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SAMENVATTING 

In opdracht van Merwehave B.V. heeft Mos Grondmechanica B.V. een milieutechnisch 

bodemonderzoek uitgevoerd op een onderzoekslocatie aan de Letterveldweg 83 te Borne 

(gemeente Borne, sectie E, nummer 5837 (ged.)). 

De aanleiding van het onderzoek is de geplande aan/verkoop van het terrein. Het doel van het 

onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de 

onderzoekslocatie. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. Op basis van het vooronderzoek is de 

onderzoekshypothese "onverdachte locatie" gesteld met als strategie "ONV", gebaseerd op een 

oppervlakte van < 500 m
2
. Het veldwerk is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 op 26 juni 2013. Het 

grondwater is conform de NEN 5740 minimaal een week later bemonsterd, op 3 juli 2013. 

Op de bodem en in het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire Bodemsanering 2009, en zijn indicatief getoetst 

aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Uit de toetsing van de grond(meng)monsters blijkt, dat zowel 

in de bovengrond als in de ondergrond geen verhoogde concentraties van de geanalyseerde 

parameters zijn aangetroffen. In het grondwater zijn ook geen verhoogde concentraties van de 

geanalyseerde parameters zijn aangetroffen. Het resultaat van de indicatieve toetsing aan het Bbk is 

voor zowel de bovengrond als de ondergrond de categorie "Achtergrondwaarde"  (AW). 

 

Conclusie onderzoek 

De onderzoekshypothese "onverdachte locatie" wordt bevestigd. De aangetoonde concentraties in 

de grond overschrijden niet het criterium voor nader bodemonderzoek {AW+I/2} uit de Circulaire 

Bodemsanering 2009. De aangetoonde concentraties in het grondwater overschrijden niet het 

criterium voor nader bodemonderzoek {S+I/2} uit de Circulaire Bodemsanering 2009. 

Op basis van het vooronderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grondmonsters en de 

resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek zijn er met de huidige milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem geen belemmeringen te verwachten voor de geplande aan/verkoop van 

de locatie. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van Merwehave B.V. heeft Mos Grondmechanica B.V. een milieutechnisch 

bodemonderzoek uitgevoerd op een onderzoekslocatie aan de Letterveldweg 83 te Borne 

(gemeente Borne, sectie E, nummer 5837 (ged.)). Eén en ander volgens onze aanbieding met 

kenmerk A1302098 d.d. 3 juni 2013. 

De aanleiding van het onderzoek is de geplande aan/verkoop van het terrein. Het doel van het 

onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de 

onderzoekslocatie.  

 

1.2 Relevante normen 

De onderzoeksstrategie voor het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, 

januari 2009. 

Het veldwerk is uitgevoerd door een gecertificeerde veldmedewerker van Mos Grondmechanica 

B.V., namelijk de heer E. Beniers (protocol 2001) en de heer M. Coes (protocol 2002), conform de 

BRL SIKB 2000. Daarbij zijn de volgende VKB-protocollen van toepassing: 

- Protocol 2001: "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen"; 

- Protocol 2002: "Het nemen van grondwatermonsters". 

Door KIWA N.V. te Rijswijk is aan Mos Grondmechanica B.V. een proces-certificaat veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgereikt (Certificaatnummer K25557). 

Mos Grondmechanica B.V. heeft getoetst of er sprake is van enige vorm van 

belangenverstrengeling in het kader van de functiescheiding zoals bedoeld in § 3.1.7 van de BRL 

SIKB 2000. Hierbij verklaart Mos Grondmechanica B.V. dat de hierboven genoemde relatie tussen 

de opdrachtgever en Mos Grondmechanica B.V. niet bestaat. 

Het chemisch-analytisch onderzoek heeft plaatsgevonden conform de daarvoor geldende normen. 

Deze normen zijn vermeld op de betreffende analysecertificaten. 

 

1.3 Betrouwbaarheid onderzoek 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke 

inzichten en methoden. De advisering is overeenkomstig onze algemene voorwaarden. 

Mos Grondmechanica B.V. streeft bij elk (water)bodemonderzoek naar een optimale 

representativiteit. Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt 

aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat 
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plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of het grondwater aanwezig zijn, welke 

tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. 

Concentraties in het grondwater en eventuele drijflaag diktes in peilbuizen kunnen aan fluctuaties 

onderhevig zijn tengevolge van seizoensinvloeden. Tijdens herbemonstering kunnen lagere of 

hogere gehaltes of drijflaag diktes worden vastgesteld. 

Voor het verzamelen van feitelijke historische informatie is gebruik gemaakt van plannen en 

vergunningen zoals deze door de archiefdiensten verbonden aan gemeentes en/of milieudiensten 

ter beschikking zijn gesteld. Hiermee kan niet uitgesloten worden dat bepaalde relevante 

informatie niet ter inzage is gelegd. Tevens kan niet worden uitgesloten dat de verstrekte plannen 

niet gerealiseerd zijn en de ligging van bepaalde bronlocaties niet in overeenstemming zijn met de 

werkelijke situatie. 

Mos Grondmechanica B.V. is niet aansprakelijk voor uit onderzoek voortvloeiende schade of 

gevolgen van welke aard ook. In de bij dit onderzoek behorende aanbieding staan de betreffende 

voorwaarden aangegeven. Hierbij wordt onder andere vermeld dat ervan uit wordt gegaan dat 

het terrein vrij is van kabels en leidingen. 

Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van 

dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. Naarmate er 

een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek dient meer 

voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 

Voor de meeste bodemonderzoeken geldt vanuit het bevoegd gezag een geldigheidsduur van 

maximaal 5 jaar.  
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2. VOORONDERZOEK 

Ten behoeve van het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd dat is gebaseerd op de 

NEN5725:2009. 

Het type vooronderzoek is bepaald volgens hoofdstuk 4 - figuur 1 uit de NEN5725:2009. Gezien de 

aanleiding van het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd. Hierbij is 

informatie opgevraagd bij de opdrachtgever en gebruik gemaakt van online beschikbare bronnen.  

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende handelingen verricht: 

- Het verzamelen van algemene gegevens over de locatie; 

- Het raadplegen van www.bodemloket.nl ; 

- Het raadplegen van www.overijssel.nl ; 

- Het opvragen van (historische) gegevens bij de gemeente Borne; 

In bijlage A is een selectie van de relevante gegevens weergegeven. 

 

2.1 Algemene locatiegegevens 

Adres    : Letterveldweg 83 te Borne 

Kadastrale registratie   :  gemeente Borne, sectie E, nummer 5837 (ged.)  

Coördinaten RD-stelsel  :  X ≈  247.277     Y ≈ 479.565 

Perceelsoppervlak  :  8.3749  m
2
 

Oppervlak onderzoekslocatie :  < 500 m
2 

In bijlage A zijn de kadastrale situatie en de regionale ligging van de onderzoekslocatie 

weergegeven. Tevens is een selectie van foto's opgenomen. 

 

2.2 Locatie-beschrijving 

De locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Borne ten noord-westen van het centrum en 

is op het moment van onderzoek ingericht als voetpad door een winkelcentrum en deels als een 

parkeerplaats. De locatie is verhard met tegels en klinkers. De meest nabije bebouwing ligt op en 

rondom de locatie. De op de locatie aanwezige bebouwing betreffen winkelpanden. Bij de 

gemeente Borne is historische informatie betreffende de onderzoekslocatie opgevraagd.   

De maaiveldhoogte is ingeschat op circa NAP + 19.6 m.  

Er zijn op de onderzoekslocatie geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen.  
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2.3 Historische gegevens 

2.3.1 Bodemloket (www.bodemloket.nl) 

Het online bodeminformatiesysteem www.Bodemloket.nl bevat geen bodemonderzoeksgegevens 

van de locatie en wordt doorverwezen naar de bodematlas van de provincie Overijssel 

(www.overijssel.nl).  

  

2.3.2 Bodematlas van de provincie Overijssel via www.overijssel.nl. 

Uit de gegevens in de bodematlas van de provincie Overijssel blijkt dat er geen verdachte 

activiteiten, bodemverontreiniging op de locatie zijn. Wel wordt op de asbestsignaleringskaart 

aangegeven dat er een gemiddelde kans is op de aanwezigheid van asbest. In de directe omgeving 

(straal: 100 meter) zijn geen bodemonderzoeken geweest. In bijlage A is de rapportage 

bodeminformatie van de Bodematlas opgenomen.   

 

2.3.3 Historische gegevens gemeente Borne 

Bij de gemeente Borne is historische informatie betreffende de onderzoekslocatie opgevraagd. De 

gekregen informatie is opgenomen in bijlage A. Het één en ander is onderstaand toegelicht. 

Boven- en/of ondergrondse tanks 

De gemeente geeft aan dat er in het verleden op de locatie geen tanks aanwezig c.q. aanwezig zijn 

geweest.  

Uitgevoerde bodemonderzoeken op of nabij (< 50 m) de onderzoekslocatie 

Op de locatie zelf hebben in het verleden geen bodemonderzoeken plaatsgevonden. Ook nabij de 

locatie zijn geen bodemonderzoeken bekend bij de gemeente.  

Overige informatie 

- Er zijn geen calamiteiten bekend voor de betreffende locatie 

- Bij de gemeente zijn ook geen aanwijzingen dat er een verhoogde kans is op het voorkomen 

van asbest in de bebouwing of op het terrein; 

- Voor zover de gemeente kan beoordelen hebben er in het verleden geen slootdempingen 

plaatsgevonden daar er geen dempingskaart bij hun aanwezig is.  

In bijlage A is de volledige rapportage van de gemeente Borne opgenomen. 
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2.4 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan de locatie als onverdacht worden 

beschouwd. Wel zal tijdens het veldwerk extra visueel worden gelet op het voorkomen van 

asbest. Naar aanleiding daarvan is de onderzoeksstrategie bepaald. De toegepaste 

onderzoeksstrategie is beschreven in hoofdstuk 3. 
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

3.1 Onderzoekshypothese en -strategie 

Op basis van de algemene en historische gegevens worden geen verontreinigingen verwacht in 

concentraties boven de toetsingswaarden zoals deze zijn geformuleerd in de Circulaire 

Bodemsanering 2009. Daarom is de onderzoekshypothese "onverdachte locatie" gesteld. 

Uitgaande van de hypothese "onverdachte locatie" en gezien de aanleiding van het milieukundig 

bodemonderzoek, is de onderzoeksstrategie "ONV" uit de NEN 5740 uitgewerkt, voor een 

onderzoekslocatie met een oppervlak van < 500 m
2
. 

 

Tabel 3.1: Onderzoeksstrategie 

aantal boringen aantal te analyseren (meng)monsters 

grond boringen tot 

0,5 m-mv 

boringen tot aan 

het grondwater
1 

boringen met 

peilbuis
2 

bovengrond ondergrond 

grondwater 

2 1 1 1 1 1 

1
 Wanneer de grondwaterstand ondieper is dan 1,0 m-mv, geldt een boordiepte van 1,0 m. De maximale 

boordiepte bij een diepere grondwaterstand is 2,0 m. 
2
 Wanneer de grondwaterstand zich dieper dan 5,0 m beneden het maaiveld bevindt, kan het plaatsen van 

peilbuizen achterwege blijven. Wel wordt geboord tot een diepte van 5,0 m. Als de diepte van de 

grondwaterstand onbekend is geldt een boordiepte van 5,5 m. 

 

De boringen zijn gelijkmatig over de onderzoekslocatie verspreid. 

 

3.2 Uitvoering veldwerk 

De aangetroffen situatie ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden gaf geen aanleiding 

tot het aanpassen van de onderzoeksstrategie. 

Het veldwerk is uitgevoerd op 26 juni 2013 en omvatte de volgende werkzaamheden: 

• Het in het terrein uitzetten van de boorlocaties en de punten op tekening vastleggen; 

• Het verrichten van de boringen 01 t/m 04 waarbij: 

• Boring 01 is uitgevoerd tot 2,90 m-mv en is afgewerkt met een peilbuis; 

• Boring 02 is uitgevoerd tot 2,0 m-mv; 

• Boringen 03 en 04 zijn uitgevoerd tot 0,5 m-mv. 

• Het zintuiglijk beoordelen van de opgeboorde grondslag; 

• Het bemonsteren van de opgeboorde grondslag per 0,5 m laagdikte (of gerelateerd aan de 

bodemsamenstelling) en de monsters verzamelen in afsluitbare glazen potten; 
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• Het schoonpompen van peilbuis 01 direct na plaatsing, en meten van de geleidbaarheid (EC); 

• Het schoonpompen, meten van de zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en Troebelheid (NTU) 

en het bemonsteren van peilbuis 01 minimaal één week na plaatsing, namelijk op 3 juli 2013. 

De beschrijvingen van de boorprofielen en de peilbuis gegevens zijn onder bijlage B bijgevoegd. De 

situatietekening met de locaties van de boringen is onder bijlage E opgenomen. 

 

3.3 Bodemopbouw en grondwaterstand 

Uit de boorstaten blijkt dat vanaf het met tegels en klinkers verharde maaiveld (mv) tot de 

maximale verkende diepte van 2,80 m-mv over het algemeen matig fijn zwak siltig zand wordt 

aangetroffen. Alleen in boring 2 wordt op een diepte van 1,80 m-mv tot 2,00 m-mv een klein laagje 

leem aangetroffen. De grondwaterstand op moment van plaatsing van de peilbuis bevond zich op 

1,40 m-mv. Het betreft hier uiteraard een momentopname. 

Aan de opgeboorde grondslag zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan (geuren, verkleuringen, 

bodemvreemde bijmengingen) die duiden op de mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging in 

de bodem. Op de bodem en in het opgeboorde materiaal zijn tevens geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. 

Bij plaatsing van de peilbuis is de geleidbaarheid (EC) gemeten. Bij bemonstering van de peilbuis zijn 

de zuurgraad (pH), de EC en de grondwaterstand gemeten. De betreffende waarden zijn 

opgenomen in de onderstaande tabel. Het betreft hier uiteraard een momentopname. 

 

Peilbuis nr. Zuurgraad 

(pH) 

EC [µS/cm] 

bij plaatsing 

EC [µS/cm] 

bij bemonstering 

Grondwaterstand 

[m-mv] 

NTU 

01 6.83 425 475 1,38 16,2 

 

3.4 Analysestrategie 

Van de in het veld genomen grondmonsters zijn op basis van de geografische plaatsing, de 

bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen de onderstaande mengmonsters samengesteld. 

 

Monster Boring Diepte (m-mv) Grondslag Analysepakket 
1
 

MM01: 01 t/m 04 0,1 - 0,5 Zand 

MM02: 01, 02 0,5 - 2,0 Zand 

Standaardpakket grond, inclusief bepaling 

lutum en organisch stof gehalte en 

monstervoorbehandeling conform AS3000 

1
 Voor de samenstelling van het analysepakket zie analysecertificaat onder bijlage C. 
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Het grondwatermonster uit peilbuis 01 is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater, 

inclusief voorbehandeling conform AS3000. Voor de samenstelling van het analysepakket wordt 

verwezen naar analysecertificaat onder bijlage C.    

De analyses en het mengen van de monsters zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te 

Hoogvliet, ingeschreven in het NEN-EN-ISO 17025 register voor laboratoria onder no. L 028. 
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4. RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK 

4.1 Toetsing aan de Circulaire Bodemsanering 2009 

Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/ of het 

milieu, zijn de analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Circulaire 

Bodemsanering 2009. Hierbij worden per element de volgende waarden onderscheiden: 

- achtergrondwaarde (AW) voor grond : het niveau waarbij sprake is van een duurzame 

kwaliteit van de grond; 

- streefwaarde (S) voor grondwater : het niveau waarbij sprake is van een duurzame 

kwaliteit van het grondwater; 

- interventiewaarde bodem (I) : het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de 

bodem voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; 

- naast de AW- of S-waarde, en de I-waarde is ook de tussenwaarde van belang, deze is {T = 

(AW + I) / 2} voor grond en {T = (S + I) / 2} voor grondwater; dit gemiddelde wordt als een 

toets ten behoeve van eventueel nader onderzoek beschouwd. 

Bij grondmonsters zijn voor een aantal parameters de achtergrond-, tussen- en 

interventiewaarden afhankelijk van het gehalte aan organische stof (humusdeeltjes) en/of lutum 

(gronddeeltjes <2 μm). Conform het betreffende voorschrift wordt in geval van zeer kleine 

gehalten aan lutum en/ of organische stof uitgegaan van een minimum waarde van 2% (deze 

waarde wordt in dat geval ook in de toetsingstabellen genoemd). Omgekeerd wordt een 

maximum waarde van 30% gehanteerd. 

Bij grondwatermonsters worden de toetsingswaarden niet gecorrigeerd voor fysische parameters, 

ook niet voor de gemeten zuurgraad (pH) of geleidbaarheid (EC).  

In bijlage D zijn de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de aldus 

bepaalde streef- en interventiewaarden. Als toetsingsresultaat wordt aangehouden: 

<AW concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde c.q. de detectiegrens; 

<S concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde c.q. de detectiegrens; 

* concentratie boven de achtergrondwaarde (AW), maar beneden de tussenwaarde (T); zeer 

licht tot licht verontreinigd; 

** concentratie boven de tussenwaarde (T), maar beneden de interventiewaarde (I); matig 

verontreinigd; 

*** concentratie boven de interventiewaarde (I); sterk verontreinigd. 
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4.2 Toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (indicatief) 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en op een ander werk wordt toegepast, is het Besluit 

bodemkwaliteit (Bbk) van toepassing. De bij dit onderzoek verkregen analyseresultaten zijn getoetst 

aan de waarden zoals in het Besluit weergegeven. De toetsing is indicatief, daar geen monstername 

conform de BRL 1000 heeft plaatsgevonden. 

Bij de toetsing wordt per element onderscheid gemaakt tussen de achtergrondwaarde en 

functiewaarden. Evenals bij de toetsing aan de Circulaire Bodemsanering 2009, geldt ook bij het 

Besluit bodemkwaliteit dat de achtergrondwaarden en grenswaarden voor zware metalen in grond 

afhankelijk zijn van het lutum- en organisch stofgehalte. Voor organische verbindingen zijn de 

toetsingswaarden alleen afhankelijk van het organisch stofgehalte. 

Het Besluit bodemkwaliteit kent geen toetsing van grondwater. Derhalve wordt hier geen 

indicatieve toetsing van grondwater gepresenteerd. 

In de toetsingstabellen in bijlage D zijn de resultaten van de indicatieve toetsing aan het Besluit 

bodemkwaliteit weergegeven. Aan de hand van de toetsingsresultaten wordt de grond in 

categorieën ingedeeld die de toepassingmogelijkheden van de grond aangegeven. Hierbij worden 

de volgende categorieën onderscheiden: 

AW-grond
1
:   grond is onbeperkt toepasbaar; 

Categorie wonen:  grond is toepasbaar in gebieden waar de ontvangende grond in de 

categorie wonen valt; 

Categorie industrie:  grond is toepasbaar in gebieden waar de ontvangende grond in de 

categorie industrie valt; 

Niet toepasbaar:   grond moet als afvalstof worden afgevoerd. 

Hierbij wordt rekening gehouden met kwaliteit van de toe te passen grond, en de functie van de 

ontvangende bodem. Daarbij worden de strengst mogelijk eisen voor kwaliteit, dan wel functie 

toegepast. 

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat gemeenten conform het Besluit bodemkwaliteit 

gebiedsspecifiek beleid kunnen voeren. In dat geval gelden de Lokale Maximale Waarden (LMW), 

zoals deze zijn vastgesteld op een bodemkwaliteitskaart (Bkk). 

 

                                                           

1
 AW = achtergrondwaarde 
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4.3 Analyseresultaten 

De verkregen analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire Bodemsanering 2009 en indicatief 

aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). In tabel 4.1 en 4.2 zijn de toetsingsresultaten samengevat. 

Voor de volledige toetsingsresultaten wordt verwezen naar bijlage D. 

 

Tabel 4.1: Toetsingsresultaten Grond 

Toetsing Wbb 
Monster Boring 

Diepte
 

(m – mv) licht matig sterk 

Toetsing Bbk 

(indicatief) 

MM01: 01 t/m 04 0,1 - 0,5 -- -- -- 
Achtergrond 

waarde 

MM02: 01, 02 0,5 - 2,0 -- -- -- 
Achtergrond 

waarde 

 

Tabel 4.2: Toetsingsresultaten Grondwater 

Toetsing Wbb 
Monster Peilbuis 

Filter 

(m - mv) licht matig sterk 

01-1-1 1 1,9 - 2,9 -- --
 

-- 
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5. INTERPRETATIE 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de 

onderzoekslocatie. 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. Op basis van het 

vooronderzoek is de onderzoekshypothese "onverdachte locatie" gesteld met als strategie "ONV", 

gebaseerd op een oppervlakte van < 500 m
2
. Het veldwerk is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 op 

26 juni 2013. Het grondwater is conform de NEN 5740 minimaal een week later bemonsterd, op 3 

juli 2013. 

Uit de boorstaten blijkt dat vanaf het met tegels en klinkers verharde maaiveld (mv) tot de 

maximale verkende diepte van 2,80 m-mv over het algemeen matig fijn zwak siltig zand wordt 

aangetroffen. Alleen in boring 2 wordt op een diepte van 1,80 m-mv tot 2,00 m-mv een klein laagje 

leem aangetroffen. De grondwaterstand op moment van plaatsing van de peilbuis bevond zich op 

1,40 m-mv. Het betreft hier uiteraard een momentopname. 

Aan de opgeboorde grondslag zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan (geuren, verkleuringen, 

bodemvreemde bijmengingen) die duiden op de mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging in 

de bodem. Op de bodem en in het opgeboorde materiaal zijn tevens geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire Bodemsanering 2009, en zijn indicatief getoetst 

aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Uit de toetsing van de grond(meng)monsters blijkt, dat zowel 

in de bovengrond als in de ondergrond geen verhoogde concentraties van de geanalyseerde 

parameters zijn aangetroffen. In het grondwater zijn ook geen verhoogde concentraties van de 

geanalyseerde parameters zijn aangetroffen. Het resultaat van de indicatieve toetsing aan het Bbk is 

voor zowel de bovengrond als de ondergrond de categorie "Achtergrondwaarde"  (AW). 
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6.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De onderzoekshypothese "onverdachte locatie" wordt bevestigd. De aangetoonde concentraties in 

de grond overschrijden niet het criterium voor nader bodemonderzoek {AW+I/2} uit de Circulaire 

Bodemsanering 2009. De aangetoonde concentraties in het grondwater overschrijden niet het 

criterium voor nader bodemonderzoek {S+I/2} uit de Circulaire Bodemsanering 2009. 

Op basis van het vooronderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grondmonsters en de 

resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek zijn er met de huidige milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem geen belemmeringen te verwachten voor de geplande aan/verkoop van 

de locatie. 

Indien bij werkzaamheden op de locatie grond vrijkomt, mag deze binnen de locatie vrij worden 

toegepast. Van de grond die afgevoerd wordt van de locatie kan worden gesteld dat binnen het 

gemeentelijk beleid is toegestaan de grond toe te passen in gebieden waar de ontvangende grond 

binnen alle categorieën valt (zie paragraaf 3.5.2). 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd kan de grond overeenkomstig de bodemfunctie van 

de indicatieve Bbk-toetsing aan een erkende grondbank worden aangeboden. Volledigheidshalve 

wordt opgemerkt dat grondacceptant of gemeente aanvullende eisen kunnen stellen met 

betrekking tot de fysieke kwaliteit van de grond of een keuring op een hoger niveau (AP04-

keuring). Mos Grondmechanica B.V. is gecertificeerd voor BRL 1000 en kan deze keuring 

uitvoeren. 

 

Aldus opgesteld door: 

A. Visser 

 

Rijssen,  9 juli 2013 

Mos Grondmechanica B.V. 

 

Contr.: CvdM 
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Bijlage A  

Resultaten vooronderzoek 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 juli 2013
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
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.

BORNE
E
3685

0 m 5 m 25 m

10

85A

83

31

29

27

25

23

71
21

73 75

E
m

m
astraat

19

17

15

2117

3738

3685

3684

3683

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNE00&sectie=E&perceelnummer=2117&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=wH4pK8kwlX8AqhUYZti4&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNE00&sectie=E&perceelnummer=3738&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=wH4pK8kwlX8AqhUYZti4&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNE00&sectie=E&perceelnummer=3685&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=wH4pK8kwlX8AqhUYZti4&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNE00&sectie=E&perceelnummer=3684&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=wH4pK8kwlX8AqhUYZti4&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNE00&sectie=E&perceelnummer=3683&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=wH4pK8kwlX8AqhUYZti4&referentie=


Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BORNE E 3685
Letterveldweg 77, 7621 CB BORNE
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen 

  

Betreft: BORNE E 5837 9-7-2013

 Gaspeldoorn  BORNE 9:43:42

Toestandsdatum: 8-7-2013

Kadastraal object 
 Kadastrale aanduiding: BORNE E 5837 

 Grootte: 8 ha 37 a 49 ca

 Coördinaten: 247277-479565

 
Omschrijving 

kadastraal object:
WEGEN

 Locatie: Gaspeldoorn 

 BORNE

 Goudenregenstraat 

 BORNE

 Jasmijnstraat 

 BORNE

 Magnoliastraat 

 BORNE

 Ontstaan op: 18-12-2002

 

 Ontstaan uit: BORNE E 5812 gedeeltelijk 

 

Publiekrechtelijke beperkingen 

 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en 

de kadastrale registratie.

 

Gerechtigde 

EIGENDOM 
 Gemeente Borne

 Rheineplein 1 

 7622 DG  BORNE

 Postadres: Postbus: 200

 7620 AE  BORNE

 Zetel: BORNE

 

 Recht ontleend aan: 84  BNE00/14373     d.d. 25-7-1989  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

BORNE E 4884 

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet.
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Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 

van de gegevens inzake hypotheken en beslagen 

  

Betreft: BORNE E 3685 3-7-2013

 Letterveldweg 77  7621 CB BORNE 17:38:47

Toestandsdatum: 2-7-2013

Kadastraal object 
 Kadastrale aanduiding: BORNE E 3685 

 Grootte: 11 a 20 ca

 Coördinaten: 247510-479503

 
Omschrijving 

kadastraal object:
BEDRIJVIGHEID (DETAILHANDEL) ERF - TUIN

 Locatie: Letterveldweg 77 

 7621 CB  BORNE

 Letterveldweg 79 

 7621 CB  BORNE

 Letterveldweg 81 

 7621 CB  BORNE

 Letterveldweg 83 

 7621 CC  BORNE

 Koopsom: € 3.250.000 Jaar: 2012  

 (Met meer onroerend goed verkregen)

 Ontstaan op: 14-7-1989

 

Publiekrechtelijke beperkingen 

 
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en 

de kadastrale registratie.

 

Gerechtigde 

EIGENDOM 
 Merwehave B.V.

 Wilhelminakanaal Zuid 120 

 4903 RA  OOSTERHOUT NB

 Postadres: Postbus: 182

 4900 AD  OOSTERHOUT NB

 Zetel: GORINCHEM

 

 Recht ontleend aan: HYP4  61755/35    d.d. 17-7-2012  

Eerst genoemde object 

in brondocument:

BORNE E 3685 

 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet.
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Bodemloket rapport
geprint op 3 Jul 2013 14:10



Er zijn geen bodemonderzoekgegevens gevonden op de locatie.



Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Rapport bodeminformatie
 

Rapport bodeminformatie 
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: x 247519        y 479515.3
zoekstraal: 100 meter
Datum rapportage: 03-07-2013

Percelen Geselecteerd gebied

Perceelnummers Locatiegegevens

Locatienaam
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De
provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een bodemverontreiniging.  
 
De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het
kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde
bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de
bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen
(bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten
inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.   
 
In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een
indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. De vijf
grote gemeenten hebben hun eigen BIS. Gegevens van die gemeenten worden niet in deze rapportage weergegeven.  
 
De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Dit betekent dat gegevens over niet
ernstige verontreinigingen vaak in het BIS van de provincie aanwezig is als de gemeente waarin het geselecteerde gebied
zich bevindt gegevens uitwisselt met de provincie Overijssel. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op:
http://www.overijssel.nl/thema's/bodems/herstellen/bodemkwaliteit/informatiebeheer/data-uitwisseling/   
 
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een
perceel of in een gebied aanwezig is.   
 
De provincie zal aansturen op sanering van alle locaties die tot de werkvoorraad van de provincie behoren. In het rapport
wordt per locatie aangegeven (Vervolg WBB-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat
kader wordt verwacht.  
 
Dit rapport bestaat uit vier delen: 
1.   Voorblad 
Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied en de naam van het adres dat zich op dit perceel bevindt. 
2.   Informatie over het geselecteerde gebied 
De in het bodeminformatiesysteem van de provincie Overijssel aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het
geselecteerde gebied bevinden. 
3.   Disclaimer 
4.   Toelichting op de rapportage 
Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld. 
 
 
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via e-
mail bodem@overijssel.nl of telefonisch 038-499 79 00.
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Informatie over het geselecteerde gebied

 
Locatiegegevens
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer
De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het
bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden
bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in
verband staat met het gebruik van deze informatie.   Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet
zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Deze rapportage bevat geen
gegevens van de vijf grote gemeenten in de provincie Overijssel die zelf bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn
(Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle).  Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u
ons helpen door deze te mailen naar bodem@overijssel.nl
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Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)
Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van
bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor
het bouwrijpmaken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval.  Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld
gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB).  Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van
de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd
danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn.   Ook
voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is
en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS. 

Het WBB-traject / WBB vervolg
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de
locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een
verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd.  In dit rapport
wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg WBB-traject): 
  
WBB traject starten 
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden. 
  
Bodemonderzoek uitvoeren 
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van
verkennend of nader onderzoek. 
  
Saneringsonderzoek uitvoeren 
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de
inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering. 
  
Saneringsplan opstellen 
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan
wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen
stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde
saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden. 
  
Sanering en/of evaluatie uitvoeren 
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de
sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen
of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad
van de provincie. 
  
Zorgmaatregelen uitvoeren 
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze
maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging. 
  
Gesaneerd 
Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een
beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet
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meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van
een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik. 
  
Geen werkvoorraad (meer) 
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.

Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatiegegevens 
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de betrekking heeft op een
verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zng. zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet
worden/zijn). 
 
Locatiestatus 
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis
daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een
beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd
(beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’. 
 
(mogelijk) verontreinigende activiteiten 
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden
vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht.  Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft
plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd.
Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is. 
 
Verontreinigingen 
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate
overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op
welke diepte deze zit. 
 
Rapporten 
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook
rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn. 
 
Besluiten 
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de
uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld. 
 
Sanering 
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier
vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering
bepaald. 
 
Saneringscontouren 
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt
aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd. 
 
Zorgmaatregelen 
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd
gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Opdracht  : 1301636

Project       : Letterveldweg 83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Plaats         : Borne
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 26-6-2013

GWS 140

Boormeester: E. Beniers

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

klinker0,00

Edelmanboor-0,08

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak grindig, 
zwak humeus, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,80

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, lichtbruin, 
Edelmanboor

-2,90

bentoniet 

filtergrind 

1 

Boring: 02

Datum: 26-6-2013

GWS 175

Boormeester: E. Beniers

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

6

tegel0,00

Edelmanboor-0,06

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, lichtbruin, 
Edelmanboor-0,25

Zand, matig fijn, zwak 
humeus, zwak siltig, 
donkerbruin, 
Edelmanboor, geroerd

-1,00

Zand, matig grof, zwak 
siltig, zwak grindig, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

-1,80

Leem, zwak zandig, 
matig roesthoudend, 
licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: 03

Datum: 26-6-2013

GWS 

Boormeester: E. Beniers

0,00

0,50

1

klinker0,00

Edelmanboor-0,08

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 04

Datum: 26-6-2013

GWS 

Boormeester: E. Beniers

0,00

0,50

1

2

tegel0,00

Edelmanboor-0,06

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig 
roesthoudend, 
bruinoranje, 
Edelmanboor

-0,25

Zand, matig fijn, zwak 
humeus, zwak siltig, 
zwak grindig, 
donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Peilbuizen, watermonsters en flessen

Projectcode: 1301636

01Meetpunt

Peilbuis F.Van F.Tot T.o.v. LengteBOPB WWV Diameter MateriaalMaaivld T.o.v

1 190 290 MA -0,04 32MA

Troebelheid monster 16,2 NTU

01-1-1 3-7-2013 138 10 G N G 6,83 /

Waterm. Datum GWS Vr.P. Typ. P. Opbr. Drijfl Kleur Geur PID Helderh Min Ec Ec Eh pH Spoelsn./Tijd Temp

15,5475

Fles Barcode Opmerking Type Gefiltreerd Conservering

1 B1219273 FL J

2 G8511056 FL

3 G8511030 FL
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Analysecertificaten 
 



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Mos Rijssen
A. Visser
Postbus 153
7460 AD  RIJSSEN

Uw projectnaam : Letterveldweg 83
Uw projectnummer : 1301636
ALcontrol rapportnummer : 11906488, versienummer: 1

Rotterdam, 06-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 1301636.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01: 01 (8-50) 02 (6-25) 02 (25-50) 03 (8-50) 04 (6-25) 04 (25-50)
002 Grond (AS3000) MM02: 01 (50-80) 01 (80-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-180)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 89.9  88.9        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.4  8.3        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S <5  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3  <3        

zink mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.04  0.03        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.10  0.05        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05  0.03        

chryseen mg/kgds S 0.05  0.03        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.02        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  0.03        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05  0.03        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05  0.03        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.45 1) 0.25 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01: 01 (8-50) 02 (6-25) 02 (25-50) 03 (8-50) 04 (6-25) 04 (25-50)
002 Grond (AS3000) MM02: 01 (50-80) 01 (80-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-180)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4328020 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
001 Y4328022 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
001 Y4328025 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
001 Y4328028 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
001 Y4328029 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
001 Y4328034 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
002 Y4328019 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
002 Y4328023 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y4328024 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
002 Y4328026 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
002 Y4328027 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
002 Y4328030 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  
002 Y4328033 27-06-2013 26-06-2013 ALC201  



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Mos Rijssen
A. Visser
Postbus 153
7460 AD  RIJSSEN

Uw projectnaam : Letterveldweg 83
Uw projectnummer : 1301636
ALcontrol rapportnummer : 11908819, versienummer: 1

Rotterdam, 08-07-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 1301636.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 .

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 32          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 3.6          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S <10          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21          

styreen µg/l S <0.2          

naftaleen µg/l S <0.05          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l  0.14          

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42          

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 .

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1219273 03-07-2013 03-07-2013 ALC204  
001 G8511030 03-07-2013 03-07-2013 ALC236  
001 G8511056 03-07-2013 03-07-2013 ALC236  
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Opdracht : 1301636 

Plaats : Borne 

Project : Bodemonderzoek aan de Letterveldweg 83 

Bijlage D  

Toetsingsresultaten 



Projectnaam Letterveldweg 83 
Projectcode 1301636 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode MM01:     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
           
 
 
droge stof (gew.-%) 89,9 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

0,8 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 3,4 --         
 
METALEN 
barium+ <20        279 190 
cadmium <0,2      0,36 4,0 7,7 0,60 
kobalt <1,5      4,9 34 62 15 
koper <5      20 58 96 40 
kwik <0,05      0,11 13 26 0,15 
lood <10      33 189 345 50 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <3      13 26 38 35 
zink <20      63 194 325 140 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen 0,04 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen 0,10 --         
benzo(a)antraceen 0,05 --         
chryseen 0,05 --         
benzo(k)fluoranteen 0,04 --         
benzo(a)pyreen 0,06 --         
benzo(ghi)peryleen 0,05 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,05 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,45      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 a     4,0 102 200 49 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 190 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11906488-001     MM01: 01 (8-50) 02 (6-25) 02 (25-50) 03 (8-50) 04 (6-25) 04 (25-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 



De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 3.4%; humus 0.8%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



 
Projectnaam Letterveldweg 83 
Projectcode 1301636 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode MM02:     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
           
 
 
droge stof (gew.-%) 88,9 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

<0,5 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 8,3 --         
 
METALEN 
barium+ <20        424 190 
cadmium <0,2      0,38 4,3 8,3 0,60 
kobalt <1,5      7,2 49 91 15 
koper <5      24 68 112 40 
kwik <0,05      0,12 14 28 0,15 
lood <10      35 206 376 50 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel <3      18 35 52 35 
zink <20      78 239 401 140 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen 0,03 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen 0,05 --         
benzo(a)antraceen 0,03 --         
chryseen 0,03 --         
benzo(k)fluoranteen 0,02 --         
benzo(a)pyreen 0,03 --         
benzo(ghi)peryleen 0,03 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,03 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,25      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 a     4,0 102 200 49 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 190 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11906488-002     MM02: 01 (50-80) 01 (80-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 

(150-180) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 



De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 8.3%; humus 0.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 
 
 
 
 
Overzicht gemeten verontreinigingen in grond  
    
Grond (AS3000) Humus:0.8, Lutum:3.4 Achtergrondwaarde 

overschrijding 
Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

MM01: 01 (8-50) 02 (6-25) 02 (25-50) 03 (8-50) 
04 (6-25) 04 (25-50) 

- - - 

    
Grond (AS3000) Humus:0.5, Lutum:8.3 Achtergrondwaarde 

overschrijding 
Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

MM02: 01 (50-80) 01 (80-100) 01 (100-150) 01 
(150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-180) 

- - - 

 



Projectnaam Letterveldweg 83 
Projectcode 1301636 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monste rs (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode 01-1-1     S 1/2(S+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
           
 
METALEN 
barium 32      50 338 625 50 
cadmium <0,20      0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt <2      20 60 100 20 
koper 3,6      15 45 75 15 
kwik <0,05      0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <2,0      15 45 75 15 
molybdeen <2      5,0 152 300 5,0 
nikkel <3      15 45 75 15 
zink <10      65 432 800 65 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2      0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2      7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen <0,2      4,0 77 150 4,0 
o-xyleen <0,1 --         
p- en m-xyleen <0,2 --         
xylenen (0.7 factor) 0,21 a     0,20 35 70 0,21 
styreen <0,2      6,0 153 300 6,0 
naftaleen <0,05 a     0,01 35 70 0,050 
 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2      7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan <0,2      7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen <0,1 a     0,01 5,0 10 0,10 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 --         
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 --         
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 a     0,01 10 20 0,20 

dichloormethaan <0,2 a     0,01 500 1000 0,20 
1,1-dichloorpropaan <0,2 --         
1,2-dichloorpropaan <0,2 --         
1,3-dichloorpropaan <0,2 --         
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,42      0,80 40 80 0,52 

tetrachlooretheen <0,1 a     0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan <0,1 a     0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a     0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a     0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen <0,2      24 262 500 24 
chloroform <0,2      6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,2 a     0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan <0,2        630 2,0 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 --         
fractie C12 - C22 <25 --         
fractie C22 - C30 <25 --         
fractie C30 - C40 <25 --         
totaal olie C10 - C40 <50      50 325 600 100 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11908819-001     01-1-1 . 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 
2012. 



De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 

3190 versie 3,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis. 

 
 
 
 
Overzicht gemeten verontreinigingen in grondwater 
    
Grondwater  
(AS3000) 

Streefwaarde 
overschrijding 

Tussenwaarde  
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

01-1-1 . - - - 

 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012); zie www.wetten.nl
 Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11906488 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20130701

Project: Letterveldweg 83
Monster: MM01: 01 (8-50) 02 (6-25) 02 (25-50) 03 (8-50) 04 (6-25) 04 (25-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0.8 %  @

- lutumgehalte 3.4 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6)

Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27.125 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0.2 0.236 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds <1.5 3.201 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds <5 6.908 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds <0.05 0.049 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds <10 10.740 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0.5 0.350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds <3 5.485 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds <20 31.013 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen mg/kg ds <0.01 0.0350
Fenanthreen mg/kg ds 0.04 0.2000
Anthraceen mg/kg ds <0.01 0.0350
Fluorantheen mg/kg ds 0.1 0.5000
Chryseen mg/kg ds 0.05 0.2500
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.05 0.2500
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.06 0.3000
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.04 0.2000
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0.05 0.2500
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0.05 0.2500
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0.45 0.450 AW AW AW AW AW AW AW

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW * AW *
PCB 52 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW * AW *
PCB 118 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW * AW *
PCB (7) (som, 0.7 factor) $) mg/kg ds 0.0049 0.0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70.000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)
* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

8-7-2013

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012); zie www.wetten.nl
 Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11906488 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20130701

Project: Letterveldweg 83
Monster: MM02: 01 (50-80) 01 (80-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-180)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0.5 %  @

- lutumgehalte 8.3 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl.  tabel 
1 6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 1 
6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6)

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl.  tabel 
1 6)

Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds <20 27.125 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0.2 0.220 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds <1.5 2.185 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds <5 5.949 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds <0.05 0.046 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds <10 9.867 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0.5 0.350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds <3 4.016 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds <20 25.160 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen mg/kg ds <0.01 0.0350
Fenanthreen mg/kg ds 0.03 0.1500
Anthraceen mg/kg ds <0.01 0.0350
Fluorantheen mg/kg ds 0.05 0.2500
Chryseen mg/kg ds 0.03 0.1500
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.03 0.1500
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.03 0.1500
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.02 0.1000
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0.03 0.1500
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0.03 0.1500
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0.25 0.250 AW AW AW AW AW AW AW

PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW * AW *
PCB 52 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW * AW *
PCB 101 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW * AW *
PCB 118 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0.001 0.0035 AW * AW *
PCB (7) (som, 0.7 factor) $) mg/kg ds 0.0049 0.0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70.000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)
* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

8-7-2013

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land



45494a p43  grijs 411, visitekaartje. groen 347, visitekaartje.

drs. I.V. Bergen

milieukundig adviseur
Kleidijk 35
Postbus 801
3160 AA Rhoon

Telefoon 010 - 50 30 200
Direct 010 - 50 30 225
Fax 010 - 50 13 656
E-mail i.berger@mosgeo.com
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