaten van de uitgevoerde herbemonstering van het ondiepe 
grondwater uit peilbuis 3 blijkt dat de eerder aangetroffen gehaltes aan barium en koper 
boven de tussenwaarde niet reproduceerbaar zijn. 

Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese 
"onverdachte locatie" voor deze deellocatie te worden verworpen. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van initiatiefnemer(s) Koster te Middelburg heeft Mitec Advies B.V. in februari 
2013 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 57 40 uitgevoerd ter plaatse van 
een deel van de locatie Leliëndaalseweg 5 te Middelburg. 

In bijlage 1 is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets. 

Reden voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging van de locatie. Dit in verband met de voorgenomen bouw 
van een woning ter plaatse van een deel van de huidige schuur. 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de actuele 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan 
of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor de voorgenomen 
bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie. Dit in verband met de 
voorgenomen bouw van een woning ter plaatse van een deel van de huidige schuur. 

Op basis van de verkregen informatie van de gemeente Middelburg en de opdrachtgever is 
in overleg met de gemeente Middelburg een onderzoeksprogramma opgesteld op basis 
van de Nederlandse Norm 57 40. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van 
de onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging. 

Het veldwerk is uitgevoerd door de heer B. Maas, gecertificeerd en erkend veldwerker van 
Mitec Advies B.V. Dit alles conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor SIKB
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek), inclusief de 
onderliggende protocollen 2001 en 2002. 

Het procescertificaat van Mitec Advies B.V. en het daarbij behorende keurmerk zijn 
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht 
van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend 
laboratorium of de opdrachtgever. 

Als referentiekader bij de beoordeling van de analyseresultaten wordt het laatst aangepaste 
toetsingskader van het Ministerie van V.R.O.M. gebruikt (Circulaire Bodemsanering 2009 
d.d. 01-04-2009).

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Mitec Advies B.V. of gerelateerde zuster
bedrijven. Hierdoor is de wettelijk voorgeschreven functiescheiding geborgd. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het 
vooronderzoek op basis van de NEN 5725 is geïntegreerd in onderhavig rapport als 
hoofdstuk 2. Vervolgens bevat hoofdstuk 3 de verrichte werkzaamheden. In hoofdstuk 4 
worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt een conclusie 
getrokken en een advies gegeven. Tot slot worden in hoofdstuk 6 het restrisico en de 
betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. 
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