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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen is in maart 2020, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Esdoornlaan 3 te Dronten. 

Voor een kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving verwijzen wij naar 

bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie en 

nieuwbouw op de locatie. 

 

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van 

de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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2 VOORONDERZOEK 

 

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 

Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende 

onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per 

aanleiding omschreven in tabel 1. 

 
Tabel 1:  verschillende onderzoeksaspecten 

ONDERZOEKSASPECTEN 
Aanleidingen tot vooronderzoek 
A B C D E F G 

1. locatiegegevens eigendomssituatie O O      

hoogteligging     �   

2. bodemopbouw en 

geohydrologie 

bodemopbouw � �  � � �  

antropogene lagen in de bodem � � � � � � � 

geohydrologie � �      

3. verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

geval van ernstige bodemverontreiniging �  � � � � � 

kwaliteit o.b.v. BKK � O � � � � � 

o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken � � � � �  � 

4. gebruik/beïnvloeding van 

de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, 

ongewoon voorval 

voormalig � O � � �  � 

huidig � �  � � �  

toekomst  �   O   

asbestverdacht �  � � � � � 

5. terreinverkenning voorafgaand aan de uitvoering � � � � � � � 
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1; 

B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2; 

C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;  

D. partijkeuring, par. 6.2.4; 

E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5; 

F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6; 
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7. 

�Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel 

2.1 Onderzoeksaanleiding 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese 

bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het 

vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• informatie verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• omgevingsrapportage Provincie Flevoland; 

• voorgaand bodemonderzoek; 

• www.topotijdreis.nl; 

• Bagviewer; 

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 

 

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 

onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader 

toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 5. 

2.2 Achtergrondinformatie 

 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Esdoornlaan 3 te Dronten en staat kadastraal 

bekend als: gemeente Dronten, sectie C, nummer 525 (ged.). De onderzoekslocatie heeft 

een oppervlakte van circa 4.700 m2. Op de locatie is een loods aanwezig, welke binnenkort 

wordt gesloopt. De rest van de locatie ligt braak of is verhard met klinkers. Op de locatie 

is een depot met slootmaaisel (circa 175 m3), een depot met grond (2 m3), en een depot met  

cementgranulaat (3 m3) aanwezig. Het depot met slootmaaisel is over een oppervlakte van 

circa 400 m2 aanwezig, en heeft een laagdikte van maximaal 0,5 m. Voor de inrichting van 

het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1. 
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2.3 Historische informatie 

 

Op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse 

onderzoeken uitgevoerd.  

 

Op de locatie is in 2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Sigma Bouw 

en Milieu (kenmerk 17-M79402008009). De belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn: 

• in de bovengrond zijn lichte bijmengingen met baksteenpuin waargenomen; 

• visueel is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen; 

• in de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB’s en PAK 

aangetoond; 

• in de ondergrond en in het grondwater zijn licht verhoogde gehalten zware metalen 

aangetoond. 

 

De locatie is volgens de asbestverdenkingenkaart van de Provincie Flevoland onverdacht 

voor asbest (zie figuur 1). 

 
Figuur 1: asbestverdenkingenkaart Provincie Flevoland 

 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Regionale bodemopbouw  

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2:  schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw  

pakket diepte (m-mv) samenstelling parameters 

holocene deklaag form. van Twente 0 - 3 zand/leem c-waarde circa 400 d 

1e WVP form. van Kreftenheye 3 - 15 grof zand kD-waarde ca 500-1000 m2/d 

scheidende laag eemformatie 15 - 17 klei c waarde > 1000 d 

2e WVP form. van Urk 17 - >60 grof en matig 

grof zand 

kD-waarde ca 6000 m2/d 
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Grondwaterstroming 

Het grondwater in het eerste en het tweede watervoerende pakket stroomt in zuidoostelijke 

richting (richting centrum van de polder). 

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie onverdacht voor 

bodemverontreiniging, met uitzondering van de mogelijke aanwezigheid van 

bestrijdingsmiddelen of asbest in de actuele contactzone.  

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). De 

grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de parameters arseen en chroom. 

Vanwege variatie in de bodemopbouw zijn extra NEN-pakketten ingezet.  

 

Vanwege de lichte puinbijmengingen is in aanvulling op het verkennend bodemonderzoek 

een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd, conform de onderzoeksstrategie op een 

verdachte locatie (strategie 6.4.5 uit de NEN-5707).   

 

De aanwezige depots op het maaiveld zijn indicatief bemonsterd en geanalyseerd op het 

standaard NEN-pakket, aangevuld OCB’s en/of asbest. 

 

Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3. 
 

Tabel 3:  veld- en laboratoriumonderzoek 

sublocatie/onderdeel 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 
0,5 m-mv 

waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis vaste bodem grondwater 

Esdoornlaan 3 Dronten    
< 5.000 m2 17 4 1 

5 x NEN-grond* 
5 x OCB’s 

1 x NEN-water* 

asbestonderzoek# 17# 4# - 3 x asbest (grond) - 

depots slootmaaisel 
(circa 175 m3) 20 gutssteken 

1 x NEN-grond* 
1 x OCB’s 
1 x asbest (gond) 

- 

depot grond (circa 2 m3) 10 gutssteken 
1 x NEN-grond* 
1 x OCB’s 

- 

depot cementgranulaat 
(circa 3 m3) 10 gutssteken 

1 x NEN-grond* 
1 x OCB’s 

- 

#: putjes 30 x 30 cm i.c.m. verkennend onderzoek *: inclusief arseen en chroom 

 

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4. 

 
Tabel 4:  samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 
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2.6 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 

 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat 

analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere 

concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak 

worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties 

en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  

 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen 

minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond 

van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 

bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op 

eventuele verontreinigingen. 

 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende 

richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet 

alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende 

schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele 

wijze aansprakelijkheid. 
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 6 maart 2020 door de gecertificeerde medewerker dhr. 

J. Postma van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het verkennend 

bodemonderzoek zijn 17 handboringen uitgevoerd (31 t/m 47). Voor het 

grondwateronderzoek is een bestaande peilbuis herbemonsterd. De maximale boordiepte 

bedraagt 2,0 m-mv. 

 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  

 

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten uit het verkennend 

bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale 

oppervlakte van 0,09 m2 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een 

grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De 

opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het 

achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond zijn mengmonsters 

samengesteld van de actuele contactzone (0,0-0,5 m-mv), voor de analytische bepaling van 

asbest in grond. 

 

In bijlage 4 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten en de peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1. 

 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 

samengevat in tabel 5. 

 
Tabel 5:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,08 klinker/braak  

0,08 ~ 0,9 klei, zwak zandig, lokaal zand zwak humeus 

0,9 ~ 1,5 klei, zwak tot sterk zandig lokaal sterk siltig 

1,5 ~ 2,0 veen zwak kleiig 

grondwaterstand: circa 1,7 m-mv 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de 

bovengrond sporen puin waargenomen. In de bodem en in de aanwezige (grond-)depots is 

zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn 

weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).  

 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de 

deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de 

monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 
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Het grondwater uit de bestaande peilbuis is bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische 

geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. 

De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 7. 

3.2 Laboratorium onderzoek 

 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 6 en 8. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 8. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten NEN-parameters 

 

Het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater is afkomstig uit de “Circulaire 

bodemsanering per 1 juli 2013” (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 
 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater 

wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem 

zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de 

bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende 

toetsingswaarden worden onderscheiden: 

 
AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 

 

T (••)1:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  

 

I (•••)1 : De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, 

waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook 

bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 

verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7. 

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.  

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
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Tabel 6:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster MM-11 MM-12 MM-13 MM-14 MM-15   

boring 
31 t/m 35 

+37+45 

36+38 t/m 

41 

42 t/m 44 

+46+47 

31 t/m 34+ 

44 t/m 46 

37+40 

+47 
 AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 
I-waarde 

traject (m-mv) 0,0~0,5 0,0-0,5 0,0~0,6 0,5~1,1 0,5~1,5  

arseen < < < < <  20 48 76 

barium @ @ @ @ @  @ @ @ 

cadmium < 0,91• < < <  0,6 6,8 13 
chroom < < < < <  55 117,5 180 

kobalt < < < < <  15 102,5 190 

koper < < < < <  40 115 190 
kwik < 0,32• 0,17• 0,18• 0,18•  0,15 18,08 36 

lood < < < < <  50 290 530 

molybdeen < < < < <  1,5 96 190 
nikkel < < < < <  35 67,5 100 

zink < 210• < < <  140 430 720 

PAK (10)-tot. < < < < <  1,5 20,8 40 

PCB’s < < < < <  0,02 0,51 1 

min.olie < < < < 190•  190 2595 5000 

DDD < < < < <  0,02 17,01 34 

DDE < < < < <  0,1 1,2 2,3 

DDT < < < < <  0,2 0,95 1,7 
drins (som) < < < < <  0,015 2,008 4 

chloordaan (som) < < < < <  0,002 2,001 4 

α-HCH < < < < <  0,001 8,501 17 
β-HCH < < < < <  0,002 0,801 1,6 

γ-HCH < < < < <  0,003 0,602 1,2 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-:  niet geanalyseerd               

@:  geen toetsoordeel mogelijk 

* :  lutum- en humusgehalten standaard bodem 

**: in µg/kg d.s. 

H : organisch stof  L : lutum 

 

Tabel 6a:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing (depots) 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster  
MM-01  

depot slootmaaisel  
MM-02 

depot grond      
MM-03 

depot cementgranulaat  
   

volume  175 m3 2 m3 3 m3   
AW-

waarde 
½ 

(AW+I) 
I-waarde boring  20 gutssteken 10 gutssteken 10 gutssteken   

traject (m-mv)  0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5   

arseen  180••• < <   20 48 76 

barium  @ @ @   @ @ @ 
cadmium  0,72• < <   0,6 6,8 13 

chroom  65• < 2400•••   55 117,5 180 
kobalt  < < <   15 102,5 190 

koper  < < <   40 115 190 

kwik  0,25• < <   0,15 18,08 36 
lood  58• < <   50 290 530 

molybdeen  < < 3,8•   1,5 96 190 

nikkel  < < <   35 67,5 100 
zink  770••• < <   140 430 720 

PAK (10)-tot.  < < <   1,5 20,8 40 

PCB’s  < < <   0,02 0,51 1 

min.olie  < < <   190 2595 5000 

DDD  < < <   0,02 17,01 34 
DDE  < < <   0,1 1,2 2,3 

DDT  < < <   0,2 0,95 1,7 

drins (som)  < < <   0,015 2,008 4 
chloordaan (som)  < < <   0,002 2,001 4 

α-HCH  < < <   0,001 8,501 17 

β-HCH  < < <   0,002 0,801 1,6 
γ-HCH  < < <   0,003 0,602 1,2 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-:  niet geanalyseerd               

@:  geen toetsoordeel mogelijk 

* :  lutum- en humusgehalten standaard bodem 

**: in µg/kg d.s. 

H : organisch stof  L : lutum 
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Tabel 7:  analyseresultaten grondwater  
analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis 7       
filter (m-mv) 2,0-3,0       

pH 6,8       

EC (µs/cm) 1622    S-

waarde 
½ 

(S+I) 
I- 

waarde troebelheid (NTU) 7,6    

grondwater [m-mv] 1,61       

zware metalen        
arseen <    10 35 60 

barium 62•    50 337,5 625 

cadmium <    0,4 3,2 6 
chroom <    1 15,5 30 

kobalt <    20 60 100 

koper <    15 45 75 
kwik <    0,05 0,17 0,30 

lood <    15 45 75 

molybdeen <    5 152,5 300 
nikkel <    15 45 75 

zink <    65 432,5 800 

vluchtige aromaten        
benzeen <    0,2 15,1 30 

tolueen <    7 503,5 1000 

ethylbenzeen <    4 77 150 
xylenen (som) <    0,2 35,1 70 

styreen <    6 153 300 

naftaleen <    0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen        

1,1-dichloorethaan <    7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan <    7 203,5 400 
1,1-dichlooretheen <    0,01 5 10 

cis 1,2-dichlooretheen  <    0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen <    0,01 10 20 
dichloormethaan <    0,01 500 1000 

dichloorpropanen <    0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per) <    0,01 20 40 
tetrachloormethaan (tetra) <    0,01 5 10 

1,1,1-trichloorethaan <    0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan <    0,01 65 130 
trichlooretheen (tri) <    24 262 500 

trichloormethaan (chloroform) <    6 203 400 

vinylchloride <    0,01 2,5 5 

minerale olie <    50 325 600 

bromoform <    # 315 630 
Toelichting bij tabel: •    : overschrijding van de streefwaarde 

  ••   : overschrijding van de tussenwaarde 

  ••• :  overschrijding interventiewaarde 

< : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

# : geen toetsingswaarden voor gegeven 

 -:  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  

 

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 juli 

2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  

 

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is 

van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat 

van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de 

bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 

grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of 

nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het 

verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de 

interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de 

betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  

 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het 

asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 

dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. 

In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij 

een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor 

bepalend. 
 

Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing 

van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij 

overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit 

onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003)  heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs 

voor het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit 

meer zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 

mg/kg d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s. 

en derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’ 
 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt 

aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.  

Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  
 

Tabel 8:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster Sleuf/MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-

monster(s) 

>20 mm (mg) 

bodem/puin 
> 0,5< 20 mm 

in mg/kg ds. 

bodem/puin 
< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   

asbestgehalte    
in de bodem 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01 31~33+15~47 0,08-0,5 - <1 n.a. <1 - - 

RE-02 40 t/m 44 0,0-0,5 - <1 n.a. <1 - - 

RE-03 34 t/m 39 0,0-0,5 - <1 n.a. <1 - - 

RE-04 125 m3 0,0-0,5 - <1 n.a. <1 - - 
Toelichting bij tabel:  

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  SL: sleuf 

A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie          

 aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 
 

In opdracht van Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen is in maart 2020, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Esdoornlaan 3 te Dronten.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen transactie en nieuwbouw 

op de locatie, en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

4.1 Asbestonderzoek 

 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond sporen puin waargenomen. In de bodem en in de depots 

is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 

In de actuele contactzone (RE-01 t/m RE-03) en in het depot slootmaaisel (RE-04) is, in 

de fractie > 0,5 mm en < 20 mm,  analytisch geen gewogen asbest aangetoond. In de fractie 

<0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.  

4.2 Vaste bodem en grondwater 

 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM-11 t/m MM-13) licht 

verhoogde gehalten aan cadmium, kwik en/of zink aangetoond. De aangetoonde gehalten 

overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.   

 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de ondergrond (MM-14 en MM-15) licht 

verhoogde gehalten aan kwik en/of minerale olie aangetoond. De aangetoonde gehalten 

overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.  

 

In het grondwater (peilbuis 7) zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan 

barium, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. Het aangetoonde gehalte 

overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.  

4.3 Depots 

 

In het 175 m3 depot met slootmaaisel (MM-01) zijn analytisch licht tot sterk verhoogde 

gehalten aan zware metalen aangetoond. De maximaal aangetoonde gehalten aan arseen en 

zink overschrijden de interventiewaarden. De overige licht verhoogde gehalten 

overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden. 

 

In het 2 m3 gronddepot (MM-02) zijn analytisch geen verhoogde gehalten aangetoond. 

 

In het 3 m3 cementgranulaatdepot (MM-03) is analytisch een licht verhoogd gehalte aan 

molybdeen, en een sterk verhoogd gehalte aan chroom aangetoond. Het aangetoonde 

gehalte aan chroom overschrijdt de interventiewaarde. Het aangetoonde gehalte aan 

molybdeen overschrijdt de achtergrondwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.  
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4.4 Conclusies en aanbevelingen 

 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond sporen puin waargenomen. In de bodem en in de depots 

is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen. 

 

In de vaste bodem zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen en/of minerale olie 

aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. De 

aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.  

 

In de depots met slootmaaisel en cementgranulaat zijn licht tot sterk verhoogde gehalten 

aan zware metalen aangetoond. De maximaal aangetoonde gehalten aan arseen, chroom 

en/of zink overschrijden de interventiewaarden.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd 

en bestaan, met uitzondering van de aangetoonde gehalten in de depots, geen bezwaren 

voor de voorgenomen transactie en nieuwbouw op de locatie.   

 

Wij adviseren om de sterk met zware metalen verontreinigde depots met slootmaaisel en 

cementgranulaat, onder milieukundige begeleiding, te ontgraven en af te voeren naar een 

erkende verwerker. Hierbij dient de ondergrond, nadat de depots zijn verwijderd, te 

worden uitgekeurd op het standaard NEN-pakket. De saneringswerkzaamheden dienen 

voorafgaand aan de uitvoering te worden gemeld bij het bevoegd gezag 

(gemeente/omgevingsdienst).  

 

Verder adviseren wij om bij ontwikkeling van de locatie te werken met een gesloten 

grondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit 

Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De aangetoonde verhogingen in de vaste bodem 

kunnen, bij toetsing aan het Bbk, beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik 

elders. Af te voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de bepaling 

van de definitieve afzetmogelijkheden.



 

 

BIJLAGE 1 

 

Kadastraal overzicht 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 maart 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Dronten

C

525

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 200055



 

 

BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Esdoorn 2 ,  Dront en.

projectcode 2 0 0 0 5 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

3 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

0

-8-8

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, sporen puin, 
schep

-60

-110

klei, sterk silt ig, neut raal blauw, grijs, 
ow: geen, m at ig schelpen, edelm an

1

2

3 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

0

-8-8

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, sporen puin, 
schep

-60

-110

klei, sterk silt ig, neut raal blauw, grijs, 
ow: geen, m at ig schelpen, edelm an

1

2

3 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

0

-8-8

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, sporen puin, 
schep

-60

-110

klei, sterk silt ig, neut raal blauw, grijs, 
ow: geen, m at ig schelpen, edelm an

1

2

3 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, sporen puin, 
schep

-50

-90

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, brokken klei, 
edelm an

-90

-140

klei, sterk zandig, neut raal bruin, ow: 
geen, edelm an

-140

-200

veen, m ineraalarm , neut raal zwart , 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

3 5 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

1

3 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, ow: geen, sporen puin, 
schep

1

3 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

0

-20

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, grijs, ow: geen, sporen puin, 
schep

-20

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, ow: geen, sporen puin, 
schep

-50

-100

klei, sterk zandig, donker grijs, ow: 
geen, edelm an

-100

-140

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, bruin, 
ow: geen, edelm an

-140

-200

veen, zwak kleiig, neut raal zwart , 
grijs, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

3 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, ow: geen, sporen puin, 
schep

1

3 9 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, ow: geen, sporen puin, 
schep

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Esdoorn 2 ,  Dront en.

projectcode 2 0 0 0 5 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

4 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, ow: geen, sporen puin, 
schep

-50

-110

klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

-110

-150

klei, zwak zandig, donker bruin, ow: 
geen, edelm an

-150

-200

veen, m ineraalarm , neut raal zwart , 
bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

4 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

0

-50

klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, ow: geen, sporen puin, 
schep

1

4 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

0

-50

klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, ow: geen, sporen puin, 
schep

1

4 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

0

-50

klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, ow: geen, sporen puin, 
schep

1

4 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

0

-50

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, ow: geen, sporen puin, 
schep

-50

-110

klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: geen, edelm an

-110

-200

veen, zwak kleiig, donker bruin, ow: 
geen, edelm an

1

2

3

4

4 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

0

-8-8

-60

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
bruin, ow: geen, sporen puin, schep

-60

-110

klei, m at ig zandig, neut raal bruin, 
grijs, ow: geen, m at ig schelpen, 
edelm an

1

2

4 6 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

0

-8-8

-18

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

-18

-70

klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, ow: geen, sporen puin, 
edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Esdoorn 2 ,  Dront en.

projectcode 2 0 0 0 5 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

4 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

150

200

0

-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

-10

-60

klei, sterk zandig, neut raal bruin, 
grijs, ow: geen, sporen puin, 
edelm an

-60

-150

klei, zwak zandig, neut raal blauw, 
grijs, ow: geen, edelm an

-150

-200

veen, m ineraalarm , donker bruin, 
ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

M M 1 , m aaiveld

type depot
datum 0 6 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester J.Post m a

0

50

100

0

-50

slib, zwak kleiig, neut raal bruin, ow: 
geen, guts, plantaardig m ateriaal.

-50

-100

klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, ow: geen, guts, 
oorspronkelijk m aaiveld.

Mengm onster van 20 grepen.

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

BIJLAGE 3 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest 



Toetsdatum: 17 maart 2020 16:53BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1011804Certificaten

200055-NEN/VOA Esdoorn 2  Dronten.Project

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-11 bovengrond, 31: 8-50, 32: 8-50, 33: 8-50, 34: 0-50, 35: 0-50, 37: 0-20, 45: 8-50,
37: 20-50

Monsteromschrijving

6266926Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.0% (m/m ds)Organische stof

251.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.788.7%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-9.15.2mg/kg dsarseen (As)

920555190@8522mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.340.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-1910mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1912mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-11048mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6266926:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-12 bovengrond, 36: 0-50, 38: 0-50, 39: 0-50, 40: 0-50, 41: 0-50Monsteromschrijving

6266927Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.5% (m/m ds)Organische stof

257.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.276.2%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-1712mg/kg dsarseen (As)

920555190@11049mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.61.5 AW(WO)0.910.68mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-3925mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-125.6mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1912mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.152.1 AW(WO)0.320.25mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3627mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3216mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.5 AW(IND)210120mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 38< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00150.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.00800.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0011< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0011< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0011< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0011< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0011< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0011< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0011< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0011< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0022< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0011< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0011< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00220.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00220.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00220.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00320.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00220.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00220.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0230.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6266927:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-13 bovengrond, 42: 0-50, 43: 0-50, 44: 0-50, 46: 8-18, 47: 10-60Monsteromschrijving

6266928Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.9% (m/m ds)Organische stof

257.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.785.7%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-128.1mg/kg dsarseen (As)

920555190@7634mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.550.35mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-2718mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-8.33.9mg/kg dskobalt (Co)

19011540-147.9mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.1 AW(WO)0.170.13mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2417mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2211mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-14075mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

0.090.09mg/kg dsanthraceen

0.090.09mg/kg dsfluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.090.09mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.620.62mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6266928:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-14 ondergrond, 31: 60-110, 32: 60-110, 33: 60-110, 34: 50-90, 44: 50-100, 45: 60-
110, 46: 18-70

Monsteromschrijving

6266929Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

2513.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@69.969.9%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-139.8mg/kg dsarseen (As)

920555190@8050mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.480.34mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-3426mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-8.55.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1510mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.2 AW(WO)0.180.15mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2721mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2416mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-14092mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 82< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.260.26mg/kg dsfluoranteen

0.160.16mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.20.2mg/kg dschryseen

0.110.11mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.090.09mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.120.12mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.21.2mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0023< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0023< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0023< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0023< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0023< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0023< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0023< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0023< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0023< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0023< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0023< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0023< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0023< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0023< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0023< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0023< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0047< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0023< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0023< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0023< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00470.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00470.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00470.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00700.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00470.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00470.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0490.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6266929:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-15 ondergrond, 37: 100-140, 37: 50-100, 40: 50-100, 40: 110-150, 47: 60-110, 47:
110-150

Monsteromschrijving

6266930Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.3% (m/m ds)Organische stof

2513.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@72.772.7%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-2015mg/kg dsarseen (As)

920555190@9258mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.500.36mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-4132mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-127.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1913mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.2 AW(WO)0.180.15mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2822mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3322mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-13086mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.0 AW(IND)19064mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 9 van 16



Pagina 10 van 16

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0021< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00300.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0021< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0021< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0021< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0021< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0021< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0021< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0021< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0042< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-0.00520.002mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00420.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00420.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00640.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00420.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00420.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0450.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6266930:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01 bovengrond ophooglaag, MM1: 0-50Monsteromschrijving

6266931Monsterreferentie

Lutum/Humus

1024.8% (m/m ds)Organische stof

2511.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@34.334.3%droge stof

Metalen ICP-AES

7648202.3 I180180mg/kg dsarseen (As)

920555190@400230mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.61.2 AW(WO)0.720.92mg/kg dscadmium (Cd)

180117.5551.2 AW(IND)6548mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-116.3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-3031mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.6 AW(WO)0.250.23mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.2 AW(WO)5859mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2616mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.1 I770670mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-140350mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.014< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0320.08mg/kg dsfenantreen

0.0200.05mg/kg dsanthraceen

0.0850.21mg/kg dsfluoranteen

0.0440.11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0730.18mg/kg dschryseen

0.0320.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0440.11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0280.07mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0280.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.401mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00028< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00028< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00028< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00028< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00028< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00028< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00028< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00200.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.00028< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.00028< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00028< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.00028< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.00028< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.00028< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.00028< 0.001mg/kg dsaldrin

0.000400.001mg/kg dsdieldrin

< 0.00028< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.00028< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.00028< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.00028< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00028< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00028< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.00028< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.00028< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.00028< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.00028< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.00028< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-0.00056< 0.002mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.00056< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.00028< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.00028< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00028< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.000560.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.000560.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.000560.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-0.000970.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.000560.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.000560.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.00630.016mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6266931:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02 depot, MM2: 0-50Monsteromschrijving

6266932Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.8% (m/m ds)Organische stof

251.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.183.1%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.6< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-2011mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-115.6mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.070.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2114mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 31< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-15070mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.080.08mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.180.18mg/kg dsfluoranteen

0.10.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.140.14mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.070.07mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.110.11mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.920.92mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0015< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0015< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0015< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0015< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0015< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0015< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0015< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0100.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 13 van 16



Pagina 14 van 16

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00420.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00620.003mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0015< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0150.007mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0015< 0.001mg/kg dsaldrin

0.00210.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0015< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0015< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0015< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0015< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0015< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0015< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-0.00830.004mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0029< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0015< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0015< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0015< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-0.00560.003mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-0.00770.004mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.0160.008mg/kg dssom DDT

42.00750.015-0.00500.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00290.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00290.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0590.028mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6266932:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-03 depot, MM3: 0-50Monsteromschrijving

6266933Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.9% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@94.694.6%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@580150mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.55513 I24001300mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-126mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.52.5 AW(WO)3.83.8mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

< 0.0035< 0.001mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0035< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0035< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0035< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0035< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0035< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0070< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0035< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0035< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00700.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-< 0.00700.001mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-< 0.00700.001mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00700.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-< 0.0740.015mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6266933:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Ons kenmerk : Project 1011804
Validatieref. : 1011804_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IOMY-SFZO-LSRU-IYJL
Bijlage(n) : 7 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,7 76,2 85,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,0 6,5 1,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,5 7,4 7,9

Anorganische parameters - metalen
vrij ijzer (Fe) m/m%

Fe2O3

S arseen (As) mg/kg ds 5,2 12 8,1
S barium (Ba) mg/kg ds 22 49 34
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,20 0,68 0,35
S chroom (Cr) mg/kg ds 10 25 18
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 5,6 3,9
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 12 7,9
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,09 0,25 0,13
S lood (Pb) mg/kg ds 12 27 17
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 16 11
S zink (Zn) mg/kg ds 48 120 75

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,06
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 0,62

Tabel 1 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011804
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6266926 = MM-11 bovengrond, 31: 8-50, 32: 8-50, 33: 8-50, 34: 0-50, 35: 0-50, 37: 0-20, 45: 8-50, 37: 20-50

6266927 = MM-12 bovengrond, 36: 0-50, 38: 0-50, 39: 0-50, 40: 0-50, 41: 0-50

6266928 = MM-13 bovengrond, 42: 0-50, 43: 0-50, 44: 0-50, 46: 8-18, 47: 10-60

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Monstercode : 6266926 6266927 6266928
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
som DDE mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
som DDT mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,004 0,004
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,017 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,015 0,015

Tabel 2 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011804
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6266926 = MM-11 bovengrond, 31: 8-50, 32: 8-50, 33: 8-50, 34: 0-50, 35: 0-50, 37: 0-20, 45: 8-50, 37: 20-50

6266927 = MM-12 bovengrond, 36: 0-50, 38: 0-50, 39: 0-50, 40: 0-50, 41: 0-50

6266928 = MM-13 bovengrond, 42: 0-50, 43: 0-50, 44: 0-50, 46: 8-18, 47: 10-60

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Monstercode : 6266926 6266927 6266928
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 69,9 72,7 34,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,0 3,3 24,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 13,3 13,6 11,7

Anorganische parameters - metalen
vrij ijzer (Fe) m/m%

Fe2O3
8,34

S arseen (As) mg/kg ds 9,8 15 180
S barium (Ba) mg/kg ds 50 58 230
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,34 0,36 0,92
S chroom (Cr) mg/kg ds 26 32 48
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,4 7,5 6,3
S koper (Cu) mg/kg ds 10 13 31
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 0,15 0,23
S lood (Pb) mg/kg ds 21 22 59
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 16 22 16
S zink (Zn) mg/kg ds 92 86 670

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 64 350

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,26 < 0,05 0,21
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,16 < 0,05 0,11
S chryseen mg/kg ds 0,20 < 0,05 0,18
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 < 0,05 0,08
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 < 0,05 0,11
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,09 < 0,05 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,12 < 0,05 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 1,2 0,35 1,0

Tabel 3 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011804
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6266929 = MM-14 ondergrond, 31: 60-110, 32: 60-110, 33: 60-110, 34: 50-90, 44: 50-100, 45: 60-110, 46: 18-70

6266930 = MM-15 ondergrond, 37: 100-140, 37: 50-100, 40: 50-100, 40: 110-150, 47: 60-110, 47: 110-150

6266931 = MM-01 bovengrond ophooglaag, MM1: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Monstercode : 6266929 6266930 6266931
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,002
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,001 0,002 0,001
som DDE mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
som DDT mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,004 0,004
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,017 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,015 0,016
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011804
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6266929 = MM-14 ondergrond, 31: 60-110, 32: 60-110, 33: 60-110, 34: 50-90, 44: 50-100, 45: 60-110, 46: 18-70

6266930 = MM-15 ondergrond, 37: 100-140, 37: 50-100, 40: 50-100, 40: 110-150, 47: 60-110, 47: 110-150

6266931 = MM-01 bovengrond ophooglaag, MM1: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Monstercode : 6266929 6266930 6266931
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,1 94,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,8 0,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,4 < 1

Anorganische parameters - metalen
vrij ijzer (Fe) m/m%

Fe2O3
0,77

S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 150
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds 11 1300
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 5,6 6,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,05 0,07
S lood (Pb) mg/kg ds 14 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 3,8
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 70 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,18 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,14 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,08 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,11 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,92 0,35

Tabel 5 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011804
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6266932 = MM-02 depot, MM2: 0-50
6266933 = MM-03 depot, MM3: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2020 06/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020 06/03/2020
Monstercode : 6266932 6266933
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,002 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,003 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,007 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,004 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,003 0,001
som DDE mg/kg ds 0,004 0,001
som DDT mg/kg ds 0,008 0,001

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,014 0,004
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,027 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,028 0,015
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011804
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6266932 = MM-02 depot, MM2: 0-50
6266933 = MM-03 depot, MM3: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2020 06/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020 06/03/2020
Monstercode : 6266932 6266933
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MM-01 bovengrond ophooglaag, MM1: 0-50
Monstercode : 6266931

Opmerking bij het monster: - Het vrij ijzergehalte is > 5 %. Het organische stofgehalte is berekend met correctie voor
het gehalte aan vrij ijzer in de vorm van ijzeroxide (Fe2O3).

Opmerking(en) bij resultaten:
hexachloorbenzeen: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 7 van 7

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011804
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6266930
Uw Project
omschrijving

: 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.

Uw referentie : MM-15 ondergrond, 37: 100-140, 37: 50-100, 40: 50-100, 40: 110-150, 47: 60-110, 47:
110-150

Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 30 %
3) fractie C29 - C35 53 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 64 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6266931
Uw Project
omschrijving

: 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.

Uw referentie : MM-01 bovengrond ophooglaag, MM1: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 4 %
2) fractie C19 - C29 27 %
3) fractie C29 - C35 59 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 350 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6266932
Uw Project
omschrijving

: 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.

Uw referentie : MM-02 depot, MM2: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 23 %
3) fractie C29 - C35 67 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 70 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6266926 MM-11 bovengrond, 31: 8-50, 32: 8-50, 33: 8-50, 34:
0-50, 35: 0-50, 37: 0-20, 45: 8-50, 37: 20-50

31 0.08-0.5 3481723AA
32 0.08-0.5 3481744AA
33 0.08-0.5 3467137AA
34 0.0-0.5 3481952AA
35 0.0-0.5 3481867AA
37 0.0-0.2 3481820AA
45 0.08-0.5 3482312AA
37 0.2-0.5 3481817AA

6266927 MM-12 bovengrond, 36: 0-50, 38: 0-50, 39: 0-50, 40:
0-50, 41: 0-50

36 0.0-0.5 3481879AA
38 0.0-0.5 3481881AA
39 0.0-0.5 3481941AA
40 0.0-0.5 3481954AA
41 0.0-0.5 3481944AA

6266928 MM-13 bovengrond, 42: 0-50, 43: 0-50, 44: 0-50, 46:
8-18, 47: 10-60

42 0.0-0.5 3481832AA
43 0.0-0.5 3481827AA
44 0.0-0.5 3467071AA
46 0.08-0.18 3467145AA
47 0.1-0.6 3482339AA

6266929 MM-14 ondergrond, 31: 60-110, 32: 60-110, 33:
60-110, 34: 50-90, 44: 50-100, 45: 60-110, 46: 18-70

31 0.6-1.1 3481752AA
32 0.6-1.1 3481735AA
33 0.6-1.1 3467147AA
34 0.5-0.9 3481943AA
44 0.5-1.0 3481873AA
45 0.6-1.1 3482546AA
46 0.18-0.7 3467258AA

6266930 MM-15 ondergrond, 37: 100-140, 37: 50-100, 40:
50-100, 40: 110-150, 47: 60-110, 47: 110-150

37 1.0-1.4 3481951AA
37 0.5-1.0 3481953AA
40 0.5-1.0 3481877AA
40 1.1-1.5 3481875AA
47 0.6-1.1 3482551AA
47 1.1-1.5 3467081AA

6266931 MM-01 bovengrond ophooglaag, MM1: 0-50 MM1 0.0-0.5 3481940AA

6266932 MM-02 depot, MM2: 0-50 MM2 0.0-0.5 3481942AA

6266933 MM-03 depot, MM3: 0-50 MM3 0.0-0.5 3481956AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011804
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011804
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IOMY-SFZO-LSRU-IYJL Ref.: 1011804_certificaat_v1



Toetsdatum: 11 maart 2020 18:37BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1011805Certificaten

200055-NEN/VOA Esdoorn 2  Dronten.Project

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis 7 [bestaand], Pb7-1: 200-300Monsteromschrijving

6266934Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-6.1µg/larseen (As)

625337.5501.2 S62µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.51-< 1µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-19µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6266934:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Ons kenmerk : Project 1011805
Validatieref. : 1011805_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PBZQ-SZDW-YGOX-BZZM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l 6,1
S barium (Ba) µg/l 62
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S chroom (Cr) µg/l < 1
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 19

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011805
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6266934 = peilbuis 7 [bestaand], Pb7-1: 200-300

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020
Monstercode : 6266934
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PBZQ-SZDW-YGOX-BZZM Ref.: 1011805_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011805
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PBZQ-SZDW-YGOX-BZZM Ref.: 1011805_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6266934 peilbuis 7 [bestaand], Pb7-1: 200-300 1 2.0-3.0 0371540YA
1 2.0-3.0 0260367MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011805
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PBZQ-SZDW-YGOX-BZZM Ref.: 1011805_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011805
Uw Project omschrijving : 200055-NEN/VOA Esdoorn 2 Dronten.
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PBZQ-SZDW-YGOX-BZZM Ref.: 1011805_certificaat_v1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

16.03.2020Datum

35003557Relatienr

927123Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   927123   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003557 Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.

Uw referentie 200055 NEN/VOA Esdoorn 2, Dronten.

Opdrachtacceptatie 06.03.20

Monsternemer Opdrachtgever

Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. 
Sjors Hunneman
Barkstraat 5
8102 GV RAALTE

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Blad 1 van 2

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

656927 656928 656929 656930

-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 06.03.2020
Einde van de analyses:  16.03.2020

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

Protocollen AS 3000(RP) v): 

<Geen informatie>: 

Asbest RPS AS3000 (NEN5898)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-
01: 8-50

Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-
02: 0-50

Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-
03: 0-50

Ruimtelijke eenheid RE-04 [MM-01 depot 
bovengrond], RE-04: 0-50

Opdracht   927123   Bodem / Eluaat

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar,  indien de gerapporteerde 
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

v) Geaccrediteerde methode extern lab

Extern geleverde service door
(RP) RPS, Minervum 7002, 4817 ZL Breda

Methode

Asbest RPS AS3000 (NEN5898)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

S <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

++ ++ ++ ++

Protocollen AS 3000

656927

656928

656929

656930

06.03.2020

06.03.2020

06.03.2020

06.03.2020

Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 8-50

Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 0-50

Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-50

Ruimtelijke eenheid RE-04 [MM-01 depot bovengrond], RE-04: 0-50

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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3
-1

4
0

5
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2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 d

ie
 in

 d
it 

d
o
cu

m
e
n
t 
w

o
rd

e
n
 v

e
rm

e
ld

, 
zi

jn
 g

e
a
cc

re
d
ite

e
rd

 v
o
lg

e
n
s 

IS
O

 /
 I
E

C
 1

7
0
2
5
: 
2
0
0
5
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
cc

re
d
ite

e
rd

e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 /
 r

e
su

lta
te

n
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 
h
e
t 
sy

m
b
o
o
l "

*"
.

Blad 2 van 2

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Analysecertificaat

V140120_1

16-03-2020Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

2003-1371
DV 656927 - DV 656930
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer
10-03-2020

Monsternummer: 20-040811

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 2003-1371_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

16-03-2020
Opdrachtgever
DV 656927

(A99901060263)

06-03-2020

Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 8-50

Grond (16,800kg nat ingezet)

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

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 15,615

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

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,198 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,086 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,047 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,079 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,112 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 15,095 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 15,615 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

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

Droge stof 92,9 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V140120_1

16-03-2020Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 20-040811

Rapportnummer: 2003-1371_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

2003-1371
DV 656927 - DV 656930
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

10-03-2020

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

16-03-2020
Opdrachtgever
DV 656927

(A99901060263)

06-03-2020

Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 8-50

Grond (16,800kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V140120_1

16-03-2020Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

2003-1371
DV 656927 - DV 656930
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer
10-03-2020

Monsternummer: 20-040812

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 2003-1371_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

16-03-2020
Opdrachtgever
DV 656928

(A99901060265)

06-03-2020

Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 0-50

Grond (14,288kg nat ingezet)

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

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 12,211

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

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,212 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,098 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,076 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,114 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,167 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 11,545 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 12,211 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

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

Droge stof 85,5 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V140120_1

16-03-2020Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 20-040812

Rapportnummer: 2003-1371_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

2003-1371
DV 656927 - DV 656930
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

10-03-2020

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

16-03-2020
Opdrachtgever
DV 656928

(A99901060265)

06-03-2020

Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 0-50

Grond (14,288kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V140120_1

16-03-2020Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

2003-1371
DV 656927 - DV 656930
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer
10-03-2020

Monsternummer: 20-040813

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 2003-1371_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

16-03-2020
Opdrachtgever
DV 656929

(A99901060266)

06-03-2020

Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-50

Grond (14,678kg nat ingezet)

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

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 12,473

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

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,127 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,090 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,065 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,284 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,429 0,000 0 46,6 - - - - - -
#< 0,5 mm 11,479 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 12,473 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

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

Droge stof 85,0 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V140120_1

16-03-2020Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 20-040813

Rapportnummer: 2003-1371_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

2003-1371
DV 656927 - DV 656930
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

10-03-2020

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

16-03-2020
Opdrachtgever
DV 656929

(A99901060266)

06-03-2020

Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-50

Grond (14,678kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V140120_1

16-03-2020Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

2003-1371
DV 656927 - DV 656930
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer
10-03-2020

Monsternummer: 20-040814

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 2003-1371_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

16-03-2020
Opdrachtgever
DV 656930

(A99901060266)

06-03-2020

Ruimtelijke eenheid RE-04 [MM-01 depot bovengrond], RE-04: 0-50

Grond (11,309kg nat ingezet)

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

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 4,302  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

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

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,069 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,037 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,022 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,032 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,040 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 4,103 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 4,302 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

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

Droge stof 38,0 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V140120_1

16-03-2020Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 20-040814

Rapportnummer: 2003-1371_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

2003-1371
DV 656927 - DV 656930
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

10-03-2020

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

16-03-2020
Opdrachtgever
DV 656930

(A99901060266)

06-03-2020

Ruimtelijke eenheid RE-04 [MM-01 depot bovengrond], RE-04: 0-50

Grond (11,309kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Leeswijzer

  ①ᶟle ola d① o de ① egel a g① e o t ei igi ge ①i ①de① ode ①aa get offe .

  ①het①kade ① a ①de①˦et①⑮ode es he i g① ˦⑮⑮ ①hee ①de①p o i ie①ᶟle ola d①ee ①aa tal① e elijke①take .①⓫e①p o i ie e k ijgt①i ①het①kade ① a ①deze
e elijke①take ① ode gege e s.①⓫eze①ad i ist a e e①gege e s① o de ①opgeslage ①i ①ee ① ode i fo a es stee .

⑮ij①het①pla e ①e ①uitoefe e ① a ① e kzaa hede ①is①het① a ① ela g①dat① e ①al① oeg jdig① eke i g①houdt① et①de① ogelijke①aa ezigheid① a
ode e o t ei igi g.①  ①dit①do u e t① o dt①ee ①o e zi ht①gege e ① a ①lo a es① i e ①het①gesele tee de①ge ied,① aa o e ① ij①de①p o i ie①ᶟle ola d
ode i fo a e① eke d①is.

⓫e①i fo a e①i ①dit①do u e t①is① e deeld①o e ①t ee①dele :

.①②lge e e①i fo a e:① et①gesele tee de①ge ied,①⑮ode e o t ei igi glo a es①e ①̮ote eel① ode e o t ei ige de①a iteite

.①⓫etaili fo a e① pe ①lo a e :①②lge e e①gege e s,①②fgege e ① es hikki g e ,① isto is he① ed ijfsa iteit e ,①˔itge oe de① ode o de zoek e ,
②a get offe ① e o t ei igi ge ,①˔itge oe de①sa e i ge ①e ①̱est e o t ei igi g

.①̞ e ige①i fo a e:①϶opog afie,①ᶷu h otos①e ①②s est

 et①ka ① oo ko e ①dat① epaalde①i fo a e① iet① es hik aa ①is.①  ①dat①ge al① o dt①daa ① eldi g① a ①ge aakt.

②ls①u① age ①hee ①o e ①de①gele e de① ode i fo a e,①ku t①u①e aile ① aa ①i fo@ofg . l①of① elle ① aa ① - .

①
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Locatie: Hoge Vaart nabij Ketelsluis

ᶷo a e
Adres ʺetelsluis①⓫ o te
ᶷo a e ode ②②
ᶷo a e aa  oge①͎aa t① a ij①ʺetelsluis
Plaats ⓫ o te
ᶷo a e ode① e oegd①gezag
WBB

ᶟᶷ

Status

Vervolg WBB ˔it oe e ①̘̞ Beoordeling ̮ote eel①⓯ s g
Status rapporten   di a ef①o de zoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 ᶳa Eigenaar ᶟle ola d

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur ̱efe e e
- -   di a ef①o de zoek ͎oo o de zoek① ate ode ˦i e ee ①e ①⑮os ᶷls. .
- - ̞ ie te e d① ode o de zoek ˦ate ode o de zoek① oge①e ①ᶷage①͎aa t ̞ a je oud -
- - ̞ ie te e d① ode o de zoek ̞ ie te e d① ate ode o de zoek①ʺetelsluis①te①⓫ o te ̞ a je oud -
- -   di a ef①o de zoek ***   o t ij①₣ilieu / .d /ᶳd⑮

͎e o t ei ige de①a iteite
② iteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

o e da hte①a iteit ̘iet① a ①toepassi g ̮e ①defi i e ̘ee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Datum Besluit Kenmerk Status

- - ̞̞①uit oe e ˦e ₣/ . /⑯ ⓫efi i ef
- - ̘̞①uit oe e ₣⑮/ . /⑯ ⓫efi i ef

Sanering

Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

①
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Locatie: VOSSEMEERDIJK 2A

ᶷo a e
Adres ͎osse ee dijk① ① ̮̘①⓫ o te
ᶷo a e ode ②②
ᶷo a e aa ͎̞ˊˊ⓯₣⓯⓯̱⓫ ᶳʺ① ②
Plaats ⓫ o te
ᶷo a e ode① e oegd①gezag
WBB

ᶟᶷ

Status

Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten ͎e ke e d①o de zoek①̘⓯̘① Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 ̘ee Eigenaar ᶟle ola d

Uitgevoerde onderzoeken

Datum Type Naam Auteur ̱efe e e
͎e ke e d①o de zoek①̘⓯̘ ͎⑮̞①͎̞ˊˊ⓯₣⓯⓯̱⓫ ᶳʺ①̘̱.① ②① ̘ ①϶⓯①⓫̱̞̘϶⓯̘ /

- - ͎e ke e d①o de zoek①̘⓯̘ ͎⓯̱ʺ⓯̘̘⓯̘⓫①₣ ᶷ ⓯˔ʺ˔̘⓫  ①⑮̞⓫⓯₣̞̘⓫⓯̱ʨ̞⓯ʺ①͎̞ˊˊ⓯₣⓯⓯̱⓫ ᶳʺ①̘②②ˊ϶
̘̱. ①϶⓯①⓫̱̞̘϶⓯̘

ˊig a①⑮ou ①&
₣ilieu -₣ /② ②

͎e o t ei ige de①a iteite
② iteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

h o-ta k① o de g o ds ̘iet① a ①toepassi g ̮e ①defi i e ̘ee

Geconstateerde verontreinigingen

Geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Geen gegevens beschikbaar

Sanering

Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen

Geen gegevens beschikbaar

①
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①

②s est①lo a es

①

 

Pagina 6 van 30 - 04-02-2020



①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①

 

Pagina 9 van 30 - 04-02-2020



①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①
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①

ᶷu h oto①

①

①
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⓫e① ode i fo a e①is① et①de①g ootste①zo g①i ge oe d.①϶o h①ka ①het① oo ko e ①dat①deze①i fo a e① e oude d①is,①o olledig①is①of①o juisthede ① e at.
⓫e①p o i ie①ᶟle ola d①a ht①zi h① iet①aa sp akelijk① oo ①e ige lei①s hade①die①het①di e te①of①i di e te①ge olg①is① a ①of①i ① e a d①staat① et①het①ge uik① a
deze①i fo a e.①˔①helpt①de①p o i ie①doo ①e e tuele①ge o statee de①foute ①of①ge eke ①te① elde .

̮e ① ①ja ua i① ① o dt,①i ①opd a ht① a ①de①p o i ie①ᶟle ola d,①de① ode i fo a e① ijgehoude ①doo ①de①o ge i gsdie st①ᶟle ola d,① ooi①e
͎e htst eek.

①
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϶oeli h g
϶oeli h g①op①o e zi ht①histo is h① ode esta d①  ⑮⑮

϶usse ① ①e ① ①hee ①de①p o i ie①ᶟle ola d①ee ①i e ta isa e①late ①uit oe e ① a ①pote eel① e o t ei igde① oo alige① ed ijfste ei e .①͎oo
de①i e ta isa e①is①ge uik①ge aakt① a ①t ee①a hie o e ,①te① ete :

 et①a hief① a ①de①ʺa e s① a ①ʺoopha del①i ①de①p o i ie..
⓫e①op①g o d① a ①de① i de et①aa ① ed ij e ① e lee de① e gu i ge ..

₣et① eide① o e ① o dt① u eg①de① jdspe iode① ①tot① ①gedekt.①˔it①de①e o e①hoe eelheid①i fo a e①die①i ①de①ge oe de① o e ①ligt
opgeslage ,①is①ee ①sele e①ge aakt.①₣et①deze①i e ta isa e①ka ① o de ① ekeke ①of①e ①i ①het① e lede ① ode ed eige de① ed ijfsa iteite ①op①ee
pe eel①he e ①plaatsge o de .

̘aast①i fo a e①o e ①pote eel① e o t ei igde① oo alige① ed ijfste ei e ①is① ij①de①̮ o i ie①ᶟle ola d①ook①a de e①i fo a e① eke d①o e ①het
histo is he ① ode ge uik.

 et① et e ①de:

⓫e①histo is he①lu h oto s① a ①ᶟle ola d① h p://histo is he-lu h oto.fle ola d. l ;
⓫e①as est e de ki ge kaa t① h p://kaa t.fle ola d. l/as est e de ki ge / .

϶oeli h g①op①de① isto is he①lu h oto's

  ①het① e lede ①ka ①doo ① ed ijfsa iteite ①de① ode ① e o t ei igd①zij .① oe①de① ode ①i ①het① e lede ①ge uikt①is,①is①te ug①te①zie ①op①de①histo is he
lu h oto's.

϶oeli h g①op①de①②s est e de ki ge kaa t

⓫e①p o i ie①ᶟle ola d①hee ①i ① e a d① et① ogelijke① ode e o t ei igi g①i ① ①a hiefo de zoek①late ① e i hte ① aa ①het① ogelijk ① oo ko e
a ①as est①i ①ge ou e ①e /of①i ①de① ode .①⓫e①doelstelli ge ① a ①dit①o de zoek① a e :

  zi h ek ijge ①i ①de①o a g① a ①as est e o t ei igi gi ①ge ou e ①e ①de① ode ;
⓫e①liggi g① a ①as est e da hte①lo a es①te① epale .

⓫e①lo a es①staa ① ee gege e ①op①de①p o i iale① e site①e ①zij ①di e t①op aag aa ① ia①de①li k①h p://kaa t.fle ola d. l/as est e de ki ge /.①
 et① ij eho e de① appo t① ②s esto de zoek①ᶟle ola d ①is①op①deze①pagi a①te① aadplege ①o de ①kopje① ② hte g o di fo a e .

⓫e①as est e de ki ge kaa t①is①te①ge uike ①o ①te① epale ①of①e ①ee ①ka s① estaat①dat①as est①aa ezig①is①i ①ge ou e ①e /of①i ①de① ode .①͎oo al① ij①de
uit oe i g① a ① isto is h①o de zoek,① ij oo eeld①i ①het①kade ① a ① ode o de zoek①of①ge iedso t ikkeli g①is①deze①i fo a e① a ① ela g.①̞p①de①kaa t
zij ①as est e da hte①lo a es①of①ge iede ① ee gege e .①  ①de①kaa t① o de ①de① olge de① atego ieë ①o de s heide :

˦o i g- ⑮ou pe iode
②g a is he①ge ou e
 i de et e gu i ge
 isto is he① ed ijfsa iteite

͎e olgo de zoek① oet①uit ijze ①of①daad e kelijk①as est①i ①ge ou e ①e /of①i ①de① ode ①aa ezig①is.①②a e eli ge ① oo ① e de ①o de zoek①zij :

aadpleeg① ou e gu i ge .①⓫it①ka ①op①i di idueel①pe eels i eau,① aa ①ook①op① ijk i eau①als①ee ① ede ①o de zoek① aa ①de①toepassi g① a
as est①als① ou ate iaal① ele a t① o dt①gea ht.
oe ①ge i ht①dossie o de zoek①uit① aa ①he st u tu e i gspla e ,①dossie s① ou ijp① ake ,①e e tueel①i ① o i a e① et①i te ie s① et① et okke
a te a e .① ie uit①ka ① lijke ① aa ①as estaf al① sloop①ge ou e ,① e ijde de① egfu de i ge ①e ① ate leidi g uize ①te e ht①is①geko e .
oe ①zo odig①lu h oto-①e ①kaa to de zoek①uit① aa ①de pi ge ,①e f e ha di ge ①e ①afge oke ① oe de ije ① oo al①i te essa t①i ① o i a e① et
a ijgelege ①gede pte① ate ga ge .

϶oeli h g①op①detaili fo a e①˦⑮⑮-lo a es

②lge e e①i fo a e

  ①het①kade ① a ①de①˦et①⑮ode es he i g① ˦⑮⑮ ①hee ①de①p o i ie①ᶟle ola d①ee ①aa tal① e elijke①take .①⓫e①p o i ie① e k ijgt①i ①het①kade ① a ①deze
e elijke①take ① ode gege e s.①⓫eze①ad i ist a e e①gege e s① o de ①opgeslage ①i ①ee ① ode i fo a es stee .

⓫eze①i fo a e① et e :

②lge e e①lo a egege e s
②fgege e ① es hikki g e
 isto is he① ode ed eige de① ed ijfsa iteite
˔itge oe de① ode o de zoeke
②a get offe ① e o t ei igi ge
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˔itge oe de① deel- sa e i ge
̱est e o t ei igi ge
 isto is he① ed ijfsa iteite ①  ⑮⑮

②lge e e①lo a egege e s

Basisgegevens

②lle① ij①de①̮ o i ie① eke de①lo a es,① aa ① ogelijk ①sp ake①is① a ①ee ①ge al① a ①e s ge① ode e o t ei igi g① ˦ -①lo a es ,①zij ①i ge oe d①i ①het
⑮ode ①  fo a e①ˊ stee .①̞ok①lo a es,① aa ij①i ①ee ①a de ① e elijk①kade ① ode e o t ei igi g①is①ge o statee d,① o de ①doo ①p o i ie
ge egist ee d.

͎a ①deze①lo a es① o de ①de① olge de①gege e s①ge egist ee d:

ᶷiggi g① ad esgege e s ;
ʺade a ①aa pak① ij illige①of a ①o e heids ege①o de zoek/sa e i g o dt①uitge oe d ;
ᶷa d-①of① ate ode e o t ei igi g;
₣ilieuh gië is he① eoo deli g① e st,①spoed,①goedkeu i g①sa e i gspla ,①i ste i g①sa e i gs esultaat/ azo gpla ;
͎e olga e.

Fasering van de aanpak

⑮ij①de①aa pak① a ①ee ① e oede ① a ① ode e o t ei igi g,① o de ①i ①het①alge ee ①de① olge de①fase ①doo lope :

 et①histo is h①o de zoek;①daa i ① o de ①gege e s①o e ①het① ogelijk①o tstaa ① a ① ode e o t ei igi g① o de ① e za eld..
 et①o ië te e d①o de zoek;①daa i ① o de ①op①de① eest① e da hte①plaatse ① o ste s①ge o e ,①die①i ①ee
la o ato iu ①op①de① e da hte①stoffe ① o de ①gea al see d.

.

 et① ade ①o de zoek;①daa i ① o dt①de① ode e o t ei igi g①afge ake d..
 et①sa e i gspla ;①daa i ① o dt①de① es h e e ①hoe①de① ode ①gesa ee d①gaat① o de ..
 et①e alua e e slag;①daa i ① o de ①de① e eikte①sa e i gs esultate ① astgelegd.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

  ①ee ① es hikki g①gee ①de①o e heid①haa ①oo deel①o e ①o de e pe ①als①de①e st① a ①ee ① ode e o t ei igi g,①de①u ge e①e ①het① jds p① a ①de
sa e i g,①het①sa e i gspla ①e ①het①e alua e e slag① a ①de①sa e i g.①⓫e① es hikki g①op①het①sa e i gspla ①ka ①gezie ① o de ①als①ee ① e gu i g.

⓯ s ge① ode e o t ei igi g

⓫e①˦et① ode es he i g①gee ① egels①hoe①o ①te①gaa ① et①ee ①e s ge① ode e o t ei igi g.①⓫e①p o i ies①e ①de①g ote①ge ee te ①zij ①het
e oegde①gezag;①zij①zij ①doo ①de① et①aa ge eze ①o ①toe①te①zie ①op①ee ①juiste①aa pak.

Spoedeisendheid sanering

⓫e①˦et① ode es he i g①o de s heidt①al①da ① iet①spoedeise de①e s ge① ode e o t ei igi ge .①̞ ①o e ①de①spoed①te①ku e ① eslisse ①is
i fo a e① odig①o e ①de① isi o s① a ①de① ode e o t ei igi g①e ①de①s elheid① aa ee①de① e o t ei ige de①stoffe ①zi h① et①het①g o d ate
e sp eide .①⓫e① isi o s①zij ①ge asee d①op①het①huidige①of①het① oo ge o e ①ge uik① a ①de① ode .

⓯e ① oo eeld:①de① ode ①is①e s g① e o t ei igd① et①z a e① etale .①⓫e①z a e① etale ①losse ① iet①op①i ①het① ege ate .①⓫e①sa e i g①is① iet①u ge t①als
de① ode ①ge uikt① o dt①als①pa kee te ei .①⓫e①sa e i g①is① el①u ge t①als①de① ode ①als①ki de speelplaats①of①g oe tetui ① o dt①ge uikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

②ls①ee ①sa e i g①spoedeise d①is,① aa ① og① iet①di e t①ka ①plaats① i de ,①ka ①het① e oegde①gezag① jdelijke① e eiligi ge ① oo s h ij e .①⓯e ① oo eeld
daa a ①is①het①plaatse ① a ①ee ①hek① o do ①de① e o t ei igi g.

Saneringsplan

⑮ij①de①sa e i g①ka ①het①gaa ①o ① e s hille de①t pe ① aat egele ①o ①de① ode ① ee ①s hoo ①of①ges hikt①te① ake .①ˊo s① o dt①alle① e o t ei igi g
e ijde d,①so s① lij ①alle① e o t ei igi g①zi e ①e ① o dt①die①op①ee ①a de e① a ie ①o s hadelijk①ge aakt.
⓫e①i i a ef e e ① a ①de①sa e i g①is① e pli ht① a①het①af o de ① a ①de①sa e i g①ee ①e alua e appo t① ij①de①o e heid①i ①te①die e .
②ls①e ① e o t ei igi g①i ①de① ode ①a hte lij ,① oet①de①i i a ef e e ① a ①de①sa e i g①ee ①zo gpla ①opstelle .①⓫aa i ①staat①op① elke① a ie ① o t ole
plaats① i dt①e ①zo odig① o dt① ijgestuu d.①⓫it① oe t① e ①ook① el① o ito i g.

⓫e① e oegde①gezage ,① ij oo eeld①de①̮ o i ie①ᶟle ola d,①ku e ①sa e i gs e ele ①ge e ① oo ①het①op ui e ① a ①e s ge① ode e o t ei igi g
aa a ①de①sa e i g①spoedeise d①is.

  ①ee de e① etge i g① e de ①spoedeise de①sa e i ge ①u ge te①sa e i ge ①ge oe d.①  ①dit① appo t① edoele ① ij① et①spoedeise d①e ①u ge t
hetzelfde.
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②lle① ij①de①̮ o i ie① eke de① ode o de zoeks appo te ①zij ①i ge oe d①i ①het①⑮ode ①  fo a e①ˊ stee .① et① et effe ① ode o de zoeke ①op
lo a es① aa ① ogelijk ①sp ake①is① a ①ee ①ge al① a ①e s ge① ode e o t ei igi g① ˦ -lo a es .①⑮ode o de zoeke ①die①i ①ee ①a de ① e elijk①kade
zij ①uitge oe d① o de ① iet①doo ①p o i ie①ge egist ee d,①te zij①e ①sp ake①is① a ①ee ① ode e o t ei igi g;① ij oo eeld① ode o de zoeke ①i ①het
kade ① a ①de①˦o i g et①of①de①˦et① ilieu ehee .

②a get offe ① e o t ei igi ge

⑮ij①de① ate① a ① e o t ei igi g① o dt①o de s heid①i ①s ho e①g o d,①li ht① e o t ei igde①g o d①e ①e s g① e o t ei igde①g o d.①̞ ①de① ode ①s hoo ,
li ht① e o t ei igd①of①e s g① e o t ei igd①te① oe e ①is① oo ① ui ①ho de d①stoffe ① astgesteld①hoe eel① a ①die①stof①i ①ee ① ode ① ag①zi e .①̞ ①de
ode k aliteit①te① eoo dele ,① oet①dus① o de ① ekeke ①hoe eel① a ①ee ① e o t ei ige de①stof①e ①i ①de① ode ①zit.①⓫it①ge eu t①doo ① o ste s① a ①de
ode ①te① e e ①e ①die①i ①ee ①la o ato iu ①te①late ①o de zoeke .

Uitgevoerde (deel)saneringen

⓫e①sa e i gs a ia t① o dt① astgelegd①op① asis① a ①het①e alua e appo t.①͎oo ①de① es h ij i g① a ①de①sa e i gs a ia te ① o dt①ge uik①ge aakt① a ①de
la delijk① astgelegde①s ste a ek.

Restverontreinigingen

⓯ e tuele① est e o t ei igi ge ,①die① a①sa e i g①i ①de① ode ①a hte lij e ,① o de ①ge egist ee d.

 isto is he① ed ijfsa iteite ①op①deze①lo a e

⓫e① ode ed eige de① ed ijfs- a iteite ①op①de① et effe de①lo a e,①die①zij ①of① oete ① o de ①o de zo ht.

₣ee ①i fo a e

 ee ①u① age ①o e ①de①gele e de① ode i fo a e?

₣ail①da ①u ① aag① aa ①i fo@ofg . l.
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1 INLEIDING 
    
    
1.1  Algemeen 
 
In opdracht van ARX Architecten is in januari 2017 door Sigma Bouw & Milieu een  
verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Esdoornlaan perceel sectie C nr. 
525 te Dronten (gemeente Dronten). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik 
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken. 
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten 
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van 
deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd 
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de 
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek 
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein. 
 
 
1.2  Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek 
 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te 
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met een eigendomsoverdracht van de 
onderzoekslocatie. 
 
 
1.3  Doel van het onderzoek 
 
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast 
te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht 
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging. 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
 
 
1.4  Referentiekader van het onderzoek 
 
Teneinde de kwaliteit van de bodem op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet 
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek, 
onderzoeksnorm NEN 5740 (literatuur 1). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende 
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie. 
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend, 
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).  
 
Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de 
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende 
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3) 
een uitgebreid vooronderzoek.  
Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de 
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten 
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald. 
 
 
2.1  Basisinformatie  
 
In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven. 
 
tabel 2.1  overzicht basisinformatie 

adres Esdoornlaan achter nr. 2, perceel sectie 
C nr. 525 

plaats Dronten 
gemeente Dronten 
topografisch overzicht Zie bijlage 1 
coördinaten X = 180,136  Y=509,808 
kadastrale aanduiding gemeente Dronten 

sectie C nrs. 525
 

oppervlakte onderzoekslocatie ca. 4.975 m
2
 

toekomstig bodemgebruik mogelijk woningen 
huidig bodemgebruik leegstaand en niet in gebruik 
voormalig bodemgebruik landbouwschuur/museum voor 

scheepsarcheologie 
ophogingen/dempingen/stortingen 
opvullingen en verhardingen 

niet bekend  

toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of 
verhardingsmaterialen 

een deel van de gevel van de schuur 
bestaat uit asbestverdachte platen, de 
aanwezigheid van asbesthoudend 
materiaal elders in de bestaande 
bebouwing niet uit te sluiten (niet 
onderzocht) 

voorgaand 
bodemonderzoek  
op de onderzoekslocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► verkennend bodemonderzoek (vm. Vossemeerdijk 2A) d.d. 30-09-1998, 
ref. BDG Professionals, 980001/99 
conclusies: 
● zintuiglijk is in de grond een zwakke oliegeur waargenomen, in de 
bovengrond zijn plaatselijk puinsporen waargenomen 
● de bovengrond bevat verhoogde gehalten zink, minerale olie en PAK t.o.v. 
de streefwaarde 
● de bovengrond bevat geen verhoogde gehalten  
● het grondwater bevat verhoogde gehalten vluchtige aromaten, chroom en 
zink t.o.v. de streefwaarde 
● op 03 februari 2004 is het bodemonderzoek in het kader van een 
nieuwbouwplan door de gemeente Dronten beoordeeld en geschikt 
bevonden  
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voorgaand 
bodemonderzoek  
in de omgeving 

 
 
 ► Esdoornlaan 1, verkennend bodemonderzoek d.d. 30-06-2008, ref. 
Sigma Bouw & Milieu, 08-M4282 
conclusies: 
● de bovengrond bevat een verhoogd gehalte zink t.o.v. de streefwaarde 
● de bovengrond bevat een verhoogde gehalte nikkel en EOX t.o.v. de 
streefwaarde  
● het grondwater bevat een verhoogde gehalte xylenen t.o.v. de 
streefwaarde 
 
 
► Hoge Vaart nabij Ketelsluis, diverse bodemonderzoeken tussen 1992 en 
2000 
conclusies: 
● er moet op de locatie een nader onderzoek worden uitgevoerd om de 
omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging te bepalen 

  
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Esdoornlaan perceel C nr. 525 (achter nr. 2) ten noordoosten 
van de kern van Dronten (gemeente Dronten). 
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 
De onderzoekslocatie betreft het perceel C nr. 525 gelegen aan de Esdoornlaan te Dronten (zie bijlage 
2). Op de locatie bevindt zich een bestaande schuur. Het onbebouwde deel van de locatie is deels 
voorzien van bestrating en deels onverhard. Het onverharde deel van de locatie betreft een met ruige 
vegetatie begroeid terrein. 
 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte terreindeel  
zoals weergegeven in bijlage 2. 
De onderzoekslocatie, het onderzochte terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 4.975 m

2
 (zie bijlage 

2).   
 
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich woningen en een bungalowpark (Ketelhaven) 
binnen de bebouwde kom. 
Aan de noordzijde grenst de locatie aan woningen gelegen aan de Boslaan (nrs. 117-121). 
Aan de oostzijde grenst de locatie aan woningen gelegen aan de Boslaan (nrs. 72-74). 
Aan de zuidzijde grenst de locatie aan woningen gelegen aan de Boslaan (nrs. 103 en 113). 
Aan de westzijde grenst de locatie enkele woningen gelegen aan de Esdoornlaan (nrs. 1en 2). 
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2.2  Keuze type vooronderzoek  
 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een 
geplande eigendomsoverdracht van de onderzoekslocatie. 
Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit geval een standaard 
vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd. 
 
 
2.3  Standaard vooronderzoek  
 
De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever zijn 
verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Dronten (verkregen via dhr. A. 
Tempelman), de bodematlas van de provincie Flevoland (met historisch bodembestand), het 
bodemloket.nl, topografische kaarten, Topotijdreis.nl, oude luchtfoto’s en het handelsbestand van de 
Kamer van Koophandel. 
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
 

voormalige bodemgebruik 
 
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische kaarten) 

 De onderzoekslocatie betreft het perceel C nr. 525 gelegen aan de Esdoornlaan te Dronten (zie 
bijlage 2). Op de locatie bevindt zich een bestaande schuur. Het onbebouwde deel van de locatie is 
deels voorzien van bestrating en deels onverhard. Het onverharde deel van de locatie betreft een met 
ruige vegetatie begroeid terrein. 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte 
terreindeel  zoals weergegeven in bijlage 2. 
De onderzoekslocatie, het onderzochte terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 4.975 m

2
 (zie 

bijlage 2).   

  Op de locatie Esdoornlaan perceel C nr. 525 te Dronten zich geruime tijd een schuur. 
 De bestaande schuur dateert van 1966 (bron: Kadaster).  

  Op basis van oude topografische kaarten tot 1973 is op de onderzoekslocatie nog geen bebouwing te 
herkennen. Op basis van oude topografische kaarten vanaf 1973 is de bestaande schuur te 
herkennen. Op basis van oude luchtfoto’s vanaf medio jaren ’60 van de vorige eeuw is de bestaande 
schuur te herkennen. 

 Ten behoeve van de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, in het verleden een bouwvergunning 
verleend voor de schuur. 

 Ten behoeve van de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, in het verleden geen  
milieuvergunningen of Hinderwetvergunningen verleend. 

 De onderzoekslocatie wordt in het handelsbestand van de Kamer van Koophandel niet vermeld. 

 
onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/gemeente/provincie) 

 Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie. 

 Ten noorden van de woning aan de Esdoornlaan 2 (vm. Vossemeerdijk 2) is sprake (geweest) van 
een ondergrondse brandstoftank.  
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aanwezigheid van asbest   (bron: opdrachtgever/gemeente) 

 Aan een deel van de gevel van de schuur bevinden zich mogelijk asbesthoudende platen.  
 De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te 

sluiten (niet onderzocht). 
 De onderzoekslocatie wordt niet vermeld op de asbestverdenkingenkaart van de provincie Flevoland. 
 Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbesthoudend materiaal (afval/puin) ed. in de grond is 

begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 
  Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 

 
voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten     
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/ provincie) 

   Op de locatie   
 Vanaf ca. 1998 is de locatie, voor zover bekend, niet meer in gebruik. De locatie wordt momenteel als 

jeugdhonk gebruikt. 

 Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de 
onderzoekslocatie. 

 Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten 
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie. 

 Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op de 
onderzoekslocatie. 

 In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich woningen en een bungalowpark 
binnen de bebouwde kom. 

 Ten noorden van de woning aan de Esdoornlaan 2 (vm. Vossemeerdijk 2) is sprake (geweest) van 
een ondergrondse brandstoftank.  

 Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) 
op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 

 
verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal en/of afval:     
(bron: opdrachtgever/gemeente) 

 Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/sloten t.p.v. 
de onderzoekslocatie. 

 Op basis van een oude luchtfoto uit de jaren ’80 van de vorige eeuw is langs de oostgevel van de 
schuur een pad te herkennend. Vooraf is onbekend is waaruit de verharding van dit pad bestond. 

 Er is geen andere informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen), 
verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.   

 
ondergrondse infrastructuur in het heden verleden:    (bron: opdrachtgever) 

 geen informatie

 
archeologische waarden:  (bron:gemeente/provincie) 

 De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding “lage 
verwachting”.
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niet gesprongen explosieven:  (bron:gemeente/provincie) 

 In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
 achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging 
 inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming 

en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van 
'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. 

 De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van 
 niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt 
 verwezen naar de gemeente. 

 
huidige bodemgebruik 
 
huidige bodemgebruik van de locatie: (bron:opdrachtgever/terreininspectie)  

 In de huidige situatie is de locatie leegstaand en niet in gebruik. De schuur wordt gebruikt als 
jeugdhonk. 

 
aanwezigheid van asbest:   (bron:opdrachtgever/terreininspectie)  

 Aan een deel van de gevel van de schuur bevinden zich mogelijk asbesthoudende platen.  
 De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te 

sluiten (niet onderzocht). 
 De onderzoekslocatie wordt niet vermeld op de asbestverdenkingenkaart van de provincie Flevoland. 
 Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbesthoudend materiaal (afval/puin) ed. in de grond is 

begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 
  Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 

 
huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende activiteiten: 
(bron:opdrachtgever/gemeente)  

  Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats. 

 
verhardingslagen:    (bron:opdrachtgever/terreininspectie)  

 Een deel van het terrein is verhard met betonklinkers. 

 
 
toekomstige bodemgebruik 
 
geplande herinrichting/ bouwplannen:    (bron:opdrachtgever)  

 mogelijk woningbouw 

 
geplande bedrijfsactiviteiten:      (bron:opdrachtgever)  

 niet bekend 

 
geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten: (bron:opdrachtgever)  

 niet bekend 
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geologie, bodemsamenstelling en geohydrologie:  
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst 
grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 4 m-NAP. 
In tabel 2.2 is de geohydrologische opbouw weergegeven. 
 
tabel 2.2 geohydrologische opbouw 

diepte  
m-mv 

beschrijving formatie 

0-3 
3-12 
12-35 
35-44 

middel fijne zanden  
matig fijne zanden en leemlage 
zeer fijne zanden 
matige fijne zanden en grove zanden 

Boxtel 
Drente 
Peelo 
Urk 

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 
onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 

 
 
(financieel-) juridische situatie 
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
tabel 2.3 financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens gemeente Dronten, sectie C nr. 525 
opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

Wolborgh Projectontwikkeling BV (eigendom) 
Van der Steeg Holding BV (aantekening recht) 
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2.4  Hypothese 
 
Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden 
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de 
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 
 
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat zich op de locatie 
Esdoornlaan perceel sectie nr. 525, voormalige adres Vossemeerdijk 2A, te Dronten zich vanaf 1966 
een schuur bevindt. 
Voor zover bekend was de schuur in eerste instantie in gebruik als landbouwschuur. 
In een latere fase, tot ca. 1998, is de locatie in gebruik geweest door een scheepsarcheologisch  
museum. Voor zover bekend stonden op de locatie scheepswrakken in opslag. 
Er is geen verdere informatie bekend omtrent deze activiteiten. 
 
Het uitgevoerde bodemonderzoek heeft betrekking op een terreindeel van max. 5.000 m

2
. 

 
Gezien het gebruik van de onderzoekslocatie in het verleden, is de onderzoekslocatie in eerste aanleg 
als milieuhygiënisch "verdacht" aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. 
het onderzochte terreindeel uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 
5740, paragraaf 5.6 strategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 
verontreiniging (VED-HE-NL) (literatuur 1). In dit onderzoek is de schuur als een aparte deellocatie 
beschouwd en onderzocht. 
Voor de ondergrond is de strategie voor een onverdachte locatie (ONV) aangehouden. 
 
In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 
 
tabel 2.4 gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  
onderzoeksstrategie grond grondwater 

schuur  
(425 m

2
) 

 

overige 
onderzochte deel 
van de locatie 
(ca. 4.575 m

2
) 

PAK/ minerale olie 
zware metalen 
 
PAK/ minerale olie 
zware metalen 

geen 
 
 
geen 

VED-HE  
 
 
VED-HE 

 
Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde 
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd 
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal (indicatieve waarneming). Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses 
geen deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740. Onderhavig onderzoek 
betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707 of NEN-5897 en doet daardoor geen 
uitspraak over evt. verontreiniging met asbesthoudend materiaal in de bodem of in puin. 
Op aangeven van de opdrachtgever is een onderzoek asbest in grond en/of in puinverharding volgens 
NEN-5707 resp. NEN-5897 buiten beschouwing gelaten.  
 
Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet 
chemisch-analytisch zijn onderzocht. 
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3 VELDONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
  
 
3.1  Uitvoering van het veldonderzoek 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 
boringen geprojecteerd. 
 
plaatsen van boringen en peilbuizen  
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van grondmonsters heeft 
plaatsgevonden op 11 januari 2017. Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 een 
week na plaatsing van de peilbuis op 18 januari 2017 uitgevoerd. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse en dhr. M. van Wuykhuyse erkende 
en geregistreerde veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen 
zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen). 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5. 
 
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie 
inspectie is geconstateerd dat zich ten oosten van de schuur hier en daar kleine gronddepots bevinden. 
De kwaliteit van de grond in de depots is in het kader van dit onderzoek niet onderzocht. 
Verder bevinden zich op de locatie hier en daar depots met groenafval en snoeiafval. 
Voor het overige zijn geen bijzonderheden aangetroffen, hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de 
locatie grotendeels is begroeid met ruige vegetatie en hoog gras, het maaiveld is veelal niet zichtbaar. 
 
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.  
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het 
protocol 2001. 
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2. 
 
schuur 
T.p.v. de schuur zijn zes boringen geplaatst tot ca. 0.5 m-mv. Twee boringen zijn doorgezet tot 2.0 m-
mv. Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater en ten behoeve van de bemonstering van het 
grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 2.8-3.8 m-mv.  
 
overige onderzochte deel van de locatie 
Ter plaatse van het overige onderzochte deel van de locatie zijn twintig boringen geplaatst tot ca. 0.5 m-
mv. Vier boringen zijn doorgezet tot 2.0 m-mv. Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater en 
ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 
2.0-3.0 m-mv.  
 
De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. De peilfilters bevinden zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven de peilfilters bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuizen zijn geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
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monstername grond 
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende 
bodemlaag bemonsterd. 
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 
 
monstername grondwater 
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11). 
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 
geleidbaarheid (EGV) bepaald. 
 
 
3.2  Resultaten van het veldonderzoek 
 
Bodemopbouw 
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn 
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
tabel 3.1 lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel Toevoeging Kleur 

0.0-1.4 
1.4-3.6 
3.6-3.8 

zand/klei 
veen 
zand 

zwak kleiig/ sterk zandige klei 
zwak siltig 
zwak siltig 

bruin/grijs/geel 
donkerbruin 
geel/beige 

 
 
Veldmetingen grondwater 
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven. 
 
tabel 3.2 veldwaarnemingen grondwater 

peilbuis filtertraject 
m-mv 

grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

1 
7 

2.8-3.8 
2.0-3.0 

1.67 
1.48 

5 
5 

6.89 
6.93 

1409 
1832 

12.7 
19.1 

 
In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing 
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt 
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom 
wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende 
stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in 
het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen 
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Zintuiglijke waarnemingen 
 
grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.  
In onderstaande tabel 3.3 is een overzicht opgenomen van afwijkende waarnemingen in het opgeboorde 
materiaal. 
 
tabel 3.3 zintuiglijke waarnemingen 

boring diepte 
m-mv 

zintuiglijke waarnemingen 

16 
18 
19 

0.0-0.35 
0.0-0.5 
0.0-0.25 

matig puinhoudend, baksteenresten, grind 
zwak puinhoudend 
zwak puinhoudend 

 
grondwater 
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 
 
asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld. 
Hierbij is op basis van zintuiglijke waarnemingen op het maaiveld geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de locatie grotendeels is begroeid met 
ruige vegetatie en hoog gras, het maaiveld is veelal niet zichtbaar. 
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal (indicatieve waarneming). Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het 
opgeboorde monstermateriaal zijn t.p.v. de boringen 16, 18 en 20 puinresten waargenomen. In dit 
opgeboorde puinhoudende materiaal is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen 
(indicatieve waarneming). 
In de overige boringen is in het opgeboorde monstermateriaal geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen (indicatieve waarneming). 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 7 cm edelman boor 
de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is kleiner 
dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707. Bij het graven van proefgaten of proefsleuven 
ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de 
bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of 
puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek uitgevoerd 
op basis van NEN-5707 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897 (monsterneming en analyse van 
asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707 / NEN-5897 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid 
van asbest in de bodem resp. puin. 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  
onderzocht.  
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L086).  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van 
VROM. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
4.1  Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 
 
grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn negen grond(meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuizen is per peilbuis een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de 
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
tabel 4.1 Analyse-schema 
 
Monstercode  boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke  analysepakket  
           waarnemingen  
 
grond 
1 (MM1)   1+3+5   0.0-0.4 m-mv  -  NEN-grond

(*)
+AS3000 

2 (MM2)   2+4+6   0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond
(*)

+AS3000 
3 (MM3)   1+2   0.5-1.6 m-mv  -  NEN-grond

(*)
+AS3000 

4 (MM4)   8+9+11+13+14+23 0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond
(*)

+AS3000 
5 (MM5)   7+15+17+25  0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond

(*)
+AS3000 

6 (MM6)   16+18+19  0.0-0.5 m-mv  puin  NEN-grond
(*)

+AS3000 
7 (MM7)   10+20+21+26  0.0-0.5 m-mv  -  NEN-grond

(*)
+AS3000 

8 (MM8)   7+8+9+10  0.5-1.4 m-mv  -  NEN-grond
(*)

+AS3000 
9 (MM9)   7+8+9+10  1.5-2.0 m-mv  -  NEN-grond

(*)
+AS3000 

grondwater 
1 (peilbuis)  1   2.8-3.8 m-mv  -  NEN-grondwater

(**) 

2 (peilbuis)  7   2.0-3.0 m-mv  -  NEN-grondwater
(**) 

 
  
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:

(1)
 

* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
      PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en 
      lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
      vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
      chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                          Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB   = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH   = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 
 
schuur 
 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1+3+5) t.p.v. de schuur bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 2+5+6) t.p.v. de schuur bevat een verhoogd gehalte kwik, lood 
(zware metalen) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De verhoogd gemeten gehalten kwik, lood en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in het 
bovengrondmengmonster MM2 overschrijden de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatiewaarde 
voor nader onderzoek) wordt in deze gevallen in het bovengrondmengmonster MM2 niet overschreden. 
 
De verhoogd gemeten gehalten kwik, lood en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (10-
VROM) in het bovengrondmengmonster MM2 zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen niet direct te 
relateren aan zintuiglijk  waargenomen bodemvreemde afwijkingen/bijmengingen. 
In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of menselijk 
gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen en/of PAK’s in de bovengrond 
gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste 
gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM2 niet verhoogd gemeten t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
ondergrond (0.5-1.6 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+2) t.p.v. de schuur bevat een verhoogd gehalte kwik (zware 
metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het ondergrondmengmonster MM3 overschrijdt 
de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) wordt in dit geval in 
het ondergrondmengmonster MM3 niet overschreden. 
 
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het ondergrondmengmonster MM3 is op basis 
van zintuiglijke waarnemingen niet direct te relateren aan zintuiglijk  waargenomen bodemvreemde 
afwijkingen/bijmengingen. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het ondergrondmengmonster MM3 niet verhoogd gemeten t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
overige deel van de locatie 
 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
Bovengrondmengmonster MM4 (boring 8+9+11+13+14+23) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM5 (boring 7+15+17+25) bevat een verhoogd gehalte cadmium, kwik en 
zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik en zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster 
MM5 overschrijden de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) 
wordt in deze gevallen in het bovengrondmengmonster MM5 niet overschreden. 
 
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik en zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster 
MM5 zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen niet direct te relateren aan zintuiglijk  waargenomen 
bodemvreemde afwijkingen/bijmengingen. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM5 niet verhoogd gemeten t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
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Het puinhoudende bovengrondmengmonster MM6 (boring 16+18+19) bevat een verhoogd gehalte 
cadmium, kwik, zink (zware metalen), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en PCB’s (som 
7)  t.o.v. de achtergrondwaarde.  
 
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik en zink (zware metalen), polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) en PCB’s (som 7) in het bovengrondmengmonster MM6 overschrijden de 
achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) wordt in deze gevallen in 
het bovengrondmengmonster MM6 niet overschreden. 
 
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik en zink (zware metalen) en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) in het bovengrondmengmonster MM6 zijn op basis van zintuiglijke 
waarnemingen mogelijk, deels, te relateren aan de zintuiglijk  waargenomen puindeeltjes in het 
monstermateriaal. De aangetroffen puinresten in de bodem betreffen vermoedelijk restanten van het 
(vm.) pad aan de oostzijde van de schuur. 
 
PCB's (polychloorbifenylen) staan al tientallen jaren in de belangstelling als bedreiging voor de 
volksgezondheid. Dat danken ze aan een slechte afbreekbaarheid, een neiging tot stapelen in dierlijk (en 
dus ook humaan) vetweefsel en uiteenlopende toxische eigenschappen. Verspreiding van persistente 
verontreinigingen gaat hoofdzakelijk via de lucht, ze komen vervolgens terecht op gewassen, de bodem 
en in water. Door hun lipofiele eigenschappen (vetoplosbaar) treedt vervolgens stapeling op in met name 
dierlijk vetweefsel.  
PCB’s zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB's in het milieu is met name 
het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB's van ongeveer 1930 tot 1980.  
Polychloorbifenylen (PCB’s) zijn op zeer uiteenlopende manieren toegepast: als isolatie vloeistof in 
transformatoren en condensatoren, als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, koelvloeistof, 
smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt, lak, kit, lijm, koolstofvrij kopieerpapier 
en bestrijdingsmiddelen. Aangezien productie en gebruik van PCB's sinds 1985 volledig zijn verboden, 
zijn dit soort PCB-houdende producten al lange tijd niet meer in de handel.  
Het in bovengrondmengmonster MM6 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) is op basis van 
zintuiglijke waarnemingen vooralsnog niet eenduidig te relateren. Mogelijk bestaat er een relatie met de 
zintuiglijk waargenomen puindeeltjes in het monstermateriaal. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM6 niet verhoogd gemeten t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM7 (boring 10+20+21+26) bevat een verhoogd gehalte cadmium, kwik en 
zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik en zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster 
MM5 overschrijden de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) 
wordt in deze gevallen in het bovengrondmengmonster MM7 niet overschreden. 
 
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik en zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster 
MM5 zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen niet direct te relateren aan zintuiglijk  waargenomen 
bodemvreemde afwijkingen/bijmengingen. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster MM7 niet verhoogd gemeten t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
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ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM8 (boring 7+8+9+10, traject 0.5-1.4 m-mv) bevat een verhoogd gehalte 
kwik (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM8 overschrijdt 
de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) wordt in dit geval in 
het ondergrondmengmonster MM8 niet overschreden. 
 
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het ondergrondmengmonster MM8 is op basis 
van zintuiglijke waarnemingen niet direct te relateren aan zintuiglijk  waargenomen bodemvreemde 
afwijkingen/bijmengingen. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het ondergrondmengmonster MM8 niet verhoogd gemeten t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Ondergrondmengmonster MM9 (boring 7+8+9+10, traject 1.5-2.0 m-mv) bevat geen van de onderzochte 
stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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interpretatie resultaten grondwater 
 
schuur 
 
peilbuis 1 (2.8-3.8 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1, t.p.v. de schuur, bevat een verhoogd gehalte barium (zware 
metalen) t.o.v. de streefwaarde. 
 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) wordt in dit geval niet 
overschreden. 
 
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan 
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland 
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij 
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden 
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk 
verhoogde achtergrondwaarden. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de 
streefwaarde en/of detectiewaarde. 
 

overige deel van de locatie 
 
peilbuis 7 (2.0-3.0 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 7 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde. 
 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 7 
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) wordt in dit geval niet 
overschreden. 
 
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan 
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland 
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij 
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden 
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk 
verhoogde achtergrondwaarden. 
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 7 niet verhoogd gemeten t.o.v. de 
streefwaarde en/of detectiewaarde. 
 

 
 

 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen, 
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
grond 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde materiaal plaatselijk puin- en 
baksteenresten waargenomen. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen (indicatieve waarneming). 
 
schuur 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 1+3+5) t.p.v. de schuur bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 2+5+6) t.p.v. de schuur bevat een verhoogd gehalte kwik, lood 
(zware metalen) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De verhoogd gemeten gehalten kwik, lood en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in het 
bovengrondmengmonster MM2 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en 
geven daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het 
instellen van aanvullend onderzoek. 
 
ondergrond (0.5-1.6 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 1+2) t.p.v. de schuur bevat een verhoogd gehalte kwik (zware 
metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het ondergrondmengmonster MM3 overschrijdt 
de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor uit milieuhygiënische 
overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
 
 
overige deel van de locatie 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
Bovengrondmengmonster MM4 (boring 8+9+11+13+14+23) bevat geen van de onderzochte stoffen 
verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
Bovengrondmengmonster MM5 (boring 7+15+17+25) bevat een verhoogd gehalte cadmium, kwik en 
zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik en zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster 
MM5 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geven daardoor uit 
milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het instellen van 
aanvullend onderzoek. 
 
Het puinhoudende bovengrondmengmonster MM6 (boring 16+18+19) bevat een verhoogd gehalte 
cadmium, kwik, zink (zware metalen), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en PCB’s (s0m 
7)  t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik en zink (zware metalen), polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) en PCB’s (som 7) in het bovengrondmengmonster MM6 overschrijden de 
tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging, 
naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
 
Bovengrondmengmonster MM7 (boring 10+20+21+26) bevat een verhoogd gehalte cadmium, kwik en 
zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik en zink (zware metalen) in het bovengrondmengmonster 
MM5 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geven daardoor uit 
milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het instellen van 
aanvullend onderzoek. 
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ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 
Ondergrondmengmonster MM8 (boring 7+8+9+10, traject 0.5-1.4 m-mv) bevat een verhoogd gehalte 
kwik (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster MM8 overschrijdt 
de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor uit milieuhygiënische 
overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
 
Ondergrondmengmonster MM9 (boring 7+8+9+10, traject 1.5-2.0 m-mv) bevat geen van de onderzochte 
stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
grondwater 
 
schuur 
peilbuis 1 (2.8-3.8 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1, t.p.v. de schuur, bevat een verhoogd gehalte barium (zware 
metalen) t.o.v. de streefwaarde. 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor uit 
milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het instellen van 
aanvullend onderzoek. 
 
overige deel van de locatie 
peilbuis 7 (2.0-3.0 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 7 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde. 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 7 
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor uit 
milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot het instellen van 
aanvullend onderzoek. 
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toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 
milieuhygiënisch verdacht aangemerkt. 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet vrij is van 
bodemverontreiniging.  
In de bovengrond, de ondergrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn plaatselijk 
verhoogde gehalten t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde gemeten. De plaatselijk 
verhoogd gemeten chemische verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader 
onderzoek) niet en geven daardoor bij het huidige gebruik van de locatie naar onze mening geen 
aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.  
 
De onderzoeksresultaten stemmen overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde hypothese 
wordt aanvaard. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit 
heeft plaatsgevonden.  
 
Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de 
bodem (excl. asbest).  Een asbestonderzoek in grond  of puin conform de NEN 5707 resp. NEN 5897 
maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.  
In de bovengrond t.p.v. de boringen 16, 18 en 19 zijn zintuiglijk puinresten waargenomen. Conform een 
recente uitspraak van de Raad van State (11-2016) dient bij het aantreffen van puin in of op de 
bodem, een locatie al als asbestverdacht te worden beschouwd.  
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan 
omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707 of NEN 5897. 
 
afwijkingen t.o.v. de normen en werkzaamheden 
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen andere afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2002. 
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden. 
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Aanbevelingen 
 
1)● 
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie 
inspectie is geconstateerd dat zich ten oosten van de schuur hier en daar kleine gronddepots bevinden. 
De kwaliteit van de grond in de depots is in het kader van dit onderzoek niet onderzocht. 
Alvorens de grond in de depots toe te passen, te verwerken of af te voeren wordt geadviseerd de 
kwaliteit van de grond in de depots te onderzoeken. 
 
2)● 
In de bovengrond t.p.v. de boringen 16, 18 en 19 zijn zintuiglijk puinresten waargenomen. Conform een 
recente uitspraak van de Raad van State (11-2016) dient bij het aantreffen van puin in of op de 
bodem, een locatie al als asbestverdacht te worden beschouwd.  
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan 
omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707 of NEN 5897. 
 
3)● 
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Bij toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt de indicatie verkregen 
dat de bovengrond (bovengrondmengmonster MM6) mogelijk geschikt is als toepassing grond met 
bodemkwaliteitsklasse “industrie” en als zodanig beperkt toepasbaar is.  
Bij toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt de indicatie verkregen 
dat de bovengrond (bovengrondmengmonsters MM2, MM5 en MM7) en de ondergrond 
(ondergrondmengsmonsters MM3 en MM8) mogelijk geschikt is als toepassing grond met 
bodemkwaliteitsklasse “wonen” en als zodanig eveneens beperkt toepasbaar is.  
 
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op 
basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende 
gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier 
uitsluitsel over geven.  
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
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Situatie met monsterpunten en peilbuis  
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