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1  Inleiding 
 

1.1  Algemeen 
 

In opdracht van de Combinatie Van Oord- GMB  moet er een saneringsplan annex werkplan 

opgesteld worden voor de sanering van asbest in de uiterwaarden aan de Waarddijk te 

Munnikenland. In verband met het project ruimte voor de rivieren zullen ter plaatse van de huidige 

onderzoek locatie graafwerkzaamheden worden verricht. Verwijdering van de asbestverontreiniging 

zal in het kader van een ingreep in de waterbodem volgens de Waterwet dienen te worden 

afgehandeld. 

De te saneren bodemverontreiniging bestaat uit een verontreinigingskern met asbest in sleuf 4 en 5 

gesitueerd direct naast de krib. Gezien de bijmengingen kan gesteld worden dat het een stortgat 

betreft. 

 
Voor de grond (waterbodem, niet aangeduid als droge oever) is dus de Waterwet van toepassing en 
niet de Wet Bodembescherming. Dit houdt in dat voor de graafwerkzaamheden een melding Besluit 
lozen buiten inrichtingen moet worden verricht (licht tot matig verontreinigde grond=klasse A/B 
zonder werkplan, sterk verontreinigde grond = boven de interventiewaarde met werkplan). 
 
De sanering wordt in het kader van de Waterwet en het Besluit lozen buiten inrichtingen beschouwd 
als een lozing ten gevolge van ontgravingen of baggeren in een waterbodem die de 
Interventiewaarde overschrijdt door middel van een ‘altijd geaccepteerde (bagger)techniek’. 
 
Het doel van het saneringsplan is tweeledig, namelijk: 

- Het beschrijven van de saneringsmaatregelen ten behoeve van een bestek dan wel een 
werkplan voor de uitvoering van de sanering: 

- Het verkrijgen van een goedkeuring op het werkplan met de melding van het bevoegd gezag  
voor de sanering van verontreinigingen. 

 
Bij een ingreep in de waterbodem minder dan 1.000m3 (boven de interventiewaarde), zoals hier het 
geval is, is de erkenning en registratie conform het Besluit Bodemkwaliteit en de regeling voor de 
milieukundige begeleiding niet verplicht. De uitvoering dient wel plaats te vinden door een 7003-
erkend aannemer. 
 

Het doel is de sanering wel te laten begeleiden door een erkende en geregistreerde milieukundig 
begeleider en de eindsituatie (inclusief uitkeuring van de ontgraving) vast te leggen. In dit geval kan 
dit een 6001- erkend en geregistreerd persoon zijn, ervan uitgaande dat voor de 
saneringsdoelstelling ook wordt aangesloten bij de landbodem. Hiermee voldoet de eindsituatie ook 
aan de Wet bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit indien de locatie in de toekomst 
landbodem zou worden. 
 
In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op de uitgangssituatie (hoofdstuk 2), de 
saneringsdoelstelling en onderbouwing van de saneringsmaatregel (hoofdstuk 3). De 
saneringsmaatregelen (hoofdstuk 4), uitvoeringsaspecten (hoofdstuk 5) en nazorg (hoofdstuk 6). 

1.2 Adres / ligging van de bouwlocatie: 
Adres Waarddijk, Brakel 

Postcode / Plaats Munnikenland 

Telefoon  

Fax  

Mobiel  
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2 Uitgangssituatie 
  

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de huidige situatie ter plaatse van de saneringslocatie, de 
historie, bodemopbouw en geohydrologie, de gewenste ontwikkeling, de verontreinigingssituatie en 
de gevalsdefinitie. Voor details wordt verwezen naar de eerder uitgevoerde onderzoeken waaraan in 
de inleiding is gerefereerd. 

2.1  Terreinsituatie 
De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van ca. 1.000m2 en is kadastraal bekend als 
gemeente Brakel, sectie A, nummer 2485, 2467 en nummer 2268. De X- en Y-coordinaten van de 
locatie zijn X = 133.454 en Y = 426.069. Er zijn geen beperkingen bekend in de landelijke Voorziening 
WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de 
kaartbijlagen. 
 

Er hebben hier zover bekend geen bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden en de onderzoekslocatie is 
momenteel braakliggend. Mogelijk is volgens de opdrachtgever ter plaatse sprake van een niet 
geregistreerde voormalige “stortplaats”. 
 
Op basis van de planvorming is de onderzoek locatie in twee deelgebieden (deel RE1 en deel RE2) 
verdeelt. Voor de indeling wordt verwezen naar de situatietekening in de kaartbijlage. 
 
De onderzoek locatie bevindt zich aan de Oostkant van de bebouwde kom van Brakel in het 
uiterwaardengebied.  Ten noorden van het terrein loopt de Waal. De directe omgeving bestaat uit 
weiland of wel uiterwaardengebied. De bebouwing bevindt zich wat verder van het gebied af. 
 
In de toekomst wordt het onderzoeksgebied onderdeel van het project ruimte voor de rivieren. 
 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Aan de grondwaterkaarten van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO en de geologische 
overzichtskaart van Nederland zijn gegevens ontleend over de regionale bodemopbouw en 
geohydrologie. 
 
In tabel 1 is schematisch de regionale bodemopbouw van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 

Tabel 1, Regionale Bodemopbouw 

Tijdperk Formatienaam Soort afzetting 

Holoceen Westlandformatie Afzettingen van Duinkerke (D) of afzettingen van Tiel (Dt) in 
erosiegeulen 

 
De lokale bodemopbouw staat geregistreerd in de boorstaten zie bijlage C 
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De aangetroffen verontreiniging met asbest is voldoende onderzocht in het kader van zowel de Wet 
bodembescherming als de Waterwet. Aangezien er sprake is van waterbodem geldt formeel echter 
geen saneringsverplichting in het kader van de Waterwet. Maar in verband met het project Ruimte 
voor de Rivieren wordt de asbestverontreiniging toch verwijderd volgens de Waterwet. Er is bij dit 
toekomstige gebruik geen sprake van onaanvaardbare risico’s.   
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3 Saneringsdoelstelling en onderbouwing saneringsmaatregel 
 

In het navolgende vindt afweging van saneringsvarianten plaats, gevolgd door formulering van de 
saneringsdoelstelling en het type sanering. 
 

3.1 Saneringsafweging 
 

Binnen de Waterwet bestaat geen verplichting om verontreiniging te saneren en dus ook geen 
criteria voor onacceptabele risico’s bij een bepaald gebruik (zoals de Wet bodembescherming kent). 
Sanering kan dus volledig afgestemd worden op de bouwplannen en de wensen van de 
opdrachtgever/initiatiefnemer. 
 
Deze sanering zal plaats vinden in verband met het project Ruimte voor de Rivieren. De verwijdering 
van de asbestverontreiniging zal worden afgehandeld in het kader van een ingreep in de 
waterbodem volgens de Waterwet. 
 
Het geval van waterbodemverontreiniging betreft een immobiele verontreiniging, waar een 
functiegerichte/kosteneffectieve saneringsaanpak voldoende adequaat zal zijn. De 
functiegerichte/kosteneffectieve saneringsaanpak bestaat uit het verwijderen van de aangetroffen 
sterke verontreinigingen en het ontgraven van de heterogene verontreiniging in de bovengrond, 
waarbij het toekomstige gebruik van het gebied bepalend is. 
 
Deze saneringsmaatregel is afdoende voor het huidige (braakliggend/weiland) gebruik maar ook 
voor het toekomstige (Ruimte voor de Rivieren) gebruik. 
 
 

3.2 Saneringsdoelstelling 
 

RE 1 moet gedeeltelijk gesaneerd worden. De oppervlakte van dit gedeelte bedraagt  circa 600m2. Er 
wordt tot 0,5 m-mv  gesaneerd. Dit komt neer op een sanering van circa 300m3. De 
Saneringsdoelstelling is dat er in de bodem en wanden geen asbest meer wordt waargenomen hoger 
dan de interventiewaarde (100mg/kg). Wanneer dit wel het geval is moet er verder gesaneerd 
worden.  
 
In de overige trajecten dieper dan 0,5 m-mv zijn er geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
Wel wordt er geadviseerd om na het ontgraven van het geval van verontreiniging met asbest alert te 
zijn op mogelijk niet eerder aangetroffen stortplaatsen in de omgeving van de huidige 
onderzoekslocatie tijdens de graafwerkzaamheden. Dit in verband met het voorkomen van 
contaminatie met schone grondstromen.  
 

3.3 Type sanering 
 

De sanering van de geconstateerde verontreiniging betreft een volledige sanering (dus geen 
deelsanering) door middel van een waterbodemsanering met ‘altijd geaccepteerde 
(bagger)techniek’. De sanering wordt uitgevoerd door middel van ontgraving en het transport vindt 
plaats met dichte vrachtwagens. 
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3.4 Nazorg 
Functioneel en kosteneffectief saneren leidt tot het achterlaten van verontreiniging in de bodem. Dit 
vraagt om zorg na afronding van de sanering. Deze zorg zal gegeven de saneringsdoelstelling en het 
ontbreken van actuele risico’s bestaan uit bekendmaking en registratie. Fysiek zorgmaatregelen zijn 
niet noodzakelijk. 

3.5 Ongewoon voorval 
In geval van een ongewoon voorval of nieuwe verontreiniging wordt veelal direct tot overgaan tot 
uitvoering van een bodemsanering. Aard en omstandigheden van het ongewoon voorval of de 
nieuwe verontreiniging bepalen 

 De werkwijze 

 De van toepassing zijnde eisen uit de BRL en protocollen 
In het kader van deze BRL, vind in ieder geval melding aan het bevoegd gezag en registratie door het 
bijhouden van het logboek plaats door de KVP’er. In overleg met het bevoegd gezag worden de 
verontreinigingen aangepakt. De sanering van het ongewoon voorval kan zich beperken tot de 
verontreiniging als gevolg van het ongewoon voorval. 
 
In dien de aannemer constateert dat niet aan alle voorwaarden word voldaan, treedt de aannemer 
in contact met de opdrachtgever dan wel directievoerder. De verplichtingen met betrekking tot start 
en planning zijn niet van toepassing bij ongewone voorvallen. 
 
De aannemer voert de sanering of ingreep uit volgens een in het handboek vastgelegde procedure 
met betrekking tot het uitvoeren van saneringen of ingrepen als gevolg van een ongewoon voorval. 
Deze procedure borgt dat: 

 Aan bovenstaande eisen m.b.t. melding, registratie, overleg en verantwoording aan bevoegd 
gezag en opdrachtgever wordt voldaan; 

 De werkzaamheden conform de van toepassing zijnde protocol worden uitgevoerd en; 

 De veiligheid van de betrokken personen / omgeving is gewaarborgd. 
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4 Saneringsmaatregelen 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de planning en de inhoudelijke saneringsmaatregelen. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd door een BRL 7000, voor protocol 7003 gecertificeerde 
aannemer onder deskundige milieukundige begeleiding (BRL 6000, voor protocol 6001 
gecertificeerd). 
 

4.1 Planning/fasering 
 

De start van de sanering staat gepland voor week 46-2014. De totale tijdsduur van de sanering 
bedraagt naar verwachting drie werkdagen. De verontreiniging met een sterk verhoogd gehalte aan 
asbest wordt gesaneerd tot 0,5m-mv. In totaal circa 300m3 (600 m2 x 0,5 m-mv). Vervolgens worden 
er monsters van de wanden en bodem genomen om te kijken of hier het asbestgehalte onder de 
interventiewaarde zit. Is dit niet het geval moet er verder gesaneerd worden. Is het gehalte wel 
onder de interventiewaarde kan de sanering beëindigd worden. 
 

4.2 Saneringsmaatregelen 
 
Er zal voor start van de sanering met aannemer en milieubureau een startinstructie plaatsvinden 
(door HVK) over de V&G-zaken die gerelateerd zijn aan onderstaande werkzaamheden. 
De contouren van de ontgraving, zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening (zie bijlage A) 
‘saneringslocatie’ worden door de milieukundig begeleider (BRL 6000) uitgezet. De sterk 
verontreinigde grond met asbest bevindt zich in het traject van 0,0 tot 0,5 m-mv. De verontreinigde 
grond wordt ontgraven en direct opgeladen ten behoeve van een acceptant/reiniger.  
 
Er zullen (waar nodig) rijplaten geplaatst worden en het principe van schoon laden wordt toegepast. 
Dit betekend dat de hydraulische graafmachine de vrachtwagens niet met volle bakken laad, zodat 
er niet gemorst wordt. Wanneer de vrachtwagens vol zijn worden ze voor het verlaten van het 
terrein gecontroleerd op verontreinigingen die toch nog aanhechten aan de vrachtwagen. Indien 
nodig zal het aangehechte materiaal worden afgespoten met water. Alle bovengenoemde 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een hydraulische kraan welke is voorzien van een 
overdrukcabine en P3-filters. 
 
Nadat de verontreinigde grond is verwijderd wordt de ontgraving op aanwijzen van de milieukundig 
begeleider beëindigd. 
 
De saneringscontour zal door de Milieukundig begeleider worden uitgezet. Tijdens de 
graafwerkzaamheden zal blijken of er buiten de contouren ontgraven moet worden wanneer er 
visueel nog verontreiniging in de wanden aanwezig is.  
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5 Uitvoeringsaspecten 
 

In dit hoofdstuk komen uitvoeringsaspecten, betrokken partijen en eindcontrole aan de orde. 
 

5.1 Voorbereiding, vergunningen en meldingen 
 

De sanering van de verontreinigde grond kan pas opgestart worden als alle belemmeringen 
verwijderd zijn. In dit geval betreft het een braakliggend terrein. Voorafgaande aan de sanering 
moeten de volgende voorbereidingen getroffen worden: 
 

 Opstellen werkplan/saneringsplan; 
 

 Afzetlocatie/acceptant vinden voor de af te voeren verontreinigde grond (zand/klei); 
 

 Opstellen V&G-plan; 
 

 Verzorgen Klic-melding en eventueel afsluiten en ontkoppelen van in gebruik zijnde kabels 
en/of leidingen op de locatie; 
 

 Afschermen van de saneringslocatie voor onbevoegden; 
 

 Het treffen van voorzieningen om contact met vrijkomende verontreinigde grond tegen te 
gaan (o.a. inrichten verblijfsunit met sanitaire ruimte buiten werkgebied); 
 

 Het treffen van voorzieningen ter bescherming (fysiek en milieu hygiënisch) van de locatie 
en het wegdek (rijplaten). 
 

Voor de start van het werk moeten de volgende vergunningen en meldingen worden verzorgd: 
 

 Indienen melding Besluit lozen buiten inrichtingen bij Rijkswaterstaat op basis van het 
voorliggende werkplan/saneringsplan; 

 
 Start saneren van tevoren melden aan de handhavingsafdeling. 

 
Er zijn geen logistiek beperkingen voor de uitvoering van de bodemsanering.  

 

5.2 Veiligheid en gezondheidsaspecten 
 

Bij werkzaamheden kunnen betrokkenen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen als gevolg van 
aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem (grond en/of grondwater). Blootstelling aan deze 
stoffen kan plaatsvinden langs drie wegen: 
 

1. De ademhalingsorganen, als gevolg van inademen van stof en dampen; 
2. De huid, als gevolg van contact met verontreinigde grond en grondwater; 
3. Het spijsverteringskanaal, als gevolg van inslikken van aerosolen en/of door onvoldoende 

hygiene bij het eten, drinken en roken op de werklocatie. 
 
Om de risico’s van de blootstelling en de veiligheidsmaatregelen te kunnen bepalen is in het kader 
van het saneringsplan een voorlopige T en F klasse berekend. Deze is gebaseerd op de onderstaande 
maximaal aangetroffen gehalten boven de interventiewaarden. 
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5.4 Eindcontrole 
 
Eindcontrole wordt verricht conform de beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van 
(water)bodemsanering en nazorg BRL SIKB 6000 en Milieukundige begeleiding en evaluatie van 
bodemsanering met conventionele methoden, protocol 6001. 
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BIJLAGE l: Kadestralekaart, omgevingskaart en saneringslocatie 
  



 

1 Plan van aanpak | Projectomschrijving    

BIJLAGE ll: Rapport Berekening T&F klasse bepaling 
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BIJLAGE lll: onderzoeksresultaten getoetst als waterbodem (nader asbest 
onderzoek) 





Referentienummer Pagina
333338-92 2 van 10

Eigenaar:
Waterschap Rivierenland
De blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Milieukundige begeleiding:
Grontmij Nederland B.V.
Milieukundig begeleider processturing en verificatie:
van het Veldwerkbureau (Certificaat nummer EC-SIK-60026 )
Contactpersoon:

Aannemer:
GMB Services B.V., Milieuwerken
Postbus 2
4043 ZG Opheusden
Contactpersoon: 

6  Uitvoering sanering
De sanering heeft plaatsgevonden op 27 en 28 november 2014 en heeft globaal uit de volgende
stappen bestaan:
· Het uitzetten van het te saneren gedeelte door de milieukundig begeleider;
· Het afzetten van de locatie met lint en het plaatsen van een decontaminatie unit op de

vuil/schoongrens;
· Het ontgraven van de asbesthoudende grond;
· De bemonstering van putwanden en putbodems;
· Het afvoeren van het sterk verontreinigd dempingsmateriaal/ stort en asbesthoudende grond.

Op 27 en 28 november 2014 is de asbesthoudende grond op de locatie ontgraven. Er is tot
maximaal 1,0 m -mv ontgraven. Ter plaatse van putbodem PB01 is nog op 1,0 m -mv stortmate-
riaal achtergebleven. Na het graven van diverse proefgaten bleek het stortmateriaal nog tot circa
1,8 m-mv aanwezig te zijn. Aangezien hier op basis van zintuiglijke waarnemingen duidelijk een
restverontreiniging is achtergebleven is geen controlemonster genomen van deze putbodem.

In bijlage 3 is een tekening met controlemonsters en ontgravingsdiepte opgenomen. De foto’s zijn
weergegeven in bijlage 4.

7 Afvoer verontreinigde materialen
De sterk met asbest verontreinigde grond / sterk asbesthoudende stortmateriaal  (379,56 ton)
met afvalstroomnummer 05z221597231 is door Transportbedrijf H. Vink & Zn. BV op 27 en 28
november 2014 afgevoerd naar Vink te Barneveld.

Er heeft geen aanvulling plaatsgevonden. De weegbonnen zijn opgenomen in bijlage 5.

8 Controlebemonsteringen grond
Na de ontgraving van sterk met asbest verontreinigde grond / sterk asbesthoudende stortmate-
riaal, zijn er van de putbodem en van de putwanden monsters genomen. De situering van deze
monsters is weergegeven in bijlage 2. De monsters zijn conform de BRL 6001 genomen. Dat wil
zeggen dat er voor de putbodem per 200 m2 ontgravingsvlak 1 mengmonster is samengesteld.
Voor de putwand is per 50 m2 ontgravingsvlak 1 mengmonster samengesteld. De monsters zijn
vervolgens met spoed conform AS3000 geanalyseerd op asbest in grond bij RPS analyse bv te
Breda. Dit laboratorium heeft de RvA-erkenning. De analysecertificaten zijn opgenomen in
bijlage 6.

10.2e

10.2e

10.2e
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Bijlagen

Bijlage 1: Topografische ligging
Bijlage 2: Plan van aanpak met de instemming op het plan van aanpak
Bijlage 3: Situatie tekening met controlemonsters en ontgravingsdiepte
Bijlage 4: Foto’s
Bijlage 5: Weegbonnen
Bijlage 6: Analysecertificaten



Referentienummer
333338-80

Bijlage 1

Topografische ligging





Referentienummer
333338-80

Bijlage 2

Plan van aanpak met de instemming op het plan van
aanpak





[Paginanummer]

Met vriendelijke groet,

inspecteur

........................................................................
Handhaving Water en Bodem
Domein Water, Bodem en Bouwen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Graadt van Roggenweg 500  | 3531 AH | Utrecht | Etage 2 t/m 4
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................
M

ILenT.nl
http://www.ILenT.nl

Van:  [mailto @vanoord.com]
Verzonden: donderdag 13 november 2014 11:06
Aan:  - ILT
CC: 
Onderwerp: werkplan RvR Munnikenland

Beste ,

Zoals net telefonisch besproken, hierbij het aanpaste werkplan.

Bij vragen of onduidelijkheden weet je me te vinden.

Met vriendelijke groet,

Vergunningencoördinator
Area Nederland / Offshore Wind Projects

Van Oord Nederland bv
Schaardijk 211
Postbus 44137
3006 HC Rotterdam

T
M
E
I

@vanoord.com
www.vanoord.com

10.2e

10.2e

10.2e 10.2e

10.2e
10.2e

10.2e

10.2e

10.2e

10.2e



[Paginanummer]

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee
only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose,
distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact
the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages. .
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only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose,
distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact
the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.
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1  Inleiding 
 

1.1  Algemeen 
 

In opdracht van de Combinatie Van Oord- GMB  moet er een saneringsplan annex werkplan 

opgesteld worden voor de sanering van asbest in de uiterwaarden aan de Waarddijk te 

Munnikenland. In verband met het project ruimte voor de rivieren zullen ter plaatse van de huidige 

onderzoek locatie graafwerkzaamheden worden verricht. Verwijdering van de asbestverontreiniging 

zal in het kader van een ingreep in de waterbodem volgens de Waterwet dienen te worden 

afgehandeld. 

De te saneren bodemverontreiniging bestaat uit een verontreinigingskern met asbest in sleuf 4 en 5 

gesitueerd direct naast de krib. Gezien de bijmengingen kan gesteld worden dat het een stortgat 

betreft. 

 
Voor de grond (waterbodem, niet aangeduid als droge oever) is dus de Waterwet van toepassing en 
niet de Wet Bodembescherming. Dit houdt in dat voor de graafwerkzaamheden een melding Besluit 
lozen buiten inrichtingen moet worden verricht (licht tot matig verontreinigde grond=klasse A/B 
zonder werkplan, sterk verontreinigde grond = boven de interventiewaarde met werkplan). 
 
De sanering wordt in het kader van de Waterwet en het Besluit lozen buiten inrichtingen beschouwd 
als een lozing ten gevolge van ontgravingen of baggeren in een waterbodem die de 
Interventiewaarde overschrijdt door middel van een ‘altijd geaccepteerde (bagger)techniek’. 
 
Het doel van het saneringsplan is tweeledig, namelijk: 

- Het beschrijven van de saneringsmaatregelen ten behoeve van een bestek dan wel een 
werkplan voor de uitvoering van de sanering: 

- Het verkrijgen van een goedkeuring op het werkplan met de melding van het bevoegd gezag  
voor de sanering van verontreinigingen. 

 
Bij een ingreep in de waterbodem minder dan 1.000m3 (boven de interventiewaarde), zoals hier het 
geval is, is de erkenning en registratie conform het Besluit Bodemkwaliteit en de regeling voor de 
milieukundige begeleiding niet verplicht. De uitvoering dient wel plaats te vinden door een 7003-
erkend aannemer. 
 

Het doel is de sanering wel te laten begeleiden door een erkende en geregistreerde milieukundig 
begeleider en de eindsituatie (inclusief uitkeuring van de ontgraving) vast te leggen. In dit geval kan 
dit een 6001- erkend en geregistreerd persoon zijn, ervan uitgaande dat voor de 
saneringsdoelstelling ook wordt aangesloten bij de landbodem. Hiermee voldoet de eindsituatie ook 
aan de Wet bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit indien de locatie in de toekomst 
landbodem zou worden. 
 
In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op de uitgangssituatie (hoofdstuk 2), de 
saneringsdoelstelling en onderbouwing van de saneringsmaatregel (hoofdstuk 3). De 
saneringsmaatregelen (hoofdstuk 4), uitvoeringsaspecten (hoofdstuk 5) en nazorg (hoofdstuk 6). 

1.2 Adres / ligging van de bouwlocatie: 
Adres Waarddijk, Brakel 

Postcode / Plaats Munnikenland 

Telefoon  

Fax  

Mobiel  
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2 Uitgangssituatie 
  

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de huidige situatie ter plaatse van de saneringslocatie, de 
historie, bodemopbouw en geohydrologie, de gewenste ontwikkeling, de verontreinigingssituatie en 
de gevalsdefinitie. Voor details wordt verwezen naar de eerder uitgevoerde onderzoeken waaraan in 
de inleiding is gerefereerd. 

2.1  Terreinsituatie 
De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van ca. 1.000m2 en is kadastraal bekend als 
gemeente Brakel, sectie A, nummer 2485, 2467 en nummer 2268. De X- en Y-coordinaten van de 
locatie zijn X = 133.454 en Y = 426.069. Er zijn geen beperkingen bekend in de landelijke Voorziening 
WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de 
kaartbijlagen. 
 

Er hebben hier zover bekend geen bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden en de onderzoekslocatie is 
momenteel braakliggend. Mogelijk is volgens de opdrachtgever ter plaatse sprake van een niet 
geregistreerde voormalige “stortplaats”. 
 
Op basis van de planvorming is de onderzoek locatie in twee deelgebieden (deel RE1 en deel RE2) 
verdeelt. Voor de indeling wordt verwezen naar de situatietekening in de kaartbijlage. 
 
De onderzoek locatie bevindt zich aan de Oostkant van de bebouwde kom van Brakel in het 
uiterwaardengebied.  Ten noorden van het terrein loopt de Waal. De directe omgeving bestaat uit 
weiland of wel uiterwaardengebied. De bebouwing bevindt zich wat verder van het gebied af. 
 
In de toekomst wordt het onderzoeksgebied onderdeel van het project ruimte voor de rivieren. 
 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Aan de grondwaterkaarten van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO en de geologische 
overzichtskaart van Nederland zijn gegevens ontleend over de regionale bodemopbouw en 
geohydrologie. 
 
In tabel 1 is schematisch de regionale bodemopbouw van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 

Tabel 1, Regionale Bodemopbouw 

Tijdperk Formatienaam Soort afzetting 

Holoceen Westlandformatie Afzettingen van Duinkerke (D) of afzettingen van Tiel (Dt) in 
erosiegeulen 

 
De lokale bodemopbouw staat geregistreerd in de boorstaten zie bijlage C 
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2.3 Verontreinigingssituatie, gevalsdefenitie en spoedeisendheid 
 

Ten behoeve van het project Ruimte voor de Rivieren hebben in het verleden al verscheidene 
bodemonderzoeken plaatsgevonden met de volgende rapport als resultaat: 

- Vooronderzoek volgens NEN 5725, Locatie gelegen aan de Waarddijk te Brakel. Percelen 
Brakel, sectie M, nummers 660 en 659; sectie A, nummers 1691,2467, 2483, 2485 en 1952; 
sectie D, nummer 223; sectie N, nummer 1315 door ATKB, adviesbureau voor bodem, water 
en ecologie, datum: 05-04-2011 

- Verkennend en nader Asbestonderzoek aan de Waarddijk te Brakel 
- Nader asbestonderzoek aan de Waarddijk te Brakel, Opdrachtgever: Combinatie van Oord-

GMB, door Geofox-Lexmond, datum: 02-05-2014 

 
 

Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat er in de bovengrond bodemvreemde bijmengingen 
waargenomen zijn van plastic, aardewerk, baksteen en glas. De zintuiglijk met puin verontreinigde 
grond zwaar verontreinigd is met asbest. Dit bevindt zich in sleuf 4 van Ruimtelijke eenheid 1. 
 
De omvang van de verontreiniging ter plaatse van de onderzoeks- en saneringslocatie is voldoende 
in kaart gebracht. In tabel 2 is een overzicht van de asbestverontreiniging weergegeven. 

Tabel 2, overzicht verontreiniging 
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De aangetroffen verontreiniging met asbest is voldoende onderzocht in het kader van zowel de Wet 
bodembescherming als de Waterwet. Aangezien er sprake is van waterbodem geldt formeel echter 
geen saneringsverplichting in het kader van de Waterwet. Maar in verband met het project Ruimte 
voor de Rivieren wordt de asbestverontreiniging toch verwijderd volgens de Waterwet. Er is bij dit 
toekomstige gebruik geen sprake van onaanvaardbare risico’s.   
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3 Saneringsdoelstelling en onderbouwing saneringsmaatregel 
 

In het navolgende vindt afweging van saneringsvarianten plaats, gevolgd door formulering van de 
saneringsdoelstelling en het type sanering. 
 

3.1 Saneringsafweging 
 

Binnen de Waterwet bestaat geen verplichting om verontreiniging te saneren en dus ook geen 
criteria voor onacceptabele risico’s bij een bepaald gebruik (zoals de Wet bodembescherming kent). 
Sanering kan dus volledig afgestemd worden op de bouwplannen en de wensen van de 
opdrachtgever/initiatiefnemer. 
 
Deze sanering zal plaats vinden in verband met het project Ruimte voor de Rivieren. De verwijdering 
van de asbestverontreiniging zal worden afgehandeld in het kader van een ingreep in de 
waterbodem volgens de Waterwet. 
 
Het geval van waterbodemverontreiniging betreft een immobiele verontreiniging, waar een 
functiegerichte/kosteneffectieve saneringsaanpak voldoende adequaat zal zijn. De 
functiegerichte/kosteneffectieve saneringsaanpak bestaat uit het verwijderen van de aangetroffen 
sterke verontreinigingen en het ontgraven van de heterogene verontreiniging in de bovengrond, 
waarbij het toekomstige gebruik van het gebied bepalend is. 
 
Deze saneringsmaatregel is afdoende voor het huidige (braakliggend/weiland) gebruik maar ook 
voor het toekomstige (Ruimte voor de Rivieren) gebruik. 
 
 

3.2 Saneringsdoelstelling 
 

RE 1 moet gedeeltelijk gesaneerd worden. De oppervlakte van dit gedeelte bedraagt  circa 600m2. Er 
wordt tot 0,5 m-mv  gesaneerd. Dit komt neer op een sanering van circa 300m3. De 
Saneringsdoelstelling is dat er in de bodem en wanden geen asbest meer wordt waargenomen hoger 
dan de interventiewaarde (100mg/kg). Wanneer dit wel het geval is moet er verder gesaneerd 
worden.  
 
In de overige trajecten dieper dan 0,5 m-mv zijn er geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
Wel wordt er geadviseerd om na het ontgraven van het geval van verontreiniging met asbest alert te 
zijn op mogelijk niet eerder aangetroffen stortplaatsen in de omgeving van de huidige 
onderzoekslocatie tijdens de graafwerkzaamheden. Dit in verband met het voorkomen van 
contaminatie met schone grondstromen.  
 

3.3 Type sanering 
 

De sanering van de geconstateerde verontreiniging betreft een volledige sanering (dus geen 
deelsanering) door middel van een waterbodemsanering met ‘altijd geaccepteerde 
(bagger)techniek’. De sanering wordt uitgevoerd door middel van ontgraving en het transport vindt 
plaats met dichte vrachtwagens. 
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3.4 Nazorg 
Functioneel en kosteneffectief saneren leidt tot het achterlaten van verontreiniging in de bodem. Dit 
vraagt om zorg na afronding van de sanering. Deze zorg zal gegeven de saneringsdoelstelling en het 
ontbreken van actuele risico’s bestaan uit bekendmaking en registratie. Fysiek zorgmaatregelen zijn 
niet noodzakelijk. 

3.5 Ongewoon voorval 
In geval van een ongewoon voorval of nieuwe verontreiniging wordt veelal direct tot overgaan tot 
uitvoering van een bodemsanering. Aard en omstandigheden van het ongewoon voorval of de 
nieuwe verontreiniging bepalen 

 De werkwijze 

 De van toepassing zijnde eisen uit de BRL en protocollen 
In het kader van deze BRL, vind in ieder geval melding aan het bevoegd gezag en registratie door het 
bijhouden van het logboek plaats door de KVP’er. In overleg met het bevoegd gezag worden de 
verontreinigingen aangepakt. De sanering van het ongewoon voorval kan zich beperken tot de 
verontreiniging als gevolg van het ongewoon voorval. 
 
In dien de aannemer constateert dat niet aan alle voorwaarden word voldaan, treedt de aannemer 
in contact met de opdrachtgever dan wel directievoerder. De verplichtingen met betrekking tot start 
en planning zijn niet van toepassing bij ongewone voorvallen. 
 
De aannemer voert de sanering of ingreep uit volgens een in het handboek vastgelegde procedure 
met betrekking tot het uitvoeren van saneringen of ingrepen als gevolg van een ongewoon voorval. 
Deze procedure borgt dat: 

 Aan bovenstaande eisen m.b.t. melding, registratie, overleg en verantwoording aan bevoegd 
gezag en opdrachtgever wordt voldaan; 

 De werkzaamheden conform de van toepassing zijnde protocol worden uitgevoerd en; 

 De veiligheid van de betrokken personen / omgeving is gewaarborgd. 
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4 Saneringsmaatregelen 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de planning en de inhoudelijke saneringsmaatregelen. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd door een BRL 7000, voor protocol 7003 gecertificeerde 
aannemer onder deskundige milieukundige begeleiding (BRL 6000, voor protocol 6001 
gecertificeerd). 
 

4.1 Planning/fasering 
 

De start van de sanering staat gepland voor week 46-2014. De totale tijdsduur van de sanering 
bedraagt naar verwachting drie werkdagen. De verontreiniging met een sterk verhoogd gehalte aan 
asbest wordt gesaneerd tot 0,5m-mv. In totaal circa 300m3 (600 m2 x 0,5 m-mv). Vervolgens worden 
er monsters van de wanden en bodem genomen om te kijken of hier het asbestgehalte onder de 
interventiewaarde zit. Is dit niet het geval moet er verder gesaneerd worden. Is het gehalte wel 
onder de interventiewaarde kan de sanering beëindigd worden. 
 

4.2 Saneringsmaatregelen 
 
Er zal voor start van de sanering met aannemer en milieubureau een startinstructie plaatsvinden 
(door HVK) over de V&G-zaken die gerelateerd zijn aan onderstaande werkzaamheden. 
De contouren van de ontgraving, zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening (zie bijlage A) 
‘saneringslocatie’ worden door de milieukundig begeleider (BRL 6000) uitgezet. De sterk 
verontreinigde grond met asbest bevindt zich in het traject van 0,0 tot 0,5 m-mv. De verontreinigde 
grond wordt ontgraven en direct opgeladen ten behoeve van een acceptant/reiniger.  
 
Er zullen (waar nodig) rijplaten geplaatst worden en het principe van schoon laden wordt toegepast. 
Dit betekend dat de hydraulische graafmachine de vrachtwagens niet met volle bakken laad, zodat 
er niet gemorst wordt. Wanneer de vrachtwagens vol zijn worden ze voor het verlaten van het 
terrein gecontroleerd op verontreinigingen die toch nog aanhechten aan de vrachtwagen. Indien 
nodig zal het aangehechte materiaal worden afgespoten met water. Alle bovengenoemde 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een hydraulische kraan welke is voorzien van een 
overdrukcabine en P3-filters. 
 
Nadat de verontreinigde grond is verwijderd wordt de ontgraving op aanwijzen van de milieukundig 
begeleider beëindigd. 
 
De saneringscontour zal door de Milieukundig begeleider worden uitgezet. Tijdens de 
graafwerkzaamheden zal blijken of er buiten de contouren ontgraven moet worden wanneer er 
visueel nog verontreiniging in de wanden aanwezig is.  
 
 
  



 

1 Plan van aanpak | Projectomschrijving    

 

5 Uitvoeringsaspecten 
 

In dit hoofdstuk komen uitvoeringsaspecten, betrokken partijen en eindcontrole aan de orde. 
 

5.1 Voorbereiding, vergunningen en meldingen 
 

De sanering van de verontreinigde grond kan pas opgestart worden als alle belemmeringen 
verwijderd zijn. In dit geval betreft het een braakliggend terrein. Voorafgaande aan de sanering 
moeten de volgende voorbereidingen getroffen worden: 
 

 Opstellen werkplan/saneringsplan; 
 

 Afzetlocatie/acceptant vinden voor de af te voeren verontreinigde grond (zand/klei); 
 

 Opstellen V&G-plan; 
 

 Verzorgen Klic-melding en eventueel afsluiten en ontkoppelen van in gebruik zijnde kabels 
en/of leidingen op de locatie; 
 

 Afschermen van de saneringslocatie voor onbevoegden; 
 

 Het treffen van voorzieningen om contact met vrijkomende verontreinigde grond tegen te 
gaan (o.a. inrichten verblijfsunit met sanitaire ruimte buiten werkgebied); 
 

 Het treffen van voorzieningen ter bescherming (fysiek en milieu hygiënisch) van de locatie 
en het wegdek (rijplaten). 
 

Voor de start van het werk moeten de volgende vergunningen en meldingen worden verzorgd: 
 

 Indienen melding Besluit lozen buiten inrichtingen bij Rijkswaterstaat op basis van het 
voorliggende werkplan/saneringsplan; 

 
 Start saneren van tevoren melden aan de handhavingsafdeling. 

 
Er zijn geen logistiek beperkingen voor de uitvoering van de bodemsanering.  

 

5.2 Veiligheid en gezondheidsaspecten 
 

Bij werkzaamheden kunnen betrokkenen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen als gevolg van 
aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem (grond en/of grondwater). Blootstelling aan deze 
stoffen kan plaatsvinden langs drie wegen: 
 

1. De ademhalingsorganen, als gevolg van inademen van stof en dampen; 
2. De huid, als gevolg van contact met verontreinigde grond en grondwater; 
3. Het spijsverteringskanaal, als gevolg van inslikken van aerosolen en/of door onvoldoende 

hygiene bij het eten, drinken en roken op de werklocatie. 
 
Om de risico’s van de blootstelling en de veiligheidsmaatregelen te kunnen bepalen is in het kader 
van het saneringsplan een voorlopige T en F klasse berekend. Deze is gebaseerd op de onderstaande 
maximaal aangetroffen gehalten boven de interventiewaarden. 
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5.4 Eindcontrole 
 
Eindcontrole wordt verricht conform de beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van 
(water)bodemsanering en nazorg BRL SIKB 6000 en Milieukundige begeleiding en evaluatie van 
bodemsanering met conventionele methoden, protocol 6001. 
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BIJLAGE l: Kadestralekaart, omgevingskaart en saneringslocatie 
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BIJLAGE ll: Rapport Berekening T&F klasse bepaling 
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BIJLAGE lll: onderzoeksresultaten getoetst als waterbodem (nader asbest 
onderzoek) 
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01-12-2014Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1411-4092
333338-92
Grontmij Nederland bv (Arnhem)
Postbus 485
6800 AL Arnhem
28-11-2014

Monsternummer: 14-203147

Labcoördinator

Rapportnummer: 1411-4092_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

01-12-2014
Opdrachtgever
PW02

e1150661

MKB Brakel
(0-1,0 m-mv)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T
F

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T

Nat ingezet gewicht (kg) 10,022

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5707, AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-SG-XVIII

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

> 16 mm 0,000 0,000 0 100,0 - - - - - -
8-16 mm 0,099 0,000 0 100,0 - - - - - -
4-8 mm 0,145 0,000 0 100,0 - - - - - -
2-4 mm 0,083 0,000 0 100,0 - - - - - -
1-2 mm 0,066 0,000 0 100,0 - - - - - -
0,5-1 mm 0,221 0,000 0 22,7 - - - - - -
< 0,5 mm 6,672 0,000 0 - - - - - - -
Totaal 7,285 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 72,7 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen
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01-12-2014Datum rapportage

Labcoördinator

Monsternummer: 14-203147

Rapportnummer: 1411-4092_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1411-4092
333338-92
Grontmij Nederland bv (Arnhem)
Postbus 485
6800 AL Arnhem
28-11-2014

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

01-12-2014
Opdrachtgever
PW02

e1150661

MKB Brakel
(0-1,0 m-mv)

Grond

  

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
B j aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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1  Inleiding 
 

1.1  Algemeen 
 

In opdracht van de Combinatie Van Oord- GMB moet er een saneringsplan annex werkplan 
opgesteld worden voor de sanering van verontreinigde waterbodem  in de uiterwaarden aan de 
Munnikenlandse Waalkade te Brakel. In verband met het project ruimte voor de rivier zullen ter plaatse de 
nodige aanpassingen in de uiterwaarde plaatsvinden. Een deel van deze te vergraven waterbodem blijkt 
verontreinigd te zijn boven de interventiewaarde. Dit werkplan is er op gericht om die verontreinigde 
delen op een juiste manier te verwijderen en afte voeren. Verwijdering van de verontreiniging 
zal in het kader van een ingreep in de waterbodem volgens de Waterwet dienen te worden 
afgehandeld. 
De te saneren bodemverontreiniging bestaat uit een 6-tal AP04-gekeurde vakken en een verontreinigde 
sloot/poel. 
 
Voor de grond (waterbodem, niet aangeduid als droge oever) is dus de Waterwet van toepassing en 
niet de Wet Bodembescherming. Dit houdt in dat voor de graafwerkzaamheden een melding Besluit 
lozen buiten inrichtingen moet worden verricht (licht tot matig verontreinigde grond=klasse A/B 
zonder werkplan, sterk verontreinigde grond = boven de interventiewaarde met werkplan). 
 
De sanering wordt in het kader van de Waterwet en het Besluit lozen buiten inrichtingen beschouwd 
als een lozing ten gevolge van ontgravingen of baggeren in een waterbodem die de 
Interventiewaarde overschrijdt door middel van een ‘altijd geaccepteerde (bagger)techniek’. 
 
Het doel van het saneringsplan is tweeledig, namelijk: 
  

 Het beschrijven van de saneringsmaatregelen ten behoeve van een bestek dan wel een 
               werkplan voor de uitvoering van de sanering: 

 Het verkrijgen van een goedkeuring op het werkplan met de melding van het bevoegd gezag 
  voor de sanering van verontreinigingen. 
 
Bij een ingreep in de waterbodem minder dan 1.000m3 (boven de interventiewaarde) 
is de erkenning en registratie conform het Besluit Bodemkwaliteit en de regeling voor de 
milieukundige begeleiding niet verplicht. Aangezien de totaal te verwijderen verontreinigde waterbodem 
ca. 17.000m3 betreft dient de uitvoering wel plaats te vinden door een 7003- 
erkend aannemer. 
 
Het doel is de sanering te laten begeleiden door een erkende en geregistreerde milieukundig 
begeleider en de eindsituatie (exclusief uitkeuring van de ontgraving) vast te leggen. In dit geval kan 
dit een BRL6003- erkend en geregistreerd persoon zijn. Hiermee voldoet de eindsituatie ook 
aan de Wet bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. 
 
In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op de uitgangssituatie (hoofdstuk 2), de 
saneringsdoelstelling en onderbouwing van de saneringsmaatregel (hoofdstuk 3). De 
saneringsmaatregelen (hoofdstuk 4), uitvoeringsaspecten (hoofdstuk 5) en nazorg (hoofdstuk 6). 
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1.2 Adres/ ligging van de locatie 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

2 Uitgangssituatie 
 

2.1 Terreinsituatie 
 

Het te saneren gebied  heeft een totale oppervlakte van ca. 19.000m2 en is kadastraal bekend als 
gemeente Brakel, sectie M, nummer 0931, 0801 en sectie D nummer 0219 en 0218 . De X- en Y-
coordinaten van de 
locatie zijn X = 130.890 en Y = 425.069. Er zijn geen beperkingen bekend in de landelijke Voorziening 
WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Voor de ligging van de locatie wordt verwezen naar de 
kaartbijlagen. 
 
Er hebben hier zover bekend geen bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden en de onderzoekslocatie is 
momenteel in gebruik als weiland.  
 
Op basis van de planvorming is de onderzoek locatie in twee deelgebieden verdeeld (De 6 AP04gekeurde 
vakken en de watergang M02). Voor de indeling wordt verwezen naar de situatietekening in de 
kaartbijlage en de bodemonderzoeken. 
 
De te saneren  locatie bevindt zich aan de Oostkant van de bebouwde kom van Brakel in het 
uiterwaardengebied. Ten noorden van het terrein loopt de Waal en ten zuiden de Munnikenlandse 
Waaldijk. De directe omgeving bestaat uitweiland of wel uiterwaardengebied. De bebouwing bevindt zich 
wat verder van het gebied af. 
 
In de toekomst wordt het onderzoeksgebied onderdeel van het project ruimte voor de rivieren. 
 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Aan de bodemonderzoeken van Fugro zijn in de AP04-keuringen gegevens ontleend met betrekking tot de 
samenstelling van de bodem. 
 
In tabel 1 is schematisch de regionale bodemopbouw van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 
Tabel 1, Regionale Bodemopbouw 

 

Adres Munnikenlandse Waaldijk, Brakel 

Postcode / Plaats Munnikenland 

Telefoon  

Fax  

Mobiel  
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2.3 Verontreinigingssituatie, gevalsdefenitie en spoedeisendheid 
 

Ten behoeve van het project Ruimte voor de Rivieren hebben in het verleden al verscheidene 
bodemonderzoeken plaatsgevonden met de volgende rapporten als resultaat: 
 
Vooronderzoek en boorplan waterbodemonderzoek ‘witte vlekken’ Munnikenland. En 
Waterbodemonderzoek ‘witte vlekken’ Munnikenland, voor de percelen gemeente Brakel, sectie M, 
nummer 0801 en sectie D nummer 0219 en 0218. Dit rapport is opgesteld door Heydra Milieu Service b.v. 
op 22-5-2014. 
Daarnaast zijn er 6 AP04-keuring uitgevoerd; Partijkeuring (waterbodem) Aanleg Brakelse 
Benedenwaarden-West Vak 25H t/m 26I, Vak 28E t/m 30E en Vak 26G t/m 27G, voor de percelen 
gemeente Brakel, sectie M, nummer 0931. 
Deze rapporten zijn opgesteld door Geofox Lexmond op 2-5-2014. 
 

 
Figuur 1 vakindeling partijkeuringen 

 

Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat de bovengrond tot 1m –m.v. verontreinigd 
Is >Interventiewaarde.  
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De omvang van de verontreiniging ter plaatse van de onderzoeks- en saneringslocatie is voldoende 
in kaart gebracht. In de onderstaande tabel is aangegeven hoeveel verontreinigde grond er vrijkomt per 
vak: 
 

Vak         m3 

25H 2500 

26I 1862 

26G 2500 

27G 2500 

28E 2500 

29E 1659 

M02 3500 

Totaal 17021 
 

 

De aangetroffen verontreiniging met is voldoende onderzocht in het kader van zowel de Wet 
bodembescherming als de Waterwet. Aangezien er sprake is van waterbodem geldt formeel echter 
geen saneringsverplichting in het kader van de Waterwet. Maar in verband met het project Ruimte 
voor de Rivieren wordt de verontreiniging toch verwijderd volgens de Waterwet. Er is bij dit 
toekomstige gebruik geen sprake van onaanvaardbare risico’s. 
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3 Saneringsdoelstelling en onderbouwing saneringsmaatregel 
 

In het navolgende vindt afweging van saneringsvarianten plaats, gevolgd door formulering van de 
saneringsdoelstelling en het type sanering. 
 

3.1 Saneringsafweging 
Binnen de Waterwet bestaat geen verplichting om verontreiniging te saneren en dus ook geen 
criteria voor onacceptabele risico’s bij een bepaald gebruik (zoals de Wet bodembescherming kent). 
Sanering kan dus volledig afgestemd worden op de inrichtingsplannen en de wensen van de 
opdrachtgever/initiatiefnemer. 
 
Deze sanering zal plaats vinden in verband met het project Ruimte voor de Rivieren. De verwijdering 
van de verontreiniging zal worden afgehandeld in het kader van een ingreep in de 
waterbodem volgens de Waterwet. 
 
Het geval van waterbodemverontreiniging betreft een immobiele verontreiniging, waar een 
functiegerichte/kosteneffectieve saneringsaanpak voldoende adequaat zal zijn. De 
functiegerichte/kosteneffectieve saneringsaanpak bestaat uit het verwijderen van de aangetroffen 
sterke verontreinigingen tot 1,0m – m.v of tot de ontwerphoogte als deze eerder wordt bereikt.  
 
Deze saneringsmaatregel is afdoende voor het huidige (braakliggend/weiland) gebruik maar ook 
voor het toekomstige (Ruimte voor de Rivier) gebruik. 
 

3.2 Saneringsdoelstelling 
 

De saneringsdoelstelling voor de vakken 25H t/m 26I, 28E t/m 30E en Vak 26G t/m 27G RE 1 is dat deze 
gesaneerd moeten worden tot 1,0m – m.v of tot de ontwerphoogte als deze eerder wordt bereikt. De 
omliggende vakken voldoen aan hergebruik binnen het werk. De oppervlakte van dit gedeelte bedraagt 
circa 19.000m2. Dit komt neer op een sanering van circa 13.500m3.  
De saneringsdoelstelling voor vak M2 is dat hier de verontreinigde baggerspecie wordt verwijderd tot de 
vaste bodem welke. De omliggende vakken voldoen aan hergebruik binnen het werk. De oppervlakte van 
dit gedeelte bedraagt circa 4.000m2. Dit komt neer op een sanering van circa 3.500m3.  
 
De Saneringsdoelstelling is dat er in de bodem en wanden geen asbest meer wordt waargenomen hoger 
dan de interventiewaarde (100mg/kg). Wanneer dit wel het geval is moet er verder gesaneerd 
worden. 
 
In de overige trajecten dieper dan 0,5 m-mv zijn er geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
Wel wordt er geadviseerd om na het ontgraven van het geval van verontreiniging met asbest alert te 
zijn op mogelijk niet eerder aangetroffen stortplaatsen in de omgeving van de huidige 
onderzoekslocatie tijdens de graafwerkzaamheden. Dit in verband met het voorkomen van 
contaminatie met schone grondstromen. 
 

3.3 Type sanering 
 

De sanering van de geconstateerde verontreiniging betreft een volledige sanering (dus geen 
deelsanering) door middel van een waterbodemsanering met ‘altijd geaccepteerde 
(bagger)techniek’. De sanering wordt uitgevoerd door middel van ontgraving en het transport vindt 
plaats met dichte vrachtwagens. 
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3.4 Nazorg 
 

Functioneel en kosteneffectief saneren leidt tot het achterlaten van verontreiniging in de bodem. Dit 
vraagt om zorg na afronding van de sanering. Deze zorg zal gegeven de saneringsdoelstelling en het 
ontbreken van actuele risico’s bestaan uit bekendmaking en registratie. Fysiek zorgmaatregelen zijn 
niet noodzakelijk. 
 

3.5 Ongewoon voorval 
 

In geval van een ongewoon voorval of nieuwe verontreiniging wordt veelal direct tot overgaan tot 
uitvoering van een bodemsanering. Aard en omstandigheden van het ongewoon voorval of de 
nieuwe verontreiniging bepalen 

 De werkwijze 

 De van toepassing zijnde eisen uit de BRL en protocollen 
  
In het kader van deze BRL, vind in ieder geval melding aan het bevoegd gezag en registratie door het 
bijhouden van het logboek plaats door de KVP’er. In overleg met het bevoegd gezag worden de 
verontreinigingen aangepakt. De sanering van het ongewoon voorval kan zich beperken tot de 
verontreiniging als gevolg van het ongewoon voorval. 
 
In dien de aannemer constateert dat niet aan alle voorwaarden word voldaan, treedt de aannemer 
in contact met de opdrachtgever dan wel directievoerder. De verplichtingen met betrekking tot start 
en planning zijn niet van toepassing bij ongewone voorvallen. 
 
De aannemer voert de sanering of ingreep uit volgens een in het handboek vastgelegde procedure 
met betrekking tot het uitvoeren van saneringen of ingrepen als gevolg van een ongewoon voorval. 
Deze procedure borgt dat: 
  

 Aan bovenstaande eisen m.b.t. melding, registratie, overleg en verantwoording aan bevoegd 
gezag en opdrachtgever wordt voldaan; 

 De werkzaamheden conform de van toepassing zijnde protocol worden uitgevoerd en; 

 De veiligheid van de betrokken personen / omgeving is gewaarborgd. 
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4 Saneringsmaatregelen 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de planning en de inhoudelijke saneringsmaatregelen. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd door een BRL 7000, voor protocol 7003 gecertificeerde 
aannemer onder deskundige milieukundige begeleiding (BRL 6000, voor protocol 6003 
gecertificeerd). 
 

4.1 Planning/fasering 
 

De start van de sanering staat gepland voor week 10-2015. De totale tijdsduur van de sanering 
bedraagt naar verwachting 5 weken. De verontreiniging met een sterk verhoogd gehalte aan 
metalen wordt gesaneerd tot 1,0m-mv of tot de ontwerphoogte als deze eerder bereikt wordt.  
In totaal circa 17.000m3.  
 

4.2 Saneringsmaatregelen 
 

Er zal voor start van de sanering met aannemer en milieubureau een startinstructie plaatsvinden 
(door HVK) over de V&G-zaken die gerelateerd zijn aan onderstaande werkzaamheden. 
De contouren van de ontgraving, zoals weergegeven figuur 1 ‘vakindeling partijkeuring’ 
worden door de milieukundig begeleider (BRL 6000) uitgezet. De sterk 
verontreinigde grond bevindt zich in het traject van 0,0 tot 1,0 m-mv. De verontreinigde 
grond wordt ontgraven en direct opgeladen in dumpers welke de grond in het schip kiepen. De grond 
wordt vervolgens per schip naar Hollandsch Diep afgevoerd.  
 
Er zullen rijplaten geplaatst worden en het principe van schoon laden wordt toegepast. 
Dit betekend dat de hydraulische graafmachine de dumpers niet met volle bakken laad, zodat 
er niet gemorst wordt. Er wordt gewerkt van het verste punt van de bietenbrug af naar de bietenbrug toe. 
Wanneer de dumpers toch morgen gebeurd dit dus op verontreinigde grond, dit zal later mee geladen 
worden in het werkproces. Wanneer de schepen vol zijn worden ze voor het verlaten van het 
de sanering gecontroleerd op verontreinigingen die toch nog aanhechten aan het schip. Indien 
nodig zal het aangehechte materiaal worden afgespoten met water. Alle bovengenoemde 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een hydraulische kraan welke is voorzien van een 
overdrukcabine en P3-filters. 
 
Nadat de verontreinigde grond is verwijderd wordt de ontgraving op aanwijzen van de milieukundig 
begeleider beëindigd. 
 
De saneringscontour zal door de milieukundig begeleider worden uitgezet. De naastgelegen vakken zijn op 
voorhand al bemonsterd en hoeven niet gesaneerd te worden om dat deze vakken de interventiewaarde 
niet overschrijden. 
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5 Uitvoeringsaspecten 
 

In dit hoofdstuk komen uitvoeringsaspecten, betrokken partijen en eindcontrole aan de orde. 
 

5.1 Voorbereiding, vergunningen en meldingen 
 

De sanering van de verontreinigde grond kan pas opgestart worden als alle belemmeringen 
verwijderd zijn. In dit geval betreft het een braakliggend terrein. Voorafgaande aan de sanering 
moeten de volgende voorbereidingen getroffen worden: 

 Opstellen werkplan/saneringsplan; 
 

 Afzetlocatie/acceptant vinden voor de af te voeren verontreinigde grond (baggerspecie/klei); 
 

 Opstellen V&G-plan; 
 

 Verzorgen Klic-melding en eventueel afsluiten en ontkoppelen van in gebruik zijnde kabels 
en/of leidingen op de locatie; 

 

 Afschermen van de saneringslocatie voor onbevoegden; 
 

 Het treffen van voorzieningen om contact met vrijkomende verontreinigde grond tegen te 
 gaan (o.a. inrichten verblijfsunit met sanitaire ruimte buiten werkgebied); 
 

 Het treffen van voorzieningen ter bescherming (fysiek en milieu hygiënisch) van de locatie 
  en het wegdek (rijplaten) en de bietenbrug. 
 
Voor de start van het werk moeten de volgende vergunningen en meldingen worden verzorgd: 

 Indienen melding Besluit lozen buiten inrichtingen bij Rijkswaterstaat op basis van het 
 voorliggende werkplan/saneringsplan; 
 

 Start saneren van tevoren melden aan de handhavingsafdeling. 
  
Er zijn geen logistiek beperkingen voor de uitvoering van de bodemsanering 
 

5.2 Veiligheid en gezondheidsaspecten 
 

Bij werkzaamheden kunnen betrokkenen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen als gevolg van 
aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem (grond en/of grondwater). Blootstelling aan deze 

stoffen kan plaatsvinden langs drie wegen: 

1. De ademhalingsorganen, als gevolg van inademen van stof en dampen; 
2. De huid, als gevolg van contact met verontreinigde grond en grondwater; 
3. Het spijsverteringskanaal, als gevolg van inslikken van aerosolen en/of door onvoldoende 
hygiëne bij het eten, drinken en roken op de werklocatie. 

 

Om de risico’s van de blootstelling en de veiligheidsmaatregelen te kunnen bepalen is in het kader 
van het saneringsplan een voorlopige T en F klasse berekend. Deze is gebaseerd op de berekening welke is 
toegevoegd in bijlage 2. 
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Naam 

Straat en plaats 

telefoon 

 
 

5.4 Eindcontrole 
 

Een eindcontrole in de vorm van bemonstering wordt niet verricht conform de beoordelingsrichtlijn 
Milieukundige begeleiding van(water)bodemsanering en nazorg BRL SIKB 6000 en Milieukundige 
begeleiding en evaluatie van 
bodemsanering met conventionele methoden, protocol 6003. Wel worden de ontgravingscontouren 
vastgelegd en worden deze samen met de afvoerregistratie verwerkt tot een evaluatie. 
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BIJLAGE I Kadestralekaart, omgevingskaart en saneringslocatie 
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BIJLAGE II Rapport Berekening T&F klasse bepaling 
 
 

  



Resultaten van de meting waterbodem:

T-klasse: 1T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

Projectgegevens:

Omgevingsdata:

Eindresultaat

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Munnikenland
Werkgever GMB Services
Monsternummer M2 natte waterbodem
Veiligheidskundige

Buitentemperatuur (°C) 10
Betreft het natte waterbodem (met water verzadigd)? Ja
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 1T
Bepalende stof(fen) Arseen, Koper
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.

19-02-2015 11:08, 1/5

2.14

10.2e



Stoffen en concentraties:

Organische stof 11.60
Lutum 23.00

Stof Concentratie (mg/kg ds)
Arseen 111.0
Koper 262.0

19-02-2015 11:08, 2/5



Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Arseen
Concentratie waterbodem 111.0
Interventiewaarde waterbodem 85.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 84.531
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Koper
Concentratie waterbodem 262.0
Interventiewaarde waterbodem 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 188.7333
T&F klasse van toepassing Ja

19-02-2015 11:08, 3/5



Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Arseen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.1 Verontreiniging in waterbodem | waterbodem met water verzadigd --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Arseen

Stof Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.1 Verontreiniging in waterbodem | waterbodem met water verzadigd --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Arseen, Koper

19-02-2015 11:08, 4/5



Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting waterbodem:

T-klasse: 2T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

Projectgegevens:

Omgevingsdata:

Eindresultaat

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Munnikenland
Werkgever GMB Services
Monsternummer 28E-30E
Veiligheidskundige

Buitentemperatuur (°C) 10
Betreft het natte waterbodem (met water verzadigd)? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 2T
Bepalende stof(fen) Barium
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 8.10
Lutum 19.50

Stof Concentratie (mg/kg ds)
Koper 170.0
Barium 720.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie waterbodem 170.0
Interventiewaarde waterbodem 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 166.5667
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Barium
Concentratie waterbodem 720.0
Interventiewaarde waterbodem 625.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 514.1129
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.1 Verontreiniging in waterbodem | waterbodem niet met water verzadigd --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Koper

Stof Barium
Voorlopige veiligheidsklasse T 2
Veiligheidsklasse T 2T

Niet vluchtige stof
2.3.6.1 Verontreiniging in waterbodem | waterbodem niet met water verzadigd --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 2
Veroorzakende stoffen: Barium
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting waterbodem:

T-klasse: 2T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

Projectgegevens:

Omgevingsdata:

Eindresultaat

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Munnikenland
Werkgever GMB Services
Monsternummer 26G-27G
Veiligheidskundige

Buitentemperatuur (°C) 10
Betreft het natte waterbodem (met water verzadigd)? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 2T
Bepalende stof(fen) Barium
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 8.40
Lutum 22.00

Stof Concentratie (mg/kg ds)
Koper 185.0
Barium 945.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie waterbodem 185.0
Interventiewaarde waterbodem 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 175.4333
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Barium
Concentratie waterbodem 945.0
Interventiewaarde waterbodem 625.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 564.5161
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.1 Verontreiniging in waterbodem | waterbodem niet met water verzadigd --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Koper

Stof Barium
Voorlopige veiligheidsklasse T 2
Veiligheidsklasse T 2T

Niet vluchtige stof
2.3.6.1 Verontreiniging in waterbodem | waterbodem niet met water verzadigd --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 2
Veroorzakende stoffen: Barium
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting waterbodem:

T-klasse: 2T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

Projectgegevens:

Omgevingsdata:

Eindresultaat

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Munnikenland
Werkgever GMB Services
Monsternummer 25I-26I
Veiligheidskundige

Buitentemperatuur (°C) 10
Betreft het natte waterbodem (met water verzadigd)? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 2T
Bepalende stof(fen) Barium
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 9.10
Lutum 22.50

Stof Concentratie (mg/kg ds)
Koper 210.0
Zink 1400.0
Barium 1095.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie waterbodem 210.0
Interventiewaarde waterbodem 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 179.2333
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Zink
Concentratie waterbodem 1400.0
Interventiewaarde waterbodem 2000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 1873.5714
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Barium
Concentratie waterbodem 1095.0
Interventiewaarde waterbodem 625.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 574.5968
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.1 Verontreiniging in waterbodem | waterbodem niet met water verzadigd --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Koper

Stof Barium
Voorlopige veiligheidsklasse T 2
Veiligheidsklasse T 2T

Niet vluchtige stof
2.3.6.1 Verontreiniging in waterbodem | waterbodem niet met water verzadigd --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 2
Veroorzakende stoffen: Barium
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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