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Verontreiniging 
gemeten

E
OIRSBEEK
DOOR RIK VAN HULST

Bij de Beukenberg 
in Oirsbeek is 
verontreinigd 
grondwater 
gevonden. Dat blijkt 
uit laatste metingen. 
‘Het vormt geen 
risico voor de 
gezondheid’, stelt 
Bodemzorg 
Limburg. 
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E en à twee keer per jaar
wordt bij de Beukenberg
in Oirsbeek een monster
uit het grondwater ge-
haald om te kijken wat de

kwaliteit is. Bij de laatste metingen
is in een van de peilputten (een bo-
ring waarin onder andere de grond-
waterstand kan worden gemeten)
verontreinigd grondwater gevon-
den. Het hoort niet, maar er is geen
reden tot paniek, aldus Bodemzorg
Limburg die verantwoordelijk is 
voor het beheer van de gesloten
stortplaats.
In het grondwater zit een verhoog-
de concentratie zink, vertelt direc-
teur Dick Rootert van Bodemzorg 
Limburg. Volgens hem is er echter
geen risico voor de gezondheid van
mens of dier in de omgeving én heeft
de verontreiniging niets te maken

met de voormalige stortplaats.
Begin van de jaren 90 werd de stort-
plaats volgegooid met afval uit
Zuid-Holland. Na te zijn afgedekt is
het gebied met natuur gevuld. Re-
gelmatig controleert Bodemzorg of
alles in orde is, onder andere door 
middel van grondwatermetingen.
Bij een van de laatste metingen 
werd verontreinigd water aange-
troffen bij een ‘bovenstroomse peil-
put’. Dat wil zeggen: op een plek

waar het grondwater de stort-
plaats nog niet is gepasseerd. 
„En dus is er géén relatie tot de 
stortplaats”, aldus Rootert. „Ten
tweede gaat het om een verhoog-
de concentratie zink waar we ons
niet druk om hoeven te maken. 
Het is allerminst alarmerend. 
Ook omdat het grondwater 30
meter diep zit. De boeren in de 
buurt zullen geen put hebben die
zo diep is. Het water zal dus niet 
door hen worden gebruikt.”
Wat de oorzaak wel is, weet Bo-
demzorg Limburg niet. „Het is 
merkwaardig dat we het nooit 
eerder hebben gemeten en dit 
keer wel. Een verklaring hebben
we niet.”
Bodemzorg zegt de komende tijd
vinger aan de pols te houden. Ze
blijven grondwatermetingen uit-
voeren om te kijken of de kwali-
teit van het grondwater verbe-
tert of gelijk blijft. 

De verontreiniging heeft 
géén relatie tot de 
stortplaats.

Directeur Dick Rootert van 
Bodemzorg Limburg

De Beukenberg is tegenwoordig een groen wandelgebied.   FOTO ROB OOSTWEGEL


