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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
In opdracht van de gemeente Cuijk heeft Grontmij Nederland BV een Herinrichtingsplan 
opgesteld voor de voormalige stortplaats Padbroek te Cuijk (Finabo-code: NB 1100005 en 
Globis-code NB168400005).  
De ligging van de locatie is weergegeven op bijlage 1. Een overzicht van de locatie is 
weergegeven in bijlage 2. 
 
 
1.2 Aanleiding 
Centraal in de wijk Padbroek ligt een voormalige stortplaats met een oppervlakte van ongeveer 
circa 0,67 ha (op basis van uitgevoerde NAVOS-onderzoeken). De bovenzijde van de 
stortplaats varieert in hoogte en ligt 1 à 2 m hoger dan het maaiveld in de omgeving.  
De stortplaats is op dit moment ingericht als speelveld (trapveld, basketbalveld en enkele 
speeltoestellen) en gedeeltelijk als groenvoorziening. 
De gemeente Cuijk heeft het voornemen de wijk Padbroek te vitaliseren. Een belangrijk 
onderdeel van deze vitalisering betreft het realiseren van een brede school cq. multifunctionele 
accommodatie (MFA), waarin twee bestaande basisscholen (samen te voegen tot een brede 
school), een wijkcentrum, kinderopvang en eventueel andere zaken kunnen worden 
samengebracht. Door de centrale ligging in de wijk en de nabijheid van het winkelcentrum heeft 
de gemeente vanuit stedenbouwkundig oogpunt de voorkeur voor het realiseren van de brede 
school/MFA op of nabij de stortplaats. 
Een belangrijk aandachtspunt vormt hierbij het milieuvraagstuk. De aanwezigheid van de 
stortplaats heeft in het verleden al diverse keren maatschappelijke beroering veroorzaakt. De 
bewoners in de wijk hebben de wens dat het stortmateriaal wordt verwijderd. Vanuit financieel 
oogpunt is dit echter geen reële optie. Met de nodige voorzieningen is het vanuit 
milieuhygiënisch en technisch oogpunt echter wel degelijk mogelijk om nabij of op het stort een 
school of MFA te realiseren. Gezien de eerdere beroering in de wijk is het hierbij wel van groot 
belang om belanghebbenden goed te informeren en draagvlak te creëren onder de bewoners. 
 
In dit project zijn er verschillende belanghebbenden met verschillende belangen: 
• Gemeente Cuijk: de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen, die 

het nieuwe schoolplein zullen gebruiken. 
• Schoolbesturen: in de nieuwe multifunctionele accommodatie moeten twee verschillende 

basisscholen (openbaar en katholiek) samenwerken in een gebouw. 
• Ouders van leerlingen: vanuit de hele wijk zullen ouders de keuze maken om hun kind wel of 

niet naar de school te sturen. Als ze niet overtuigd zullen zijn dat deze school veilig is, zullen 
ze de keuze maken om hun kinderen naar een andere school te sturen. 

• Kinderopvang: de nieuwe multifunctionele accommodatie zal ook een professionele 
kinderopvang huisvesten. 

• Buren: een deel van de mensen die dicht bij de stortplaats woont, is in het verleden bezorgd 
geweest over de effecten van de stortplaats op de volksgezondheid. 
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1.3 Kader herinrichtingsplan en Sulfalnet 
De voormalige stortplaats padbroek is door de gemeente Cuijk aangemeld bij de provincie 
Noord-Brabant om deel te nemen aan het project ‘Sulfalnet’ (Sustainable Use of Former and 
Abandoned Landfills Network), waarin de herontwikkeling van voormalige stortplaatsen door de 
provincie wordt begeleid en gestimuleerd. 
Vanwege de beoogde herinrichting van de voormalige stortplaats Padbroek, is in het kader van 
het project ‘Sulfalnet’ voor de stortplaats het onderhavige herinrichtingsplan opgesteld. 
 
 
1.4 Doelstelling 
Doel van het herinrichtingsplan is het vastleggen van de milieuhygiënische randvoorwaarden, 
waarbinnen een verantwoorde herontwikkeling van het stort kan plaatsvinden en de nazorg ten 
aanzien van het achterblijvende stortmateriaal gewaarborgd wordt en blijft. 
 
Het hergebruikplan zal worden opgebouwd conform de richtlijnen in de nota ‘Hergebruik van 
stortplaatsen’ (22 juni 2004) en de actuele checklist voor hergebruikplannen van de provincie.  
In het hergebruikplan dienen de volgende onderdelen aan de orde te komen: 
1. De resultaten van de eerder verrichte onderzoeken. 
2. Een beoordeling van de risico’s (humane, ecologische en verspreidingsrisico’s) voor de 

huidige en toekomstige situatie. 
3. De maatregelen die genomen worden om eventuele risico’s (in relatie met de toekomstige 

functie en inrichting) weg te nemen dan wel tot een acceptabel niveau te beperken. 
4. De nazorg voor de locatie, waarbij naast een technische invulling, ook gebruiksbeperkingen, 

toegankelijkheid, instandhouding van de beheersmaatregelen, alsmede financiële, 
organisatorische en communicatieve aspecten aan de orde zullen komen. 

 
De gemeente Cuijk gaat momenteel uit van twee mogelijke inrichtingsvarianten. Het betreft 
globale inrichtingsvarianten, die de basis vormen van het onderhavige herinrichtingsplan. Op 
basis van de uitkomsten van de verdere planontwikkeling bij de gemeente en het onderhavige 
herinrichtingsplan, zal de inrichting van de voormalige stortplaats en omgeving verder worden 
geconcretiseerd en zal vervolgens een concreet hergebruikplan worden opgesteld, dat ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.  
Het onderhavige herinrichtingsplan dient derhalve als een voorloper te worden beschouwd van 
het formeel op te stellen hergebruikplan in het kader van de Provinciale Milieu Verordening 
(PMV). 
 
 
1.5 Aanvullend bodemonderzoek 
De afgelopen jaren zijn vele onderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de stortplaats. Hierdoor is 
inmiddels een goed beeld ontstaan van de verticale opbouw en de samenstelling van het stort. 
Alleen ten aanzien van de horizontale omvang van het stort is het beeld nog niet volledig.  
Om dit beeld te completeren zijn in het kader van het onderhavige herinrichtingsplan een aantal 
grondboringen verricht aan de randen van het stort om de contour van het stort te bepalen aan 
de hand van zintuiglijke waarnemingen.  
De bestaande gegevens, aangevuld met de gegevens van het aanvullend onderzoek, vormen 
de basis voor het uitwerken van varianten en het opstellen van een herinrichtingsplan. 
Afhankelijk van de uiteindelijke herinrichting van het stort, kan het wenselijk zijn om in een later 
stadium aanvullend onderzoek te verrichten naar bijvoorbeeld het vrijkomen van stortgas en de 
draagkracht van het stortmateriaal 
 
1.6 Kwaliteitsborging 
Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 
en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij 
uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen wordt gewaarborgd, is vermeld in bijlage 9. 
Grontmij Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van 
uitmaakt, en haar onderaannemers geen belang hebben bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit 
onafhankelijk uitgevoerd. 
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1.7 Opbouw rapportage 
In onderhavige rapportage zal achtereenvolgens nader worden ingegaan op: 
• Beschikbare gegevens (hoofdstuk 2). 
• Toekomstige inrichting en mogelijke effecten als gevolg van de toekomstige inrichting 

(hoofdstuk 3). 
• Risicobeoordeling voor de huidige en toekomstige situatie (hoofdstuk 4). 
• Maatregelen (hoofdstuk 5). 
• Nazorg (hoofdstuk 6).
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2 Beschikbare gegevens 

2.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de beschikbare gegevens van de voormalige stortlocatie beschreven. 
Het betreft met name de beschikbare onderzoeksgegevens en daarnaast algemene gegevens, 
gegevens met betrekking tot de historie, bodemopbouw, geohydrologie en 
gebruiksbeperkingen. 
Bij de volgorde van de beschrijving is zoveel mogelijk de volgorde van de punten in de checklist 
van de provincie Noord-Brabant gevolgd. Deze staan tussen haakjes vermeld. 
 
 
2.2 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
Op de locatie en in de directe omgeving van de locatie zijn in het verleden de volgende 
onderzoeken uitgevoerd: 
• Verkennend onderzoek voormalige stortplaats Padbroek (Wolfskuil), gemeente Cuijk en 

St. Agatha, code 110/005 (DHV, januari 1993). 
• Actualiserend Risico Onderzoek (AROS) Fase 1 tot en met 4 vm. stortplaats Padbroek Cuijk 

(code 110/005), (Streekgewest Brabant-Noordoost, 24 maart 1998). 
• Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling stortplaats Padbroek (Wolfskuil) in Cuijk, fase 1, 

milieukundig onderzoek (concept, Tauw, 5 juli 2006). 
• Grondwatergegevens stortplaats Wolfskuil / Padbroek (briefrapportage, Tauw, 18 juli 2006). 
• Quickscan stortlocatie Padbroek in Cuijk (Tauw, 8 juni 2007). 
• Eindrapportage NAVOS-onderzoek Padbroek (Wolfskuil) (NB1100005), Cuijk en St. Agatha 

(provincie Noord-Brabant, 25 september 2007). 
 
De resultaten van bovenstaande onderzoeken worden besproken in paragraaf 2.3.  
In het kader van NAVOS zijn op de locatie eveneens onderzoeken (NAVOS-1 tot en met 
NAVOS-3) uitgevoerd. In het kader van NAVOS-1 tot en met NAVOS-3 is alleen 
grondwateronderzoek uitgevoerd. In het kader van het AROS-onderzoek is deklaagonderzoek 
en grondwateronderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in de 
Eindrapportage NAVOS en zullen derhalve bij de bespreking van deze rapportage aan de orde 
komen. 
 
Naast bovengenoemde onderzoeken is in het kader van het onderhavige herinrichtingsplan 
aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd door Grontmij. De resultaten van het aanvullend 
onderzoek worden besproken in paragraaf 2.4. 
 
 
2.3 Resultaten eerder uitgevoerde onderzoeken 
 
2.3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden beknopt de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken besproken. 
Voor een volledige beschrijving van de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken 
wordt verwezen naar de betreffende onderzoeksrapporten. 
 
2.3.2 Verkennend onderzoek voormalige stortplaats Padbroek (DHV, 1993) 
In het kader van het verkennend onderzoek stortplaatsen (VOS) is historisch onderzoek 
uitgevoerd en is onderzoek uitgevoerd naar de dikte van de deklaag (boringen B1 tot en met 
B7). 
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Op basis van het onderzoek werd destijds in de rapportage het volgende geconcludeerd: 
• De locatie betreft een voormalige ontgronding (zand en grind). 
• De oppervlakte van de locatie bedraagt circa 1,0 ha en ligt 1,0 à 3,0 m hoger dan het 

omliggende maaiveld. 
• Op de locatie is door de gemeente in de periode van 1954 tot 1967 huisvuil (meer dan 75%) 

en bouw- en sloopafval (minder dan 25%) gestort. 
• De deklaag bestaat uit matig fijn zand, afwisselend humeus en fijn lemig. 
• De dikte van de deklaag varieert van 1,0 m tot meer dan 1,2 m. 
• Op en rond de locatie is geen oppervlaktewater aanwezig. 
• Volgens het VOS-onderzoek is er sprake van een verhoogd risico voor de deklaag en het 

freatisch grondwater. 
• Bij de aanleg van de aangrenzende woonwijk is een gedeelte van het stortmateriaal 

afgevoerd en naar stort De Lange Linden (Locatiecode: NB1100003, GLOBIS-code: 
NB168400003). 

 
2.3.3 Actualiserend Risico Onderzoek (AROS) Fase 1 tot en met 4 voormalig. stortplaats 

Padbroek Cuijk (Streekgewest Brabant Noordoost, 1998) 
In het kader van het AROS-onderzoek is onderzoek verricht naar de dikte en kwaliteit van de 
deklaag en de kwaliteit van het freatisch grondwater om de risico’s als gevolg van de 
aanwezigheid van het stortmateriaal beter in beeld te krijgen. Hiertoe zijn de boringen D1 tot en 
met D12 ten behoeve van de deklaag en de peilbuizen B1 tot en met B3 geplaatst voor het 
bepalen van de kwaliteit van het grondwater. Tevens is aan stroomopwaartse zijde peilbuis A1 
geplaatst, die dient als referentiepeilbuis. 
Uit het onderzoek blijkt dat de dikte van de deklaag plaatselijk minder dan 0,5 m bedraagt. 
Analytisch zijn in de onderzochte mengmonsters van de deklaag licht verhoogde gehalten aan 
zware metalen en PAK aangetroffen. In het grondwater, zowel aan stroomopwaartse als 
stroomafwaartse zijde zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen gemeten. Tevens is aan 
stroomopwaartse zijde een matig verhoogd gehalte aan cadmium aangetroffen. 
In de rapportage van het onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van actuele 
risico’s als gevolg van de deklaag. Verder wordt in het onderzoek geconcludeerd dat er 
gebruiksbeperkingen gelden voor het grondwater (grondwater niet gebruiken voor het 
besproeien van voedingsgewassen) en dat het grondwater gemonitoord dient te worden om te 
bepalen of het grondwater wordt beïnvloed door het stort. 
 
2.3.4 Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling stortplaats Padbroek (Wolfskuil) in Cuijk, 

fase 1, milieukundig onderzoek (Tauw bv, 2006) 
In het kader van het betreffende onderzoek is aanvullend archiefonderzoek en aanvullend 
milieukundig onderzoek verricht naar de samenstelling van het stortmateriaal. 
Ten behoeve van het aanvullend milieukundig onderzoek zijn vijf proefsleuven gemaakt ter 
plaatse van de voormalige stortplaats. In twee proefsleuven is een peilbuis geplaatst. 
Uit het sleuvenonderzoek blijkt dat de deklaag een gemiddelde dikte heeft van 1,0 m. In de 
deklaag zijn bijmengingen met puin waargenomen. Het stortmateriaal bestaat overwegend uit 
huisvuil. Bij één sleuf is op de stort een laag blauw linnenachtig materiaal aangetroffen. 
Plaatselijk is veel puin en plaatselijk is een stukje asbest in het stortmateriaal waargenomen.  
De dikte van de stortlaag varieert van 2,0 tot 3,0 m. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen 
afwijkende geuren waargenomen. Er zijn geen vaten en dergelijke aangetroffen. 
In de onderzochte grondmonsters afkomstig van het stortmateriaal zijn sterk verhoogde 
gehalten aan de onderzochte parameters aangetroffen. In het grondmonster afkomstig van de 
bodem beneden het stortmateriaal zijn geen verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen 
aangetroffen. In het monster afkomstig van de blauwe laag zijn sterk verhoogde gehalten aan 
chroom en EOX aangetroffen. 
 
2.3.5 Grondwatergegevens stortplaats Wolfskuil/Padbroek (Tauw bv, 2006) 
In de betreffende briefrapportage zijn de resultaten van het grondwateronderzoek 
weergegeven, die behoren tot het eerder uitgevoerde Haalbaarheidsonderzoek.  
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Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van de voormalige stortplaats 
licht verhoogde gehalten aan zware metalen (arseen), aromaten, VOCl en minerale olie zijn 
aangetroffen. 
 
2.3.6 Quickscan stortlocatie Padbroek in Cuijk (Tauw bv, 2007) 
In 2007 is door Tauw een quickscan uitgevoerd om de risico’s en de mogelijkheden te bepalen 
voor de beoogde realisatie van een Brede school ter plaatse van de voormalige stortplaats. 
In het kader van de quickscan is aanvullend archiefonderzoek en aanvullend milieukundig 
onderzoek uitgevoerd. 
In het kader van het aanvullend milieukundig onderzoek is aanvullend onderzoek verricht naar 
de exacte diepte van de stort en de milieuhygiënische kwaliteit van de grond aan de onderzijde 
van de stort. Hiertoe zijn drie aanvullende proefsleuven gemaakt. Uit de resultaten van het 
aanvullende proefsleuven blijkt dat de dikte van het stortmateriaal ter plaatse varieert van circa 
3,0 m tot maximaal 6,0 m. Het stortmateriaal bestaat geheel uit huishoudelijk afval (veel glas, 
plastic, oude potten en pannen). 
De onderzochte grondmonsters afkomstig van de bodem beneden het stortmateriaal zijn geen 
verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen aangetroffen. 
De dikte van de deklaag ter plaatse van de aanvullende proefsleuven bedraagt circa 1,0 m.  
Op basis van de resultaten van het aanvullend onderzoek, zijn in de betreffende rapportage 
twee oplossingsscenario’s uitgewerkt, namelijk het geheel verwijderen van het stortlichaam en 
het afdekken van het stortlichaam. 
 
2.3.7 Eindrapportage NAVOS-onderzoek Padbroek (Provincie Noord-Brabant, 2007) 
Op basis van de resultaten van het VOS-onderzoek, het AROS-onderzoek en de uitgevoerde 
NAVOS-onderzoeken is in 2007 door de provincie Noord-Brabant een samenvattende 
eindrapportage inclusief risicobeoordeling opgesteld. In de betreffende eindrapportage werd op 
basis van de onderzoeksresultaten destijds het volgende geconcludeerd. 
 
De deklaag is licht verontreinigd met zware metalen (arseen, koper, nikkel) en PAK.  
Deze gegevens zijn afkomstig van het AROS-onderzoek, uitgevoerd in 1998. 
Op basis van de resultaten van het AROS-onderzoek bedraagt de gemiddelde dikte van de 
deklaag 0,77 m. De minimale dikte van de deklaag bedraagt 0,3 m. 
 
Volgens de betreffende rapportage is de lokale stroming van het ondiepe grondwater globaal in 
noordwestelijke richting. De regionale stroming van het ondiepe grondwater is noordoostelijk, in 
de richting van de rivier de Maas. Er is sprake van kwel. 
In het grondwater bovenstrooms (peilbuis A1) zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen 
gemeten. Tevens is ter plaatse een verhoogde waarde voor de fenolindex aangetoond.  
In het ondiepe grondwater aan stroomafwaartse zijde is een sterk verhoogd gehalte aan arseen 
aangetroffen. Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen en aromaten gemeten 
en een verhoogde waarde voor de fenolindex. 
In het middeldiepe grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen en aromaten 
aangetroffen. 
Wat betreft de macroparameters zijn aan stroomafwaartse zijde duidelijk hogere gehalten aan 
ammonium en N-Kjeldahl gemeten dan aan stroomopwaartse zijde. Op basis daarvan en de 
verhoogde gehalten aan aromaten in het grondwater aan stroomafwaartse zijde, wordt in de 
betreffende rapportage geconcludeerd dat er sprake lijkt te zijn van een relatie tussen de 
grondwaterkwaliteit en de stort. 
 
Er is geen oppervlaktewater op of in de nabijheid van de voormalige stortplaats. Derhalve is er 
geen oppervlaktewateronderzoek uitgevoerd. 
Verder wordt gesteld dat gelet op de aard en ouderdom van de stort er geen 
stortgasontwikkeling is te verwachten. 
 
In algemene zin geldt dat bij een voormalige stortlocatie risico’s veroorzaakt kunnen worden 
door de deklaag (kwaliteit en dikte), het oppervlaktewater, grondwater en stortgasontwikkeling. 
Het criterium voor humane en ecologische risico’s ten gevolge van de dikte van de deklaag is 
gesteld op 0,5 m. 
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Op basis van de risicobeoordeling in de Eindrapportage wordt geconcludeerd dat er sprake is 
van potentiële humane en ecologische risico’s ten gevolge van een te dunne deklaag. Op circa 
een zesde deel van de stortlocatie bedraagt de dikte van de deklaag minder dan 0,5 m.  
Er is geen sprake van verspreidingsrisico’s. 
 
 
2.4 Resultaten aanvullend onderzoek (Grontmij, 2011) 
De contour van de voormalige stortplaats in de Eindrapportage NAVOS en in eerdere 
onderzoeksrapportages is gebaseerd op de beschikbare historische gegevens. De betreffende 
contour is weergegeven in bijlage 2. 
Tot op heden is geen bodemonderzoek verricht naar de horizontale begrenzingen van de 
voormalige stortplaats. Derhalve is in het kader van het onderhavige herinrichtingsplan 
aanvullend onderzoek verricht naar de horizontale omvang van de stortplaats. Hiertoe zijn 
handmatig een aantal boringen verricht aan de randen van het stort om de contour van het stort 
nader te 
bepalen aan de hand van zintuiglijke waarnemingen. Het betreft de boringen 1 tot en met 23, 
die in de vorm van raaien zijn geplaatst. De situering van de boringen is aangegeven in bijlage 
2. De boorprofielen van de betreffende boringen zijn weergegeven in bijlage 5. In bijlage 2 is 
met behulp van een kleurmarkering aangegeven of ter plaatse tijdens de veldwerkzaamheden 
wel of geen stortmateriaal is aangetroffen.  
Uit bijlage 2 blijkt dat bij een aantal boringen buiten de eerder vastgestelde contour (op basis 
van historische gegevens), stortmateriaal is aangetroffen. Naar aanleiding van de resultaten 
van het aanvullend onderzoek uitgevoerd door Grontmij is de contour met de horizontale 
begrenzingen van de stortplaats aangepast. De aangepaste contour is eveneens weergegeven 
in bijlage 2. Hieruit blijkt dat met name aan de noordzijde en de oostzijde van de voormalige 
stortplaats de horizontale omvang van de voormalige stortplaats is toegenomen ten opzichte 
van de bestaande contour op basis van de NAVOS-onderzoeken. 
De contour in bijlage 2 dient als voorlopige contour van de voormalige stortplaats te worden 
beschouwd, aangezien nog aanvullend onderzoek dient plaats te vinden (omgeving sporthal) 
naar aanleiding van de resultaten van het aanvullend onderzoek uitgevoerd door de RMB in 
november 2011 (zie paragraaf 2.5). 
 
 
2.5 Resultaten aanvullend onderzoek (RMB, 2011) 
Tijdens de bespreking van de conceptrapportage van het onderhavige Herinrichtingsplan is 
gebleken dat het gewenst is om een nauwkeuriger beeld te verkrijgen van de dikte van de laag, 
aangezien er duidelijke verschillen bestaan ten aanzien van de dikte van de deklaag op basis 
van de eerder uitgevoerde onderzoeken op de locatie. Daarnaast zijn er geen actuele gegevens 
beschikbaar ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit van de deklaag.  
Derhalve is vervolgens in november 2011 aanvullend onderzoek uitgevoerd door het Regionaal 
Milieu Bedrijf (RMB). In het kader van het aanvullend onderzoek is tevens de locatie ingemeten 
(in x, y en z) om een nauwkeuriger beeld te verkrijgen van de aanwezige hoogteverschillen en 
het vervaardigen van een digitaal terreinmodel. Tevens is een infiltratieonderzoek uitgevoerd 
om de waterdoorlatendheid van de deklaag vast te stellen en is aan de noordzijde van de 
voormalige stortplaats de horizontale omvang van de stortplaats nader in beeld gebracht.  
Aan de noordzijde bevinden zich namelijk aan de Dassenburcht enkele woningen met tuin, 
waar tot op heden geen onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van stortmateriaal heeft 
plaatsgevonden. Om uit te sluiten dat ter plaatse stortmateriaal aanwezig is, zijn aan de 
noordzijde aanvullende boringen uitgevoerd om de horizontale omvang van de voormalige 
stortplaats nader in beeld te brengen. 
 
Bij de oplevering van het onderhavige definitieve Herinrichtingsplan waren de resultaten van het 
aanvullend onderzoek nog niet geheel beschikbaar. De reeds beschikbare resultaten van het 
aanvullend onderzoek zijn meegenomen in het onderhavige Herinrichtingsplan. Hieruit blijkt het 
volgende. 
Uit het aanvullend onderzoek (middels handmatige boringen) op de locatie blijkt dat de dikte 
van de deklaag varieert van 0,4 m tot 2,0 m.  
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Aan de zijde van Hagelkruis zijn de gemeten dikten van de deklaag veelal lager dan de dikten 
van de deklaag op de overige delen van de voormalige stortplaats. Dit houdt waarschijnlijk 
verband met het aflopende maaiveldniveau in de richting van Hagelkruis.  
Analytisch zijn in de onderzochte mengmonsters en individuele monsters van de deklaag licht 
verhoogde gelaten (gehalten boven achtergrondwaarde) aan zware metalen, PAK en minerale 
olie aangetroffen. In eerste instantie is in MM6 een matig verhoogd gehalte (26 mg/kg) aan PAK 
aangetroffen. Bij uitsplitsing en analyse van de betreffende deelmonsters zijn slechts licht 
verhoogde gehalten aan PAK aangetroffen. Hierdoor is er waarschijnlijk sprake van een 
heterogene verontreiniging met PAK in de deklaag, die verband houdt met de aanwezigheid 
van (houts)kooldeeltjes en asdeeltjes in de grond. Tijdens het veldonderzoek zijn echter geen 
(houts)kooldeeltjes en/of asdeeltjes zintuiglijk waargenomen. 
Uit aanvullende boringen aan de noordzijde van de voormalige stortplaats blijkt dat ter plaatse 
van de woningen met tuin geen stortmateriaal is aangetroffen. Wel is aan de zijde van de 
sporthal nog onverwacht stortmateriaal aangetroffen. Naar aanleiding daarvan dient nog 
aanvullend onderzoek plaats te vinden om de horizontale omvang (contour) nader in beeld te 
brengen. 
 
De overige resultaten waren nog niet beschikbaar bij de oplevering van het onderhavige 
Herinrichtingsplan en zijn derhalve niet meegenomen. Het betreft de resultaten van de analyses 
op asbest in de deklaag, het infiltratieonderzoek en de terreininmeting (ten behoeve van het 
digitaal terrein model). 
 
 
2.6 Algemene, historische en kadastrale gegevens (aspecten 1 tot en met 7) 
Volgens de beschikbare historische gegevens (afkomstig van het VOS-onderzoek uitgevoerd in 
1993) betreft de locatie een voormalige ontgronding, waar door de gemeente Cuijk in de 
periode van 1954 tot 1967 afval is gestort. Het betreft met name huishoudelijk afval (meer dan 
75%) en bouw- en sloopafval (minder dan 25%). 
Na het storten is een deklaag aangebracht op het stort. De oppervlakte van de stortlocatie 
bedraagt circa 1 ha. Exploitant van de stort was de gemeente Cuijk. Volgens de rapportage van 
het VOS-onderzoek is voor de voormalige stort destijds geen vergunning afgegeven. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de historische gegevens wordt verwezen naar de rapportage van 
het VOS-onderzoek. 
In de rapportage van het VOS-onderzoek staat vermeld dat bij de aanleg van de woonwijk een 
gedeelte van het stort is verwijderd en afgevoerd naar stortplaats Lange Linden. In de VOS-
rapportage staat niet vermeld waar destijds stortmateriaal is ontgraven ten behoeve van de 
woonwijk. 
 
Volgens informatie van de gemeente is ongeveer 10 jaar geleden de beplanting rondom de 
stortplaats gerooid, een sintelveld verwijderd en een waterloop aan de westelijke zijde van de 
stortplaats gedempt. Vervolgens is het terrein opnieuw ingezaaid.  
Tevens zou door de gemeente op de locatie destijds enkele centimeters grond zijn opgebracht, 
vanwege de aanwezigheid van plastic in de bovenste laag van de afdeklaag.  
 
In het kader van het aanvullend onderzoek uitgevoerd door Grontmij in 2011 is de horizontale 
omvang van het voormalig stort nader vastgesteld. Op basis daarvan is een nieuwe contour 
vastgesteld, die is weergegeven in bijlage 2. De verticale omvang van het stort is in 2006 en 
2007 vastgesteld door Tauw met behulp van proefsleuven. Hieruit blijkt dat de verticale omvang 
reikt tot een diepte van maximaal 7,0 m beneden maaiveld. 
De ligging van de locatie is aangegeven op bijlage 1. De X- en Y-coördinaten van de locatie zijn 
respectievelijk 189,610 en 414,448. In bijlage 2 is een overzicht van de locatie en de contour 
van het voormalig stort weergegeven. 
 
De voormalige stortplaats is gelegen ter plaatse van perceel 5639 (zuidelijke gedeelte) en 
perceel 5739 (noordelijk gedeelte), sectie C. In bijlage 3 is een kadastrale tekening opgenomen.  
In bijlage 4 is voor het betreffende percelen een uittreksel uit het kadastraal register 
opgenomen. Hieruit blijkt dat de betreffende percelen in eigendom zijn van de gemeente Cuijk. 
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2.7 Bodemopbouw en geohydrologie (aspecten 10 en 11) 
In de Eindrapportage NAVOS is in tabel 4.4 een beschrijving van de regionale bodemopbouw 
opgenomen. Hieruit blijkt dat vanaf maaiveld tot 23 m -mv een freatisch watervoerend pakket 
aanwezig is (Formatie van Veghel en Sterksel). Daaronder bevindt zich in het traject van 23 tot 
223 m -mv de slecht doorlatende basis (Formatie van Breda). 
 
Volgens de Eindrapportage NAVOS bevindt het freatisch grondwater zich op een diepte van 8,0 
à 9,0 m +NAP en stroomt het freatisch grondwater locaal in noordnoordwestelijk richting.  
Deze gegevens zijn gebaseerd op de resultaten van de uitgevoerde NAVOS-onderzoeken. 
Regionaal stroomt het freatisch grondwater in noordoostelijke richting (richting Maas).  
Ten tijde van de uitvoering van de derde NAVOS-ronde was er sprake van een kwelsituatie. 
Voor een uitvoerige beschrijving van de regionale bodemopbouw en geohydrologie en de locale 
bodemopbouw en geohydrologie wordt verwezen naar de Eindrapportage NAVOS en de 
rapportage van de 1e NAVOS-ronde. 
 
In de rapportage van het VOS-onderzoek is een geohydrologisch profiel (figuur 4 in het 
betreffende rapport) en een globale dwarsdoorsnede van het stort (figuur 3) op basis van 
historische gegevens, veldwaarnemingen en deklaagboringen opgenomen. In deze 
dwarsdoorsnede is de onderzijde van het stort beneden grondwaterniveau aangegeven. 
 
 
2.8 Dikte en milieuhygiënische kwaliteit van de deklaag 
In het kader van AROS, uitgevoerd in 1998, zijn een aantal boringen verricht om de dikte en 
kwaliteit van de deklaag te bepalen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde dikte van de deklaag 0,77 
m bedraagt en dat de dikte van de deklaag varieert. Plaatselijk is de dikte van de deklaag 
minder dan 0,5 m. In de onderzochte mengmonsters van de deklaag zijn licht verhoogde 
gehalten aan zware metalen en PAK gemeten. 
 
 
2.9 Stortmateriaal 
Volgens de historische gegevens in de rapportage van het VOS-onderzoek bestaat het 
stortmateriaal grotendeels uit huishoudelijk afval en, in mindere mate, uit bouw- en sloopafval.  
Deze gegevens worden bevestigd door de resultaten van de onderzoeken uitgevoerd door 
Tauw in 2006 en 2007, waarbij middels sleuvenonderzoek de aard en samenstelling van het 
stortmateriaal nader is onderzocht. In het kader van het onderzoek in 2006 
(Haalbaarheidsonderzoek) zijn vijf proefsleuven gegraven (1 tot en met 5) en in het kader van 
het onderzoek in 2007 (Quickscan) zijn drie proefsleuven gegraven (1 tot en met 3). 
 
Uit deze onderzoeken blijkt namelijk dat het stortmateriaal grotendeels danwel geheel bestaat 
uit huishoudelijk afval, bestaande uit huisvuil, hout, puin, glas, plastic, oude potten en pannen. 
Bij één sleuf is op de stort een laag blauw linnenachtig materiaal aangetroffen. Plaatselijk is 
veel puin en plaatselijk is een stukje asbest in het stortmateriaal waargenomen. De dikte van de 
stortlaag varieert van 2,0 tot 3,0 m. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen afwijkende geuren 
waargenomen. Er zijn geen vaten en dergelijke aangetroffen. 
In de onderzochte grondmonsters (zandfractie) afkomstig van het stortmateriaal zijn verhoogde 
gehalten aan zware metalen, EOX, PAK en minerale olie aangetroffen. In het monster 
afkomstig van de ”blauwe laag” (waargenomen bij sleuf 1 van het Haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd door Tauw in 2006) zijn verhoogde gehalten aan chroom en EOX aangetroffen.  
In de grondmonsters afkomstig van de bodem beneden het stortmateriaal zijn geen verhoogde 
gehalten aan de onderzochte stoffen aangetroffen.  
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2.10 Stortgas (aspect 14) 
Gelet op de ouderdom van het stort (het storten van afval heeft tot 1967 plaatsgevonden) en het 
feit dat bij de uitvoering van het sleuvenonderzoek in 2006 geen afwijkende geuren zijn 
waargenomen, wordt geconcludeerd dat de hoeveelheid vrijkomend stortgas onder de huidige 
omstandigheden als zeer gering tot verwaarloosbaar wordt geacht. 
 
 
2.11 Grondwater (aspect 17) 
De milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater is in het verleden onderzocht in het kader 
van het AROS-onderzoek en de NAVOS-onderzoeken 1 tot en met 3. Hieruit blijkt het volgende. 
In het grondwater aan bovenstroomse zijde (peilbuis A1) zijn licht verhoogde gehalten aan 
zware metalen gemeten. Tevens is ter plaatse een verhoogde waarde voor de fenolindex 
aangetoond. 
In het ondiepe grondwater aan stroomafwaartse zijde (peilbuizen B1 tot en met B3, filterstelling 
2,5-4,5 m -mv) is ter plaatse van peilbuis B2 een sterk verhoogd gehalte aan arseen 
aangetroffen. 
Tevens zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen en aromaten en een verhoogde 
waarde voor de fenolindex gemeten. 
In het middeldiepe grondwater (peilbuis B51 (filterstelling 8,0-10,0 m -mv) en B52 tot en met 
B54 (filterstelling 2,5-4,5 m -mv en 8,0-10,0 m -mv)) zijn licht verhoogde gehalten aan zware 
metalen en aromaten aangetroffen. 
Wat betreft de macroparameters zijn aan stroomafwaartse zijde (peilbuis B2) duidelijk hogere 
gehalten aan ammonium en N-Kjeldahl gemeten dan aan stroomopwaartse zijde. Op basis 
daarvan en de verhoogde gehalten aan aromaten in het grondwater aan stroomafwaartse zijde, 
is waarschijnlijk sprake van een beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit door de voormalige 
stortplaats. 
 
In het kader van het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Tauw in 2006 zijn ter plaatse van 
de sleuven 2 en 4 peilbuizen geplaatst om (indicatief) de kwaliteit van het grondwater beneden 
het stortmateriaal te bepalen. In de betreffende grondwatermonsters zijn licht verhoogde 
gehalten aan metalen (arseen), aromaten, PAK (naftaleen), gechloreerde koolwaterstoffen en 
minerale olie aangetroffen.  
 
 
2.12 Oppervlaktewater (aspect 18) 
In de directe nabijheid van het voormalig stort bevindt zich geen oppervlaktewater.  
Hierdoor heeft er in het kader van NAVOS geen onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit 
van het oppervlaktewater en wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater verder buiten 
beschouwing gelaten. 
 
 
2.13 Huidige gebruiksbeperkingen 
De locatie heeft momenteel de bestemming groenvoorziening (G). Voor de voormalige 
stortplaats gelden momenteel (op basis van de Eindrapportage NAVOS) de volgende 
gebruiksbeperkingen: 
• Er wordt geadviseerd om geen grondwater te onttrekken ter plaatse van of in de directe 

nabijheid van de stortplaats. 
• Er wordt geadviseerd geen graafwerkzaamheden te verrichten dieper dan 0,3 m.
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3 Toekomstige inrichting van de locatie en 

mogelijke effecten 

3.1 Toekomstige inrichting en varianten (aspect 20) 
De gemeente Cuijk heeft het voornemen de wijk Padbroek te vitaliseren. Een belangrijk 
onderdeel van deze vitalisering betreft het realiseren van een brede school cq. Multifunctionele 
accommodatie (MFA), waarin twee bestaande basisscholen (samen te voegen tot een brede 
school), een wijkcentrum, kinderopvang en eventueel andere zaken kunnen worden 
samengebracht. Door de centrale ligging in de wijk en de nabijheid van het winkelcentrum heeft 
de gemeente vanuit stedenbouwkundig oogpunt de voorkeur voor het realiseren van de brede 
school (MFA) op of nabij de voormalige stortplaats. 
 
Op dit moment gaat de gemeente Cuijk uit van twee mogelijke varianten (A en B) voor de 
herinrichting van de voormalige stortplaats. Bij beide varianten krijgt de voormalige stortplaats 
een breed-recreatieve functie. Het onderscheid tussen beide varianten zit in de toekomstige 
bebouwing. Bij variant A blijven de schoolgebouwen volledig op de locatie van de huidige 
school gevestigd en wordt de bestaande sporthal gehandhaafd. Bij variant B blijven de 
schoolgebouwen eveneens volledig op de locatie van de huidige school gevestigd, maar wordt 
de sporthal gesloopt en wordt een nieuwe sporthal gebouwd ter plaatse van de voormalige 
stortplaats. In bijlage 6 zijn schetsen opgenomen van de toekomstige inrichtingsvarianten A en 
B. 
Opgemerkt dient te worden dat de gemeente de revitalisering van de wijk Padbroek nog nader 
aan het concretiseren is, waardoor de ontwikkelingsplannen van de gemeente nog kunnen 
wijzigen ten aanzien van de voormalige stortplaats. Verder dient opgemerkt te worden dat, met 
name voor variant B, de toekomstige ontsluiting van de school en de parkeerplaatsen aan de 
Wolfskuil nog nader dient te worden onderzocht door de gemeente. 
 
Voor beide varianten gelden vooralsnog de volgende uitgangspunten: 
• Het realiseren van twee sportvelden, namelijk een sportveld en een basketballveld (een van 

deze velden dient tevens gebruikt te kunnen worden als evenemententerrein met 
bijvoorbeeld kraampjes). 

• Het voornemen bestaat om het sportveld te voorzien van kunstgras en het basketbalveld 
van asfalt. Om het sportveld dient een atletiekbaan van gravel te komen. Bovendien bestaat 
de wens om een van de sportvelden in de winter onder water te zetten om te fungeren als 
schaatsbaan. 

• Op het terrein komt een interactieve voetbalmuur (hiervoor is fundering nodig en elektra). 
• Op het terrein wordt een Jongeren Ontmoetings Plaats (aangegeven als JOP op de 

schetsen in bijlage 6) gerealiseerd. Hiervoor is minimaal een overkapping noodzakelijk. 
• Het aanvullen van de bestaande parkeerkuil (gelegen aan de Wolfskuil) tot maaiveldniveau. 
• Aansluiten van de locatie op de omringende bebouwing door aan de zijde van de Wolfskuil 

het groen laag te houden en doorgangen te creëren zodat mensen het terrein op kunnen 
lopen. Aan de zijde van het Hagelkruis dienen oversteekplaatsen gerealiseerd te worden en 
dient het openbaar groen (aan de overkant van de weg, buiten de contour van de 
voormalige stortplaats) zodanig te worden ingericht dat de woningen weer vanuit de 
voorzijde van de woning het stort kunnen overzien. 

• Het ophogen van de bestaande parkeerkuil aan de Wolfskuil tot maaiveldniveau. 
• De parkeerplaatsen gelegen aan de Dassenburcht verdwijnen (in variant B ook de weg). 
• De tijdelijke huisvesting van de leerlingen tijdens de bouw van de brede school (MFA) vindt 

eventueel plaats op het stort (niet ingetekend op de schetsen in bijlage 6). 
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• Tevens heeft de gemeente de wens om Bedriegertjes (rondspringend water om mee te 

spelen) te realiseren. 
 
Bovenstaande uitgangspunten en de schetsen in bijlage 6 dienen beschouwd te worden als de 
gewenste toekomstige inrichting. Het is waarschijnlijk dat niet alle genoemde voorzieningen in 
deze vorm gerealiseerd kunnen worden, waardoor mogelijk functies zullen wegvallen danwel 
versoberen (bijvoorbeeld natuurgras in plaats van kunstgras). 
 
Uitgangspunt is dat het nieuwe schoolgebouw minimaal dient te voldoen aan het in de 
gemeente geldende Convenant duurzaam bouwen. De wens bestaat echter om de nieuwe 
brede school (MFA) nog duurzamer te realiseren. Het gebouw dient een lerende omgeving te 
worden op het gebied van duurzaamheid, de milieuaspecten dienen zichtbaar te zijn en een 
educatieve waarde te hebben. De gemeente wil dit graag extrapoleren naar de inrichting van 
het stort. 
Mogelijk dient voor een gedeelte van de locatie de huidige bestemming “Groenvoorziening” nog 
te worden gewijzigd in verband met de beoogde herinrichting. 
 
 
3.2 Uitgangspunten ten behoeve van het herinrichtingplan 
De beschikbare informatie over de dikte van de deklaag is niet eenduidig. Er zijn namelijk 
verschillen tussen de resultaten op basis van uitgevoerde boringen (VOS- en AROS-onderzoek) 
en de resultaten op basis van de proefsleuven (in totaal acht stuks) uitgevoerd door Tauw. Uit 
de proefsleuven blijkt dat er sprake is van een deklaag met een dikte van minimaal 0,9 m tot 
maximaal 1,4 m. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de onderzijde van de deklaag 
plaatselijk sterk puinhoudend is. Hierdoor is tijdens het verrichten van de boringen zeer 
waarschijnlijk aangenomen dat er sprake is van stortmateriaal, terwijl de laag met stortmateriaal 
dieper begint. Dit is zeer waarschijnlijk de oorzaak van het feit dat de gemiddelde dikte van de 
deklaag op basis van de uitgevoerde boringen minder bedraagt (0,77 m) en de minimale dikte 
van de deklaag eveneens minder bedraagt (0,3 m). Ten behoeve van onderhavig 
herinrichtingsplan wordt derhalve aangenomen dat de minimale dikte van de deklaag 0,9 m 
bedraagt. 
 
Uit de beschikbare informatie blijkt dat de toekomstige sporthal zich geheel of gedeeltelijk ter 
plaatse van de voormalige stortplaats bevindt. Uit de eerder verrichte boringen en proefsleuven 
door Tauw in 2006 en 2007 blijkt dat vanaf een diepte van 0,9 m beneden maaiveld 
stortmateriaal aanwezig kan zijn en dat de dikte van het stortmateriaal maximaal circa 3,0 m 
bedraagt (op basis van proefsleuf 5, die uitgevoerd is in het kader van het 
haalbaarheidsonderzoek in 2006).  
 
Ter plaatse van de verdiepte parkeerkuil is geen stortmateriaal aangetroffen. Mogelijk is het ter 
plaatse aanwezige stortmateriaal bij de realisatie van de woonwijk verwijderd en afgevoerd naar 
stortplaats Lange Linden (zie historische gegevens in hoofdstuk 2). 
 
Daarnaast zijn ten behoeve van het opstellen van het onderhavige herinrichtingsplan de 
volgende uitgangspunten geformuleerd: 
• De huidige dikte en milieuhygiënische kwaliteit van de leeflaag voldoet aan de toekomstige 

recreatieve functies ter plaatse van de stortplaats. Wel is het nodig om, afhankelijk van de 
exacte recreatieve functie en de eisen die hieraan gesteld worden, de bestaande deklaag 
over een dikte van 0,3 m à 0,8 m (bij kunstgras, mede afhankelijk van de gestelde eisen) te 
vervangen door een cunetlaag die voldoet aan de betreffende recreatieve functie. De grond 
die hierbij vrijkomt kan waarschijnlijk worden hergebruikt als aanvulgrond voor het aanvullen 
van de aanwezige parkeerkuilen. Hiervoor dient de vrijkomende grond tijdelijk in depot te 
worden gezet en te worden gekeurd volgens de richtlijnen in het Besluit Bodemkwaliteit. 

• Voor de terreindelen die gebruikt zullen gaan worden als groenvoorziening, wordt uitgegaan 
van een benodigde dikte van de deklaag van minimaal 1,0 m. Mogelijk dient hiervoor ter 
plaatse na uitvoering van de werkzaamheden nog grond te worden aangevuld. Hiervoor kan 
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mogelijk, afhankelijk van de kwaliteit, gebruik worden gemaakt van de grond die elders is 
vrijgekomen en in depot is opgeslagen. 

• Voor de terreindelen die in de toekomst zullen worden voorzien van een aaneengesloten 
verharding (speelplaats, parkeervoorzieningen etc.), is in principe geen deklaag cq. leeflaag 
benodigd. In de praktijk zal ook in geval van een aaneengesloten verharding een cunetlaag 
bestaande uit zand worden aangelegd. 

• Voor het bouwpeil van de nieuwe sporthal bij variant B, wordt uitgegaan van hetzelfde 
bouwpeil als het bouwpeil van de bestaande sporthal. 

• De oppervlakte van de nieuwe sporthal bedraagt 480 m2, overeenkomstig de oppervlakte 
van de oude sporthal (30 m bij 16 m). 

• Vooralsnog is ervan uitgegaan dat het stortmateriaal ter plaatse van de sporthal (variant B) 
zal worden verwijderd om risico’s als gevolg van mogelijke zettingen te voorkomen. 
Uitgaande van een oppervlakte van circa 500 m2 en een gemiddelde dikte van de stortlaag 
van 2 m dient in totaal 1.000 m3 stortmateriaal te worden verwijderd. 

• De vrijkomende grond afkomstig van de deklaag ter plaatse van de sporthal kan 
waarschijnlijk worden hergebruikt als aanvulgrond voor het aanvullen van de aanwezige 
parkeerkuilen. Hiervoor dient de vrijkomende grond tijdelijk in depot te worden gezet en te 
worden gekeurd volgens de richtlijnen in het Besluit bodemkwaliteit. 

• Er zal zoveel mogelijk worden gewerkt met een gesloten grondbalans. 
• Uitgangspunt is dat voor het realiseren van de recreatie functies cq. sportvelden geen 

verwijdering van stortmateriaal nodig is. 
• Bij variant B (toekomstige sporthal ter plaatse van stortplaats) wordt onderscheid gemaakt in 

variant B.1, waarbij het stortmateriaal ter plaatse van sporthal zal worden verwijderd, en 
variant B.2, waarbij het stortmateriaal ter plaatse van de sporthal niet zal worden verwijderd 
(fundering met behulp van funderingspalen).  

 
 
3.3 Mogelijke effecten als gevolg van toekomstig gebruik (aspect 21) 
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de mogelijke effecten als gevolg van de geplande 
herinrichting van de voormalige stortplaats. 
 
3.3.1 Deklaag en stortmateriaal 
Aangezien de dikte en de milieuhygiënische kwaliteit van deklaag grotendeels voldoet aan de 
toekomstige functies ter plaatse van de voormalige stortplaats, zal de bestaande deklaag 
zoveel mogelijk intact worden gelaten.  
Het aanwezige stortmateriaal zal alleen ter plaatse van de toekomstige sporthal (variant B) 
worden verwijderd. Het overige stortmateriaal blijft aanwezig op de locatie. 
 
3.3.2 Stortgas 
Het vrijkomen van stortgas wordt in de huidige situatie verwaarloosbaar geacht, gelet op de 
ouderdom van het gestorte materiaal. 
Door het verwijderen van het stortmateriaal ter plaatse van de sporthal (variant B), worden de 
mogelijke risico’s als gevolg van het vrijkomen van stortgas weggenomen. 
 
3.3.3 Waterhuishoudkundige en geohydrologische situatie 
Door het aanleggen van de sport en speelvoorzieningen zal de waterhuishoudkundige situatie 
ter plaatse van de stortplaats veranderen ten opzichte van de huidige situatie. Mogelijk zal door 
het aanleggen van de voorzieningen minder regenwater ter plaatse van het stort infiltreren ten 
opzichte van de huidige situatie. Hierdoor zal mogelijk minder neerslag ter plaatse van het stort 
infiltreren door het stortmateriaal naar de ondergrond, hetgeen een positief effect kan hebben 
op de kwaliteit van het grondwater beneden het stort. 
De geohydrologische situatie ter plaatse zal naar verwachting niet of nauwelijks wijzigen ten 
opzichte van de huidige situatie.  
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3.3.4 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater en verspreiding 
Mogelijk zal de kwaliteit van het freatisch grondwater beneden het stort enigszins verbeteren als 
gevolg van een mogelijke afname van de hoeveelheid neerslag die ter plaatse van het stort 
infiltreert (zie vorige paragraaf). 
Om eventuele toekomstige verspreiding van verontreinigende stoffen uit het stort te controleren, 
zal het grondwater worden gemonitoord (zie hoofdstuk 6, nazorg).
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4 Risico-beoordeling 

4.1 Algemeen 
Uit de beschikbare gegevens in hoofdstuk 2 blijkt dat bij het eerste en tweede NAVOS-
onderzoek een sterk verhoogd gehalte aan arseen is aangetroffen in het grondwater ter plaatse 
van peilbuis B2. Bij het derde NAVOS-onderzoek in 2004 is de omvang van de verontreiniging 
met arseen in het grondwater nader vastgesteld. Hierbij zijn in het freatische en middeldiepe 
grondwater gehalten aan arseen beneden de detectielimiet danwel licht verhoogde gehalten 
aangetroffen. Hierdoor is er geen sprake van een ernstige grondwaterverontreiniging.  
In de deklaag zijn slechts licht verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK gemeten, 
waardoor er geen sprake is van een ernstige grondverontreiniging. 
Aangezien er geen sprake is van een ernstige verontreiniging in grond en grondwater, is er 
geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet 
bodembescherming als gevolg van de voormalige stortplaats. 
 
In dit hoofdstuk worden voor de huidige en toekomstige situatie de humane, ecologische en 
verspreidingsrisico’s bepaald. In bijlage 7 is een algemene toelichting op risico’s als gevolg van 
bodemverontreiniging opgenomen.  
 
In de provinciale nota “Hergebruik van stortplaatsen” staat beschreven welke aspecten in het 
hergebruikplan aan de orde dienen te komen. Voor het onderdeel risicobeoordeling dienen in 
totaal 13 aspecten te worden behandeld. De nummering van de aspecten uit de nota is 
overgenomen in het onderhavige herinrichtingsplan. 
 
 
4.2 Risico-beoordeling 
 
4.2.1 Beschrijving huidige situatie 
Het terrein heeft volgens het vigerende bestemmingsplan de bestemming groenvoorziening en 
is grotendeels in gebruik als speelveld (bestaande uit een trapveld en enkele speeltoestellen) 
en gedeeltelijk als parkeren (aan de Dassenburcht) en groenvoorziening. 
Het terrein is begroeid met gras (speelveld) en bomen en struiken (groenvoorziening) en vrij 
toegankelijk. 
 
4.2.2 Risico’s voor de mens (humane risico’s) 
Blootstelling van de mens als gevolg van bodemverontreiniging (landbodem) kan in principe 
plaatsvinden via de volgende mogelijke blootstellingroutes: 
1. Het opeten van gronddeeltjes (ingestie van gronddeeltjes). Dit risico is met name van 

belang voor spelende kinderen, omdat kinderen hand-mond gedrag vertonen. 
2. Huidcontact (dermaal contact met verontreinigde grond). 
3. Het inademen van verontreinigde gronddeeltjes (stof). 
4. Het inademen van verontreinigde lucht. Vluchtige stoffen kunnen uitdampen uit de bodem 

en via de kruipruimte in de binnenlucht komen. Ook kan uitdamping naar de buitenlucht 
plaatsvinden. 

5. Het eten van verontreinigde voedingsgewassen uit eigen tuin. 
6. De consumptie van verontreinigd drinkwater. Organische stoffen kunnen door kunststof 

drinkwaterleidingen dringen (permeatie van drinkwaterleidingen). 
7. Inhalatie van verontreinigde dampen tijdens douchen of baden (dit kan alleen optreden 

indien het water verontreinigd is als gevolg van permeatie van drinkwaterleidingen). 
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8. Huidcontact tijdens douchen of baden (dit kan alleen optreden indien het water 
verontreinigd is als gevolg van permeatie van drinkwaterleidingen). 

 
De blootstellingroutes 2, 3, 7 en 8 blijken in de praktijk geen relevante bijdrage aan de 
blootstelling bij bodemverontreiniging op te leveren en worden derhalve verder buiten 
beschouwing gelaten. Verder worden op de locatie geen voedingsgewassen geteeld en de 
aanwezige drinkwaterleidingen bevinden zich in niet in stortmateriaal. Hierdoor zijn de 
blootstellingroutes 5 en 6 voor onderhavige locatie niet aan de orde. Hierdoor resteren voor 
onderhavige locatie alleen de blootstellingroutes 1 en 4. 
 
Daarnaast gelden specifiek voor een voormalige stortplaats de volgende mogelijke 
blootstellingroutes: 
9.    Contactmogelijkheden met stortmateriaal. 
10.  Inhalatie van vrijkomend stortgas als gevolg van uitdamping. 
 
In het onderstaande worden de risico’s voor de mens (humane risico’s) als gevolg van de 
betreffende blootstellingroutes besproken. 
 
Ingestie van gronddeeltjes (het opeten van gronddeeltjes, route 1) 
In de deklaag zijn slechts licht verhoogde gehalten aangetroffen. Hierdoor is er geen sprake van 
een ernstige verontreiniging in de deklaag en is er geen sprake is van onaanvaardbare 
humane risico’s als gevolg van ingestie van verontreinigde gronddeeltjes in de deklaag. 
 
Inhalatie van vluchtige verbindingen als gevolg van uitdamping (route 4) 
Aangezien in het grondwater ter plaatse van en benedenstrooms van het voormalig stort geen 
sterk verhoogde gehalten aan vluchtige verbindingen (aromaten, chloorkoolwaterstoffen) zijn 
aangetroffen, is er geen sprake van humane risico’s als gevolg van inhalatie van vluchtige 
verbindingen als gevolg van uitdamping. 
 
Contactmogelijkheden met stortmateriaal (route 9) 
Aangezien de dikte van de deklaag minimaal 0,9 m bedraagt en een gemiddelde dikte heeft van 
meer dan 0,5 m, zijn er in principe geen contactmogelijkheden met stortmateriaal en is er geen 
sprake van potentiële humane risico’s.  
 
Inhalatie van vrijkomend stortgas als gevolg van uitdamping (route 10) 
Gelet op de ouderdom van het stort (het storten van afval is in 1967 beëindigd) wordt 
geconcludeerd dat er geen verhoogde risico’s bestaan ten aanzien van de vorming van stortgas 
en worden de humane risico’s als gevolg van inhalatie van vrijkomend stortgas verwaarloosbaar 
geacht. 
 
 
4.2.3 Ecologische risico’s 
 
Verontreinigingen in de deklaag 
In de deklaag zijn slechts licht verhoogde gehalten aangetroffen, waardoor er geen sprake is 
van een ernstige verontreiniging in de deklaag en er geen sprake is van onaanvaardbare 
ecologische risico’s als gevolg van verontreinigingen in de deklaag. 
 
Contactmogelijkheden met stortmateriaal 
Aangezien de dikte van de deklaag minimaal 0,9 m bedraagt en een gemiddelde dikte heeft van 
meer dan 0,5 m, zijn er in principe geen contactmogelijkheden met stortmateriaal en is er geen 
sprake van potentiële ecologische risico’s.  
 
4.2.4 Verspreidingsrisico’s 
Aangezien er geen sprake is van een ernstige grondwaterverontreiniging en er geen sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging, is er geen sprake van onaanvaardbare 
risico’s voor verspreiding. 
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4.2.5 Conclusies huidige situatie 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt geconcludeerd dat in de huidige situatie geen 
sprake is van onaanvaardbare humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. Tevens is er geen 
sprake van potentiële humane en ecologische risico’s als gevolg van contactmogelijkheden met 
verontreinigd stortmateriaal.  
 
 
4.3 Risico-beoordeling toekomstige situatie 
In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de mogelijke risico’s in de toekomstige 
situatie. 
 
4.3.1 Humane risico’s 
In de toekomstige situatie zal de voormalige stortplaats worden voorzien van een leeflaag, die 
qua dikte en milieuhygiënische kwaliteit voldoet aan de eisen voor de betreffende functie, 
danwel worden voorzien van een aaneengesloten verharding (ter plaatse van de toekomstige 
speelplaats, parkeervakken en eventuele weg). 
Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat er in de toekomstige situatie geen sprake is van 
potentiële en onaanvaardbare humane risico’s. 
 
4.3.2 Ecologische risico’s 
In de toekomstige situatie zal de voormalige stortplaats worden voorzien van een leeflaag, die 
qua dikte en milieuhygiënische kwaliteit voldoet aan de eisen voor de betreffende functie, 
danwel worden voorzien van een aaneengesloten verharding (ter plaatse van de toekomstige 
speelplaats, parkeervakken en eventuele weg). 
Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat er in de toekomstige situatie geen sprake is van 
potentiële en onaanvaardbare ecologische risico’s. 
 
4.3.3 Verspreidingsrisico’s 
Naar verwachting is er voor de toekomstige situatie, overeenkomstig de huidige situatie, geen 
sprake van onaanvaardbare risico’s voor verspreiding als gevolg van uitloging van 
verontreinigingen vanuit het stortmateriaal naar het grondwater. De gehalten in het grondwater 
zullen naar verwachting niet of nauwelijks veranderen door het aanleggen van de recreatieve 
voorzieningen en de sporthal ter plaatse van de voormalige stortplaats. Om de risico’s voor 
verspreiding te controleren, zal het grondwater stroomafwaarts van het stort periodiek worden 
gemonitoord in het kader van de nazorg (zie hoofdstuk 6). 
 
4.3.4 Conclusies toekomstige situatie 
In de toekomstige situatie is er, overeenkomstig de huidige situatie, geen sprake van 
onaanvaardbare humane, ecologische en verspreidingsrisico’s. Tevens is er geen sprake van 
potentiële humane en ecologische risico’s als gevolg van contactmogelijkheden met 
verontreinigd stortmateriaal. 
Ter controle van de verspreiding van verontreinigingen met zware metalen via het grondwater 
zal het grondwater periodiek worden gemonitoord in het kader van de nazorg (zie hoofdstuk 6). 
Op basis daarvan zullen de aanwezige risico’s voor verspreiding worden bepaald en worden 
bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor verspreiding.
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5 Maatregelen 

5.1 Inleiding 
Uit het vorige hoofdstuk blijk dat er in de huidige situatie geen sprake is van risico’s, die in het 
kader van de toekomstige herinrichting dienen te worden weggenomen. 
Wel zouden er na herinrichting van de stortplaats mogelijk risico’s kunnen ontstaan met 
betrekking tot de volgende aspecten: 
• Potentiële humane risico’s als gevolg van contactmogelijkheden met het stortmateriaal. 
• Verspreidingsrisico’s als gevolg van uitloging van verontreinigingen uit het stortmateriaal 

naar het freatisch grondwater en verspreiding via het grondwater. 
In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven om bovengenoemde risico’s tot een 
aanvaardbaar niveau te reduceren. 
 
Risico’s ten aanzien van een bovenafdichtings- en onderafdichtingsconstructie zijn voor 
onderhavig stort niet van toepassing.  
Risico’s als gevolg van stortgasontwikkeling zijn voor onderhavige voormalige stortplaats te 
verwaarlozen (zie hoofdstuk 4). Hierdoor en mede gelet op het toekomstige gebruik van de 
locatie (er worden geen woningen gerealiseerd ter plaatse van de voormalige stortplaats) is niet 
noodzakelijk om maatregelen te treffen in verband met het vrijkomen van stortgas. Dit aspect 
zal derhalve in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing worden gelaten. 
 
 
 
5.2 Maatregelen (aspecten 1 en 2) 
 
5.2.1 Vervangen bestaande deklaag en plaatselijk aanbrengen van extra leeflaag 
Uitgangspunt is om na herinrichting van de voormalige stortplaats overal een leeflaag met 
voldoende dikte danwel verharding te realiseren om potentiële contactmogelijkheden met 
verontreinigd stortmateriaal te voorkomen. De benodigde dikte van de leeflaag is afhankelijk 
van de toekomstige functies die gepland zijn ter plaatse van de voormalige stortplaats.  
De bestaande deklaag is uit oogpunt van dikte en milieuhygiënische kwaliteit geschikt om als 
toekomstige leeflaag te gaan functioneren. Wel is het nodig om ter plaatse van de toekomstige 
sportvelden een cunetlaag te realiseren, die voldoet aan de eisen die vanuit het betreffende 
gebruik worden gesteld ten aanzien van samenstelling, dikte en ontwatering. Hierdoor is het 
nodig om ter plaatse van de toekomstige sportvelden de bestaande deklaag gedeeltelijk te 
vervangen. De dikte van de benodigde cunetlagen voor de sportvelden varieert van 0,3 à 0,8 m 
en is mede afhankelijk van de eisen die aan het bespelen van de velden worden gesteld. Bij 
kunstgras is de dikte van de cunetlaag het hoogst (0,8 m), mede afhankelijk van de eisen die 
aan het bespelen worden toegekend. 
De grond die hierbij vrijkomt kan waarschijnlijk worden hergebruikt als aanvulgrond voor het 
aanvullen van de aanwezige parkeerkuilen. Hiervoor zal de vrijkomende grond tijdelijk in depot 
te worden gezet. 
 
Voor de terreindelen die gebruikt zullen gaan worden als groenvoorziening, wordt uitgegaan 
van een benodigde dikte van de deklaag van minimaal 1,0 m. Mogelijk dient hiervoor ter plaatse 
na uitvoering van de werkzaamheden nog grond te worden aangevuld. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van de grond die elders is vrijgekomen en in depot is opgeslagen. 
 
Voor de terreindelen die in de toekomst zullen worden voorzien van een aaneengesloten 
verharding (speelplaats, parkeervoorzieningen etc.), is in principe geen deklaag cq. Leeflaag 
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benodigd. In de praktijk zal ook in geval van een aaneengesloten verharding een cunetlaag 
bestaande uit zand worden aangelegd 
 
Voor het toepassen van de grond in het depot als aanvulgrond (parkeerkuilen) danwel als extra 
leeflaag (ter plaatse van groenvoorziening), gelden de regels volgens het Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk). Hiervoor is de gemeente bevoegd gezag. Gelet op de toekomstige functie en het gebruik 
van de locatie, dient de kwaliteit van de aanvulgrond te voldoen aan de “Generieke Maximale 
Waarde wonen” volgens het Besluit bodemkwaliteit. 
 
5.2.2 Graafwerkzaamheden in stortmateriaal en eventuele afvoer van stortmateriaal 
Ten behoeve van de toekomstige recreatieve voorzieningen ter plaatse van de voormalige 
stortplaats, kan het noodzakelijk zijn om plaatselijk dieper dan de onderzijde van de deklaag te 
graven en in het stortmateriaal te graven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het aanbrengen 
van een fundering ten behoeve van de interactieve voetbalmuur of het aanbrengen van 
betonpoeren als fundatie ten behoeve van de basketbal-doelpalen. 
Eventueel vrijkomend stortmateriaal dient in dat geval te worden afgevoerd naar een erkende 
verwerker, aangezien het herschikken van stortmateriaal binnen de contouren van de 
voormalige stortplaats niet mogelijk is. Voor het verrichten van graafwerkzaamheden in het 
stortmateriaal dienen de wettelijk benodigde veiligheidsmaatregelen te worden getroffen 
volgens de richtlijnen in de CROW-publicatie 132 “Werken in of met verontreinigde grond en 
verontreinigd (grond)water”. Tevens dient te worden voldaan aan de betreffende 
Kwaliborichtlijnen cq. BRL SIKB 6000, protocol 6001 (Milieukundige begeleiding van 
conventionele landbodemsaneringen). 
Opgemerkt wordt dat de Provinciale Milieu Verordening (PMV) de ruimte biedt om binnen de 
contouren van de voormalige stortplaats stortmateriaal te herschikken in het kader van een 
herontwikkeling. Afhankelijk van de definitieve herinrichting, zal mogelijk gebruik worden 
gemaakt van deze mogelijkheid. 
 
5.2.3 Graafwerkzaamheden ter plaatse van toekomstige sporthal (variant B.1) 
Bij variant B.2 wordt het stortmateriaal ter plaatse van de toekomstige sporthal (variant B) 
verwijderd. Het vrijkomende stortmateriaal dient te worden afgevoerd naar een erkende 
verwerker, aangezien het geheel herschikken van stortmateriaal binnen de contouren van de 
voormalige stortplaats waarschijnlijk niet mogelijk is. Uitgaande van een oppervlakte van circa 
500 m2 en een gemiddelde dikte van het stortmateriaal van 2,0 m, dient bij variant B.1 naar 
schatting circa 1.000 m3 stortmateriaal te worden verwijderd. Voor het verrichten van 
graafwerkzaamheden in het stortmateriaal dienen de wettelijk benodigde 
veiligheidsmaatregelen te worden getroffen. 
 
5.2.4 Maatregelen deklaag als gevolg van mogelijke risico’s na herinrichting 
Als gevolg van de toekomstige begroeiing en biologische activiteit is het in principe mogelijk dat 
na herinrichting de deklaag plaatselijk wordt verstoord en dat stortmateriaal aan het maaiveld 
komt. Dit kan potentieel risico’s opleveren en is derhalve niet gewenst. 
Om potentiële risico’s te voorkomen worden de volgende maatregelen genomen: 
• Bij de keuze van de beplanting zal rekening worden gehouden mogelijke verstoringen van 

de deklaag. 
• Periodieke visuele controle van de deklaag op eventuele verstoringen (onder andere dikte 

van de deklaag) en de aanwezigheid van stortmateriaal aan het maaiveld. 
 
Laatstgenoemde maatregel maakt onderdeel uit van de nazorg voor de voormalige stortlocatie 
en is uitgewerkt in hoofdstuk 6. 
 
5.2.5 Maatregelen freatisch grondwater 
Het is mogelijk dat er in de toekomst extra uitloging van verontreinigende stoffen uit het 
stortmateriaal plaatsvindt en dat het freatisch grondwater stroomafwaarts extra wordt 
verontreinigd. Gelet op de resultaten van de reeds uitgevoerde grondwaterbemonsteringen 
wordt de kans daarop gering geacht. 
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Om toekomstige risico’s voor verspreiding te controleren, zal het grondwater stroomafwaarts 
periodiek worden gemonitoord. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de nazorg voor de 
voormalige stort plaats. De monitoring cq. nazorg wordt verder beschreven in hoofdstuk 6. 
 
 
5.3 Gebruiksbeperkingen bij het toekomstige gebruik 
 
5.3.1 Oppompen en gebruik van freatisch grondwater 
Vanwege het stort en de mogelijke uitloging van verontreinigende stoffen, gelden er 
gebruiksbeperkingen ten aanzien van het gebruiken van het grondwater ter plaatse van en 
direct stroomafwaarts van het stort. Geadviseerd wordt het grondwater niet te gebruiken voor 
consumptie en het besproeiing van gewassen. 
 
 
5.3.2 Graafwerkzaamheden 
Bij het toekomstige gebruik gelden de volgende gebruiksbeperkingen: 
• De aanwezige leeflaag cq. deklaag dient in stand gehouden te worden en mag niet 

verwijderd worden, tenzij sprake is van reparatie of vervanging. 
• Er mag niet dieper gegraven worden dan de onderzijde van de leeflaag cq. deklaag. 
• Graafwerkzaamheden in het stortmateriaal zijn niet toegestaan.
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6 Nazorg 

6.1 Inleiding 
De nazorg na herinrichting van de voormalige stortplaats bestaat in dit geval met name uit 
monitoring van de kwaliteit van het freatisch grondwater. Daarnaast dienen periodiek visueel de 
leeflaag en de verhardingen te worden gecontroleerd op eventuele verstoringen en de 
aanwezigheid van stortmateriaal. Deze controle kan gelijktijdig met de monitoring plaatsvinden. 
In dit hoofdstuk is de nazorg nader uitgewerkt. 
 
 
6.2 Monitoring grondwater (aspect 1 en 2a) 
 
6.2.1 Monitoring 
In het kader van de nazorg voor het stort zal periodiek de kwaliteit van het grondwater worden 
gemonitoord. In deze paragraaf is het monitoringprogramma nader uitgewerkt.  
 
Het monitoringprogramma is gebaseerd op de verontreinigingsituatie van het grondwater op 
basis van de tot op heden uitgevoerde NAVOS-onderzoeken. Ervan uitgaande dat de 
betreffende NAVOS-peilbuizen na herinrichting verdwenen danwel niet meer bruikbaar zijn, is 
ervan uitgegaan dat de peilbuizen allemaal opnieuw geplaatst dienen te worden. Voor de 
situering wordt hierbij aangesloten bij de eerdere situering bij het NAVOS-onderzoek.  
Mogelijk zal de situering enigszins veranderen om zo goed mogelijk de kwaliteit aan 
stroomafwaartse zijde en aan de oostelijke en westelijke zijde te kunnen controleren. Ook kan 
het noodzakelijk zijn de peilbuizen wat te verschuiven als gevolg van de situering van de 
nieuwe (school)gebouwen. Er wordt gestreefd naar een adequaat monitoringnetwerk van 
peilbuizen om de eventuele verspreiding van verontreinigingen vanuit het stortmateriaal te 
controleren. 
Ten behoeve van de kostenramingen in bijlage 8 is uitgegaan van het opnieuw plaatsen van de 
NAVOS-peilbuizen A1 (referentiepeilbuis) en B1 tot en met B3 en B51 tot en met B54 aan 
stroomafwaartse zijde. Het betreft in totaal 8 peilbuizen met filterstellingen variërend van circa 
2,5-4,5 m beneden maaiveld (m -mv) 8,0-10,0 m -mv.  
Opgemerkt wordt dat volgens de provincie Noord-Brabant de peilbuizen B51 tot en met B54 
strikt genomen niet in het monitoringprogramma behoeven te worden opgenomen, aangezien 
ter plaatse van de betreffende peilbuizen geen verhoogde gehalten aan arseen zijn 
aangetroffen. Bij variant B.2 is het echter toch wenselijk deze peilbuizen in het programma op te 
nemen, aangezien bij deze variant het stortmateriaal ter plaatse van de toekomstige sporthal 
door het toepassen van een paalfundering wordt doorboord. Hierdoor bestaat er een verhoogd 
risico dat verontreinigende stoffen in het stortmateriaal kunnen uitlogen naar het grondwater. 
Vooralsnog zijn derhalve de peilbuizen B51 tot en met B54 in het monitoringprogramma 
opgenomen. 
 
Het grondwater zal tweejaarlijks (eenmaal per twee jaar) worden bemonsterd. Het 
analysepakket bestaat uit de volgende parameters: 
• NEN 5740 standaard-stoffenpakket grondwater. 
• De (zware) metalen arseen en chroom. 
• De stortparameters ammonium, chloride, CZV, N-Kjeldahl en sulfaat. 
• Zuurgraad (pH) en geleidingsvermogen (EC). 
 
De zuurgraad (pH) en het geleidingsvermogen (Ec) zullen in het veld worden gemeten.  
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De resultaten van de monitoring zullen per ronde worden gerapporteerd en worden voorgelegd 
aan de gemeente Cuijk en het bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant). 
 
In de kostenraming van de nazorgkosten (bijlage 8) is uitgegaan van het uitvoeren van in totaal 
vier  monitoringronden. Eeuwigdurende monitoring van het grondwater wordt op basis van de 
momenteel beschikbare gegevens niet zinvol geacht, vanwege de geringe mate van 
verontreiniging van het grondwater aan stroomafwaartse zijde.  
Voorgesteld wordt de monitoring uit te voeren 1, 3, 6 en 10 jaar na herinrichting van de locatie. 
Na vier monitoringronden zal in overleg met bevoegd gezag en de uitvoerende partij (gemeente 
Cuijk) worden bepaald of de monitoring daadwerkelijk kan worden beëindigd. 
 
In het kader van de monitoring zal tevens de grondwaterstand in de peilbuizen worden 
opgenomen en zal de locale grondwaterstromingsrichting, voor zover mogelijk, worden 
vastgesteld. Op basis daarvan zal worden geverifieerd of de betreffende peilbuizen zich op de 
juiste plaats bevinden om eventuele verspreiding van verontreinigende stoffen en 
macroparameters vanuit het stortmateriaal te controleren. Aanleiding hiervoor is een afwijkende 
locale grondwaterstromingsrichting (noordnoordwestelijk) ten opzichte van de regionale 
stromingsrichting (noordoostelijk) in het freatisch grondwater, zoals vermeld staat in de 
eindrapportage NAVOS.  
 
6.2.2 Instandhouding, inspectie, onderhoud en vervanging 
Instandhouding (exploitatie) is voor het onderhavige grondwatermonitoringsysteem (bestaande 
uit peilbuizen) niet van toepassing. De inspectie van de peilbuizen zal tijdens de monitoring-
ronden plaatsvinden. Bij het onderhoud van het systeem dient in dit geval met name te worden 
gedacht aan het vervangen van verdwenen danwel beschadigde metalen beschermkokers en 
eventueel het herplaatsen van peilbuizen. 
 
In de kostenraming voor de nazorg (bijlage 9) is er vanuit gegaan dat na de herinrichting de 
peilbuizen (inclusief referentiepeilbuis) opnieuw worden geplaatst en worden afgewerkt met een 
straatpot danwel metalen beschermkoker. Tevens is ervan uitgegaan dat gedurende de 
monitoringperiode van in totaal tien jaar de peilbuizen niet behoeven te worden vervangen. 
 
 
6.3 Terugvalscenario 
Indien uit de monitoring mocht blijken dat de gehalten toenemen en actiewaarden worden 
overschreden, zal in overleg met het bevoegd gezag worden bepaald welke vervolgacties 
eventueel genomen dienen te worden. Vervolgacties kunnen bestaan uit een intensivering van 
de monitoring (monitoringfrequentie en/of monitoringnetwerk).  
Als actiewaarden wordt voorgesteld de tussenwaarden (gemiddelde van streef- en 
interventiewaarde) te hanteren. In het uiterste geval zal een grondwaterbeheersing worden 
opgestart om verdere verspreiding van verontreinigende stoffen vanuit het stortmateriaal te 
voorkomen. 
 
 
6.4 Controle leeflaag en verhardingen (aspect 1 en 2a) 
Tijdens de bemonstering van de peilbuizen in het kader van de monitoring zal tevens visueel de 
leeflaag en de verhardingen worden gecontroleerd op verzakkingen, verstoringen, vergravingen 
en de aanwezigheid van stortmateriaal. Controle van de deklaag zal tweejaarlijks (eenmaal per 
twee jaar) plaatsvinden. 
De resultaten van de controle van de leeflaag en de verhardingen zullen worden opgenomen in 
de rapportage van de monitoring. 
 
 
6.5 Organisatie en communicatie (aspect 2b) 
De aanwezigheid van de voormalige stortplaats heeft in het verleden een aantal malen 
maatschappelijke beroering in de wijk veroorzaakt. Gezien de eerdere beroering en 
gevoeligheden in de wijk is het van groot belang om omwonenden goed te informeren en 
draagvlak onder omwonenden te creëren voor de gepande toekomstige inrichting en de te 
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nemen maatregelen. Het is belangrijk om de communicatie naar omwonenden zorgvuldig en 
duidelijk te laten plaatsvinden. Geadviseerd wordt om voorafgaand een communicatieplan op te 
stellen, waarin de wijze en de momenten waarop communicatie naar omwonenden zal 
plaatsvinden, nader zal worden uitgewerkt. In de communicatie naar de bewoners in de wijk is 
het wellicht verstandig om de GGD te betrekken. 
 
De gemeente Cuijk is momenteel eigenaar van het stort en initiatiefnemer met betrekking tot de 
herontwikkeling van het stort. Na herontwikkeling van de voormalige stortplaats zal het terrein in 
eigendom en beheer blijven van de gemeente Cuijk en treedt de nazorg voor de voormalige 
stortplaats in werking.  
Gedurende de nazorgperiode zijn de volgende instanties bij de nazorg betrokken: 
• Eigenaar en beheerder van het terrein (Gemeente Cuijk). 
• Toekomstige gebruikers (brede school (MFA), sportvelden en speelvoorzieningen). 
• Provincie Noord-Brabant (bevoegd gezag voormalige stortplaatsen). 
 
Daarnaast gelden voor de locatie gebruiksbeperkingen, die onderdeel vormen van de nazorg. 
De gebruiksbeperkingen zijn eerder beschreven in hoofdstuk 5.  
Bij een eventuele eigendomsoverdracht in de toekomst, gaan de gebruiksbeperkingen en de 
verplichting tot nazorg over op de nieuwe eigenaar. 
 
 
6.6 Kostenramingen en nazorgkosten (aspect 2c) 
De nazorgkosten hebben betrekking op de volgende onderdelen: 
• Tweejaarlijkse monitoring grondwater en rapportage. 
• Onderhoudskosten peilbuizen. 
• Tweejaarlijkse controle deklaag. 
• Tweejaarlijkse coördinatie- en communicatiekosten. 
• Eventuele kosten voor terugvalscenario (grondwaterbeheersing, niet meegenomen). 
 
De kosten van de nazorg komen ten laste van de eigenaar van het stort. De eigenaar is 
verantwoordelijk voor de reservering van de benodigde financiële middelen. Eventueel kan de 
eigenaar overgaan tot het instellen van een nazorgfonds, waaruit de toekomstige nazorg kan 
worden betaald. 
In bijlage 8 met indicatieve kostenramingen voor de varianten A en B is bij onderdeel D in de 
betreffende ramingen een indicatieve raming van de nazorgkosten opgenomen.
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Bijlage 1    
 

Topografische ligging locatie 



II 

BRON: TOPOGRAFISCHE DIENST NEDERLAND L 2~ 5e2_ 7~ 1::. 1f50 M. 

V Grontmij Grontmij Nederland bv 
Postbus 1265 

HERINRICHTINGSPLAN VML STORTPLAATS PADBROEK CUIJK56o2 sG Eindhoven L--------------------------------------------------------------------- T +31402651211 

Project 

Opdrachtgever F +31 40 244 37 97 

GEMEENTE CUIJK 
W www.grontmij .com 

Onderdeel Bestek nummer Bijlagenummer Schaal 

LIGGING LOCA TIE I 1:25.000 
Projectnummer Tekeningnummer Wijzlging Datum Get. Gez. Ace. Datum Forma at 

I 308262 I 308262.EHV.344.T01 
1 
sj v L__ L__ I 05-10-2011 A4 

0 Grontmij Nederland bv Aile rechten voorbehouden 
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Bijlage 2    
 

Situatie en situering boringen en peilbuizen 
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Bijlage 3    
 

Kadastrale tekening 



Oeze kaart i s noordger1cht 

12345 Perceelnummer 
26 Hu isnummer 

Kadastrale grens 
Bebouwi ng/topogra fie 
Voorlopige grens 

Voor een eensluidend u1 ttre ksel, Apeldocrn. 06 cktobe r 2011 , 
Oe belojaar der van het l< adaster en de openbare regist ers 

0 m 20 m 100 (I 

Kla nt re f erentie onbe~end 

Uittrekse l uit de kadas trale kaart 
Kadastrale gemeente 
Sektie 
Pe rceelnummer 
Schaal 

CUIJK 
c 

5639 
1: 2000 

Aan dit uittreks el mogen geen ma t e n wo rden ontleend. 

,, 
De eute ul"sr echten zi jn voor behouden aen de Dienst voor het kada~ter en de openbar e r egisters 



oeze kaart ts noordgericht 

12345 Percee lnummer 
26 Hu i snummer 

Kadastrale grens 
Bebouwing/topografie 
Voorlopige grens 

Voor een eenslu1denCI uittreksel, Apeldoorn. 07 oktober 2011, 
De bewaarde,. ~tan het kadoater vn de openbare registers 

0 • 50 • 250 fl1 

K lantf"ef ~rent 1e onbekend 

Uittreksel uit de kadastra le kaart 
Kada strale gemeente 
Sektie 
Perceelnummer 
Schaal 

CUIJK 
c 

5739 
1: 5000 

Aan dlt uittreksel 11ogen geen aaten worden ontleend . 

,, 
De auteurarechten z1)n voorbehouden a11n de Dienst voor net kaaaster en de openbare registers 
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Kadastrale gegevens 



Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 

Kadaster 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Toestandsdatum : 

CUIJK C 5639 
Fazantenveld CUIJK 
30-9-2011 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 
Grootte: 
Coordinaten: 
Omschrijvmg kadastraal object : 
Locatie: 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit : 

Publiekrechtelijke beperkingen 

CUIJK C 5639 
5 ha 92 a 56 ca 
189580-414343 
WEGEN 
Fazantenve ld 
CUIJK 
Wolfskuil 
CUIJK 
24-8-2007 

CUIJK C 5517 gedeeltelijk 

4-10-2011 
11 :44 : 11 

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de 
kadastrale registratie . 

Gerechtigde 

Einde overzicht 

EIGENDOM 
Gemeente Cuijk 
Louis Jansenplein 1 
5431 BV CUIJK 
Zetel: 

Recht ontleend a an : 
Eerst genoemde object in 
brondocument : 

CUIJK 

84 CUI00/8775 d.d. 11-3-1988 
CUIJK C 4082 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 



Kadastraal bericht object pagina 1 van 2 

l<adaster 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastra le objecten, met uitzondering van de gegevens inzake 
hypotheken en beslagen 

Betreft: 

Toesta ndsdatum: 

CUIJK C 5739 
Dassenburcht CUIJK 
4-10-2011 

6-10-20 11 
9:35: 19 

Kadast raal object 
Kadastrale aanduiding : 
Grootte: 
Coordinaten: 
Omschrijving kadastraal object: 
Locatie : 

Ontstaan op: 

Ontstaan uit: 

Publiekrechtelijke be perkingen 

CUIJK C 5739 
12 ha 1 a 34 ca 
189402-414719 
WEGEN 
Dassenburcht 
CUIJK 
Fazantenveld 
CUIJK 
Hazeleger 
CUIJK 
Houtsnipwal 
CUIJK 
Korhoenderveld 
CUIJK 
Patrijzenve ld 
CUIJK 
28-7-2011 

CUIJK C 5725 gedeeltel ijk 

Het kadastraal object is onbekend in de gemeentel ijke beperkingenregistratie. Er 
kan geen informat ie over gemeentelljke beperkingen van de gemeente Cuijk worden 
geleverd. Neem contact op met de gemeente Cuijk. 



Kadastraal bericht object 

Betreft: 

Toestandsdatum: 

Gerechtigde 

Einde overzicht 

CUIJK C 5739 
Dassenburcht CUIJK 
4-10-2011 

EIGENDOM 
Gemeente Cuijk 
Louis Jansenplein 1 
5431 BV CUIJK 
Zetel: 

Recht ontleend a an : 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 
Recht ontleend a an: 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 
Recht ontleend aan: 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 
Recht ontleend aan: 
Eerst genoemde object in 
brondocument : 
Recht ontleend a an: 
Eerst genoemde object in 
brondocument : 
Recht ontleend aan: 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 
Recht ontleend aan: 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 
Recht ontleend aan: 
Eerst genoemde object in 
brondocument: 
Brondocumenten mogelijk van 
belang: 

pagina 2 van 2 

Kadaster 

CUIJK 

LBO 7380 d.d. 5-8-1998 
CUIJK C 4993 gedeeltelijk 

84 CUI00/8775 d.d. 11-3-1988 
CUIJK C 4082 

84 CUI00/8773 d.d. 3-3-1988 
CUIJK C 3137 

6-10-2011 
9:35:19 

HYP4 EINDHOVEN 13567/17 d.d. 20-4-1998 
CUIJK C 4756 gedeeltelijk 

HYP4 EINDHOVEN 12551144 d.d . 3-12-1996 
CUIJK C 4756 gedeeltelijk 

HYP4 EINDHOVEN 12418/12 d.d. 27-9-1996 
CUIJK C 4756 gedeeltelijk 

HYP4 EINDHOVEN 13134/34 d.d. 16- 9-1997 
CUIJK C 4756 gedeeltelijk 

84 CUI00/3008 d.d. 11-3-1988 
CUIJK C 3143 

HYP4 EINDHOVEN 3378/160 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens 
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artlkel 6 lid 3 van de Databankenwet. 
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Bijlage 5    
 

Boorprofielen aanvullend onderzoek Grontmij 2011 



,f Grontmij 

Boring 
boonneester 
datum 
x--cOOrdinaat 
y-coordinaat 
opmerting 

01 
Ban van den Broek 
2-5-2011 
189619,13 
414351.21 
inmeten 

bosarond 

to Klel, sterk zandig, malig humeus, 
\ verstoord 

., 

"' 

210 

Klel, matig zandig, zwak humeus. 
lichtbruln, natuurtijke laag 

Klei. zwak zandig. zwa k humeus. 
zwak g rindig. lichtbruin 

Zand. zeer fiin. !delt'g, zwak 
humeus. Iicht geelbruln 

Zand, zeer fijn. zwak siltig, lichtgrijs 

Zand, zeer fijn, zwak s~tig, ltcht 
geelbruln 

Grind, fijn, matig zandtg, bruin 

Zand . matig fijn, klefig, matig 
:t.:o grindig, llchtbruin 

Boring 03 
boormeester Bart van den Broek 
datum 2-5-2011 
x-coOrdinaat 189610,25 
y-<:oordinaat 414367.41 
opmerking tnmeten, 2 meter van WP.rJ iVm ldik 

O-·~~~"'" ~o--~be~rm~--~~~--~----

Projectnummer: 
Projectnaam: 
Projectleider: 
Opdrachtgever: 

3 

6. ,5 land, zeer fijn. klei'1g, matig 
~ humeus, matig silexhoudend, 

\ grijsbruin, verhardingslaag 

115 

190 

• 

Klei, stel'1t zandig, zwak humeus, 
bruin, verstoord 

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruin, natuur1 ijke laag 

Zand, matig fijn, kleilg. zwak 
grind;g, matig roesthoodend, 
oranjebruin 

Zand, zeer grof, zwak siltig, stef'k 
grindig. lichtbruin 

308262-Z2478 
AO stort Padbroek Cuijk 
Camille BOSCH 
gem. Cuijk 

Boring 02 
boonneester 
datum 
x-cOOrdinaat 
y-coOrdinaat 
opmertc.ing 

Boring 
boormeester 
datum 
x-coOrdin:aat 
y-cOOrdinaat 
opmerldng 

Ba rt van den Broek 
2 -5-2011 
189612,1 
4 14364,46 
inmeten 

04 

bosgrond 

10 Zand, zeer fijn, kleiig, mattg 
~~~h~u~m~e~u·~·~·~··~·~~~~d~-------

Kiei, sterX zandig, zwak humeus, 
bruin, verstoord 

.. 
100 

1>10 

210 

31!1 

Klel , ste~ zandig, zwak humeus, 
bruin. natuurlljke laag 

Zand, matlg fijn. zwak slltig, 
lichtbruin 

Zand, uiterst grot, zwak siltig, 
matig grin dig. Iicht g rijsbruln 

Zand, "''" hjn, zwak siltig, 6chtgrijs 

Zand, motlg gro(, zwak siltlg, ster1< 
grindlg. lichtbruln 

Bact van den Broek 
2·5-201 1 

inmeten 
berm 

& 15 Zand. zeer fijn, klelig, maUg 
~ humeus, z.wak grindhoudend, 

\~~g~rl~js~b~ron~· ~·~··~~~t~oo~r~d~~----
Kiei. stent z.andig, zwak humeus, 
bruin, verstoord 

eo 

160 

2JO 

'"' 

Zand, zeer fi)n. kleug, bruin. 
natuurlljke laag 

Zand. matlg g rof , kleiig, zwak 
grindig, matig roesthoudend. 
c ranjebruin 

Zand, zeer grot. ZW"ak siltig, sterk 
grindig, Hchtbruin 

Schaal (A4): 1: 40 

Pagina: 1 van 8 



.f Grontmij 

Boring 
boormeester 
datum 
x-coOrdinaat 
y-coOrdinaat 
opmerking 

Projectnummer: 
Projectnaam: 
Projectleider: 
Opdrachtgever: 

OS 
Bart van den Broek 
2-5-2011 
189625.75 
414398,91 
inmeten 

10 

\00 

250 

ras 

Zan d. zeer fijn , kleflg, matig 
humeus, resten hout. grijsbrwn. 
opgebracht 

Ktei, steri<. zandig, zwak humeus, 
bruin, verstoord 

Zand, matig fijn, zwak si ltig, Iicht 
geelbruin, natuurtijke laag 

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, cremegeel 

Zand, uiterst grot. zwak siltig, 
sterk grindig, grijsbruin 

308262-Z2478 
AO start Padbroek Cu ijk 
Camille BOSCH 
gem. Cuijk 

Boring 
boormeester 
datum 
x-coOrdinaat 
y-co0(dinaat 
opmerking 

06 
Bart van den Broek 
3-5-201, 
189625.39 
414388,82 
inmeten, 2 meter van w~n lvm klik 

o bosgrond 

50 

, 

'"' 

Kte•. sterk zandig. matig humeus, 
zwak g rindig. g rijsbruin. verstoord 

Ktei, matig zandig, zwak humeus. 
zwak g rindig , bru in , verstoord 

Zand, matig fijn , klefig , bruingeet. 
natuur1ijke laag 

land. matig grof, zwak siltig , 
matig grindig. Iicht beigebruin 

Schaal (A4): 1: 40 
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,f Grontmij 

Boring 
boormeester 
datum 
x·coOrdlnaat 
y-coOrdinaat 
opmelim\Q 

07 
Bart van oen Broek 
3-5-2011 
189639,03 
414375,18 
mmeten 

O-: r---,,.,.,," .. bosgrond 

Zand, zeer fijn. zwak siltig , matig 
humeus. zwak grindig, grijsbruln, 
verstoord 

Boring 
boormeester 
datum 
x-coOrchnaat 
y-coOrdinaat 
opmerking 

Projectnummer: 
Projectnaam: 
Projectleider: 
Opdrachtgever: 

3 

"" 

.00 

9 

09 
Bart van den Broek 
3-5-2011 
189566.98 
414410,56 
inmeten 

Klei. mattg zand•g. zwak humeus, 
zwak grindig, bruin, natuur1ijke laag 

Zand, zeer grof. zwak siltlg , zwak 
grtndig, geel, natuur1ijke taag 

Zan d. zeer grof. kle1fg, zwak 
grind•g. hcht be•gebruln 

groenstrooK 
Klet, sterk z.andig, rnat;g humeus, 
zwak grin dig, res ten planten. 

JO matig worte!houdend, grijsbr\Jin, 
~~~o~pg~e~b~ra~c~h~l ____________ __ 

c o 

"" 

.. 
210 

... 
""' 

310 

Klei . sterk zandig. zwak humeus. 
zwak baksteenhoudend, resten 
glas. resten puin, resten plashc , 
donkerbruin, opgebracht 

Klei. matig zandig, Iicht gnjsbnM, 
opgebracht 

Zand. zeer fiJn, klefig. brokken 
k.lei , bruiogeel, verstoord 

Zand. matlg grof. kleug, sterk 
gnndig, laagjes gnod, betgegnJS 

Gnnd. f•jn. sterk zand•g , grijs 

308262-Z2478 
AO stort Padbroek Cuijk 
Camille BOSCH 
gem. Cuijk 

Boring 08 
Bart van den Broek 
3--5-2011 
189557.74 
4 14407.77 
inmeten 

boormeester 
datum 
x-cobrdmaat 
y·coOnhnaat 
opmerk.ing 

o et 
~~-~B~et~on-1~--.,------------

10 Z.and, matlg fijn, zwak slltlg , geel, 
~~~o~ph~o~og~u~n~d ____________ __ 

,. 

'"' 

"~ 

'"' 

~ 

3 00 

.. 
... 

Boring 10 
boormeesrer 
datum 
x-cOOrdmaat 
y-cOOrdinaat 
opmerking 

Bart van den Broek 
3-5-2011 
189574,26 
414414,24 
inmeten 

~ :: ~ 1 

- . . ~ 0-. .. 
50~ -:- ~ 

: ._. ~ 2 

•• 

~ 

Klel. sterk zandlg. ZV~~ak humeus, 
zwak grlndlg, sporen puin , resten 
beton. gnjsbruin. opgebracht 

Klel, matig zandig, zwak. humeus. 
bru1o. verstoord 

Zand, zeer fijn. kletig, lichtbnM, 
natuurliJke laag 

Zand, mat'9 grof, zwal\ SIIIJ9, zwak 
gnnaig, brutngeel 

land. u1terst grof, zwak siltlg, 
stert< gnndtg, laagjes gnnd, 
g~jsgeet 

Zalld, u!terst grof, zwak silt•g. 
sterl< grlndlg, laagjes grind. 
gnjsgeel 

groenstrook 
Klei, sterk zand.g, mattQ humeus, 
rwak grind•g. resten planten, 
mat•g worte1houdend, grijsbru.n, 
opgebracht 

Klei, ste~ zandig, zwak humeus. 
r>~Yak baksteenhoudend, resten 
glas, resten puln, resten hout. 
donkerbrujn, opgebracht. stuit 

Schaal (A4): 1: 40 
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,f Grontmij 

Boring 
boormeester 
datum 
x·cOOrd•naat 
y-co6rdinaat 
opmef1(•ng 

O-: ...... 

100-: :::::::. 

150-: ·::::::: 

200-: :::::::. 

: ~::::. 
250.:. : . .... 

Projectnummer: 
Projectnaam: 
Projectleider: 
Opdrachtgever: 

11 
Bart van den Broek 
3-5-2011 
189638.38 
414441,25 
inmeten, 85 em van ast~ltweg 

o berm 

"" 

Zand, zeer fijn, kleug, zwak. 
humeus. zwak gtindig, zwak 
sitexhoudend, grijsbruin, silex 
vehardingslaagje 

land, zeer fijn, zwak sittig . zwak 
grindig. Iicht geelbruin, 
opgebracht, stuit op multiplex 

308262-Z2478 
AO stort Padbroek Cuijk 
Camille BOSCH 
gem. Cuijk 

Boring 
boormeester 
datum 
x-coOrdinaat 
y-eoOrdtnaat 
opmet1dng 

12 

O-: ..-rrr..-..,~ 

Bart van den Broek 
3·5-2011 
189655,54 
4 14442,13 
inmeten 

2 

3 

• 
4 

5 

6 

berm 

Klei. sterX zandtg, zwak humeus, 
zwak gnndtg, resten baksteen, 
resten hout , bruin, verstoord 

Zand. uiterst grof, zwak silt.g. 
matig gmldtg, laag jes klei. 
bruingeel, natuur1tjke laag 

Schaal (A4): 1: 40 
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.S Grontmij 

Boring 
boormeester 
datum 
x·coOrdinaat 
y-coOrdinaat 
opmerking 

13 

0-.----,"""nn 

Projectnummer: 
Projectnaam: 
Projectleider: 
Opdrachtgever: 

Bart van oen Broe1< 
3-5-2011 
189625.61 
414517,56 
inmeten, 150 van asfaltwP.o 

~0--~b~e~mn~-----------------

,20 

• 
180 

Zand, zeer f ijn~ kleHg, matig 
humeus, zwak grindig, Iicht 
geelbruin, opgebracht 

Klei, steric; zandig, matig humeus, 
matig afvalhoudend. matig 
plastichoudend, z:wak 
baksteenhoudend, matig 
textie lhoudend, grijszwart, 
opgebracht, stuit 

308262-Z2478 
AO stort Padbroek Cuijk 
Camille BOSCH 
gem. Cuijk 

Boring 
boorrneester 
datum 
x-coOrdinaat 
y-coOrdinaat 
opmerking 

1 4 
Bart van den Brcek 
3-5-2011 
189637,77 
414512.42 
inmeten 

3 

4 

300 

berm 
Klei, sterk zandtg. zwak humeus. 
z:wak grindig. resten glas, 
lichtbrurn, aileen glas in 1 e 50 em 

Zend, matig g rof, zwak siltig, sterk 
g rin dig, laagjes g rind. Iicht 
bruinbruln, nat uurt ijke taag 

Schaal (A4): 1: 40 
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.S Grontmij 

Boring 
boormeester 
datum 
x-co~rdlnaat 
y-eobrd•naat 
opmerking 

O-: ...... . 

50-: ·:::::: 

200-: :::::: 

Projectnummer: 
Projectnaam: 
Projectleider: 
Opdrachtgever: 

15 
Bart van den Broek 
4-5-2011 
189586.96 
414531 ,89 
lnmeten 

'"' 

groenstrook 

Zand, zeer fiJn, zwak sdtig, z:wak 
humeus, zwak gnndig, geel, 
ophoogzand 

Za.nd. matig fijn, kleiYg, matig 
humeus, z.wak grindig, Iicht 
geelbruin. opgebracnt 

Klei. matig zandtg:, zwak humeus. 
bruin, natuurlijke laag 

Zand, matJg grot, kleug. zwak 
grind)g, laagjes kle1. bruingeel 

Grind. fijn, stertl: zandig. bruin 

Zand, ullerst grof, zwak siltlg, 
zwak grindig , gee! 

308262-Z2478 
AO stort Padbroek Cuij k 
Camille BOSCH 
gem. Cuijk 

Boring 
boormeester 
datum 
x-coordinaat 
y-coordinaat 
opmerking 

16 
Bart van den Broek 
4-5-2011 
189589,31 
414529,83 
inmeten 

'" 

'"' 

kasse~ 

Kasset 

Zand, mattg grof, zwak siltig. zwak 
grind1g, geel, ophoogzand 

Zand. matig fijn. kleilg , zwak 
humeus. Iicht grijsbruin, 
opgebracht 

Zand. matig fijn, zwak silt•g. zwak 
grindig. geel. opgebracht 

laf'ld, matlg fiJn, tdeiTg, zwak 
homeus. zwak gnndtg. resten 

\
2

~ '--b~a~k'_'"_"_"_·'_•_••_•_"_"_N_.r_. _"'_'·_~_' __ _ zandhoudend. grijsgeel, 
opgebf acht 

A Klei. sterk zsndtg. zwak. humeus. 
resten baksteen. zwak 
plastichoudend, steri( 
afvathoudend, matlg ijzerhoudend. 
zwartgriJS. gestort, stuit op plastic 

'"' 

Schaal (A4): 1: 40 
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,f Grontmij 

Boring 17 
boonneester Bart van den Broek 
datum 4-5·2011 
x-coord111aat 189595.86 
y-colirdinaal 414524,39 
opmerking inmeten, 3m \f&n weg 

O~b;;;;~~~ 1 g~--~·~•~m~•~·d~i~~--------------
A ~ Gralux verharding 

25 

• 50 

• !0 

100 4 

'"' 

Klei, sterlc; zandig, zwak humeus, 
uiterst puinhoudend, rood. 
gebroken puinfundering 

Zand, zeer fiJn, k!eiig, zwak 
humeus, resten baksteen, resten 
plastic, geelbruin, opgebrachl 

Zand, matig fiJn. kleiig, zwak 
humeus, resten grind. resten 
baksteen, geelgrijs, opgebracht 

Klei, ster1c: zandlg, mat~ humeus, 
sterk afvalhoudend, sterk 
plastlchoudend, matig 
puinhoudend. zwart, gestort stu1t 
op stee n of puln 

Boring 19 
bOOrmeester 
datum 
x-eoOrdinaat 
y-cobrdmaat 
opmerking 

Projectnummer: 
Projectnaam: 
Projectleider: 
Opdrachtgever: 

Bart van c1en Broek 
4-5-2011 
189553,74 
414450.96 
inmeten 

..... 

300 

groenstrook 

KleL sterk zandlg, zwak humeus, 
resten baksteen. resten plastic, 
bruin, opgebracht 

land. zeer grot. zwak silbg, matig 
gnndlg, belgegeel 

308262-22478 
AO stort Padbroek Cuijk 
Camille BOSCH 
gem. Cuijk 

Boring 
boormeester 
datum 
x-<:oOrdinaat 
y·cobrdinaat 
opmerking 

18 

Bart van den Broek 
4-5-2011 
189549,04 
414.443,61 
inmeten 

te el 

\ Betontegel 

80 

'"' 

... 

• 

Boring 20 
boormeester Ban van den Broek 
datum 4-5-2011 
x·coOrdinaat 189565.78 
y.co6rdinaat 414453,29 
opmerking 

0-:r----
10 

oo-: .... ... ~' 
~' • 

too-: 
... ... 

- '' .. '' ~3 
1<0 

150-: 
.. ..... 

~· - ...... 
200 

[!5 200 

~· : .''!!'!!!!:::::. 

250 
,.. 

~, 
3oo-: ··· ···· 

J 4 
-

350-: 
.. . 

[9 
- ;oo 

Zand. matlg f1)n. zwak Slltig. zwak 
grindig, geel. ophoogzand 

Klel, sterk zandig, zwak humeus, 
resten baksteen, grijsbruin, 
opgebrscht 

Ktei, sterk zandig, Uchtbruin, 
natuurtijke taag 

Zand. zeer fijn, kle r;g, zwas.; 
grindlg. gee< 

land, zeer grof. zwak silllg, mat.g 
gMd•g. beiQegeel 

Zand, u!terst grof. z.wak s,ttJQ. 
ster1< grlndlg. laag,es gnnd. Iicht 
cremebru.n 

khnker 
Gebakken klirtker 

Zand, matig fijn, kleilg, zwak 
grindlg, resten beton. geelbruin. 
verstoord 

Zand. zeer grof, zwak silttg. matig 
grind.g, geel, natuurlijke laag 

Zand. matig fijn. zwak siltig, 
donkergeet 

Zand, u•terst grof. zwek Sittig . 
matig grindtg. laagjes gnnd, 
brulngeel 

Scltaal (A4). 1. 46 
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,f Grontmij 

Boring 
boormeester 
datum 
x-collrdinaat 
y-coOrdinaat 
opmerking 

21 
Bart van aen Broek 
4-5-2011 
189545.43 
414488,72 

,, 
u 

1<0 

kllnk.er 
land, mattg fijn. kteilg, zwak 
humeus, zwak grindig, grasklinker 

land, matlg fijn, kleii'g, zwak 
humeus, bruingeel, ophoogzand 

Klei, matig :z.andig, zwak humeus. 
bruin, Natuurlijke laag 

Zand, uiterst grof, zwak siltig, 
matig grindig, laagjes grind, 
beigegeel 

Boring 23 
boormeester 
datum 
x-coOrdinaat 
y-coOrdinaat 
oprnerll.lng 

O-: 

300..: ..... . 

Projectnummer: 
Projectnaam: 
Projectleider: 
Opdrachtgever: 

Ban van den Broek 
4-5-2011 
189572.71 
414500.38 
inmeten 

klinker 
10 Kllnker 

Zand, matjg fijn, ktellg, zwak 
A ~ humeus, lichtbruin, ophoogzand 

~ Votledig beton. grijs, 
\ stabillsatiebeton 

Zand, matig fijn, kleiTg, zwak 
~ grindig, Iicht geelbruin, natuurlijke 

\~~~·~·~9~----------------
Zand, uiterst grot, zwak siltig, 
sterk grindig, cremegeel 

308262-224 78 
AO stort Padbroek Cuijk 
Camille BOSCH 
gem. Cuijk 

Boring 
boormeester 
datum 
x-cOOrd inaat 
y-coOrdinaat 
opmerking 

22 
Bart van den Broek 
4-5-201 1 
189559.99 
414491,65 

10 

'" 

,. 

groenstrook 

lard, zeer f ijn , Kle flg, rnatig 
humeus, licttt grijsbruin, 
opgebracht 

Klef, matjg zandig, zwak humeus, 
bruin, Natuur1ij ke laa.g 

land, matig grot, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin 

land, uiterst grof, zwak siltig, 
matig grindig, laagjes grind, 
beigegeel 

Schaal (A4): 1: 40 
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Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

zand 

, .... ....... .ra 
·· ···· ·· ··· 

, ............. ~ ······ ··· ···· ............. 
············· 
, ....... ..... §] ..... .... ... .... ........ 

r···········~ .... ....... .. .......... 

, .. .. ....... ~ 
······· ··· 

veen 

Grind, zwak zandig 

Grind, matig zandig 

Grind, sterk zandig 

Grind, uiterst zandig 

Zand, klei'ig 

Zand. zwak siltig 

Zand, matig siltig 

Zand, sterk siltig 

Zand, uiterst siltig 

Veen, mineraalarm 

~~~~~~~ Veen, zwak klei'ig 

Veen, sterk klefig 

~~~~~IJ:·I Veen, zwak zandig 

I:J Veen, sterk zandig 

peilbuis 

blinde buis 

II casing 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

bentoniet afdlchting 

filter 

klei 

~ 

~ 

~ 

~ 
~:j 

~-:-l 

~:-:-J 

leem 

~:l 

~:J 

Klei, zwak siltig 

Klei. matig si ltig 

Klei, sterk siltig 

Klei, uiterst siltig 

Klei, zwak zandig 

Klei, matig zandig 

Klei. sterk zandig 

leem, zwak zandig 

Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 

'-----.ld~ zwak humeus 

matig humeus 

sterk humeus 

0 zwak grindig 
c__ ___ ..., 

L-----"~~o..J~ matig grindig 

sterk grindig 

geur 

0 geen geur 

~ zwakke geur 

~ matige geur 

~ sterke geur 

• uiterste geur 

olie 

geen olie·water reactie 

zwakke olie-water reactie 

matige olie-water reactie 

sterke olie-water reactie 

uiterste olie-water reactie 

p.i.d.-waarde 

* >0 
~ >1 

CJ >10 '* >100 

a >1ooo 

• >10000 

monsters 

[ geroerd monster 

[ ongeroerd monster 

o volumering 

overig 

.6 bijzonder bestanddeel 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

g rondwaterstand 

+ Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

water 
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Inrichtingsvarianten A en B 
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Code Wijziging 

~ I CONTOUR GRONTMIJ 

L 

L 

L 

L 

o.t. 

I 30-11-2011 

0 Grontmij Neder land bv Aile rechten voorbehouden 

Get. 

~ 
L_ 

L_ 

L__ 

L__ 

Gez. Ate. 

0 

• • 
BORING 

GEEN STORTMATERIAAL AANGETROFFEN 

WEL STORMATERIAAL AANGETROFFEN 

GLOBALE CONTOUR VOORMALIGE STOR TPLAA TS 
lAANVULLEND ONDERZOEK GRONTMIJ , 2011) 

0 
II;;-

Projectnummer 

20 
I 

Forrni•t Bijlage 

40 
I 

60m 
I 

Grontmij Nederland bv 
Postbus 1265 
5602 BG Eindhoven 
T +31402651211 
F +31402443797 
W www.grontmij .com 

T ekeningnummer 

L_ L_ I 308262 ~~ I 308262.EHV.344.T02 

L__ L__ s~stek nummer Filenaam 

L_ L_ I 308262.EHV.344 .T02 

L_ L_ Get. Gez. Ace Datum Schaal 

L__ L_~ I._ L_ I 06-10-2011 11:1000 
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Wijziging 

GEMEENTE CUIJK 

HERINRICHTINGSPLAN 

VARIANT B 

Oat. 

~ I CONTOUR GRONTMIJ I 30-11- 2011 

0 

• 

Get. Goz. Ace. 

I \ 

BORING 

\ 

\ ' \ , I 

" 'I \ 
'I ' II \ I 

\ 1 ' 

\ ' \ 
\ \ \ 

\ I 
I', \ 

\
1 \ 
' ' 

\ 
11 I\ 

GEEN STORTMATERIAAL AANGETROFFEN 

WEL STORMA TERIAAL AANGETROFFEN 

GLOBALE CONTOUR VOORMALIGE STORTPLAATS 
(AANVULLEND ONDERZOEK GRON TMIJ, 2011) 

0 
t;;-

Projectnummer 

20 
I 

Formiat Bijlage 

40 
I 

60m 
I 

Grontmij Nedertand bv 
Postbus 1265 
5602 BG Eindhoven 
T +3140265 1211 
F +314024437 97 
W www.grontmij.com 

T ekeningnummer 
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Bijlage 7    
 

Algemene toelichting risicobeoordeling 
bodemverontreiniging 



1 lnleiding 
Bij het beoordelen van de risico's van bodemverontreiniging wordt onderscheid 
gemaakt in potentiele en locatiespecifieke risico's. 
Hierbij worden drie risicocategorieen gehanteerd: 
• risico's voor de mens; 
• risico's voor het ecosysteem; 
• risico's voor verspreiding van de verontreiniging via het grondwater. 

2 PotentitHe risico's 
Bij de beschouwing \'an potentiele risico' s worden alle mogelijke gebruikswijzen 
van een locati e en bijbehorende blootstellingsroutes op een standaard man ier 
meegenomen. Potentiele risico's kunnen daarom direct worden gekoppeld aan 
gehalten van verontreinigende stoffen. De interventiewaarden v01men de 
getalsmatige invulling van dergelijke gehalten. Bij overschrijding van de 
interventiewaarden is er dus sprake van potentiele risico's. De functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier zijn dan ernstig 
verminderd of dreigen te worden verm inderd. 

3 Risico-onderbouwing streef- en interventiewaarden 

3.1 SRChumaan 
Een gehalte in de bodem dat overeenkomt met de SRC11Umaan (Serious Risk 
Concentration= Ernstige Bodem Verontreinigings Concentratie gebaseerd op 
humane risico' s) van een stof Jeidt, door blootstelling als gevolg van de 
bodemverontreiniging, tot opname van die stoftot het niveau van het Maximaal 
Toelaatbaar Risico voor de mens (=MTRtmmaa11). De SRC humaan is af11ankelijk van 
het lutum- en organische stofgehalte in de bodem. Om de opname te kunnen 
berekenen is ui tgegaan van een standaardgedragspatroon bij het standaard 
locatiegebruik 'won en met tuin ' . Er is hierbij geen rekening gehouden met het 
feit dat mensen ook op andere manieren kunnen worden blootgeste ld aan de 
betreffende stof (achtergrondbelasting door bij voorbeeld voeding of 
arbeidsomstandigheden) of een afwij kend gedragspatroon hebben . 

Overschrijding van het MTR1mmaan vindt plaats bij overschrijding van een van de 
volgende grootheden : 
• de Toxicologisch Toelaatbare Dagelijkse lnname (TDI , in mg/kg 

lichaamsgewicht per dag = MTR oraat ) ; 
• de Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL, in mg/m3 Iucht), 

voor vluchtige verbindingen; 
• het criterium van een extra kankergeval per l 0.000 Ievens Iang blootgestelde 

individuen (voor genotoxische stoffen zonder drempelwaarde). 

Om een gehalte aan een stof in de bodem te kunnen koppel en aan de mate van 
blootstelling voor de mens is het blootstel lingsmodel CSOIL door hel RJVM 
ontwikkeld. Het model CSOlL is vanaf I mei 2006 opgenomen in het 
computerprogramma Sanscrit (ontwikkeld door het Van Halllnstituut), dat wordt 
gebruikt voor het berekenen van de locatiespecifieke risico 's. 



3.2 SRC ecu 

De SRC .,00 (Serious Risk Concentration= Emstige Bodem Verontreinigings 
Concentratie gebaseerd op ecologische 1isico' s) is gedetinieerd als het gehalte 
van een stof in de bodem dat leidt tot een negatief effect bij 50% van de 
(potentieel) aanwezige so01ien organismen en processen in een ecosysteem. 
Negatieve effecten zijn bijvoorbeeld vermindering van groei of reproductie. Voor 
de helft van de soorten en processen wordt dus de NOEL (No Observed Effect 
Level) overschreden . 
De SRC eco is het gehalte in de bodem dat gelijk is aan de HC50 (Hazardous 
Concentration 50%). De SRC eco is afhankelij k van het lutum- en organische 
stofgehalte in de bodem. 

3.3 Street- en inteNentiewaarden 
De interventiewaarden z ijn vastgesteld voor bodem/sediment en separaat voor 
grondwater en gelden voor land- en waterbodems. 

De interventiewaarden voor bodem/sediment zijn gebaseerd op de door het 
RI VM opgestelde SRC """'"""en SRC ceo· Voor de vaststelling van de 
interventiewaarden is per stof in principe de laagste van de twee gekozen. Voor 
het grootste deel van de stoffen waarvoor een interventiewaarde is opgesteld is de 
SRC eco de laagste waarde. 
De interventiewaarden voor grondwater zijn niet gebaseerd op een separate 
risicoevaluatie ten aanzien van de aanwezigheid van de verontreinigende stoffen 
in bet grondwater, maar zijn op basis van verdelingscoefficienten afgeleid van de 
waarden voor bodem/sediment. 

De streefivaarden geven een concentratieniveau aan voor verontrein iging in 
grond- en grondwater waarbij de ris ico's voor de mens en voor bet ecosysteem 
verwaarloosbaar zijn . 

De streef- en interventiewaarden voor grond zijn gekoppeld aan het organische 
stof- en Jutumgehalte. De streef- en interventiewaarden zijn gepubliceerd in de 
Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (d.d. 24 februari 
2000, Staatscourant 2000, nr.39). 

4 Ernst en spoed 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste 
een stof de gemiddelde gemeten concentratie in minimaal 25 m3 bodemvolume in 
het geval van bodem- of sedimentverontreiniging, of I 00 m3 porienverzadigd 
bodemvolume in bet geval van een grondwaterverontreinigi ng, boger is dan de 
interventi ewaarde. lndien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging 
dient te worden vastgesteld of er al dan niet spoedig dient te worden gesaneerd. 
Hiertoe worden de locatiespeciJieke risico's beoordeeld. Indien de 
IocatiespeciJieke ris ico · s onaanvaardbaar zijn dient met spoed te worden 
gesaneerd. Saneren wil zeggen dat maatregelen worden getroffen om de 
onaanvaardbare risico's in voldoende mate tegen te gaan . 

5 Locatiespecifieke risico's 

5.1 Milieuhygienisch saneringscriterium 
De Jocatiespeci fi eke ris ico's worden beoordeeld conform de systematiek \'an het 
mil ieuhygienisch saneringscriterium. Deze systematiek is beschreven in de 
Circulaire bodemsanering 2006 (Staatscourant 2006, nr. 83). In bij lage I van 
deze circulaire is de methode uitgewerkt. Ter ondersteuning is het 
computermodel Sanscrit door het Van Hall Instituut ontwikkeld. 
De methode van het saneringscriterium bestaat uit drie stappen. Stap I is het 
vaststell en van het geval van ernstige verontreiniging, de stappen 2 en 3 bestaan 
uit de bepaling van de risico 's bij bet huidig oftoekomstig gebruik. Hierbij is stap 
2 een standaard risicobeoordel ing die altijd dient te worden uitgevoerd en is stap 



3 een locatiespecifieke risicobeoordeling die facultatief is. Stap 3 kan worden 
uitgevoerd als er in stap 2 is bepaald dater sprake is van onaanvaardbare risico' s 
maar de standaard risicobeoordeling sluit niet voldoende aan bij de huidige of 
toekomstige s ituatie op de locatie. Stap 3 kan ook worden uitgevoerd als men met 
specifieke technieken het risico beter wil bepalen. Als stap 3 is uitgevoerd, is het 
resultaat van stap 3 bepa lend voor de beslissing omtrent de spoed van de 
sanering. 

5.2 Locatiespecifieke humane risico's 

Stap 2 
De risico's voor de mens worden bepaald met het blootstellingmodel CSOIL dat 
vanaf 1 mei 2006 is opgenomen in het computerprogramma Sanscrit. In het 
model is een achttal blootste llingscenario ' s onderscheiden die zijn afgestemd op 
het gebruik van een locatie. 

De modelmatig berekende blootstelling (levenslang gemiddeld in mg/kg 
lichaamsgewicht per dag) wordt getoetst aan de TDI als het gaat om orale 
blootstelling. Als het inhalatoire blootstelling betreft, worden de berekende 
gehalten in Iucht getoetst aan de Toxicologische maximaal Toelaatbare 
Concenb·atie in Lucht (TCL). 

Stap 3 
Stap 3 kan worden uitgevoerd als er op basis van de generieke modelberekening 
is geconcludeerd dater sprake is van onaanvaardbare risico's te rwij l men 
vermoed dater in de werke!ijkheid geen sprake is van onaanvaardbare risico ' s. 
Een dergelijke situatie kan ontstaan doordat de model parameters te conservatief 
zijn ingesteld ten opzichte van de werkelijke situatie. 

Als invulling van stap 3 kunnen aanvullende metingen worden gedaan in 
contactmedia. Het betreft het bepalen van gehalten aan verontreinigende stoffen 
in: 
• bodemlucht, binnen- en buitenlucht; 
• gewassen uit eigen moestuin; 
• drinkwater (uit kunststof Jeidingen die door de verontreiniging I open) ; 
• water uit eigen bron dat voor consumptie wordt gebruikt; 
• huisstof. 
Tevens kan de biobeschikbaarheid van stoffen in de bodem voor de mens worden 
bepaald. B ij voorbeeld hoe groot de fractie van het lood in de bodem is die 
daadwerkelijk door het lichaam kan worden opgenomen. 

In de derde stap kunnen processen ook modelm at ig anders worden beschreven 
(state of the art), kan daadwerkelijke beschikbaarheid in de beschouwing worden 
betrokken ofkunnen (deel)modeluitkomsten worden vervangen door metingen. 
In de derde stap kunnen echter nooit kritische blootstellingniveaus (TDI of TCL) 
''-'Orden aangepast of parameters die de 'normale ' populatie be.schrijven. Deze 
laatste zijn immers zodan ig gesteld dat zij besche1ming bieden aan de individuele 
mens met inbegrip van gevoelige personen onder gevoelige omstandigheden. 

De berekende orale blootstelling wordt getoetst aan de v igerende TDI. De 
gemeten binnen- en buitenluchtgehalten worden getoetst aan de vigerende TCL. 

Hinder 
A Is de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidig gebruik leidt tot 
aantoonbare hinder (o .a. huidirritatie en stank) wordt dat beoordeeld als een 
onaanvaardbare situati e die eveneens met spoed dient te worden gesaneerd. 



5.3 Locatiespecifieke ecologische risico's 

Stap 2 
Als maatstaf voor de standaard beoordeling van de risico's voor het ecosysteem 
v;ordt de overschrijding van de HC50 worden gebruikt. De beoordeling van de 
risico's voor het ecosysteem hangt af van het bodemgebruik. Het bodemgebruik 
geeft een indicatie voor het belang van het ecosysteem en bet aantal hierin 
voorkomende soorten organismen. Er is sprake van onaanvaardbare risico· s voor 
het ecosysteem als de HC50 in de bovenste 0,5 m van de onbedekte bodem over 
een bepaalde oppervlakte wordt overschreden. Hierbij is de grootte van het 
toetsoppervlak afl1ankelijk van het type gebruik van de bodem. 

Stap 3 
Om de daadwerkel ijke ecologische effecten op een locatie vast te stellen wordt 
een ecologische studie uitgevoerd, gericht op de invloed van de aanwezige 
bodemverontreiniging op biodiversiteit, kringloopfuncties, bioaccumulatie en 
doorvergiftiging. A Is hulpmiddel kan een TRIADE worden uitgevoerd. 

5.4 Locatiespecifieke verspreidingsrisico's 

Stap 2 
In de standaardbeoordeling van het risico voor verspreiding via het grondwater is 
er sprake van een onaanvaardbaar risico als er aan tenminste een van de 
onderstaande criteria wordt voldaan: 
• er is een kwetsbaar object aanwezig binnen een straal van I 00 m van de 

interventiewaardecontour in het grondwater; 
• er is sprake van een drijflaag; 
• er is sprake van een zaklaag; 
• het totaJe bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontrei nigd met een 

of meer stoffen in gehalten boven de interventiewaarde is groter dan 6.000 m3
. 

Stap 3 
De onaanvaardbare risico 's voor verspreiding kunnen worden weerlegd als: 
• op basis van verspreidingsberekeningen kan worden aangetoond dat de 

kwetsbare objecten gelegen binnen een straal van I 00 van de 
interventiewaarde-contour in het grondwater niet worden bedreigd; 

• in het geval van een drijf- of zaklaag kan ·worden aangetoond dater geen 
noemenswaardige verspreiding vanuit deze dr ijf- of zaklagen optreedt; 

• als het totale bodenwolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met 
een of meer stoffen in gehalten boven de interventiewaarde groter is dan 
6.000 m3

, maar de jaarlijkse volumetoename van de grondwaterverontrei
niging met een of meer s toffen boven de interventiewaarde is kleiner dan een 
bodemvolume van 5.000 m3

. 

6 Asbest 
Daar asbest een stof is met specifieke eigenschappen die afuijken van de 
eigenschappen van de andere stoffen is er een aparte systematiek ontwikkeld om 
de risico 's te bepalen. Het milieuhygienisch saneringscriterium, protocol asbest 
bestaat eveneens uit drie stappen en is opgenomen als bijlage 2 bij de Circulaire 
bodemsanering, 2006 (Staatscourant 2006, nr.83). 

7 Tijdstipbepaling 
Een geval van ernsti ge verontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare 
risico's dient spoedig te worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare 
risico's zo snel mogelijk dienen te worden weggenomen. A Is indicatie voor de 



termijn waarop de sanering dient aan te vangen geldt als richtlijn: bi nnen 4 jaar 
na het afgeven van de beschik.king ernst en spoed. 
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Bijlage 8   
 

Kostenramingen varianten A en B 



lndicatieve kostenraming variant A 
Voormalige stortplaats Padbroek te Cuijk @Grontmij 

Werkzaamheden Eenheid Eenheidsprijs Hoeveelheld Kosten in € 
€ exci.BTW 

A UITVOERINGSKOSTEN 

1 Voorbereidende werkzaamheden 
1.1 Jnrichten werklerrein, incl. ketenpark, borstelplaats. deco-unlt. etc. post 7.500 ,00 0,00 

1.2 Aanbrengen en verwijderen lijdelijk hekwerk m' 5,00 0,00 
1.3 lnstandhouden ketenpark, deco-unit en borstelplaats week 750 ,00 0,00 
1.4 Opruimen werkterrein post 3.000,00 0 ,00 
1.5 Maken depots en aanvoeren zeefinstallatie post 15.000,00 0 ,00 

2 Grondwerken 
2.1 Ontgraven deklaag m• 1,65 0 ,00 

In depot plaatsen op locatie m• 0 ,30 0 ,00 
Hersclhikken op locatie m• 1,20 0,00 

2.2 Ontgraven stort m• 2,50 0,00 
Zeven 35 mm m• 3,50 0,00 
Puin in depot plaatsen op tocatie m• 0 ,30 0,00 
50% stortmateriaat ontwateren tn depot vanwege hoge grondwaterstand m• 5,00 0,00 
Hersclhlkken puin op locatie m• 1,20 0,00 

4 Oveng 
4.1 Opstellen V&G-plan, saneringsdraaiboek en veiligheidsmaatregelen post 3.500,00 0,00 

Subtotaal uitvoeringskosten 0,00 
Algemene kosten. wins! en risico 10% 0,00 
Uitvoeringskosten 7% 0,00 
TOTAAL A: UITVOERINGSKOSTEN 0,00 

B VERWERKINGSKOSTEN VRIJKO MENDE MATERIALEN 

5 Verwerking s tortmateriaa/ 
5.1 Vervoer en verwerking stortmateriaal ton 55,00 0 0.00 

TOTAAL B: VERWERKINGSKOSTEN 0,00 

c BIJKOMENDE KOSTEN VOOR UITVOERING 

6 Voorbereiding 
6 .1 Opstellen Hergebruikplan euro 15.000,00 0 ,00 
6 .2 Opstellen Saneringsbestek euro 7.500,00 0,00 
6.3 Aanvullend onderzoek (eventueel) euro 10.000,00 0 ,00 
6.4 Verzorgen metdingen/vergunningen euro 3.500.00 0 ,00 

7 Begeleiding 
7.1 Directievoering dag 890,00 0,00 
7.2 Milieukundige begeleidingltoeziclhthouder dag 660,00 0,00 
7.4 Laboratoriumonderzoek post 2.000,00 0,00 
7.5 lndtcatief partij onderzoek (puin uit deklaag en puin uit stortmaleriaal) post 182,00 0,00 
7.6 Partijkeuring (grond uit deklaag en utl stortmateriaal) post 1.600,00 0,00 
7 .7 Evaluatierapport post 5.000,00 0,00 

8 OVERIG 
8 .1 Verzekeringspremie (2% van uitvoeringskosten) euro 0 ,00 0 ,00 
8.2 Bijdrage RAW (0,15% van uitvoeringskosten) euro 0,00 0 ,00 
8 .3 Legeskosten vergunningen & heflingen euro 2 .000,00 0,00 

TOTAAL C: BIJKOMENDE KOSTEN VOOR UITVOERING 0,00 

0 NAZORG 
9.1 Monitoring en controte dek/aag 

Bemonstering peilbuizen en visuele controle deklaag post 1.350,00 3 4.050,00 
Analysekosten (macroparameters. NEN-grondwaterpakket incl As en Cr) post 3.000,00 3 9.000,00 
Coondinatie, rapportage en overteg post 1.000,00 3 3.000,00 
Onderlloudskosten peilbuizen post 250,00 3 750,00 

9.2 Herp/aarsen peilbuizen 
Herplaalsen peilbuizen post 5.000,00 5.000,00 

TOTAAL D: NAZORG 21.800,00 

RESUME: 
A UITVOERINGSKOSTEN 0,00 
B VERWERKINGSKOSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN 0,00 
c BIJKOMENDE KOSTEN VOOR UITVOERING 0,00 
D NAZORG 2.1.800,00 

ONVOORZIEN EN TER AFRONDING 5% 0,00 

TOTAAL, EXCL USIEF BTW (AFGEROND) 21 .800,00 



lndicatieve kostenraming variant 8 .1 
Voormalige stortplaats Padbroek te Cuijk 

Werkzaamheden Eenheid Eenheidsprijs Hooveelheld 

A UITVOERINGSKOSTEN 

1 Voorbereidende werkzaamheden 
1.1 lnrichten werkterre1n, incl ketenpark, borste!plaats, deco-un1~ etc. 

1.2 Aanbrengen en veM'Ijderen tijdel[jk. hekwerk 
1.3 lnstandhouden ketenpark, deco-unit en borstelplaals 
1.4 Opruimen werkterrein 
1.5 Maken depots en aanvoeren zeefinscallatie 

2 Grondwerken 
2.1 Ontgraven deklaag 

In depot plaatse n op locatie 
Herschikken op Jocatie 

2.2 Ontgraven start 
Zeven 35 mrn 
Puin in depot plaatsen op locatie 
50~.;'1 stortmateriaal ontwateren m depot vanwege hoge grondwaterstand 
Herschikken puin op locatie 

4 Overig 
4.1 Opstellen V&G-ptan, saneringsdraaiboek en vel/igheldsmaatregelen 

Subtotaal uitvoeringskosten 
Algemene kosten, wins! en risico 
Uitvoeringskosten 

TOTAAL A: UITVOERINGSKOSTEN 

B VERWERKINGSKOSTEN VRIJKOMENOE MATERIALEN 

5 Verwerking stonmaterlaal 
5 1 Vervoer en VefWer1dng stortmateriaal 

TOTAAL 8: VERWERKtNGSKOSTEN 

C BIJKOMENOE KOSTEN VOOR UITVOERING 

Voorbereiding 
6.1 Opstellen Hergebruikplan 
6.2 Opstetten Saneringsbestek 
6.3 Aanvullend onderzoek (e¥entueel) 

6,4 Verzorgen meldingen/vergunningen 

Begeleiding 
7.1 Oirectievoer1ng 
7.2 Milieukundige begeleiding/t oeztchthouder 

7 4 Laboratoriumonderzoek 
7.5 lndicatief partij onderzoek {puin uit deklaag en puln uit stortmaterlaat) 
7.6 Partijkeuring (grand uil deklaag en uit stortmateriaaJ) 
7.7 Evaluatierapport 

8 OVE.RIG 
8.1 Verzekeringspremie (2tv van ultvoeringskosten) 
8 .2 Bijdrage RAW {0, 1M'~ van uitvoeringskosten) 
8.3 Legeskosten vergunningen & heffingen 

TOTAAL C: BIJKOMENOE KOSTEN VOOR UITVOERING 

0 NAZORG 
9.1 Monitoring en controle dekfaag 

Bemonstering peilbuizen en visuele controle deklaag 
Analysekosten (macroparameters, NEN-grondwaterpakket incl As en Cr) 
Coord inatie, rapportage en overleg 

Onderhoudskosten peilbuizen 

9.2 Herplaatsen pei/buizen 
Herplaatsen peilbuizen 

TOTAAL 0: NAZORG 

RESUME: 
A UITVOERINGSKOSTEN 
8 VERWERKINGSKOSTEN VRIJKOMENOE MATERIALEN 
C BIJKOMENOE KOSTEN VOOR UITVOERING 
0 NAZORG 

ONVOORZIEN ENTER AFRONOING 

TOTAAL, EXCLUSIEF BTW (AFGERONO) 

Uitgangspunten 
- te rre In wordt VnJ van opstakels opgeleverd (bebouwlng, verharding e.d.) 

- oppervlakte ontwikkeling slocatie: 1.000 m2 

- voor de dichtheid van de start is gerekend met 1. 700 kg/m3 
- gemiddelde dikte dektaag 0,8 m gemidde!de d1kte stortlaag: 2,0 m 

post 
m' 

week 

post 
post 

m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 

post 

1 0~<,1 

7% 

ton 

euro 
euro 
euro 

euro 

dag 
dag 
post 
post 
post 
post 

euro 
euro 
euro 

post 
post 

post 
post 

post 

5% 

- de extra schone aanvulgrond is niet beschikbaar binnen het plangebied en wordt van elders aangevoerd 

- de af te voeren material en uit de deklaag en stort is niet geschikt voor hergebruik binnen het plangebied 

€ 

7.500,00 
5,00 

750,00 
3.000,00 

15.000,00 

1,65 
0 ,30 
1,20 
2,50 
3,50 
0 ,30 
5,00 
1,20 

3.500,00 

55,00 

15.000,00 
7.500,00 

10.000,00 
3 500,00 

890,00 
660,00 

2.000,00 
182,00 

1.600,00 
5.000,00 

1.000,00 
63,30 

2.000,00 

1 350,00 
3.000,00 
1 000,00 

250,00 

5.000,00 

. het puin dat vrijkomt bij het atzeven van de dek!aag en bouw/sloopafval kan a ls schoon puin worden toegepast op localie 

- geen grote hoeveelheden asbest aanwezig, geen extra maarregelen 

1 

200 
3 

400 
400 
400 

1.000 
1.000 

125 
500 
125 

1.488 

6 
15 
1 
2 

3 

@ Grontmij 

Kosten in€ 
exci.BTW 

7.500,00 
1,000,00 
2.250,00 
3.000,00 

15 .000,00 

660,00 
120,00 
480.00 

2.500,00 
3 500.00 

37,50 
2.500,00 

150,00 

3.500,00 
42.197,50 

4.219.75 
2.953,83 

49.371 .08 

81.812,50 

81.812,50 

15.000,00 
7 .500,00 

10.000,00 
3.500,00 

5 .340,00 
9 .900,00 
2 .000,00 

364,00 
4 800,00 
5 .000,00 

1000,00 
63,30 

2.000,00 

66.467,30 

4 050,00 
9 000,00 
3.000,00 

750,00 

5.000,00 

21.800,00 

49.371,08 
81.812,50 
66.467,30 
21 .800,00 
10.349,13 

229.800,00 



lndicatieve kostenraming variant 8 .2 
Voormalige stortplaats Padbroek te Cuijk @ Grontmij 

W erkzaamhedcn Eenheid Eenheidsprijs Hoeveelheid Kosten in€ 
€ exd.BTW 

A UITVOERINGSKOSTEN 

Voorbereidende werkzaamheden 
1.1 lnrichten werkterrein, incl. ketenpark, borstelplaats, deco-unit, elc. post 7.500,00 0.00 

1.2 Aanbrengen en verwljderen tijdelijk hekwerk m' 5,00 0,00 
1.3 lnstandhouden ketenpark, deco-unit en borstelplaats week 750,00 0,00 
1.4 Opruimen werkterretn post 3.000,00 0,00 
1.5 Maken depots en aanvoeren zeefinstallalle post 15.000,00 0,00 

2 Grondwerken en aanbrengen fundering 
2.1 Ontgraven deklaag m' 1.65 400 660,00 

In depot plaatsen op locatie m' 0,30 400 120,00 
Herschikken op locatie m' 1,20 400 480,00 

2.2 Extra kosten aanbrengen paalfundering etc agv aanwezigheid stortmalenaal post 35 000,00 1 35.000,00 

4 Overig 
4.1 Opstellen V&G-plan, saneringsdraaiboek en veillgheldsmaatregelen post 3.500,00 0,00 

Subtotaal uitvoeringskosten 36 260,00 
Algemene kosten. winst en risico 10% 3.626,00 
Uitvoeringskosten 7% 2.538,20 

TOTAAL A: UITVOERINGSKOSTEN 42.424,20 

B VERWERKINGSKOSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN 

5 Verwerking stof'lmateriaa/ 
5.1 Vervoer en verwerking stortmaleriaal ton 55.00 0 0,00 

TOTAAL 8 : VERWERKINGSKOSTEN 0.00 

c BIJKOMENDE KOSTEN VOOR UITVOERING 

6 Voorbereiding 
6.1 Opstellen Hergebruikplan euro 15 000,00 15.000,00 
62 Opstellen Saneringsbestek euro 7 500.00 0,00 
6.3 Aanvullend onderzoek (evenlueel) euro 10000,00 10.000,00 
6.4 Verzorgen meldingen/vergunningen euro 3.500,00 0,00 

7 Begeleid ing 
7 1 Directievoering dag 890,00 0,00 
7,2 Milieukundige begeleiding/toezichthouder dag 660,00 0,00 
7.4 Laboratoriumonderzoek post 2.000,00 0,00 
7.5 lndicalief partif onderzoek (puin ui t deklaag en puin utt slortmalerlaal) post 182,00 182,00 
76 Partijkeuring (grond uit deklaag en uit stortmateriaal) post 1.600,00 3.200,00 
7.7 Evaluatierapport post 5.000,00 0,00 

8 OVER/G 
8.1 Verzekeringspremie (2% van uitvoeringskosten) euro 800.00 0,00 
8.2 Bijdrage RAW (0, 15% van uitvoeringskosten) euro 54.39 0,00 
8.3 Legeskosten vergunningen & heffingen euro 2.000,00 0,00 

TOTAAL C: BIJKOMENDE KOSTEN VOOR UITVOERING 28 382,00 

D NAZORG 
9.1 Moni toring en controte deklaag 

Bemonstering peilbuizen en visuele controle deklaag post 1.350,00 3 4 .050,00 
Analysekosten (macroparamelers, NEN-grondwaterpakket incl. As en Cr) post 3.000,00 3 9.000,00 
Coordinatie, rapportage en overleg post 1 000,00 3 3.000,00 
Onderhoudskoslen pellbuizen post 250,00 3 750,00 

9.2 Herptaatsen peilbuizen 
Herplaatsen peilbuizen post 5.000,00 5.000,00 

TOTAAL 0 : NAZORG 21.800,00 

RESU ME: 
A UITVOERINGSKOSTEN 42.424,20 
8 VERWERKINGSKOSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN 0,00 
c BIJKOMENDE KOSTEN VOOR UITVOERING 28.382,00 
D NAZORG 21.800,00 

ONVOORZIEN EN TER AFRONDING 5% 3 .193,80 

TOTAAL, EXCLUSIEF BTW (AFGEROND) 95.800,00 

Uitgangspunten 
- terrein wordt vrij van opstakels opgeleverd (bebouwing, verharding e.d.) 

- oppervlakle ontwikkellngslocatie: 1.000 nf 
- gemiddelde dikte deklaag. 0.8 m 
- hel puin dat vtiJkomt blj het afzeven van de deklaag kan als schOon puin worden toegepast op tocatie 
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Bijlage 9    
 

Kwaliteitsborging 
 



Kwaliteitsborging 

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. 

Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteltsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem 

is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de kwaliteit 

van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. 

Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel Kwalibo) richt zich op kwallteit en integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd 

in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers . inspectie

instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezag mag aileen gegevens 

accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer 

vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming blj partljkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie) onafhankelijk zijn van hun 

opdrachtgever (eigenaar I initiatiefnemer). Functiescheidlng en het (Iaten) uitvoeren van de aangewezen werkzaamheden door erkende 

bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is. 

De kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembeheer wordt op de volgende 

manieren gewaarborgd: 

B . . . 

~ · sea 

.f Grontmij 

NEN-EN-IS0-9001 
Het managementsysteem van Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-IS0-9001 : 2000. Deze norm 
geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangegeven, die 
voor he! geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel randvoorwaarden 
voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging. 

NEN-EN-IS0-14001 
Het managementsysteem van Grontmij Nederland B. V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-IS0-14001: 2004. Deze 
norm geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Grontmij aan dat 
zij de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpunten 
daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties. 

VCA 
Grontmij Nederland B.V. voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA** van de Stichting Samenwerken voor 
Veiligheid. De norm betreft "het uitvoeren van bodemonderzoek op het gebied van civiele techniek, cultuurtechniek, 
milieu, winning van zand, grind en klei en werken in de risicogebieden railinfrastructuur". 

SIKB 
De Stichting lnfrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en 
overheid, metals doe I de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verhogen. 
Grontmij is actief betrokken bij het werk van SIKB . 
Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd voor: 

Het uitvoeren van partijkeuringen van grand (BRL SIKB 1 000) 
het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000); 
milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000) . 

Grontmij is voor bovenstaande activiteiten erkend door de ministers van VROM en V&W 
Met d it logo op offertes en in rapportages wordt aangegeven of het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 6000 
is uitgevoerd. Bij afwijkingen op kritische punten wordt het logo niet gevoerd. Zle voor rnotivatle dah de tekst. 

SC-540 
Grontmij Nederland B.V. beschikt over het 'Procescerti ficaat Asbestinventarisatie SC-540 / 2007 voor het uitvoeren 
van asbestonderzoek', SCA-code 06-D060027 .1 uitgegeven door Lloyd's Register Quality Assurance. 

VKB 
Grontmij Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwalileilsborging Bodembeheer (VKB). Deze vereniging van 
milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies door o.a. 
het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en certificatie. Onze 
advies- en veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze vereniging. 

Milieukundig laboratoriumonderzoek 
De laboraloria , die door Grontmij worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonderzoek, 
voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025: 2005 . 
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