
Welkom! 

Cuijk, Padbroek 
15 december 
 2011 

Info-avond: 

Resultaten onderzoek 
Stortplaats Padbroek 



Programma 

 19.30; Opening door G. Stoffels 

 19.40; Intro op de avond  

 19.50; Resultaten onderzoek Vuilstort 

 20.30; Pauze 

 20.45; Reacties 

 21.45; Afsluiting 



Intro 
 Resultaten Onderzoek Vuilstort 

 Informatie helder 

 Vragen + antwoorden (nu of later) 

 Reacties volledig 

 Vervolgstappen helder  



Resultaten 

Onderzoek 

Vuilstort 



Voormalige stortplaats Padbroek 

Resultaten aanvullend onderzoek 2011 
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Onderwerpen 

 Aanleiding 

 Historie 

 Resultaten eerder uitgevoerde onderzoeken 

 Doelstelling 

 Uitgevoerde werkzaamheden 

 Resultaten  

 Risico-beoordeling 

 Maatregelen en nazorg 



Aanleiding 

Aanleiding voor aanvullend bodemonderzoek is tweeledig: 

 

 De voorgenomen herontwikkeling van de locatie 

 De aanwezigheid van stortmateriaal in de ondergrond 
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Historie 

 Voormalige ontgronding (winning zand en grind) 

 Daarna gebruikt als stortplaats 

 Eigenaar en beheerder stort: Gemeente Cuijk 

 Stortperiode: 1954-1967 

 Huishoudelijk afval (> 75%) en bouw- en sloopafval (< 25%) 

 Geen bedrijfsafval 

 Stort afgedekt met een laag grond 

 Aanleg nieuwe woonwijk en school rondom stortplaats in jaren zeventig 

 

 Diverse bodemonderzoeken in periode 1993-2007 

 Aanvullend bodemonderzoek (2011) 

 Herinrichtingsplan (2011) 
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Resultaten eerdere onderzoeken 1993-2007 

Stortmateriaal (foto) 

 Samenstelling: overwegend huisvuil (plastic, glas, potten en pannen) en 

daarnaast puin en hout 

 Geen bedrijfsafval (bijvoorbeeld vaten) aangetroffen 

 Kwaliteit grond in stortmateriaal: sterk verhoogde gehalten (metalen) 

 Dikte stortmateriaal: 2,0 m tot maximaal 6,0 m (plaatselijk) 

 

Bodem onder stortmateriaal 

 Kwaliteit bodem onder stortmateriaal: geen verhoogde gehalten 

 

Grondwater (stroomafwaarts aan noordzijde) 

 Kwaliteit grondwater: overwegend licht verhoogde gehalten (metalen, aromaten) 

 Plaatselijk: sterk verhoogd gehalte aan arseen (nader ingekaderd) 

 Conclusie: Kwaliteit grondwater wordt in lichte mate beïnvloed door stortmateriaal 
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Stortmateriaal (proefsleuven) 
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Stortmateriaal (proefsleuven) 
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Doelstelling 

Doelstelling aanvullend onderzoek 

 

 Horizontale omvang voormalige stortplaats (contour) 

 Dikte van de deklaag 

 Milieuhygiënische kwaliteit van de deklaag 

 Infiltratie van neerslag 

 Terrein inmeting (hoogte) 
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Werkzaamheden 

Werkzaamheden mei 2011 

 

 Nader vaststellen horizontale omvang: 23 handmatige boringen 

 

 

Werkzaamheden november 2011 

 

 Nader vaststellen dikte en kwaliteit deklaag: 18 handmatige boringen 

 Verificatie omvang stortplaats aan noordzijde: 9 handmatige boringen 

 Infiltratie metingen (5 metingen) 

 Inmeting terrein (hoogte) 

 

13 



Resultaten 

Horizontale omvang voormalige stortplaats (contour) 

 Horizontale omvang voormalige stortplaats nader vastgesteld (tekening) 

 Bij sporthal nog onverwacht stortmateriaal aangetroffen (nader onderzoek) 

 

Dikte en kwaliteit deklaag 

 Dikte deklaag: 0,4 tot maximaal 2,0 m (aan randen veelal dunnere deklaag) 

 Kwaliteit deklaag: licht verhoogde gehalten (zware metalen, PAK, minerale olie) 

 Kwaliteit deklaag: niet verontreinigd met asbest 

 

Infiltratie-onderzoek 

 Doorlatendheid deklaag neemt af bij afnemende dikte van de deklaag 
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Horizontale omvang (contour) 
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Dikte van de deklaag 
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Schematische dwarsdoorsnede 
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Risico-beoordeling 

Deklaag 

 Kwaliteit deklaag: geen risico’s voor mens en ecosysteem 

 Dikte deklaag: plaatselijk te gering (< 0,5 m), waardoor plaatselijk mogelijk contact 

met stortmateriaal (“potentieel risico voor mens en ecosysteem”) 

 

Stortgas 

 Oude stortplaats (1954-1967) 

 Kans op het nog vrijkomen van stortgas aan het maaiveld is verwaarloosbaar, 

waardoor geen risico’s voor mens en ecosysteem 

 

Grondwater 

 Overwegend licht verhoogde gehalten 

 Geen ernstige grondwaterverontreiniging 

 Geen risico’s voor verspreiding verontreinigingen in het grondwater 
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Maatregelen en nazorg 

Maatregelen bij herontwikkeling om potentiele risico’s te voorkomen 

 Realiseren van een voldoende dikke deklaag of verharding 

 Benodigde dikte van de toekomstige deklaag wordt bepaald door de toekomstige 

functie(s) van de locatie 

 Rekening houden met type beplanting 

 

Nazorg na herontwikkling 

 Periodieke controle van de deklaag en verhardingen 

 Periodieke controle van kwaliteit grondwater (monitoring) 

 Gebruiksbeperkingen vaststellen (oppompen grondwater en 

graafwerkzaamheden) 

19 



20 

Vragen 



Pauze 



Reacties 



Afsluiting 

Dank voor uw aandacht 

en betrokkenheid 


